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Memòria provisional dels treballs realitzats en el
jaciment d’Oxirrinc (El-Bahnasa, Provincia de Mínia,
Egipte) durant la campanya de 2009
Josep Padró, Eloy Algorri, Hassan Ibrahim Amer, Jordi Campillo,
Núria Castellano, Dolors Codina, Marguerite Erroux-Morfin, Mª Luz Mangado,
José Javier Martínez, Maite Mascort, Esther Pons, Eva Subías
La campanya d’excavació de 2009 a Oxirrinc va
començar el dia 6 d’octubre i va acabar el dia 28 de
novembre. Per raons logístiques, la campanya s’ha dividit
en dues parts, realitzant-se la primera fins el dia 29
d’octubre i començant la segona el dia 1 de novembre.
En un primer moment i a la Necròpolis Alta, s’han
iniciat els treballs en l’anomenat sector 21 (o 2-B), on ja
s’havia treballat al 1992-1993, i de nou a partir de l’any
1999, descobrint-se aleshores l’anomenada Casa
Funerària paleocristiana, sota la qual s’estenien cambres
parcialment explorades de diverses tombes monumentals
de pedra d’època grecoromana. Aquest ha estat
precisament l’objectiu de la campanya d’enguany, podent
excavar quasi totalment la tomba nº 11, així com
parcialment la nº 12, i altres l’estructura complexa de la
qual ens és encara desconeguda. En aquestes tombes
s’han trobat incomptables mòmies, algunes de les quals
ostentaven representacions del peix oxirrinc. Així mateix,
s’ha pogut determinar que la tomba nº 11 és d’època
romana, de l’Alt Imperi. L’excavació d’aquest sector s’ha
portat a terme durant els mesos d’octubre i novembre, i en
ella han intervingut els senyors Hassan Ibrahim Amer, José
Javier Martínez García, Jordi Campillo, Maite Mascort i Mª
Luz Mangado.
Paral·lelament, es van reprendre els treballs en
el sector 2D, on ja s’havien localitzat al 2007 i 2008
importants estructures funeràries paleocristianes,
parcialment superposades a la tomba de pedra nº 10. Aquí
s’han excavat diverses criptes, i al Sud del conjunt s’ha
trobat una capella amb l’àbsis decorat amb pintures
murals. Els treballs, conduïts per Dolors Codina i Núria
Castellano, van durar fins el 29 d’octubre.
Finalment, es reiniciaren novament les
excavacions en el sector 16, a càrrec d’Eva Subías, sector
que es localitza a l’exterior i al Nord Oest del recinte
emmurallat de la ciutat. Aquí estan apareixent unes
estructures complexes i extenses de tovot, la majoria amb
funcionalitat religiosa, datades d’època bizantina. A
destacar els blocs de pedra reutilitzats d’època ptolemaica.
Els treballs es van interrompre de dia 29 d’octubre.

nova tomba monumental, la 21, que presenta la
característica d’estar decorada amb pintures i relleus,
essent aquests la primera vegada que es troben a la
Necròpolis.
També s’han continuat els treballs, iniciats al
2008, al sector 24, on estan apareixent les restes d’una
església, la primera construcció cristiana de pedra trobada
a Oxirrinc. Els treballs han estat conduïts per Mª Luz
Mangado.
Com excavacions queda per ressaltar les
realitzades al sector 19, sota la responsabilitat de Maite
Mascort i de Marguerite Erroux-Morfin. Es tracta d’un nou
sector, ubicat immediatament al Nord del Sector 16 i
adjacent al mateix, on ha sigut necessari intervenir degut
a l’acció de saquejadors incontrolats. Assenyalar que molt
a prop d’aquí va ser on es va trobar el tresoret de monedes
dels segles IV i V durant la campanya de 2008. El sondeig
practicat, en un punt on havien quedat a la vista diverses
inscripcions pintades en copte, ha permès posar al
descobert un recinte cultual cristià, amb un absis ple
d’inscripcions coptes, pertanyent possiblement a un
conjunt monacal més extens, determinable gràcies a les
fotografies aèries.
Queden per remarcar els treballs de comprovació
epigràfica realitzats a la tomba nº1 pel director de la Missió
i Marguerite Erroux-Morfin; els treballs antropològics i
sobre mòmies realitzats per Dolors Codina i Annie
Perraud; els de restauració, per Bernat Burgaya i Roger
Xarrié; els de fotografia aèria, per Thomas Sagory; els de
fotografia de materials, per Josep Lluís Banús; els de
topografia, per Jordi Segarra i Antonio López Cano, els de
consolidació arquitectònica, especialment a l’Osireion i a la
tomba 14, a càrrec d’Eloy Algorri.
Finalment, cal mencionar la col·laboració
inestimable en els treballs dels senyors Laura Tomás,
Timoteo López i Anaïs Tillier, i el dels inspectors Mustafá
Azmi, Mustafá Kamal i Omar Saki.

Cal assenyalar encara els sondeigs realitzats entre
l’Est de la Necròpolis Alta i el traçat urbà de la ciutat,
conduïts per Neus Gasull.
Durant el mes de novembre, a més de continuar
els treballs en el sector 21, es reprengueren a la
Necròpolis Alta els del sector 26, iniciats al 2008, conduïts
per Esther Pons. En aquest sector s’ha descobert una

El Director
Josep Padró i Parcerisa
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INFORME DELS TREBALLS D’EXCAVACIÓ AL SECTOR 26
Esther Pons
Durant aquesta campanya s’ha ampliat el sector 26,
que es va començar a excavar l’any 2008. A la zona NordOest s’ha trobat una cripta cristiana feta de tovot (26090),
amb sostre de volta, a l’interior de la qual hi havia un
important nombre de morts d’època cristiana. L’entrada és
quadrada i està tapada per una gran pedra circular. La cripta
fa 1.50 m. d’alçada i 2.60 m. d’amplada (Fotos 1 i 2).

Al costat d’aquesta estructura també s’ha localitzat
un pou construït amb dos tipus de material: la part superior
està feta de filades de tovot, mentre que la inferior de blocs
de pedra de grans dimensions (Foto 3). La profunditat del
pou és d’uns 4 metres, tot i que encara no s’ha pogut arribar
al fons. Aquest pou estava tapat amb una gran llosa
rectangular i cobert de sorra. Al netejar el pou s’ha
comprovat que els parets de pedra del Sud, Nord i Oest
descansen sobre djebel (nivell geològic), però la paret de
pedra Est arriba fins al final de la profunditat del pou. Aquí
s’han trobat dues lloses, una sobre l’altra. La llosa inferior no
s’ha aixecat, ja que l’estructura del pou no és massa segura,
especialment en la paret Oest, i es corre el risc de que
s’ensorri essent en el seu interior. A la pròxima campanya
s’haurà d’estudiar la manera de treballar a l’interior d’aquest
pou sense risc.

Foto 3

Foto 1

D’altra banda, s’ha ampliat i baixat el perfil Oest de
l’habitació 2 de la Tomba 18 descoberta l’any 2008, per a
poder delimitar fins on arriba la paret Oest d’aquesta
habitació. Per això ha estat necessari baixar el nivell del
terra de l’habitació A de tovot (2008), que es troba en nivells
superiors. Al costat de la paret Oest de l’habitació 2 s’ha
trobat també una estructura construïda amb lloses de pedra
d’aspecte rectangular (Foto 4). Donat que aquesta
estructura es fica dins el perfil Oest, i que no donava temps
a ampliar i a baixar més, s’ha deixat per a l’any vinent.

Foto 2
De moment, els morts s’han deixat al seu lloc fins
que puguin ésser estudiats en profunditat per un
especialista.

Foto 4
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També s’ha ampliat i baixat el perfil Est, i en
aquesta zona s’ha trobat una tomba (la nº 21) construïda en
pedra i de sostre de volta, de les mateixes característiques
que les trobades a l’any 2008 en aquest mateix sector
(tombes nº 18-20). Es tracta d’una tomba tipus Ptolemaicromà amb lloses de pedra entre 40-45 cm de longitud i 2326 cm d’amplada. La tomba té dos habitacions: l’habitació 1,
una mica més petita que l’habitació 2, conserva part del
sostre de volta i de les parets Nord i Sud (es comunica amb
l’habitació per l’Est), tot i que conserva tota la paret Oest.
Aquesta paret presenta una decoració en relleu de tres
personatges: Isis, Osiris i oferent (Foto 5).

Foto 7
Osiris, d’aspecte momiforme, apareix assegut,
mirant cap a la dreta i tocat amb corona. Conserva restes de
policromia de color daurat en el rostre i a la corona (Foto 7).
L’oferent se’ns mostra de peu, en actitud de marxa, mirant
cap a l’esquerra, és a dir, cap a Osiris (Foto 8). El braç
esquerra està enganxat al cos, mentre que té el braç dret
una mica aixecat i amb la seva mà aguanta una bossa
(ofrena a Osiris).

Foto 5
Isis apareix de peu, en actitud de marxa, mirant cap
a la dreta, amb els braços alçats (un més amunt que l’altre),
vestint una túnica per sobre els turmells. S’intueix la corona
d’ureus, tot i que no es distingeix ni la part superior
d’aquesta ni el rostre (Foto 6).

Foto 8
Crida l’atenció que la part superior dels tres
personatges, és a dir, caps i tocats, és d’una qualitat
superior que la resta del cos. Dóna la impressió que els
cossos s’han tallat posteriorment, i que s’ha intentat fer-los
proporcionats al cap, però l’efecte no està del tot
aconseguit. També sembla que el tipus de pedra és diferent.
El sostre de l’habitació també té restes de pintura,
tot i que pràcticament s’ha perdut quasi tot. S’aprecia un ull,
i potser uns braços i unes mans. És possible que es tracti de
la deessa del cel Nut, tal i com era costum a l’època.

Foto 6
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Les parets Nord i Sud presenten una decoració
pintada, en molt mal estat de conservació. A la paret Nord
es distingeixen dos personatges que miren cap a fora de
l’habitació (inusual). D’una banda, un personatge masculí
amb un tocat voluminós, tot i que sols es pot distingir el cap
d’un animal (gasela?). En quant al cap d’aquest personatge,
la meitat està delineada (en color blau) sobre la paret i la
resta conserva la pintura en color verd-blau. Amb la mà
dreta sosté un ceptre (Foto 9).

Foto 11

Foto 9
El segon personatge representa el déu Anubis, amb
cap de xacal i cos humà. Està pintat en color blau verdós i
delineat en negre (Foto 10).

Foto 12
Dins d’aquesta habitació s’han trobat molts ossos
amuntegats i disposats de manera desordenada, d’època
copta, i diverses restes de cultura material, també d’aquesta
època, entre els que destaquen 4 cistells de ceràmica amb
decoració de flor de lotus.
És evident que la tomba va ser utilitzada
posteriorment per coptes, els quals van aixecar tot un
conjunt d’estances de tovot que encara avui es conserven
en els estrats superiors, tant d’aquesta tomba com de les
trobades l’any anterior, i que tenen un caràcter clarament
funerari (Foto 13).

Foto 10
La paret Sud mostra, d’una banda, al déu Tot de
peu, sostenint amb les seves mans una tauleta d’escriure i
un càlam, i darrere d’ell la imatge d’una sacerdotessa (en
molt mal estat de conservació).
L’habitació 2 també té el sostre de volta, però bastant
destruït, i decoració pintada a la paret Oest, que a més és
la porta d’accés a l’habitació 1 (Foto 11). En ella es veu una
doble imatge, tot i que la que millor es conserva és la de la
dreta. En ella es veu un personatge de peu, mirant cap a
l’esquerra, en actitud de marxa. Davant d’ell una porta i dos
serps apotropaiques. A la paret Nord hi ha una sèrie de
grafits, molt poc delimitats: una imatge d’Horus-falcó (Foto
12), un cap d’Horus-falcó, un peix i al costat un vaixell.

Foto 13
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INFORME DELS TREBALLS D’EXCAVACIÓ AL SECTOR
2B DE LA NECRÒPOLIS ALTA
Hassan Ibrahim Amer; José Javier Martínez; Jordi
Campillo García; María Luz Mangado
Després d’un llarg període sense intervenir en
aquest sector, degut a la decisió de conservació del mateix
durant el qual no es portà a terme cap tipus d’excavació sota
la Casa Funerària, aquest any i en base a les necessitats
arqueològiques i d’investigació, s’ha procedit a realitzar
l’excavació total del sector.

S’ha localitzat una sala distribuïdor que dóna accés
a la cambra principal de la Tomba 11 i a dues altres
cambres. A més a més, com a via d’accés a aquest
distribuïdor s’ha documentat una escala, de característiques
similars a la de Tomba 2. A destacar d’aquest distribuïdor el
sistema d’arrencada de volta a les cantonades de la sala,
cosa que podria indicar l’existència d’una coberta de cúpula
(Foto 15).

S’ha dut a terme el desmuntatge de les restes de la
Casa Funerària per tal de poder continuar amb l’excavació
de les restes de la Tomba 11, inicialment estudiada en els
anys 1992, 1993 i 1999. Hem partit de l’estat previ, tenint
en compte la documentació disponible.
Passats els primers dies de treball i d’extracció de la
capa de farciment que cobria tot el sector han anat
apareixent diverses estances i estructures vinculades a la
Tomba 11, així com noves estructures de tombes annexes
(Foto 14).

Foto 15
A la zona de la cambra esquerra que ve del
distribuïdor cal destacar la troballa d’una mòmia amb pintura
sobre guix. També ha aparegut una altra mòmia amb
cartonatge al distribuïdor (Foto 16).
A més a més de l’estructura i composició principal
de la Tomba 11 s’han documentat dues petites cambres al
Sud de l’estança principal de l’ esmentada tomba, que no
hem pogut acabar d’excavar ja que es troben sota el sector
2D, encara en procés d’excavació (Foto 17).

Foto 14

Foto 16
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A la zona Est s’ha documentat una altra estructura,
una cambra que pertany a una tomba nova, on s’han
localitzat unes 10 mòmies romanes amb embenats
romboïdals en alguna d’elles, a més de trobar en tres
d’aquestes mòmies diverses llengües d’or i una altre de
bronze col·locades sobre la seva llengua (Fotos 17, 18 i 19).

També en aquesta estructura ha aparegut una altra
mòmia grecoromana amb màscara de cartonatge pintada
(Foto 20).

Foto 17

Foto 20
Una altra estructura destacable és la tomba romana
apareguda entre els murs de les estructures de la nova
tomba i la cambra de l’esquerra de la tomba 11, que disposa
d’una pedra amb pintura, mostrant així que és una pedra
reutilitzada d’una altra tomba anterior (Fotos 21 i 22).

Foto 18

Foto 21
En el procés d’excavació de la nova cambra T24 ha
aparegut una altra mòmia amb cartonatge pintat d’un nadó
en molt mal estat (Foto 23).

Foto 19

Durant el procés d’excavació de la Tomba 11 es
passà a denominar Cambra 1 aquella que s’obre a la zona
Oest del distribuïdor, i Cambra 2 aquella que ho feia a la
zona Nord perpendicularment respecte de la primera.
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Foto 22

Foto 23

Foto 24
Durant l’excavació de la Cambra 2 es van exhumar
diverses mòmies cobertes de cartonatges amb pintures
policromades, encara que quasi sempre en molt mal estat
de conservació (Foto 24). En tots els casos han aparegut
disposades de forma aleatòria, sense cap dubte producte
d’una fase d’ espoli antic.

Cal esmentar la troballa de la mòmia d’un nen amb
cartonatge policromat en el que s’aprecien enfrontats el peix
oxirrinc –Mormyrus– i el Lepidotus (Foto 25).
A l’extrem Nord de la Cambra hem pogut constatar
que havia estat dividida per un mur de factura mediocre i de
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Foto 25
cronologia posterior a la construcció de les parets de la
tomba. Entre aquest i la paret de la tomba s’han trobat 6
àmfores en bon estat de conservació (tres d’elles estan
completes) i una olla de perfil carenat sense el fons, on tot
apunta a un dipòsit d’ofrena (Fotos 26 i 27). Aquest conjunt
molt probablement podria datar la tomba.

Paral·lelament els treballs que es desenvolupaven a
la zona Est han permès localitzar una altra mòmia amb
cartonatge i decoració policromada just per sobre del nivell
de destrucció de les estructures de la tomba.
Així mateix, a l’espai del distribuïdor central de la
tomba s’han exhumat quatre mòmies, tres de les quals amb
cartonatge (Foto 28).
Detall d’una de les mòmies en la que es pot apreciar
el ram que acredita el difunt-justificat (Foto 29).
S’ha reiniciat l’excavació de la Cambra nº1 que ja
havia estat excavada en les campanyes dels anys 1992,
1993 i 1999. Es tenia constància de tres sarcòfags de pedra,
dos d’ells d’una sola peça i un tercer construït amb blocs de
pedra calcària tallada. En dos dels casos es conserva la
coberta, mentre que en l’altre ha desaparegut. Precisament
en aquest últim sarcòfag havien aparegut dues mòmies
superposades en el seu interior, la d’un home i la d’una dona
(Foto 30).

Foto 26

Foto 27

Foto 28
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Foto 29

Foto 30
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Així doncs s’ha decidit ampliar l’excavació en sentit
Nord després de verificar que existia una nova cambra
pertanyent a un altre grup tumbal (Tomba nº12), en la que
algunes de les cambres havien sigut reutilitzades en el
període copte, integrades en el que s’ha anomenat Casa
Funerària. En aquesta cambra ha estat exhumada una
estela d’estil hel·lenístic amb una inscripció en caràcters
grecs, que va aparèixer recolzada sobre un dels murs de
compartimentació de la cambra (Foto 31).

Foto 32
Voldríem remarcar també l’existència d’un paviment
construït a base de sorra i còdols de mitjanes dimensions i
restes de cal que s’estén de forma regular i homogènia en
tota la superfície de la sala. Es presenta fortament
compactat.
Un cop acabada l’excavació, s’ha practicar un
sondeig enmig de la Cambra nº 1 de la Tomba 12 i ha posat
de manifest l’existència de nivells arqueològics inferiors,
concretament l’existència d’una fossa simple excavada en
els nivells geològics del terreny. Al capçal de la tomba,
ocupada per un sol individu, es va construir un mur de tovots
per raons que encara no estem en disposició d’explicar
(Foto 33). La tomba mostra signes inequívocs d’haver estat
violada tot i que en una època anterior a la construcció de
la cambra, atès que el paviment no presentava cap tipus
d’afectació prèvia al sondeig.

Foto 31
L’excavació de la cambra ha ofert unes
consideracions importants a tenir en compte: la primera
d’elles ha estat la de constatar la inexistència de mòmies a
la cambra, un fet que difereix molt de l’excavació de les
cambres 1, 2, 3 de la Tomba 11 i que molt probablement
s’hauria de posar en relació amb la reutilització de l’espai
per part dels coptes. Un indici a favor d’aquesta hipòtesi el
tenim en la construcció d’un mur de tovots aprofitant un dels
murs de la tomba ptolemaica-romana i la connexió
mitjançant una escala que connectava el pis superior
(d’època copta) amb l’interior d’aquesta cambra.
En segon lloc caldria constatar que l’entrada original
a la tomba es faria per una escala que connectaria l’exterior
amb un espai a mode de distribuïdor, similar a l’ exhumat a
la Tomba 11 (Foto 32).

Foto 33
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En la següent fotografia podem observar un exemple
paral·lel excavat durant la campanya de l’any 2006 i en la
que els arqueòlegs apuntaven una cronologia anterior a
l’època ptolemaica (Foto 34).

Foto 36

Foto 34
A partir de la neteja de la segona sala, i després
d’haver baixat uns 50 cm han començat a aparèixer
diverses mòmies disposades de forma irregular per tot
l’espai i a diversos nivells, cosa que indica que van ser
tirades sense ordre aparent. Algunes presenten cartonatges
i altres no. Atesa la seva decoració podem datar-les d’època
ptolemaica o romana, a l’igual que les que s’han trobat en
les altres habitacions de l’estructura. La mòmia millor
conservada té la major part del cartonatge decorat amb
divinitats i el collaret usej a base d’incrustacions de vidre
blau, verd, vermell i groc. Entre les divinitats representades
es troba el peix oxirrinc, a l’alçada del pit juntament amb el
toro Apis. Voldríem remarcar que és el tercer cartonatge
trobat amb la representació del peix. La màscara va ser
arrencada i part de l’embolcall de guix està trencat (Fotos
35, 36 i 37).

Foto 37

Foto 38
Foto 35

Un cop finalitzada l’excavació dels primers nivells
de la segona sala, s’han trobat dotze mòmies in situ
col·locades en filera, una al costat de l’altra, fet que indicaria
que possiblement es tracti d’una tomba familiar i que els
cossos estan a la seva cambra original (Foto 38). Es
constata igualment una divisió de l’habitació en dues parts,

una destinada a acollir els difunts, i l’altra correspondria a
l’entrada de la cambra, on s’ha trobat part d’algunes
àmfores com a dipòsit funerari (Foto 39).
Les dotze mòmies es troben ben col·locades, deu en
direcció Est-Oest una al costat de l’altra en la seva majoria,
dos en direcció Oest-Est i una en direcció Nord-Sud.
Algunes tenen cartonatges decorats amb colors molt vius i
han aparegut entre les mòmies terracotes –una concubinai fragments de ceràmica.
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Foto 39

S’han pogut estudiar set mòmies del grup, i
presenten una sèrie d’elements que sembla que els
vincularien entre sí a nivell familiar. La resta de mòmies s’ha
deixat in situ, s’han cobert amb tela geotèxtil i sorra per a
protegir-les i per a poder procedir amb el seu anàlisi en una
propera campanya d’excavació.
La porta d’accés presenta una sèrie de tovots que
tanquen l’espai d’entrada (Foto 40). A la part Nord es troba
una escala, que segurament va ser utilitzada en època
copta (Foto 41).

Foto 41

Foto 40
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INFORME DELS TREBALLS D’EXCAVACIÓ AL SECTOR 24
Mª Luz Mangado
Durant aquesta campanya (mes de novembre) s’han
continuat els treballs en el sector 24, situat a la Necròpolis
Alta, al Sud-Est de la Tomba 14 i al Nord del sector 26. Durant
la campanya del 2008 es va realitzar una excavació
d’urgència en aquest sector.
Un primer estrat, el 24001, era sorra del desert
barrejada amb pedres de sílex. A mesura que anàvem baixant
apareixien, en aquest mateix estrat, blocs de pedra
rectangulars, ben treballats i de diferents mides, que
segurament formaven part d’una estructura, però que
actualment es trobaven en ruïna.
El conjunt correspon a una església. S’ha procedit a
netejar els voltants de l’estructura ja excavada, a la part Oest,
Nord i Sud del conjunt, on van aparèixer en la campanya
anterior diverses esteles amb inscripció, fragments de relleus
decorats, la base i el capitell d’una columna, així com el fust
d’una columna caiguda.
L’església presenta una sèrie de tombes saquejades
en molt mal estat, amb algunes lloses caigudes. Hem
començat la neteja de la superfície i han aparegut, al costat de
les tombes excavades l’any anterior, dues fileres més de
tombes tipus pou situades en la part Nord-Oest de l’església.
Ha aparegut la base d’una columna in situ en la part Nord, de
majors dimensions que la que es troba en la part Sud. El plint
fa 66cm i el diàmetre de la base de la columna és de 48cm.
Després de la neteja dels primers dies ha sortit el paviment
amb lloses de calcària ben col·locades, de 5cm d’espessor.
S’han excavat dos tombes tipus pou que tenen 1,70
m de profunditat, 80 cm d’amplada i 1,80 m de longitud. La
majoria presenten a la part inferior de la llosa, a l’estrat 24004,
una sèrie de fileres que varien entre sis i vuit blocs de maons,
tovot o calcària, en la part inferior de les parets Nord, limitant
l’espai d’acollida del difunt. La direcció dels morts és OestEst. Totes les tombes excavades han estat violades. Les
restes òssies s’han trobat remogudes, o conservades en part.
En alguna tomba s’han trobat restes del teixit que
embolcallava originàriament el difunt i restes de fusta del
sarcòfag. La fusta en algun cas és de palmera molt mal
treballada, que cobria el cos a mode de tapa. Les tombes són
molt humils, i amb prou feines apareix material: algun
fragment de ceràmica, vidre, alguna moneda.

L’església havia de tenir unes grans dimensions donat
el nombre de fosses que afloren i la monumentalitat dels
elements arquitectònics conservats.
In situ es troben dues bases de columnes: la 24012,
ubicada al Nord de l’edifici, es recolza en un plint de 66 cm de
costat i la base de la columna té 48 cm de diàmetre. La
segona columna, la 23013, es troba al costat Sud de l’edifici.
Conserva part del fust amb unes mides de 90 cm d’alçada, i
es recolza en un plint de 59 cm de costat.
Gràcies a aquestes bases de columnes conservades
podem determinar que l’església presenta tres naus
separades per columnes, amb la nau central més ampla que
les laterals. L’església en el seu mur Est presenta un
tancament del recinte realitzat per un mur de tovot, que aflora
entre l’estrat 24001.
Després de la campanya de 2009 s’observa la
disposició ben definida de tres fileres de tombes tipus pou en
la part Oest de l’edifici (s’observen unes 10 fosses en cada
filera), separades per un passadís direcció Nord-Sud. Encara
es pot apreciar les restes del paviment fet a base de lloses de
pedra calcària en els llocs on no es localitzaven aquestes
tombes.
L’altar de l’església es va trobar durant la campanya
del 2008, proper a la columna 24013, a la part Oest de l’edifici.
Fins la part excavada durant aquesta campanya a la zona
Oest de l’edifici aflora una capa molt extensa de calcària.
Hem de destacar que s’han trobat vàries inscripcions
en grec a l’estrat 24004, disperses per la superfície de l’edifici.
Sota les tombes 24024 i 24025, situades a la part Sud
de la columna 24013 han aparegut en un estrat inferior
(24034) a 2 m. de profunditat dos murs construïts amb blocs
de tovot (33cm. x 8cm x 15cm), ben disposats en direcció
Nord-Sud (24035) de 2,24m de longitud i 90 cm d’amplada i
Oest.Est (24036) de 1,68 m. de longitud i 1,3 m. d’amplada.
Això ens indica que l’església està aixecada sobre una
estructura més antiga, que queda a l’espera de que una futura
campanya pugui continuar l’excavació d’aquest sector amb la
finalitat de poder delimitar els murs de l’edifici i determinar la
construcció sobre la que està edificada part de l’església.
Pel tipus d’inscripcions i materials que s’han conservat
podem datar l’edifici entre el segle IV i el V.

En la tomba 24019 s’ha trobat in situ un fragment de
llosa de pedra decorat a base d’elements vegetals i
geomètrics, cosa que ens fa suposar que les tombes estaven
cobertes per lloses decorades.
Entre les tombes apareix paviment de pedra o de
maons ben disposat.
Han aparegut diversos fragments decorats que
corresponen a lloses de tombes, així com frisos, cornises, etc.
Tots ells presenten ornamentació floral, geomètrica, a base
de fulles de parra i raïm, o creus.
Després de la neteja del primer estrat de sorra s’han
trobat dos capitells jònics caiguts entre el paviment trencat i a
l’interior d’algunes fosses, així com un capitell corinti amb
fulles d’acant, trobat a la part Sud de l’edifici. Els capitells
jònics tenen un diàmetre de 35 cm i el capitell corinti té 47 cm
de diàmetre i 60 cm d’alçada.

Foto 42. Tomba tipus pou, en direcció Oest-Est amb una
filera de blocs a la part inferior de la fosa.
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Foto 43. Capitell corinti a base de fulles d’acant.

Foto 44. Fris decorat a base d’elements florals i vegetals.
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Foto 45. Part del mur de tovots que aflora sota les tombes 24024 i 24025.

Foto 46. Base de la columna 24012 entre diverses fileres de tombes i restes del paviment original.
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INFORME DELS TREBALLS D’EXCAVACIÓ REALITZATS ALS SECTORS 25 I 27
Neus Gasull
La campanya d’excavació va començar el dia 10
d’octubre i acabà el dia 21 d’octubre de 2009. Els treballs
d’excavació varen ser conduïts per Neus Gasull.

OBJECTIUS DE LA CAMPANYA 2009
Els objectius per la campanya d’excavació de 2009
van ser els següents: primer el de realitzar sondeigs per a
poder individualitzar el traçat dels carrers que s’havien vist
en les fotografies aèries, així com el d’ampliar la topografia
de la ciutat antiga per a poder completar els punts de control
utilitzats en el treball amb fotografia aèria.

RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ
S’han efectuat tres sondeigs al Sud de la Necròpolis
Alta, el primer continuant el sondeig ja iniciat al sector 25 i
dos més al Sud d’aquest, en un nou sector anomenat 27.
S’ha ampliat la topografia de la ciutat antiga i
finalment s’ha repassat la topografia d’alguns punts evidents
del territori com són els camins utilitzats actualment, edificis
singulars, i també s’ha intentat individualitzar sobre el
terreny la situació exacta d’altres elements variables o
peribles, tals com: forats coberts per la vegetació, restes
d’estructures de tovot, traces de terreny humit en contrast
amb altres de terreny sec.

Foto 47. Detall del sondeig n.2.

Foto 48. Detall del capitell localitzat en el sondeig n.2.
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INFORME DELS TREBALLS D’EXCAVACIÓ REALITZATS AL SECTOR 2D
Núria Castellano, Dolors Codina
La campanya d’excavació començà el dia 10
d’octubre i acabà el 29 d’octubre de 2009. Els treballs
d’excavació van ser conduits per Dolors Codina i Núria
Castellano. Timoteo López i Laura Tomás van fer tasques de
col·laboració.

ANTECEDENTS
Els treballs en aquesta zona es van iniciar durant la
campanya del 2007, quan es va decidir ampliar pel sud el
sector 2A. D’una banda, es pretenia resseguir el traçat de la
tomba romana número 10 per a poder identificar l’estructura
arquitectònica. D’altra banda, al sud de la Casa Funerària
s’observaven una sèrie de murs de tovot, alguns dels quals
presentaven decoració mural, el que portava a pensar que
la Casa Funerària podia ampliar-se cap el sud, o es podia
localitzar una altra estructura relacionada amb l’àmbit
religiós. En aquesta primera campanya es va procedir a la
neteja de la tomba romana número 10. També es van
excavar els nivells superficials del que s’ha anomenat C1 i
C2, estances relacionades amb la tomba romana de pedra.
Al nord d’aquesta darrera habitació i en una cota superior,
es va excavar un petit àmbit, la paret nord del qual va
aparèixer una pintura mural amb inscripcions en caràcters
grecs. Aquesta pintura fou arrencada i traslladada al
magatzem per la seva posterior positivització.
A la campanya de 2008 es va delimitar el sector 2D
per tres fronts. Al Nord, a l’Est i a l’Oest el tancament del
sector es realitzava amb un mur de tovot, que al Nord
coincidia amb el mur Sud de tancament de l’espai de la
Casa Funerària. Es va començar l’excavació de les criptes
número 2 i 4. L’excavació del sector Sud va portar al
descobriment de la cripta 11, una de les més antigues
localitzades fins ara.

OBJECTIUS DE LA CAMPANYA 2009
Els objectius fixats per aquesta campanya eren
diversos, atesos els resultats de la campanya anterior. En
primer lloc, es tractava de delimitar el recinte pel Sud, amb
la consegüent excavació dels diferents àmbits apareguts
després de la neteja inicial.
Un dels objectius destacats feia referència a
l’excavació i estudi de les restes antropològiques
inhumades a les criptes del sector, en concret les criptes
número 2, 4 i 11. Aquest estudi es realitza en dues fases:
una fase inicial realitzada sobre el terreny, durant
l’excavació, en la que es dóna especial atenció a tot el que
fa referència al ritual funerari, a la tafonomia i a la
descomposició de l’individu, una segona fase que es
produeix al laboratori, durant la qual es realitza la biometria
de les restes òssies i s’analitzen les patologies localitzades
a les restes.
Finalment, l’últim objectiu consistia en la realització
de la topografia del sector, a fi d’actualitzar el plànol de la
Necròpolis Alta.

RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ
DELIMITACIÓ DEL RECINTE QUE CONFORMA EL
SECTOR 2D.

Al llarg de la campanya present hem pogut delimitar
el sector 2D per tots els seus fronts. Al Nord, a l’Est i a l’Oest
el tancament del sector es realitza amb un mur de tovots
que al nord coincideix amb el mur Sud de tancaments de
l’espai de la Casa Funerària.
Pel Sud, s’ha localitzat l’accés al recinte i s’ha pogut
resseguir el mur de tancament. Malauradament, el seu estat
és lamentable degut a la presència de la muntanya de runa,
que va destruir part d’aquest mur.

EXCAVACIÓ DELS DIFERENTS ÀMBITS APAREGUTS
En els darrers dies de la campanya de 2008 s’havien
localitzat uns àmbits amb restes de revestiment de guix als
murs de la part superior. Aquestes estances han estat
excavades durant la present campanya, permetent delimitar
el sector pel cantó Sud, amb la localització d’una capella
funerària i unes edificacions annexes que tancaven el
complex. Destaquem les pintures murals localitzades a
l’absis de la capella i als mur laterals d’aquesta. L’oratori
estava pavimentat amb petites lloses de pedra i totxos, molt
mal conservats en algunes parts de la nau.
La capella comunica directament amb dues
habitacions annexes, essent una d’elles una cripta funerària
(cripta n.9). El material recuperat en aquestes estances és
molt abundant i de bona qualitat.
Un dels objectius fixats era l’excavació total de la
cripta 2, la continuació dels treballs a la cripta 4 i l’inici de
l’excavació de la cripta 11, descoberta a la campanya de
2008. La cripta 2 s’ha pogut excavar totalment, els individus
inhumats han estat excavats i les restes han estat
traslladades al magatzem de la missió pel seu posterior
estudi antropològic. També hem desmuntat la coberta de la
cripta número 11 i hem començat la seva excavació, que
continuarà la propera campanya.
D’altra banda, durant aquesta campanya hem pogut
documentar una nova cripta, la número 9 i hem començat a
excavar-la. Els individus localitzats presenten una curiosa
disposició, no vista fins aquest moment al jaciment en
sectors d’aquesta època, ja que els cossos es disposen
orientats de Nord a Sud.
Un cas diferent el constitueix la cripta número 4, que
no s’ha pogut excavar ja que no s’ha pogut desmuntar el
mur de tancament d’aquesta, presentant un gran perill
d’enderroc; les condicions de conservació són molt
perilloses i hem desistit en l’intent d’excavació fins que no es
corri perill.
MATERIAL RECUPERAT DURANT L’EXCAVACIÓ
Gairebé tot el material recuperat a l’excavació
pertany a recipients de tipus domèstic, majoritàriament
àmfores de producció local (LR7), peces de vaixella fina,
ceràmica comú de cuina, molt ben conservades. L’aixovar
funerari que forma part d’alguns dels individus inhumats a la
cripta 11 presenta peces de joc com daus, denes de collaret
de diferent format, recipients de fusta i algun braçalet.
S’ha de destacar també la gran quantitat de
ceràmica fina que ha aparegut a l’estança 10, amb grans
plats de ceràmica sigilata local, que s’han traslladat al
magatzem de la missió per poder-los restaurar. S’ha
procedit a la seva neteja, classificació, estudi i inventari de
tot el material localitzat.
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Foto 49. Detall de la capella.

Foto 50. Detall de la cripta nº2 en procés d’excavació.
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INFORME DELS TREBALLS D’EXCAVACIÓ AL SECTOR 16
Eva Subías
L’excavació ha durat 20 dies laborables1 amb una
trentena de treballadors i una quinzena d’ases, necessaris
per a desplaçar la sorra i la terra del jaciment fins la terrera.
Hem concentrat els treballs en un dels sis sectors
definits al llarg de les quatre campanyes d’excavació a la
zona: el sector 16-6, que comprèn un gran edifici en el cos
principal de la fortalesa. En la campanya anterior havíem
iniciat els treballs de desenrunament de l’indret, activitat que
havia propiciat a la troballa de trossos de mosaic en molt
mal estat i abundants fragments de decoració arquitectònica
del període tardà que havien estat elaborats sobre blocs
d’inscripcions ptolemaiques reaprofitades.
L’excavació de l’edifici ha consistit en gran part en
extreure la sorra i la runa procedents de l’estrat de
destrucció. En algunes zones, el material d’enderroc havia
estat prèviament remogut, doncs s’aprecia una estratificació
anòmala i l’absència de fragments constructius que haurien
d’haver aparegut. És per això que deduïm que el sector
havia estat prèviament explorat, possiblement a principis del
segle XX sota l’acció dels papiròlegs.
Allà on no s’havia produït exploració i espoli, hem
localitzat nous blocs de pedra calcària amb decoració
esculpida en estil bizantí que hauran de permetre una
aproximació a l’alçat de l’edifici.

de pedra decorada. En canvi l’ala meridional presenta un
banc corregut que ofereix seient a qui volgués complimentar
la memòria del difunt sepultat allà.
Les parets estan pintades amb motius vegetals
d’escassa qualitat artística, però la tomba havia estat
tancada amb una llosa sepulcral en grec, el text del qual
està en estudi. Al costat del capçal es troba una escala per
accedir a la galeria superior i una porta lateral que presenta
algunes lletres pintades en vermell en el llindar.

Foto 52

Sota una potent capa de runa, ha aparegut l’enllosat
en molt mal estat de conservació degut als impactes
d’ensorrament i perquè les lloses són d’una calcària
lumaquèlica d’escassa duresa. Davant d’aquesta situació
de degradació, que tan sols podia empitjorar la circulació
dels treballadors, hem iniciat immediatament un treball de
consolidació reversible i puntual, consistent en reomplir les
llacunes de les lloses amb tovot confeccionat en la mateixa
excavació.
L’edifici conforma un gran espai de tipus basilical i
capçalera tripartida. A l’esmentada capçalera s’accedeix per
un podi o tarima, al qual s’hi arriba mitjançant dos esglaons.
A l’absis central apareixen restes d’una instal·lació litúrgica.
L’ala Nord de l’edifici dóna accés a habitacions
annexes, les portes de les quals apareixen amb muntants

Foto 53

Foto 51
1 L’excavació d’aquest sector ha durat exactament del 7 d’octubre al 29 del mateix mes, ambdós inclosos. Nota del director.
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INFORME DELS TREBALLS D’EXCAVACIÓ AL SECTOR 19
Maite Mascort, Marguerite Morfin
A l’inici dels treballs del segon torn de la campanya
d’Oxirrinc 2009, el senyor Thomas Sagory va efectuar
diverses fotografies aèries del sector occidental de la ciutat,
prop de la fortalesa bizantina.
En estudiar aquestes fotografies es va poder
comprovar
l’existència
de
diverses
actuacions,
possiblement realitzades pels clandestins. En un dels forats
es veia clarament l’inici d’una inscripció en grec o copte.
Les inscripcions descobertes ens indiquen que
estem davant una cel·la monacal on s’anomena a un Apa
Enoch.
Atès l’estat de la inscripció i l’interès que oferia, es va
proposar fer una excavació de salvament. Ens van decidir a
fer aquesta actuació les reduïdes dimensions aparents de
l’estructura descoberta: 8,20(S)x8,27(W)x8,65(N)x8,26(E).
L’edifici, construït amb tovot, consta de tres cambres,
possiblement cobertes amb una volta també de tovot.

CAMBRA NÚM. 1.
Sota un estrat superficial molt poc consistent ha
aparegut l’enderroc de la volta de tovot que cobria l’espai
de la sala principal de l’edifici. S’ha extret una gran quantitat
de tovots i de maons cuits que conformaven la volta. Alguns
d’ells encara estaven units per una capa de muna que els
lligava fortament. També s’han localitzat uns maons molt
cuits amb decoració pintada Els maons són de grans
dimensions, 25x13x8 cm, i molt ben cuits. La primera
hipòtesi es que conformarien un arc de diafragma o una
petxina que encerclaria o cobriria l’absis on estaven
representades les inscripcions.

Foto 54. Cambra núm. 1.
creus en color vermell. En l’eix de l’absis, en la part superior
hi ha un nínxol i per sota hi ha pintada una creu. Les
inscripcions enquadren la creu amb l’alfa i l’omega. Traces
de fum i d’oli indiquen que es devia realitzar un culte diari en
aquest indret. Les inscripcions han estat copiades i
consolidades in situ per tal de poder-les estudiar i conservar.
A ambdós costats de l’absis s’obren sengles portes
que donen accés a les dues habitacions laterals (Cambra 2
i Cambra 3).

Sota l’enderroc hi havia una fina capa de sorra groga
molt neta, possiblement d’aportació eòlica, i, per sota
d’aquesta, un paviment fet de calç.
Aquesta cambra és una sala rectangular de 3,44(NS) x 6,62(W-E)m. En l’angle S-E s’obre l’única porta d’accés
a l’exterior. Una pedra ben escairada conforma el graó
d’entrada a l’edifici. Just passada la llinda de la porta s’ha
localitzat, encastada al paviment, la part inferior d’una
àmfora. S’ha trobat una altra sota el nínxol de la paret oest
de l’habitació. En l’angle nord-est de la sala es trobava una
estructura semicircular que al ser excavada es va poder
apreciar que era el brocal d’un pou que tenia una profunditat
d’1,70 m. A l’interior s’han localitzat una marmita i dues
àmfores, una de les quals tenia una inscripció en copte en
lletres vermelles al coll del recipient.
Al mig de la sala dues pedres rectangulars
(109x0,38m) anivellen el paviment.
Les parets estan decorades amb una franja de 80
cm de color blanc. A les parets Sud, Oest i Nord s’obren
nínxols (45x50x35 cm) també decorats amb pintura blanca.
Tota la sala està pavimentada amb una capa de terra
barrejada amb calç.
A l’Est de l’estança hi ha un absis recobert de pintura
blanca amb diverses inscripcions en vermell, negre i groc
en grec o copte, tipus ex-vot, i hi ha també representades

Foto 55. Vista de l’absis de les portes d’entrada de les
cambres 2 i 3.

CAMBRA NÚM. 2.
La sala de la dreta de l’absis consta de dues
estances. Una rectangular amb nínxols (45x50x35 cm) a les
parets Est i Sud. Els murs estan enlluïts amb una capa de
llim i el paviment és de terra batuda. A l’angle Sud-Est s’han
localitzat tres grans fragments ceràmics que pertanyien a
contenidors. Sobre el paviment, al costat dels materials
ceràmics, s’ha trobat una moneda de bronze pertanyent a
Teodosi I. A l’angle Nord-est hi ha una porta i baixant un graó
s’entra a dues petites estances concebudes com a
magatzems, tal com indica el nombre important d’àmfores
localitzades. Aquests dos magatzems, per l’amplada dels
murs, actuen com a contraforts per reforçar l’estabilitat de
l’absis.
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INFORME DE LES OBRES
L’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA
Eloy Algorri

SUBSIDIÀRIES

DE

La descripció de les obres realitzades durant la
campanya 2009 es divideix en els següents apartats, que
corresponen a diferents àrees del jaciment:
- Osireion.
- Necròpolis Alta: tombes nº 14, 1 i 11.
En cada apartat s’indica inicialment l’objectiu de la
intervenció i a continuació es descriuen les obres
realitzades.
La direcció dels treballs ha anat a càrrec d’Eloy
Algorri García, arquitecte.

Foto 56. Vista general de la cambra 2 i dels contraforts
darrera l’absis.
CAMBRA NÚM. 3.
La porta situada al Nord de l’absis dóna accés a una
cambra rectangular amb nínxols, de similars
característiques als de les altres estances, als murs Est i
Nord. Les parets estan cobertes d’un enlluït de llim. El sòl
de la cambra és de terra batuda. L’angle Nord-est de
l’habitació està afectat per les actuacions dels clandestins.
A la part inferior del mur Sud s’aprecia una marca
longitudinal que podria ser l’empremta d’un element que
havia estat recolzat a la paret. Al mur Est hi ha una creu
pintada sobre l’enlluït. El color s’ha perdut i costa apreciar
aquest element.
El material arqueològic exhumat fa referència a
vaixella i contenidors ceràmics.
Per les característiques d’aquesta estança podríem
avançar que es tractaria de l’habitació del monjo que
ocuparia aquesta cel·la monàstica.
Aquestes tres cambres, a l’origen, és possible
estiguessin cobertes amb voltes de tovot que es van
enfonsar desprès de l’abandó de la cel·la. Pensem que
havia estat abandonada ja que el material arqueològic
exhumat és molt escàs i molt fragmentat.
Aquesta construcció pot ser datada en època de
Teodosi I, segons la moneda localitzada a la cambra 2. Pel
tipus de construcció i per l’estructura general de l’edifici,
podríem pensar que estem davant d’una cèl·lula monàstica.
Aquests complexos eren usuals a les zones desèrtiques de
l’Egipte cristià a partir del segle VI d.C.

OSIREION
Objectius
Les obres a l’Osireion tenen l’objectiu d’assegurar el
seu sostre geològic. Donat que l’actual situació d’inseguretat
és conseqüència de l’espoli dels murs originals, que
actuaven com elements de suport del sostre, la consolidació
consisteix en la seva reconstrucció parcial.
Mur Oest de la Sala 1
S’ha completat el folre, en tots els seus costats, de
la columna natural situada en la prop de l’estàtua d’Osiris.
Aquesta operació d’embolcall té dos objectius:
augmentar la secció del suport sobre el qual descansa bona
part de la superfície del sostre i assegurar la conservació
del nucli natural, protegint-lo de tota classe d’acció erosiva.
El folre s’executa amb murs de fàbrica de blocs de
pedra numulítica compactats amb morter de ciment blanc i
sorra local. S’assenten sobre les fulles interiors dels murs
originals, quedant en un segon pla d’acabats més bast.
Els blocs tenen un format aproximat de 30x15x15 cm
i es col·loquen en aparell de filades alternades de per llarg
i de través amb espessors variables. La fàbrica tipus és de
2 astes (60 cm) tot i que el seu gruix s’adapta al irregular
perfil de la columna natural.

Galeria de nínxols nº 2
Per tal de reduir la llum lliure que salven els estrats
geològics d’aquesta zona, s’ha recrescut per tal d’arribar al
sostre del mur de sosteniment construït durant la campanya
del 2008 a la galeria nº 1.
A l’igual que a la resta del temple, la fàbrica utilitzada
en el reforç és de blocs de pedra numulítica, de format
30x15x15 cm, compactats amb morter de ciment blanc.
Complementàriament, en la pròpia galeria nº 2 s’ha
aixecat un poderós mur de blocs col·locats en sec que té la
funció de sostenir pel seu propi pes el talús sorrenc, evitant
que progressi el descalçament dels suports perimetrals del
sostre.
Aquest mur està concebut com una solució
provisional i desmuntable, a l’espera d’escometre la
consolidació definitiva.

Foto 57. Cambra 3.

TOMBA Nº 14
Objectius
Construïts els cubicles que aixopluguen els
sarcòfags, protegint-los de la rosada hivernal, queda
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pendent la contenció dels talussos adjacents a la tomba
mitjançant la construcció de murs que portin a terme una
funció de sosteniment.

Construcció del mur Sud
El mur s’ha construït en dues fases amb la finalitat
d’evitar el descalçament del talús en la seva totalitat.
En primer lloc es van eliminar els sediments de sorra
que envaïen l’espai de la tomba. Com a part d’aquesta
operació s’ha desplaçat per mitjans manuals la voluminosa
i pesada tapa d’un sarcòfag, tornant-la a la seva posició
original.
La paret té un perfil esglaonat, simulant un estat
incomplert i s’aixeca sobre la fulla interior del mur original.
És de fàbrica (30 cm) de blocs de pedra numulítica
compactats amb morter de ciment blanc i aparellats a la
castellana, és a dir, en posició travada.
En la propera campanya es revestirà amb un
arrebossat de la mateixa textura incisa que la utilitzada en
fases anteriors.
Apart de les funcions tectòniques, el mur també
serveix per a facilitar la lectura de la traça de la tomba i
contribuir a contextualitzar els cubicles.
TOMBA Nº 1
Objectius
Es pretén millorar els sistemes d’apuntalament
utilitzats fins al moment un cop comprovat el fracàs de les
estructures de fusta, ja sigui per la putrefacció de la matèria
o per desajustament degut a la retracció de la peça,
conseqüència de les condicions climàtiques de l’indret, amb
altes temperatures, radiació solar intensa i nivells d’humitat
baixíssims.
Obres realitzades
S’ha construït amb planxes i perfils d’acer laminat un
calaix destinat a apuntalar la llinda de la porta d’accés a la
sala que acull el sarcòfag principal, i que resta afectat en el
seu assentament per la precarietat d’ambdós punts de
suport.
TOMBA Nº 11
Objectius
El mateix que en l’apartat anterior.
Obres realitzades
S’han col·locat sengles peus, construïts amb perfils
d’acer laminat, per apuntalar dos trams de volta que estan
en situació d’equilibri inestable.
En els seus dos extrems s’augmenta la superfície de
contacte de la peça mitjançant el clavament de dos trossos
de tauló de fusta que s’ajusten entre el fragment de fàbrica
d’objecte d’aquesta operació de reforç i el terreny que rep la
seva càrrega.

ESTUDI TANATOARQUEOLÒGIC: RITUALS FUNERARIS I PALEOANTROPOLOGIA.
Dolors Codina Reina
Durant la campanya de 2009 s’ha realitzat l’estudi
del ritual funerari dels individus exhumats en les criptes nº2,
11 i 9 del sector 2D de la Necròpolis Alta, així com l’estudi
tafonòmic i de descomposició del cadàver de les citades
restes. S’ha realitzat també, l’estudi biomètric i patològic de
les restes provinents del sector 15600 i l’estudi ritual, de
descomposició del cadàver, i biomètric dels individus
excavats en el sector 16.

RESULTATS DEL SECTOR 2D
Durant la campanya del 2009 s’han exhumat un total
de 42 individus, provinents tots ells del sector 2D. Aquests
enterraments, ubicats cronològicament en diverses fases,
estan distribuïts entre la cripta nº 2, la cripta nº 9, la cripta nº
11 i el passadís Oest del sector.
A l’igual que en la campanya del 2008, la fase més
moderna d’enterraments es localitza en el passadís Oest
del sector. Es correspon amb una fossa excavada en el
subsòl natural, de grans dimensions i que retallava la volta
de la cripta nº 11. Es tracta d’un individu femení, adolescent,
que presenta, entre les seves cames, les restes d’un
individu infantil. Destaquem el fet que, als peus de la tomba,
es va trobar material funerari associat.
La cripta numero 2 s’ha excavat completament, el
ritual funerari utilitzat entre els individus més antics i els més
moderns varia significativament. La fase més antiga
correspon a uns enterraments que utilitzen les fulles de
palma com embolcall exterior dels cadàvers, mentre que les
capes superiors es caracteritzen per la presència d’individus
inhumats dins de capses de fusta, amb claus de ferro que
subjectaven els angles i els laterals d’aquestes. A l’igual que
els individus més antics, aquests també presenten un sudari
de lli i un altre de tela de sac.
Les tombes estan orientades seguint un eix EstOest, clarament dins de la tradició cristiana. Tots els
individus apareixen en decúbit dorsal, amb els membres
inferiors estirats, i els membres superiors en posicions
diverses: flexionats, semiflexionats, estirats... El crani, en la
majoria dels casos, apareix basculat cap enrere, degut a la
presència d’un coixí funerari. Tots els cadàvers van ser
amortallats com a mínim amb un sudari (molts presenten un
segon sudari). La descomposició del cadàver es produeix
dins l’espai buit del sudari, provocant una desconnexió de
les connexions més fràgils (les de les mans, els peus...).
L’excavació de la cripta numero 9 (actualment en
curs), ha proporcionat noves informacions sobre el ritual. En
efecte, tots els individus excavats fins ara, estan orientats
seguint un eix Nord-Sud / Sud-Nord, i es troben inhumats
en decúbit lateral, tant dret com esquerra. Per ara no sabem
a què respondria aquest canvi tan radical en el ritual, serà
necessària l’excavació total de la cripta per a poder valorar
la incidència d’aquest nou tipus d’enterrament (Foto 58).
L’excavació de la cripta numero 11 (actualment en
curs), ens ha proporcionat, fins ara, 6 individus, tots ells
infantils, amb unes edats compreses entre el primer any de
vida i els 5-6 anys. Els individus apareixen enterrats seguint
un eix Est-Oest, embolcallats en grans quantitats de teixit,
sense recobriment de fulles de palma. Per estratigrafia
relativa es tracta d’una de les criptes més antigues del
sector (Foto 59).
En aquests moments, treballem amb la hipòtesi de
l’existència d’una evolució del ritual funerari dins d’un
període cronològic bizantí bastant reduït. Tot i això, per a
poder contrastar la hipòtesi serà necessari finalitzar
l’excavació de la resta d’individus del sector.

RESULTATS DEL SECTOR 15600
L’estudi s’ha realitzat sobre un total de 39 individus
exhumats durant la campanya del 2007. els resultats són,
en aquests moments, parcials, ja que encara no s’ha
excavat la totalitat de les tombes pertanyents a aquesta
necròpolis.

24

Foto 58

Foto 59
La principal característica d’aquest espai funerari és
que certs individus estaven recoberts d’una capa salina que
s’emmotllava al cos del difunt.
En el següent quadre veiem la relació entre els
individus exhumats, un cop sexats, i el tipus de recobriment.

Podem observar també, que els individus
masculins presenten, en un percentatge major, el
recobriment salí; tanmateix no podem afirmar, ara per ara,
que hi hagi una relació entre el sexe dels individus i el seu
recobriment.

Amb tots els individus de la mostra estudiats, podem
extreure les primeres conclusions/hipòtesis. Inicialment
veiem que les tombes que han estat reutilitzades, és a dir
que contenen més d’un individu, no presenten carcasses
salines, mentre que 14 de les 25 tombes que contenen un
únic esquelet si que estan coberts amb sal.

L’estat de salut d’aquest grup poblacional ve marcar
per la gran quantitat de patologies orals que presenten tots
els individus adults. La periodontitis o retrocés alveolar y els
abscessos són les més significatives. Remarquem també la
gran abrasió dels molars, deguda, segurament, al tipus
d’alimentació de la zona.

Foto 60

Foto 61
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Fent referència a les patologies que afecten
l’esquelet vertebral, observem la presència d’osteoporosis,
localitzada, sobretot, en les vèrtebres dorsals i lumbars, així
com una exostosis a les caretes articulars, entre l’atles i
l’axis i un anquilosament de tres vèrtebres lumbars.
Remarquem una patologia en especial localitzada a
les fosses paranasals dels individus 15628, 15637 i 15701-1
(Foto 62, 63 i 64).
Finalment, i fent una valoració de la població
estudiada, podem dir que es tracta, segurament, d’una
necròpolis d’ús familiar, on s’inhumaven dones, homes i
nens sense distinció d’edat.

RESULTATS DEL SECTOR 16 (SECTOR FORTALESA)
Durant l’excavació del 2009, s’han localitzat en
aquest sector 2 individus. La tipologia de les tombes és molt
diferent: l’individu n. 16618 estava enterrat dins d’una caixa
de fusta, amb un sudari de tela basta i sense cap altre tipus
de cobriment. Estava inhumat seguint un eix Est-Oest. Es
tracta d’un individu adult-senil, de sexe masculí.

Foto 64

Foto 62

Foto 63

L’individu 16638 estava enterrat dins d’una tomba
construïda, excavada al terra i amb els laterals recoberts de
tovots cuits. El cadàver estava cobert amb dos tipus de teixit
que, alhora, estaven coberts amb fulles de palma que, a
nivell del crani, formaven una protecció en forma de tenda
de campanya. Destaquem, que per sobre de tots aquests
recobriments, ha aparegut una catifa de fibra vegetal que
cobria tot l’individu. Es tracta d’un individu adult-senil, de
sexe masculí. Cal destacar les patologies que l’afectaven,
especialment una fractura de l’ala de l’ilion, amb
supervivència, formant un call ossi de grans dimensions.

Foto 65

1 L’excavació d’aquest sector ha durat exactament del 7 d’octubre al 29 del mateix mes, ambdós inclosos. Nota del director.
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Revisió de 5 anys de restauracions a Oxirrinc.
Les tasques de la campanya de 2009
Bernat Burgaya

INTRODUCCIÓ
En tots aquests anys d'excavacions al jaciment
d'Oxirrinc, diversos professionals s'han encarregat
d'aquesta tasca que anomenem “restauració i conservació
arqueològica”, aquesta tasca ha anat dirigida a la
salvaguarda, la prevenció i l'extracció, mitjançant tècniques
diverses, dels diferents elements trobats.

“Olla d'Osiris”, però també en sortiren alguns d'altres de
desperdigats en altres punts. Tot això, recordem, va sortir
de la Tomba 14. (Foto 1). Altres elements a destacar foren
els teixits, que ni que són de difícil intervenció es varen
poder estabilitzar i emmagatzemar; aquests formaven part
de l'embolcall d'un cos de nen/nena d'època copte (Foto 2).

Elements que tenen un origen divers, no només en
quant a cronologia sinó també en material constitutiu; és
ben diferent el tractament d'una pintura mural, a la que té un
metall com pot ésser una moneda. Aquests professionals
tenen nom i llinatge i són: Roger Xarrier, Pere Rovira, Dolors
Manyà i jo mateix. Val a dir que hem tingut la possibilitat de
treballar conjuntament i de manera coordinada amb Roger
Xarrier i Pere Rovira, especialistes amb les tècniques
pictòriques. Això per a mi ha estat un luxe. El que també ha
estat un luxe, ha estat treballar directament amb tot l'equip
que s'encarrega de fer possible l'excavació d'aquest únic i
sorprenent jaciment.

REVISIÓ DE 5 ANYS D'INTERVENCIONS:

Foto 1

Personalment, aquesta campanya passada (2009)
ha estat molt significativa, ja que és el meu 5é any com
conservador de camp.
Les intervencions realitzades durant aquests 5
anys no han estat exemptes de problemàtiques, les més
importants són les generades per la diversitat del material
així com la quantitat d'aquests. L'enorme volum de material
recuperat condiciona notòriament el temps que es pot
dedicar a cada objecte i exigeix a la vegada una discriminació important.
S'ha procurat sempre que tot els materials tinguin
un mínim d'intervenció per a procurar-los una estabilitat, una
perdurabilitat, emperò el treball exhaustiu s'ha realitzat única
i exclusivament a aquells objectes que pel seu valor
documental, pel seu especial origen i estat de conservació
o el seu valor estètic així ho exigien.
Mentre preparem un seguit d'articles temàtics, que
esperem que puguem posar a la disposició de tothom aviat,
farem aquí un petit resum dels objectes trobats més
emblemàtics d'aquests darrers anys, en alguns d'ells encara
hi treballem any rere any.

2005
Durant aquest any, una de les troballes en les quals
hi vaig haver de dedicar més temps i esforços varen ésser
els objectes de bronze; entre ells hi havia la que anomenem

Foto 2

2006
Aquest any foren més notòries les intervencions “in
situ” es a dir, les intervencions directes al jaciment i no tant
al laboratori. Aquestes foren tant de consolidació estructural,
com de neteja de sarcòfags, l'ajuda d'extraccions i estudi de
mòmies (en col·laboració amb Annie Perraud) així com
l'extracció d'unes inscripcions al sector 16 (Foto 3). Tot i això
cal esmentar les monedes trobades a l'Osireion, les quals
permeteren una datació fidedigne.
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Foto 3

Foto 5

2007

entre tots els implicats en les tasques d'extracció,
intervenció de restauració i estudi posterior.

Potser aquest fou un dels anys de més varietat, la
diversitat dels objectes i elements trobats en quant a la seva
naturalesa feien extremadament complex el tractament
exhaustiu. Nombroses eren les peces que necessitaven una
tractament immediat, una bona documentació i un treball
continuat, no només limitat a aquesta campanya sinó que
també ens ha acompanyat en les successives. Si bé això
també ens passà, durant la passada campanya amb els
elements de tipus pictòric (pintures i escriptures murals),
aquest any ens ha deixat molta feina si en un futur
volguéssim fer una exposició. A tenir en compte són:
diverses màscares de mòmia, una d'elles d'especial interès
(Foto 4) i que any rera any s'ha anat intervenint. També el
sector 16 ens aportava més pintures a tractar, per tant ja
teníem feina “in situ” i feina acumulada al laboratori. Pel que
fa als metalls i més concretament els bronzes, continuaren
sortint, a diferents sectors, estatuetes d'Osiris i monedes
(Foto 5). La col·laboració es va fer necessàriament estreta

2008
Fou un any intens i de molta feina, diversos elements
a destacar: es va fer una “ràtzia” per envestir l'enorme
quantitat de feina de pintures murals, Roger Xarrier i Pere
Rovira estigueren 10 dies intensos i monotemàtics. També
sorgir l'anomenat “tresor” de monedes, que pel que fa a mi
hem donar una feinada, ja que ni havien de tots els tamanys
i de tot tipus, totes s'havien de fer net i documentar-les
minuciosament (ara val a dir que una feinada ben agraïda
vist el resultat que ha donat el seu estudi). Una altra ditada
de mel, si hem permeteu l'expressió fou la recuperació d'un
papir amb escriptura, el seu desplegament i neteja donar
molt bons resultats.

2009
Aquest en canvi el podríem anomenar l'any dels
cartonatges i els oxirrincs. Alguns dels recuperat són
especialment interessants, ja sigui per que reflexen un
acurat treball de fabricació tant en guix com en policromia,
com per la documentació que ens aporta. S'ha seguit també
amb els treballs acumulats, entre ells les pintures murals del
sector 16 i la màscara (Foto 6).

Foto 4

Foto 6
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LES TASQUES DE DE LA CAMPANYA 2009.
Bernat Burgaya i Roger Xarrié
Com cada any la campanya ha tingut 2 tipus
d'intervencions diferents, per una banda les intervencions
“in situ” i per altre banda la feina de laboratori:
- Les intervencions “in situ” han estat bàsicament
l’extracció de les pintures trobades els darrers anys al sector
16, l’engassat i la protecció d’altres trobades enguany, així
com també l’extracció de diversos cartonatges apareguts a
la zona de la Tomba 11 (sota la casa funerària).
- Les intervencions a laboratori han consistit en el
tractament dels diferents cartonatges recuperats, així com el
tractament de neteja i estabilització dels elements metàl·lics,
majoritàriament bronzes.
També s’ha ajudat en la neteja d’elements delicats,
com inscripcions sobre pedra, ceràmica, papir i altres
elements. Així com s’han aportat idees i conceptes en els
diversos àmbits que afecten al període d’excavació o
restauració.

INTERVENCIONS “IN SITU”
SECTOR 16, HABITACIÓ 4:
Estructura localitzada durant la campanya 2007.
Són unes pintures que estan realitzades sobre estuc-guix,
amb un suport murari de tova. Son pintures al tremp.
L'estat de conservació de les pintures era força bo,
la problemàtica principal que tenien era la falta d'adherència
al seu suport. (Foto 7)

Foto 8
ELEMENTS METÀL·LICS:
Bàsicament ha consistit en la neteja i estabilització
de monedes (Foto 9), també s'han pogut fer altres elements
interessants, com una tira d'osiris i unes grapes sobre fusta.

Foto 7
SECTOR 2 B:
Extracció dels diversos cartonatges, de manera
parcial, ja sigui per la fragilitat d’aquests, ja sigui per la
inexistència dels elements com màscares.
SECTOR 19:
S’han engassat tot un seguit d'inscripcions i una
creu dibuixada, es tracta d'inscripcions en diversos colors
(vermell, negre i groc) sobre estuc-guix, en suport tova.

INTERVENCIONS AL LABORATORI.
CARTONATGES:
Després de la consolidació del suport, s'han pogut
extreure les gases col·locades per a l'extracció, s'ha netejat
mínimament per a facilitar la seva lectura. (Foto 8)

Foto 9

29

