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Informe preliminar dels treballs arqueològics realitzats
a Oxirrinc (El-Bahnasa, Mínia, Egipte), durant la campanya
de 2011-2012
Josep Padró, Hassan Amer, Jordi Campillo, Dolors Codina, Marguerite Erroux-Morfin,
José Javier Martínez, Maite Mascort, Esther Pons, Irene Riudavets

INtrODUCCIó
Els treballs de la Missió Arqueològica de la Universitat
de Barcelona al jaciment d’Oxirrinc (El-Bahnasa, província
de Mínia, Egipte), durant la Campanya de 2011-2012 van
començar el 5 de desembre de 2011 i han acabat el 15 de
març de 2012. Aquesta campanya s’ha dividit clarament en
dues parts. La primera, va transcórrer al desembre i gener,
degut a que la Missió tenia permís per restaurar i inventariar
però encara no per a excavar. Això era degut a un canvi a la
normativa introduït aquell any pel Consell Superior d’Antiguitats. Una vegada obtingut el permís per a excavar durant el mes de gener de 2012, la Missió va iniciar la segona
part dels seus treballs, que va discórrer entre el 5 de febrer
i el 15 de març.
La primera part de la campanya es va centrar, d’aquesta manera, en la restauració d’alguns dels monuments
del jaciment, constituint doncs, la continuació estricta dels
treballs de restauració realitzats entre desembre de 2010 i
gener de 2011, durant la campanya anterior. Aquests treballs
van consistir en la restauració dels murs i voltes d’algunes
de les tombes de pedra trobades a la Necròpolis Alta, així
com, i sobretot, en la restauració del mur de tovot de tancament del témenos de l’Osireion. Aquests treballs han estat
conduïts sota la responsabilitat del Dr. Hassan Amer, i han
contribuït no només a la necessària conservació dels monuments afectats, sinó també a la monumentalització del jaciment.
Els treballs d’excavació pròpiament dita s’han concentrat a les tombes de la Necròpolis Alta, prosseguint els treballs realitzats al 2010, així com en el conjunt monumental
encara mal definit descobert al Sud d’aquestes tombes però
dins del recinte mateix de la Necròpolis.
En el sector 2D de la Necròpolis Alta s’ha treballat,
per una banda, en els nivells per sota de la segona casa funerària paleocristiana, o “casa del fill d’Apol·loni”. Aquí ha
aparegut un nivell d’època greco-romana, on s’han trobat
nombroses mòmies, així com una estàtua sencera de la
dama Heraclo, i un cap que pertany a una altra estàtua femenina. Per sota d’aquest nivell s’ha trobat un curiós i intrigant dipòsit de peixos, que corresponen possiblement a
algun tipus de ritual desconegut fins ara, com a mínim a
Oxirrinc. Els peixos, dels que s’han trobat espines de 1.200
ó 1.300 exemplars de diferents mides, no estan momificats,
però estaven disposats en paquets o en capes entre fulles de
palma. De moment, estem a l’espera de poder determinar
l’espècie o espècies dels peixos, així com de poder prosse-

guir els treballs d’excavació a la pròxima campanya. D’altra
banda, i als sectors 27 i 28, s’ha prosseguit l’excavació cap
a l’Est, més enllà de la tomba 31, trobant-se noves tombes
en aquesta zona.
Els treballs en aquest sector han estat conduits per Dolors Codina, Maite Mascort i Esther Pons.
Més al Sud, en el sector 24 també de la Necròpolis
Alta, han prosseguit els treballs d’excavació de l’àrea monumental descoberta el 2008. A l’estat actual de l’excavació
del sector, que ha prosseguit en direcció Oest, sembla que
ens trobem davant un gran carrer porticat, que correspondria
al Carrer Ample del Nord dels papirs i al que pertanyen les
nombroses columnes monolítiques de grans dimensions trobades, totes caigudes, així com les bases de columnes i els
capitells corintis. Ambdós costats del carrer, corresponents
als pòrtics, estan a més pavimentats amb lloses blanques,
mentre que el centre del carrer està buit de troballes. Per
altra banda, les restes monumentals que vam començar a
excavar al 2010 i que s’han acabat al 2012, sembla que corresponen a una reutilització d’època romana que es trobava
en el centre del carrer, més a l’Est. Aquesta reutilització,
amb columnes més petites, està clarament a un nivell més
alt que el del carrer, i a ell correspon un mosaic romà de
bella factura, trobat també el 2012. Quant al carrer, es confirma que és l’eix viari oxirrinquita que anava d’un dels possibles ports fluvials a l’Est, fins l’Osireion a l’Oest, creuant
la Necròpolis Alta pel centre. Al final de la campanya va
aparèixer, en el costat Sud del carrer, la façana d’un important edifici, que esperem poder excavar l’any vinent.
En aquest sector han conduit els treballs Hassan Amer,
Jordi Campillo, Marguerite Erroux-Morfin, José Javier
Martínez i Irene Riudavets.
A més, han format part de l’equip de la Missió aquest
any: Bibiana Agustí, antropòloga que s’ha ocupat de l’estudi
de les nombroses restes humanes guardades al magatzem i
procedents de campanyes anteriors; Bernat Burgaya, restaurador; Antonio López Cano, topògraf; i Annie Perraud,
que ha prosseguit l’estudi de les mòmies. Així mateix, s’ha
de mencionar la col·laboració dels inspectors-cap del Consell Superior d’Antiguitats Mustafa Hamzi i Mohamed
Kamal; i de l’inspector Ezat Zaki. El director de la Missió
ha estat Josep Padró, i el seu representant Hassan Amer.
La campanya de 2011-2012 ha comptat amb el patrocini de les següents institucions: del Ministerio de Cultura;
de la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura i
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Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i
Egípcia -GRACPE-); de la Universitat de Barcelona; de la
Université Paul-Valéry Montpellier III; i de la Societat Catalana d’Egiptologia.

trEBALLS rEALItzAtS AL SECtOr 2D
La campanya d’excavació es va iniciar l’11 de febrer
i va acabar el dia 10 de març de 2012.
Durant aquesta campanya s’han continuat els treballs
d’excavació i s’ha ampliat el Sector 2D, situat a la Necròpolis Alta. Es va començar excavant la zona Sud - Oest d’aquesta àrea (al sud de l’habitació 3 de la Tomba 11), i que
havia quedat pendent en la campanya anterior. Se l’ha anomenat ÀMBIT 32.
Després d’excavar la capa superficial (22729), es va
trobar una capa de terra de color ocre (22731), una mica

dura, compacta i amb pedres i còdols, en la qual es van localitzar algunes llànties d’època romana. Sota aquesta, hi
havia una altra capa de sorra fina, de color groguenc, bastant
neta, on es va trobar una escultura femenina en pedra amb
una inscripció en grec en la base amb el nom d’Heraclo.
La figura està vestida amb una túnica amb plecs i porta
al voltant del coll un penjoll. La mà dreta la té aixecada amb
la palma oberta en actitud d’orant. El braç esquerra està enganxat al cos i a la mà subjecta la corona de la justificació.
Els trets de la cara estan molt marcats, ulls grans, llavis molsuts i nas prominent. El pentinat segueix la moda del moment amb les trenes característiques i un recollit en la part
posterior de la nuca en un monyo. En el moment de la seva
localització el cap estava separat del cos i va ser trobada a
escassos metres. L’estàtua ha estat restaurada.
Junt a ella hi havia un cap femení, també de pedra amb
restes de pintura policromada, diverses llànties d’època romana i ungüentaris de vidre de la mateixa època.

Cap femení.

També van aparèixer restes arquitectòniques d’una
construcció que possiblement va ser destruïda. Podem destacar un fris d’ureus amb el disc solar al cap que pertany a
la part superior d’una tomba. No és la primera vegada que
apareix aquest tipus de decoració en tombes de la necròpolis. El millor exemple el tenim a la Tomba núm. 3, encara
in situ. Durant les excavacions han aparegut restes de frisos
d’ureus d’altres edificacions.

Estàtua femenina.
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Sota aquesta capa es van trobar quatre sarcòfags de
guix policromat, dos fragments de sarcòfags, també de guix,
que corresponien a uns peus i a unes cames (els dos dempeus), i quatre cossos momificats disposats en bateria, amb
el cap junt al mur de pedra Oest d’aquest àmbit i els peus
cap a l’Est. Aquests cossos tenien les mans sobre la pelvis,
i un d’ells (22749), tenia una fina làmina d’or en forma de
llengua a la boca.
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Detall de la corona amb el disc solar flanquejat per dos ureus.

Disposició de l’estrat color marró on es van localitzar els peixos.

capa freàtica molt propera i tot el conjunt estava humit i
força degradat. Malgrat tot, es van poder comptar al voltant
de 1300 individus.

Disposició de dues mòmies.

Quant als sarcòfags de guix, tots tenien policromia en
color verd, negre, vermellós i ocre, encara que tots n’havien
perdut una gran part.

Es van recollir les espines, individualitzant, quan era
possible, els diversos individus. Veient la dificultat de l’extracció es va fer un motllo de guix d’una secció de l’estrat
i es va portar al laboratori per a poder fer l’excavació amb
detall i precisió, una vegada, assecat l’estrat i allunyat de la
capa freàtica. El resultat obtingut va ser òptim i es van poder
localitzar petites espines, escates i parts delicades del cap i
mandíbules dels peixos.

Dos dels sarcòfags de guix també tenien el cap al costat del mur oest i els peus a l’Est, encara que estaven disposats un sobre l’altre. Tots dos presentaven un cabell
ricament ornamentat, a força de rínxols en negre amb una
cinta al voltant del front amb un disc solar i un ureus.
Pel que fa, als altres dos sarcòfags de guix, aquests estaven situats un al costat de l’altre, encara que un tenia el
cap mirant al Nord i els peus al Sud, i l’altre la tenia cap al
Sud i els peus cap al Nord. El mort dins del sarcòfag 22745
tenia una fina làmina d’or, a manera de llengua a la boca.
Una vegada excavats i extrets els sarcòfags de guix i
els cossos momificats, va aparèixer una capa de sorra gruixuda amb petites pedres i una mica compacta (22744), on
s’han trobat dues estructures voltades a manera de capelles.
Una d’elles entra al mur de pedra Oest (22758) i l’altra, presenta el sostre i part de les parets caigudes (22756).
En seguir l’excavació per delimitar la base de les capelles es va descobrir un estrat de color marró fosc (22761)
en forma de “creu”, amb sorra fina i blanca a cadascun dels
seus quatre braços. En anar netejant aquest estrat marró fosc
ens vam adonar que estava format per diverses capes de fulles i làmines de fusta de palma, sobre les quals hi havia
gran quantitat d’espines dorsals pertanyents a “peixos” de
diferents mides, i potser espècies. Es van intentar individualitzar cada un d’ells, però no va ser possible, en estar la

Detall de les espines.

Detall de les espines on es pot apreciar una aleta.
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Els nivells bizantins del sector 2D
La campanya realitzada durant el mes de febrer i març
de 2012 ha tingut dos objectius molt clars. Per una banda
la continuació del desmunt de l’estructura bizantina del clos
funerari, i per altra banda l’inici de l’excavació del sector
28.

Detall d’ espines de diferent mida.

Un cop extret l’estrat que contenia els peixos, es va decidir no prosseguir l’excavació en aquesta zona fins ampliar
tota àrea i poder així treballar en extensió, ja en la pròxima
campanya.
Es prossegueix l’excavació cap a l’Est, baixant un estrat compacte amb còdols i molt dur.
Es localitza al costat del perfil sud un sarcòfag 22767
de pedra calcària nummulítica amb la tapa, ben tancat amb
concrecions de guix. En obrir-lo ha aparegut un individu
22771 amb restes de momificació en molt mal estat. Ha
estat estudiat per l’antropòloga in situ. Just a l’Est del Sarcòfag es troba una capella de toves 22769, molt semblant a
les trobades junt a l’estrat dels peixos 22756 i 22758. També
s’ha trobat un conjunt de mòmies en posició secundària en
molt mal estat de conservació. S’han pogut individualitzar
7 individus. Estaven momificats i a l’interior d’una caixa
de fusta de palma amb estuc policromat. La humitat del terreny havia descompost els materials.

Sarcòfag segellat.

6

L’excavació del sector 2D es va iniciar durant la campanya del 2007, i es va continuar durant les campanyes de
2008 i 2009. Es van deixar al descobert les restes, molt ben
conservades, d’un clos funerari de forma quadrangular, en
funcionament des del segle V al VII dC., del qual destaquem la presència, a la banda sud del recinte, d’una capella
destinada a la litúrgia funerària cristiana.
Al llarg de la campanya de l’any 2010 es va començar
el desmunt del recinte funerari per la banda nord, a fi de
poder documentar les tombes romanes que apareixien a una
cota més baixa. Enguany hem continuat la recerca de les
estructures romanes cap al sud, excavant tots els nivells arqueològics que les amortitzaven.
resultats de la campanya de 2012
L’excavació de l’estratigrafia bizantina ens ha permès
entendre el funcionament de les diverses criptes localitzades
en campanyes anteriors (C-3, C-4, C-5). En efecte, hem
pogut observar que la cripta n.4 es va fonamentar damunt
dels murs d’una tomba romana. Les criptes 3 i 5, orientades
est-oest, presentaven un accés que permetia el pas entre les
dues. Destaquem que la paret de tancament est de la cripta
5 estava construït amb tovots cuits, fet molt poc habitual,
en un moment en què el material més utilitzat era el tovot
cru. A una cota inferior, i just per sota de la C-5, van apa-

Nilus 21_A_v3_Maqueta NILUS 22/05/13 09:26 Página 7

rèixer les restes d’una nova tomba (T-35), la qual encara no
hem pogut excavar.

1

En els nivells d’amortització de les tombes romanes
van aparèixer 2 mòmies, dipositades en decúbit dorsal i
orientades nord-sud (crani al sud). No presentaven traces
de cartonatges, només conservaven l’embolcall de les benes
que formava un motiu geomètric romboïdal. Destaquem el
fet que en una d’elles (UE 22910), va aparèixer una petita
llengua d’or. Ambdues presentaven un molt bon estat de
conservació, però havien estat escapçades, a nivell dels genolls, pel mur sud de l’accés de la cripta n.4. Cronològicament les hem de situar entre el moment d’abandonament
d’aquestes grans tombes romanes i el moment de construcció del gran complex bizantí.

2

Espai 35.

Materials recuperats en els nivells de colmatació de les tombes romanes:
1. Amulet saïta
2. Llàntia romana.

Llengüeta d’or.

Mòmies romanes.

A la part sud del sector, per sota de la capella, del refectori i de la cripta n.9 hem pogut documentar les restes
d’una edificació anterior a l’horitzó bizantí, construïda reaprofitant els grans carreus d’època saïta. Aquesta nova estructura està formada per un accés central pavimentat amb
un nivell de calç i dues estances, una a l’est i una a l’oest.
L’habitació de l’est presenta un empedrat de grans blocs
calcaris reaprofitats, que fou rebentat per una estructura de
tovots vermells posterior. L’habitació de l’oest està en fase
d’excavació.
Per altra banda, durant aquesta campanya, hem continuat l’exhumació de les restes humanes dipositades a l’interior de la cripta n.11. S’han excavat un total de 12
individus, dipositats en decúbit lateral i decúbit dorsal, i
orientats nord-sud i sud-nord. Cronològicament aquesta
cripta està adscrita a la fase bizantina del conjunt.

7
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Edificis romans superiors.

trEBALLS rEALItzAtS EN EL SECtOr 24
Durant aquesta campanya s’ha continuat treballant en
el SECTOR 24, situat a la Necròpolis Alta, al SE de la
Tomba 14 i al nord del sector 26 després de l’excavació
d’urgència realitzada durant l’any 2008.
Després de la prospecció geofísica de l’any passat,
s’ha procedit aquest any a la neteja i ampliació del sector
de la zona oest. El treball fonamental s’ha centrat en la neteja de sorra i materials d’enderroc sobre les estructures i
en la recerca dels murs que delimiten els edificis.

Cripta 11 amb inhumacions cristianes.

8

Detall de l’enderroc sobre el paviment de lloses.
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Columnes del costat sud.

Durant aquests treballs s’ha documentat a la zona més
meridional l’aparició de dos fileres paral·leles de cinc bases
de columnes associades a un paviment de lloses de mida
que dibuixen sèries perpendiculars. Aquestes bases, alineades est-oest, han estat fabricades d’una sola peça i són de
forma quadrangular a la part inferior mentre que en la part
superior posseeixen un tambor de 62 centímetres de diàmetre. A la zona septentrional de l’excavació, ens trobem amb
una altra filera de tres bases de columna orientada igualment aquest oest i que dista 14 metres de les dues anteriors.
Tot això ens fa suposar que es tracta d’un mateix conjunt,
si bé, no podem afirmar que es tracti de la mateixa estructura. En aquest ampli interespai que es crea no ha estat possible trobar cap element arquitectònic in situ, i tot apunta a
una zona de pas defensada a banda i banda per uns espais
columnats.

A la zona sud i adossada a la primera base de columna
apreciem una superfície sobre elevada que pot aportar indicacions cronològiques de certa importància.
La construcció d’aquesta estructura, de la qual no
podem apuntar la funcionalitat, utilitza la part superior
d’una de les bases, la qual cosa ens estableix una cronologia
relativa i ens situa la construcció d’aquesta estructura en
una època més recent que la de la base de columna.

Detall de base de columna.

Restes de construcció d’època romana amb un mosaic.

El “pòdium”, que va ser fabricat amb maons i pedra
calcària lligats amb ciment de calç, posseeix a la part superior les restes d’un mosaic tessel·lat en molt mal estat de
conservació, que ens apunta, a falta d’un estudi tipològic
més exhaustiu, a una cronologia romana.

9
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El nivell d’ensorrament és de gran magnitud i està format per elements constructius monumentals com ara columnes, arquitraus, capitells de columna i pilastra tots ells
d’estil corinti. L’ensorrament es troba directament damunt
del paviment de lloses i correspon, sens dubte, a la destrucció de l’edifici. Aquest, del qual encara no podem conèixer
la seva funcionalitat, devia ser d’una gran monumentalitat.

Restes d’un mosaic romà.

També al costat del mosaic i en una cota inferior hi ha
una superfície d’opus signinum en molt mal estat de conservació.

Paviment d’època romana.

Estratigràficament, apreciem dos nivells generals a
tenir molt en compte, d’una banda el nivell superficial (ue
24000) que cobreix tot el sector i per una altra el nivell d’ensorrament (ue 24.153) que s’estén sobre la zona on es troben
les bases de columna in situ. Arribats a aquest punt, cal recordar que dins d’aquest nivell general trobem nombroses
unitats estratigràfiques que formen part de l’ensorrament.
Dos fragments d’inscripcions gregues.

D’altra banda, a la zona nord del sector, observem el
que creiem altre fet destacable: la provisió de materials
constructius monumentals com capitells d’estil corinti, fragments de columnes (un d’ells en granit negre), mètopes i
altres elements de certa sumptuositat sobre la superfície del
paviment. Sembla que hi va haver un cert interès en agrupar
aquests elements, possiblement amb la intenció de reaprofitar materials en desús i procedents d’aquests mateixos edificis quan aquells ja havien perdut la seva funcionalitat. Tot
apunta que aquests aplecs es van produir en un període en
el qual les tombes en fossa havien perdut la seva “record”
ja que molts d’ells ocupen la part superior dels nivells de
farciment de les tombes (ue s 24144-145-146-147 )
En un altre ordre de coses, hem observat que les seccions dels fusts de columna recuperats ens permeten establir
una doble diferenciació en funció del seu diàmetre:
Vista general de l’enderroc del costat sud .
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a) Columnes de diàmetre al voltant dels 42 cm i de cos
completament cilíndric
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Vista general de l’enderroc del costat nord.

b) Columnes de secció cònica i amb una base d’aproximadament 62 cm. i que al seu torn casarien amb les bases
de columnes anteriorment descrites.
En resum, tot apunta a tres moments d’ocupació en
aquella zona, d’una banda, una necròpolis amb tombes en
fossa, simples o amb estructures de tova a la part superior.
Una segona fase, d’època romana i probablement alt imperial, a la qual podem associar les estructures exhumades des
de l’any 2009 i 2010. A la zona est, es van localitzar bases
de columna, algunes in situ i a distàncies regulars, a més de
enllosats que apunten a la presència d’algun tipus d’estructura monumental. A més, és habitual localitzar en els nivells
d’ensorrament i farcit bases de columna, fragments de fust,
i elements decoratius com ara restes d’opus sectile, opus
signinum i el fragment de mosaic d’opus tesselatum al qual
ja hem fet referència. Finalment, la fase més antiga, correspon a les estructures de la zona oest, al nord i al sud del sector. Tot apunta que estem davant de dos edificis encarats i
amb un espai que els separa. La ubicació de les bases apunta
que es tractaria d’un mateix conjunt però no d’una mateixa
unitat constructiva. L’edifici de la zona sud estaria compost
per dues fileres de cinc columnes paral·leles tancat per un
mur a la part meridional. Menys informació podem aportar
sobre la construcció de la zona nord, de la qual només disposem d’una filera de tres columnes i restes d’un paviment
enllosat idèntic al de l’edifici de la zona sud. Quant a la cronologia, només podem establir que es tracta d’una construcció anterior a l’estructura sobre elevada. Tampoc estem en
condicions de saber si ambdós edificis van conviure en el
temps.
Per sota d’aquesta estructura i també per sota de l’enllosat hem detectat la presència d’una superfície en terra batuda i possiblement anterior o coetani a l’assentament de

Restes de construcció romana amb base de columna.

les bases de columna, el que significaria que ens trobaríem
davant del nivell més antic fins ara detectat en aquest sector.
Aquest extrem s’ha de comprovar en campanyes posteriors.

trEBALLS rEALItzAtS EN SECtOr 27
Simultàniament, es va decidir ampliar cap al N.E. del
Sector 2D. Aquesta nova zona es denomina Sector 27.
Al finalitzar la campanya en aquest Sector s’han localitzat dues tombes noves T. 33 i T. 34. Sota l’estrat superficial de farciment 27000, on van aparèixer alguns fragments
de papir i alguna llàntia i ostraca, hi ha una capa de sorra
molt fina, de color groguenc i bastant neta, on es van trobar
gran quantitat de recipients ceràmics: plats, bols, àmfores,
que potser formaven part de l’àpat funerari de la Tomba 31,
descoberta en la campanya 2010.

11
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Tomba 33 durant l’excavació.

Aquesta tomba tenia ben delimitada la porta d’entrada
i a l’exterior de la mateixa, a l’angle nord-est va aparèixer
un cos amb restes de sudari 27016, estudiat in situ per l’antropòloga de l’excavació.

Disposició dels recipients ceràmics. Zona d’ofrenes.

Una vegada excavada la volta es va poder comprovar
que l’interior de la tomba estava farcit d’un estrat compacte,
molt dur, amb molts còdols i sense material arqueològic. Al
costat del mur Est es va comprovar l’existència d’una rasa
farcida de sorra groguenca-ocre. Una vegada excavada es
van trobar dos bols ceràmics. Un d’ells amb restes d’un material blanquinós molt semblant al trobat, l’any 2010, al costat de la mòmia de la Tomba 31.

En baixar aquest estrat de sorra es van trobar una sèrie
d’estructures de pedra. En delimitar els murs d’una d’elles,
es va poder comprovar que es tractava d’una estada de
forma rectangular, la paret Sud estava adossada a la paret
Nord de la Tomba 31 (descoberta en la campanya 2010).
Després de netejar l’habitació farcida de terra dura, compacta i amb abundants còdols, es va veure que aquesta càmera estava buida. Es van realitzar diversos sondejos de
comprovació que van resultar estèrils. Es va constatar també
que aquesta estructura no tenia cap porta ni accés.
També es va poder comprovar que a l’Est d’aquesta
càmera apareixien una sèrie de murs de pedra que quedaven
sota el perfil, i es va decidir ampliar la zona cap al NE.
Un cop ampliada la zona ha semblat una nova estructura de pedra, Tomba 34. En iniciar l’excavació s’ha pogut
comprovar que tenia la volta trencada però encara quedaven
restes .

12

Volta de la tomba 34.
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religiós. En les campanyes prèvies es va delimitar el sector
2D per tots els seus fronts. Al nord, a l’est i a l’oest el tancament d’aquest sector es realitza amb un mur de tova, que
al nord coincideix amb el mur sud de tancament de l’espai
de la casa funerària del monjo Febamón. Aquesta nova estructura la podem anomenar casa funerària del fill
d’Apol·loni per distingir-la de la primera.
Durant la campanya de 2009, es va procedir a l’excavació sota la casa funerària del monjo Febamón, amb el
consegüent troballa de l’estructura total de la tomba romana
11, així com diverses estades relacionades amb altres tombes, encara en procés d’excavació. Així mateix, el sector
sud d’aquesta zona quedava clarament per sota de l’estructura del sector 2D.
Tombes 31, 33 i 34 una vegada excavades.

Els treballs en aquesta zona es van iniciar durant la
campanya de 2007, quan es va decidir ampliar pel sud el
sector 2A, ja que al sud de la casa funerària del monjo Febamón s’observaven una sèrie de murs de tova, alguns dels
quals presentaven decoració mural, el que portava a pensar
que aquesta casa funerària podia ampliar-se cap al sud, o es
podia localitzar una altra estructura relacionada amb l’àmbit

EL SECtOr 28
El sector 28 està situat a l’est del sector 2D i al sud de
les tumbes romanes T-31, T- 33 i T-34. Cronològicament
forma part del moment bizantí de la zona. En la campanya
d’aquest any s’ha procedit a retirar l’estrat superficial i el
nivell d’ensorrament de tovots provinent dels murs 28001 i
28002.

UE 28002

UE 28001

Sector 28.

13
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Annex 1: Étude des momies. Rapport préliminaire
Annie Perraud
Dates: du 6 février au 4 mars 2012
ÉtUDE rÉALISÉE:
-

Fragments de momie Oxy 2009-21360
Momie Oxy 20??-21410
Momie Oxy 20??-21419
Momie Oxy 201O-22581
Momie Oxy 2010-21452
Momie Oxy 2010-21453
Momie Oxy 2010-21454
Tête et fragments de momie Oxy 2010-22674
Momie Oxy 2010-22725
Momie Oxy 2012-22737
Momie Oxy 2012-22745
Momie Oxy 2012-22746
Momie Oxy 2012-22747
Momie Oxy 2012-22748
Momie Oxy 2012-22749
Momie Oxy 2012-22750
Momie Oxy 2012-22751
Momie Oxy 2012-22909
Momie Oxy 2012-22910

Oxy 2010-21452
Momie d’un jeune enfant, entièrement bandelettée,
avec la tête découverte
Site: Tombe n° 12, chambre n°2
Orientation: est-ouest, tête à l’est
Taille: 66 cm
État de conservation: La momie est réduite à l’état de
squelette, les os sont brisés par un écrasement de surface.
Oxy 2010-21453
Momie bandelettée d’un homme adulte, réduite à l’état
de squelette
Site: Tombe n° 12, chambre n°2
Orientation: est-ouest, tête à l’est
Taille: 1m62
État de conservation: Le crâne est le site de plusieurs
fractures post-mortem. Les membres inférieurs sont partiellement conservés.

Oxy 2009-21360
Fragments de momie, réduite à l’état de squelette
Site: Secteur 21
Orientation: ?
Taille: non connue
État de conservation: Seuls sont conservés le calvarium, quatre vertèbres cervicales et les os des pieds.
Oxy 20 ??-21410
Momie de femme adulte, réduite à l’état de squelette
Site: Secteur 21
Orientation: ?
Taille: ?
État de conservation: Tout le squelette est conservé,
exceptés les os courts du carpe, une partie des os des pieds
et la scapula droite.
Oxy 20 ??-21419
Momie de femme adulte, réduite à l’état de squelette
Site: Secteur 21
Orientation: ?
Taille: ?
État de conservation: Tout le squelette est conservé,
exceptés les os des mains et une partie des os des pieds.
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Oxy 2010-21454
Momie bandelettée d’un homme adulte, réduite à l’état
de squelette
Site: Tombe n°12, chambre n°2
Orientation: est-ouest, tête à l’est
Taille: 1m65
État de conservation: Le crâne est brisé. Les membres
inférieurs sont partiellement conservés.
Oxy 2010-22581
Momie de jeune enfant, entièrement bandelettée
Site: Secteur 2D
Orientation: est-ouest, tête à l’ouest
Taille: 64 cm
État de conservation: La momie est réduite à l’état de
squelette, en connexion anatomique, dont les os sont brisés.
Matériel associé: Un petit papyrus roulé, portant une
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inscription, recouvre un simulacre de scarabée de cœur
(bois, baumes ?).
Oxy 2010-22674
Tête et fragments de momie bandelettés
Site: Secteur 2D, tombe n° 23, chambre n° 2
Orientation: nord-ouest – sud-est, tête au nord-ouest
Taille: 1m53 (évaluation)
État de conservation: La momie, qui a été violée, est
découverte décapitée, le thorax et le bas du corps (non retrouvé) sont séparés.
Oxy 2010-22725
Momie d’un adulte, de sexe indéterminé, inhumée
dans une enveloppe anthropoïde de plâtre, recouverte de
stuc blanc, au portrait masculin, de style romain
Site: Secteur 2D, tombe n° 31
Orientation:est-ouest, tête à l’ouest
Taille: 1m62
État de conservation: L’enveloppe de plâtre a été consolidée par le restaurateur, afin de pouvoir être dégagée. Le
masque est bien conservé, le reste de l’enveloppe plâtrée,
dont la boîte à pieds, est fragilisé. La momie a conservé ses
enveloppements, sous la couche épaisse de plâtre.

latéral droit, est réduite à l’état de squelette, en connexion
anatomique.
Oxy 2012-22746
Momie d’un homme adulte, inhumé à l’intérieur d’uneenveloppe anthropoïde de plâtre, recouverte de stuc coloré, au portrait masculin de style romain
Site: Secteur 2D, section 32
Orientation: est-ouest, tête à l’ouest
Taille: 1m44 (des épaules aux pieds, la tête étant séparée du corps)
État de conservation: La momie est réduite à l’état de
squelette, aux os totalement brisés. La tête, recouverte du
masque de plâtre, s’est détachée du reste du corps.
Oxy 2012-22747
Momie d’un homme adulte (momie prélevée, étude
non réalisée)
Site: Secteur 2D, section 32
Orientation: est-ouest, tête à l’ouest
Taille: 1m66
État de conservation: La momie est réduite à l’état de
squelette. Les enveloppements ne sont pas conservés.

Oxy 2012-22737

Oxy 2012-22748

Momie d’un homme adulte jeune, à l’intérieur d’uneenveloppe anthropoïde de plâtre, recouverte de stuc blanc,
de style romain
Site: Secteur 2D, section 32
Orientation: nord-sud, tête au nord
Taille: 1m60 (de la tête aux épiphyses tibiales distales)
État de conservation: La momie est réduite à l’état de
squelette, en connexion anatomique, dont les os sont brisés.
Les pieds sont perdus.

Momie d’une femme adulte, inhumée à l’intérieur d’uneenveloppe anthropoïde de plâtre, recouverte de stuc
polychrome, au portrait féminin de style romain
Site: Secteur 2D, section 32
Orientation: est-ouest, tête à l’ouest
Taille: 1m81
État de conservation: La momie est réduite à l’état de
squelette.
Oxy 2012-22749
Momie d’une femme mature (momie prélevée, étude
du crâne)
Site: Secteur 2D, section 32
Orientation: est-ouest, tête à l’ouest
Taille: 1m11 (de la tête aux genoux)
État de conservation: La momie est réduite à l’état de
squelette, conservé jusqu’aux genoux.
Oxy 2012-22750

Oxy 2012-22745
Momie d’un homme adulte, inhumé à l’intérieur d’uneenveloppe anthropoïde de plâtre, recouverte de stuc blanc
Orientation: nord-est, sud-ouest, tête au sud-ouest
Site: Secteur 2D, section 32
Taille: 1m82
État de conservation : La momie, couchée en décubitus

Momie d’un homme adulte
Site: Secteur 2D, section 32
Orientation: est-ouest, tête à l’ouest
Taille: 1m20(de la tête aux épiphyses fémorales distales)
État de conservation: La momie est réduite à l’état de
squelette.Les membres inférieurs sont partiellement conservés.
Oxy 2012-22751
Momie d’un jeune adulte, de sexe masculin, recouverte des vestiges de ses enveloppements
Site: Secteur 2D, section 32

15
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Orientation: est-ouest, tête à l’ouest
Taille: 1m64
État de conservation: La momie est réduite à l’état de
squelette en connexion, entouré de vestiges de textiles enduits de baumes.
Matériel associé: Langue déposée dans la cavité buccale,formée de deux feuilles métalliques, constituées d’un
alliage d’or avec un autre métal (Oxy 2012-38)
Oxy 2012-22909
Momie bandelettée d’un homme âgé
Site : Secteur 2D, UE 22908
Taille : 1m26 (de la tête à l’épiphyse fémorale distale)
État de conservation : La momie est réduite à l’état de
squelette en connexion, enveloppée de textiles enduits de

16

baumes. Les membres inférieurs ne sont pas conservés, hormis le fémur gauche.
Oxy 2012-22910
Momie bandelettée d’un homme adulte
Site : Secteur 2D, UE 22908
Taille : 1m23 (de la tête aux épiphyses fémorales distales)
État de conservation : La momie est réduite à l’état de
squelette en connexion, enveloppée de textiles enduits de
baumes. Les membres inférieurs sont conservés jusqu’aux
fémurs.
Matériel associé : Langue constituée d’une petite feuille d’or découverte sur le sol, près de la bouche ouverte
(Oxy 2012-70)
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Annex 2: Informe de l’anàlisi antropològic
Bibiana Agustí i Farjas
La meva contribució a la intervenció de la Missió Arqueològica Oxirrinc 2012 ha estat la d’analitzar diversos
conjunts de restes humanes esquelètiques de les intervencions de 2008 i 2009 emmagatzemats, amb l’objectiu d’actualizar part d’aquest material a nivell antropològic.
L’anàlisi s’ha centrat en els espais:
• Sector 2D - criptes bizantines C2, C4, C7, C9 i C11
• Sector 26 - tombes bizantines T20 i T21, a més de
dos conjunts col·lectius en l’estrat superior.
• Osireion (necròpolis NW i W) – restes associades a
carcasses salines de la necròpolis romana.
A més, un cop absent la responsable de l’estudi de les
restes humanes momificades senyora Annie Perraud, vaig
excavar i analitzar, de manera preventiva, diverses restes
aparegudes durant l’excavació del sector 22. Concretament
es tracta de:
• Un dipòsit funerari secundari que contenia restes de
diversos individus, algun d’ells havent rebut tractament de
momificació.
• Una estructura funerària simple en l’accés de la
Tomba 34, corresponent a un esquelet adult masculí.
• Un sarcòfag de pedra que contenia l’esquelet d’ un
individu infantil amb restes de momificació.
SECtOr 2D
Es tracta de dipòsits esquelètics individualitzats, amb
un total de 65 individus. Descripció individual:
Cripta 11 (cont.)

Individus aïllats
UE

sexe

edat

UE

22503

¿

perinatal

22950

sexe

6-9 m

edat

22446

F

16-18 a

22524

6-12 m
6-12 m

22324

M

20-25 a

22549

22332

M

40-50 a

22524

6-12 m

22435

¿

40-50 a

22549

6-12 m

22529

12 m

22529

12 m

22949

18 m

Cripta 11

22949

18 m

edat

22911

3a

22542

perinatal

22911

3a

22928

perinatal

22916

4a

22542

perinatal

22916

22928

perinatal

22913

F

16-20 a

22951

3-6 m

22925

M

25-30 a

22951

3-6 m

22918

M

40-50 a

22912

6m

22914

F

45-50 a

22912

6m

22926

M

45-50 a

22950

6-9 m

22917

F

50-60 a

UE

sexe

4a

Cripta 2

Cripta 9
edat

UE

22560

3-6 m

22517

22556

12-18 m

UE

sexe

sexe

edat
perinatal

22516

6m

22552

F

40-50 a

22480

6-12 m

22557

F

40-50 a

22543

12-15 m

50-60 a

22518

12-18 m

22525

12-18 m

22551

M

Cripta 4

22527

18 m

22526

18-24 m

22486

2-3 a

edat

22385

4- 5 a

22351

perinatal

22491

4-5 a

22559

12-18 m

22435

22454

5-6 a

22346

22388

6-7 a

22347

10 a

UE

sexe

9a
F

16-18 a

22345

F

18-20 a

22482

M

20 a

22415

F

16-18 a

22519

F

25-30 a

22420

M

20-40 a

22381

F

30-40 a

22391

F

40-60 a

22494

F

30-40 a

22434

F

40-60 a

22496

M

40-50 a

22375

F

40-60 a*

22435B

M

40-50 A

22362

M

40-60 a

22488

F

40-60 a

22392

F

50-60

22489

F

50-60

22393

F

>60 a

22495

M

50-60 a

22485

F

>60 a

* Accès a la cripta

Valoració del conjunt de la població
L’aspecte formal de la mostra indica que no hi ha hagut
un comportament específic o selectiu de la població en las
diferents criptes sinó que totes van seguir pautes similars
pel que fa al ritual sepulcral.
Es tracta d’una mostra oberta, atès que el nombre d’individus correspon només a una mostra de les diverses criptes, sense que s’hagin recuperat tos els dipòsits funeraris
que havien estat fets en aquest espai.
Tanmateix observem que es tracta d’un conjunt de població que correspon a una població natural, amb representació d’adults de ambdós gèneres i de subadults dels
diferents estadis d’edat. Únicament el grup d’adolescents
entre 12 i 16 anys no ha generat cap efectiu, absència que
es pot explicar per la poca morbilitat que pateix aquest sector d’edat. La presència d’individus perinatals i nadons del
primer any de vida, que probablement sí respon a una selecció tenint en compte l’alt índex de mortalitat perinatal
de les poblacions antigues, ens parla no obstant d’un tractament acurat per, almenys, alguns dels individus d’aquesta
edat, que en altres contextos queden relegats a un tractament
funerari restringit a l’àmbit domèstic o marginal dins les
àrees funeràries.
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?

total

perinatal

Edat

M

F

5

5

0-1

9

9

1-6

14

14

6-12

4

4

12-16
16-20

1

5

20-40

3

3

40-60

8

10

12

20

>60

6
6
1

19

33

65

2

2

Pel que fa a la representativitat de gènere, observem
que tant homes com dones han rebut sepultura a l’interior
de les criptes, rebent el mateix tractament formal. Les diferències d’efectius existents quant a volum total es pot explicar simplement per l’atzar de la mostra, o també hi poden
haver altres raons que se’ns escapen. En principi la major
mortalitat registrada pel grup de dones de l’estadi 16-20
anys podria tenir una explicació en la major morbilitat i
mortalitat de las dones primípares. La resta de grups d’edat
té una representació similar.

UE22551. Politraumatism consolidat afectant l’escàpula i quatre costelles del
costat dret.

22495. Espondiloartrosis.

Les següents imatges corresponen a diferents lesions
patològiques detectades durant el registre antropològic i que
són objecte d’un estudi més aprofundit.

22489. Artrosi del genoll.
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22347. Cribra orbitalia en el sostre orbitari esquerre.
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SECtOr 26
La tomba 20, la tomba 21 i l’estrat UE26002 corresponen a dipòsits funeraris individualitzats, amb un total de
26 individus.
Tomba 20 = 10 individus
Tomba 21 = 2 individus
Estrat UE26002 = 14 individus
Els dipòsits col·lectius UE26132 i UE26315 corresponen a un nombre mínim de 14 i 21 individus respectivament.
Descripció individual:
Estrat UE26002

Tomba 20

22375. Traumatisme costal consolidat.

UE

sexe

edat

UE

sexe

26043

18-25 a

F

26073

8-9 a

26029

20-40 a

M

26069-2

12-15 a

F?

26051

20-40 a

M

26072

16-18 a

F?

26033

30-40 a

M

26052-1

20-30 a

M

26045

40-50 a

F

26080

20-40 a

M

26040

40-50 a

M

26049

40-50 a

M

26036

40-60 a

M

26081

40-60 a

F

26041

40-60 a

M

26084

40-60 a

F

26042

40-60 a

M

26031

40-60 a

M

26047

40-60 a

M

26052-2

40-60 a

M

26069-1

50-60 a

F

26069-3

50-60 a

M

26016

30-40 a

M

26082

Adult

Nd

Tomba 21
UE

sexe

edat

26070

40-50 a

M

26015

infans I

edat

Dipòsits col·lectius:
22375. Hipoplasia de l’esmalt i retracció alveolar per malaltia periodontal.

UE26135

UE26132
Grup d’edat

M

F

nd

Grup d’edat

M

F

nd

Perinatal

Perinatal

0-1 a

0-1 a
1-6 a

1

1-6 a

1

6-12 a

2

6-12 a

2

12-16 a

12-16 a
16-20 a

1

20-40 a

1

2

40-60 a

2

2

>60 a

1

2

16-20 a

1

20-40 a

1

2

40-60 a

2

2

>60 a

1

2

Valoració del conjunt de la població
En l’aspecte formal la mostra presenta un grup masculí
especialment important a la cripta 20, mentre que la cripta
21, l’estrat i els dipòsits col·lectius ens indiquen que no hi
ha cap comportament de selecció de la població sinó que
tots els espais funeraris han seguit pautes similars en aquest
sentit.

22391 Lesió infecciosa amb osteolisi i aixafament del cos vertebral.

Es tracta d’un conjunt poblacional que correspon a una
població natural, amb representació d’adults d’ambdós
sexes i subadults dels diferents estadis d’edat, per bé que
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Edat

M

F

?

total

perinatal
0-1 a
1-6 a

3

6-12 a
12-16 a

1

16-20 a

2

20-40 a

11

7

40-60 a

15

20

>60 a

1
29

3

3

1

2

3

5
3

21
35
1

31

7

67

amb l’absència de perinatals i lactants i una pobre representació d’infantils entre 6 i 12 anys en el conjunt. L’absència
de lactants es pot argumentar tant des de la dificultat de percepció dels seus elements esquelètics com per una selecció
poblacional que sovint rep un tractament funerari diferenciat en les àrees funeràries.

UE26029. Diàfisi femoral amb lesió traumàtica consolidada i el procés infecciós conseqüent.

UE26036. Diàfisis ulnar amb lesió traumàtica consolidada en el terç distal.

Per que fa a la representativitat de gènere en el grup
dels adults, per una banda observem un tractament formal
similar d’homes i dones en l’interior de les criptes; per una
altra banda el nombre d’efectius d’homes i dones és gairebé
el mateix quant a volum total. Tanmateix, es veuen algunes
petites diferències en el nombre d’efectius dels diferents
grups d’edat, que tant es pot deure a l’atzar de la mostra
com a condicions diferencials de risc de mortalitat superiors
als homes entre 20-40 anys, com a les condicions de risc de
mortalitat superiors en els homes entre 20 i 40 anys. En contrast, els estadis d’edat més joves i els més senils es compenses amb un balanç lleugerament superior en els efectius
femenins.

UE26081. Lesió traumàtica del terç distal de radi amb desviació palmar.

Les imatges que segueixen il·lustren diferents lesions
patològiques detectades durant el registre antropològic i que
estan essent objecte d’un estudi més aprofundit.

UE26042. Lesió degenerativa en un cos vertebral.
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UE26069-1. Lesió traumàtica de canals costals, múltiple i consolidada.

UE26084. Lesió osteolítica a nivell de la segona premolar dreta.

DIVErSES prOCEDèNCIES
SECtOr 22 (època ptolemaica)
Estrat 22731 – inhumació UE22736
UE26069-2. Lesió traumàtica i osteofítica en el primer metacarpià.

Correspon a una dona adulta que va morir entre 20-30
anys. Presenta insercions musculars suaus excepte a nivell
del pronador quadrat ulnar, la cresta glútia i la intertrocantéria femorals, que apareixen marcades. El coll femoral presenta la superfície porosa per un procés de cribra femoralis.
OXI 12 S.22 UE22768

UE26084. Lesió osteolítica a nivell de la segona premolar dreta.

Es tracta de diversos paquets d’inhumació secundària,
amb representació esquelètica diversa. El recompte d’elements ossis obté un NM de 12 individus. Les restes cranials,
mandibulars i femorals ens descriuen una certa diversitat
formal entre tres individus robustos, tres mitjans i dos gràcils, al mateix temps que les restes mandibulars corresponen
a dos individus edentats (madurs o senils), tres individus
morts en estadi madur, un mort en estadi adult jove. Les restes humerals registren tres individus amb perforació olecraniana. Les restes coxals diagnostiquen quatre homes, dues
dones i 3 alofisos, mentre que la careta simfisària púbica
confirma un gran adolescent, un adult jove i dos madurs.

Edat

M

F

?

total

perinatal
0-1 a
1-6 a

3

6-12 a
12-16 a

UE26132. Traumatisme per enclavament de l’epífisi proximal de l’húmer.

1

16-20 a

2

3

20-40 a

11

7

40-60 a

15

20

>60 a

1
29

3

3

1

2

3

21

5
35
1

31

7

67
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OXI 12 S.27 UE27013
Paquet d’inhumació secundària sobre tomba. Correspon a dos individus momificats i un esqueletitzat.
UE27013-1. Individu adult madur, femení.
Conserva una porció abdominal i toràcica momificada;
alguns ossos identificables no estan momificats, mentres
que altres presenten un estadi en procés de mineralització
(clavícula, fèmur). Conserva també porcions tèxtils procedents del procés d’embalsamar, així com restes de cordills.
A nivell esquelètic presenta alteracions degeneratives
articulares que es manifesten en osteofitosi en els cossos
vertebrals lumbars.
UE27013-2. Individu adult molt jove (16-20 anys), femení.
Es conserva esqueletitzat dins del seu embolcall tèxtil.
Conserva un manat de cabells i restes dèrmiques de tonalitat
marronosa adherits al crani.
Morfològicament presenta un coxal amb escotadura
ciàtica oberta i doble arc auricular, insercions musculars femorals visibles, ulnars marcades, tubèrcul conoide clavicular molt marcat.
UE27013-3. Individu infantil (uns 4 anys). Determinat
a partir de l’erupció dentària.
Es presenta parcialment momificat (elements cranials
carbonitzats). Associat a restes vegetals (fulla de pinya, dues
llavors, un element indeterminat de color verdós) i restes
de teixit.
Els elements femorals presenten alteració del teixit
cortical a nivell del coll amb cribra femoralis bilateral.
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OXI 12 S.22 UE22767
Sarcòfag de pedra que conté un esquelet infantil
UE22771.
Es tracta d’un individu mort entre els 10-11 anys i que
havia rebut tractament de momificació, però que permetia
observar tot l’esquelet, sense observacions patològiques
d’interès.
No contenia objectes associats excepte un lligall vegetal amb restes dels seus propis cabells darrera el clatell.
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OXI 12 S.27 UE27016
Inhumació en decúbit dorsal en l’espai d’accés a la
tomba.
El bloc cranial conserva restes de cuir o de teixit periòstic sobre el crani i la mandíbula, restes capil·lars i de teixit en tres capes successives. També conserva restes de tiges
vegetals carbonitzades i una placa d’argila que encaixa en
la cavitat orbitària i que conserva una empremta ocular en
una banda i una empremta tèxtil a l’altre.

Patologia dentària: càries a la premolar 24 (oclusal de grau
3), premolar 15 (oclusal de grau 3); pèdues antemortem
(PAM): primera molar 26, segona premolar 25, primera premolar 14, segona molar 17. Malaltia periodontal generalitzada associada a engruiximent notable de ciment lingual a
nivell de la incisiva lateral 22.

Correspon a un adult madur (40-50 anys), masculí, de
gran volum i morfologia robusta a nivell del bloc cranial i
la mandíbula, així com de l’esquelet postcranial: insercions
musculars marcades a nivell clavicular, humeral, ulnar, femoral i tibial.
Presenta lleus alteracions degeneratives a nivell dels
lligaments dels ossos llargs (calcificacions), per bé que a
nivell articular només l’articulació lumbosacra ha desenvolupat un procés d’osteofitosi anterior. A nivell traumàtic,
presenta una doble fractura costal consolidada prop de l’extrem vertebral.
El material dentari presenta malposició a nivell de la
incisiva lateral esquerra superior, lleugerament desviada.

23

Nilus 21_A_v3_Maqueta NILUS 22/05/13 09:27 Página 24

Annex 3: Informe sobre els treballs realitzats a Oxirrinc
durant la campanya 2012 - I
Bernat Burgaya Martínez
trEBALLS rEALItzAtS:
S’han realitzat diverses intervencions, tot i que la majoria han estat dins al laboratori, també n’hi ha hagut alguna
in situ.
També s’ha col·locat un Termohigròmetre, durant 10
dies a la Tomba numero 1.

lle en guix. Posteriorment s’ha portat al laboratori on s’ha
procedit a la micro excavació.
tOMBA 1
CONtrOL DE tEMpErAtUrA I hUMItAt
Antecedents
Durant el mes de desembre de l’any 2010, es realitza
la consulta a diferents tècnics sobre la manera més bona de
conservar la Tomba 1. Sorgeixen vàries idees i es discuteix
sobre la possibilitat de cobrir les voltes amb sorra, es planteja la idoneïtat de la obertura de xemeneies per a la ventilació de l’espai.

LABOrAtOrI:
• Neteja de diversos elements de bronze, entre elles
monedes, diverses estatuetes fragmentades d’osiris i un
Amon-Min de petites dimensions.
• Per altre banda s’han realitzat altres intervencions
de suport a les tasques de documentació; neteja, dessalat i
enganxat de fragments tant d’elements ceràmics com petris
(Alt relleu d’una figura femenina localitzada al sector 22)

Estat actual
La tomba actualment (present any) es troba amb les
voltes mig tapades per un gruix que no arriba als 40 cm.

• S’han intervingut dos papirs de petites dimensions.

proposta de control de les condicions mediambientals

• S’ha intervingut també un teixit.

Com ja es va esmentar al desembre de l’any 2010,
sigui quina sigui la opció que s’elegeixi, convindria tenir
un control de les condicions climàtiques així com de la salinitat del subsòl de la tomba i el PH, abans, durant i després.

“IN SItU”:
• Engassat i extracció d’un mosaic del sector 24..
• Extracció en bloc d’un testimoni de sediment (peixos), localitzat al sector 2D. Per a això s’ha realitzat un mot-

En aquest sentit, s’ha portat per a la present campanya,
un termohigròmetre electrònic tipus HOBO U12-011
Temp/RH i s’ha col·locat a sobre del sarcòfag decorat. Du-

Intervals
Temperatura Cº
Màxima: 20.865
Mínima:19,603
Mitjana: 20.160
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Humitat
Màxima: 49,012
Mínima: 46,915
Mitjana: 48.142
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rant deu dies (2/3/2012 – 12/3/2012) ha estat prenent mesures amb un interveal d’una hora.
Per a la propera presa de mesures, convindria fer el
control simultàni a l’interior i a l’exterior de la tomba.
Quedarà pendent el control del PH i la Salinitat.
Aqui presentam les dades que ha recollit el termohigròmetre i una primera impressió dels resultats, tot i que
convindria fer una feina de recerca, buscar paral·lels i poder
tenir una idea de les condicions òptimes a les que hauria
d’estar.
Això ha d’anar acompanyat d’una anàlisi visual, recollida de fotografies i demés documentació.

prIMErES CONCLUSIONS
temperatura:
• Les mesures, s’han pres durant els mesos de febrer i
març, i pertant no uns mesos excessivament calurosos.
• Trobem oscilacions entre els dies i les nits; la temperatura a l’interior augmenta a partir de les 12h (PM),
arriba a la temperatura màxmia sobre les 12 (AM) és manté
estable les hores de matinada, i es refreda de 3 a 6 (AM)
(orientatiu).
• El gràfic és reprodueix amb la mateixa forma, tot hi
que en lleuger increment.

Full núm. 1 dels punts presos.

Detall del gràfic on es poden veure les hores.

humitat relativa:

Qüestions i preguntes que sorgeixen:

• La humitat relativa comença reproduint el gràfic de
la temperatura.

• Es fa necessària la presa de mesures durant tot un
any per veure les oscil·lacions entre les diferents estacions.

• Pateix posteriorment un increment diferenciat al de
la temperatura.

• La procedència de la humitat (capilar o atmosfèrica).

• Al final hi ha una caiguda de la humitat relativa.

25

Nilus 21_A_v3_Maqueta NILUS 22/05/13 09:27 Página 26

Annex 3: Informe sobre els treballs realitzats a Oxirrinc
durant la campanya 2012 - II
Bernat Burgaya Martínez
trEBALLS rEALItzAtS:
Les intervencions realitzades responen als objectius
d’ajuda als treballs arqueològics, estabilització dels materials més inestables, procurar-los unes condicions òptimes
per al seu emmagatzematge, facilitant-ne així la seva lectura
i documentació.
LABOrAtOrI:
• Neteja de diversos elements de bronze; monedes, diverses estàtues fragmentades de representacions d’Osiris
així com un Amon-Min de petites dimensions.
Objectiu: Estabilització i documentació.
• S’han intervingut dos papirs de petites dimensions;
neteja i estirat del papir, així com la seva posterior adhesió
a un suport neutre.
Objectiu: Estabilització i documentació.

26
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• D’altra banda, s’han realitzat altres intervencions de
suport als treballs de documentació, neteja, consolidació i
enganxat de fragments tant d’elements ceràmics como petris.
Objectiu: tornar la coherència dels objectes i estabilització així com facilitar la correcta documentació.

• S’ha intervingut també un teixit d’època bizantina;
neteja i estirat.
Objectiu: Estabilització i documentació.
IN SItU:
• Engreixat i extracció en bloc d’un fragment de mosaic del sector 24.
Objectiu: Extracció i consolidació.
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• Extracció en bloc d’un testimoni de sediment (peixos), localitzat en el sector 2D. Per a tal objectiu s’ha realitzat un motlle de guix. Posteriorment s’ha traslladat al
laboratori on s’ha procedit a realitzar una micro excavació.
Objectiu: mostra de sediment i micro-excavació.
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Annex 4: Planimetríes
Antoni López Cano

Sector 24; Costat Sud.

Sector 2D
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