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Una màscara-elm de la tomba 23 d’Oxirrinc
NÚRIA CASTELLANO I SOLÉ*

El somni de molts arqueòlegs és poder anar a excavar a Egipte. El meu es va fer realitat gràcies al
Dr. Josep Padró, que m’ha permès poder aportar el meu granet de sorra al coneixement de l’antiga
Oxirrinc. Als ensenyaments intel·lectuals s’han d’afegir els humans, al voltant de la taula als vespres
de Bahnasa. Shukran doctor Badro!

La Necròpolis Alta comprèn un vast cementiri en extensió i en cronologia, que, pel moment, ens retrotrau a la dinastia XXVI ﬁns l’arribada dels àrabs. A la importància de la necròpolis saïta i grecoromana, s’ha d’afegir una casa funerària cristiana, ubicada al sector 2A
i les estructures descobertes al sector 2D. Els treballs al sector 2D es van iniciar durant la
campanya de 2007, quan es va decidir ampliar pel sud el sector 2A, donat que al sud de la
casa funerària s’observaven una sèrie de murs de tovot, que podien pertànyer a una altra
estructura relacionada amb l’àmbit religiós. L’excavació d’aquesta zona va posar al descobert un complex amb una sèrie de criptes, una capella i altres elements com un forn o espais
per emmagatzemar.1 Precisament en els estrats inferiors a l’oest de la cripta C4 van aparèixer
uns grans blocs de pedra que conformaven l’entrada a una nova tomba romana: la T23.
L’accés a aquesta tomba es realitzava mitjançant una escala vertical que connectava l’exterior
amb un espai que feia la funció de distribuïdor (1) similar a l’exhumat a la tomba 10 i altres
tombes presents a la Necròpolis Alta (Fig. 1).
El distribuïdor té unes dimensions nord-sud de 1,70 m i est-oest 4,24 m. A l’interior
es va localitzar una mòmia d’un nen,2 que presentava una peça de fusta, com una fusaiola, un fragment de la boca d’un atuell de vidre de color blau i una peça de ceràmica,
pràcticament sencera, al costat del braç dret. La peça, de color marró clar, consta d’un
coll estret cilíndric trencat, amb el cos sencer on es pot distingir l’arrencament de les nanses. Té un peu rodó i pla i una alçada de 32 cm. Una primera anàlisi de l’atuell indica

* Membre de la Missió Arqueològica d’Oxirrinc. Membre de la Societat Catalana d’Egiptologia.
1. J. PADRÓ et alii, «Oxirrinc (El-Bahnasa, Minia. Egipte): nous descobriments i novetats. Campanya de 2009», Tribuna d’Arqueologia 2009-2010, 2011, p. 201-208.
2. L’estudi d’aquesta mòmia, i d’altres exhumades durant aquesta campanya ha estat realitzat per la Sra. Annie Perraud.
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Fig. 1. Detall de les escales d’entrada a la tomba 23.

una cronologia d’època Ptolemaica.3 El mur nord d’aquest distribuïdor presentava dues
entrades que menen a dues sales (2 i 3), que estarien cobertes amb voltes, tot i que només
en resta l’arrencament. Durant l’excavació de la sala oriental (3) es va posar al descobert
una màscara femenina de cartonatge (Fig. 2). Aquesta no era la seva ubicació original, ja
que no es va localitzar amb la mòmia corresponent, sinó recolzada sobre el costat dret
del rostre, en diagonal respecte el mur est de la sala 2.4 L’orientació era est-oest, amb el
cap en direcció a l’oest i a diferència de les típiques màscares que acaben sota el coll,
aquesta pertany a la categoria anomenada tipus elm, que va des del cap fins a la meitat
del tors. Tot i estar malmesa, la seva llargada aproximada era de 50 cm i en la part més
ampla feia uns 28 cm.
La màscara-elm apareix per primera vegada a l’Imperi Antic i en època romana retorna
el seu ús amb embolcall de cartonatge separat.5 Per la part davantera s’aprecia el rostre i
una perruca tripartita o cabellera que cau al costat de la cara i per la part del darrera està
decorada, així com els laterals. La decoració sol limitar-se a la part del damunt del cap i laterals, incloent-hi els cabells. En alguns exemplars s’apliquen daurats, policromia o relleus
de diversa tipologia o ﬁns i tot es poden trobar incrustacions d’elements de pasta de vidre
o de pedres precioses. D’aquest darrer tipus pertany un cartonatge que recobria tot el cos
d’una mòmia a la tomba 12 de la Necròpolis Alta d’Oxirrinc.6

3. A. WODZINSKA, A Manual of Egyptian Pottery, vol. 4, AERA Field Manual Series, 1, Boston, 2010, p. 46.
4. J. PADRÓ et alii, «Informe preliminar dels treballs d’excavació i restauració realitzats al jaciment d’Oxirrinc (El-Bahnasa,
Minia) durant la campanya de 2010», Nilus, 19, 2010, pp. 4-5.
5. M. S. VASQUES, Crenças funerárias e identidade cultural no Egito romano: máscaras de múmia, Sao Paulo, 2005, pp. 34-35.
6. J. PADRÓ et alii, «Informe provisional dels treballs realitzats en el jaciment d’Oxirrinc (El-Bahnasa, Província de Minia,
Egipte) durant la campanya de 2009», Nilus, 18, 2009, p. 13.
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Fig. 2. Màscara-elm localitzada a la sala 3 de la tomba 23.

Per a fabricar la màscara es va emprar el cartonatge, material menys car que la fusta, usat
durant molt de temps a Egipte en la fabricació de peces funeràries. Susan Walker ho deﬁneix
com «un material lleuger, constituït per roba trenada de lli i guix, usat en la fabricació de
màscares funeràries.»7 Els cartonatges solen estar realitzats i modelats amb diverses capes
de lli guix i goma aràbiga.8 Amb aquest procediment s’aconsegueix una matèria prima i
mal·leable quan està humida i que un cop seca és dura, imitant la pedra. Per tal de donar-li
la forma, el cartonatge es feia ajustat al cos però no es modelava sobre el cadàver. La màscara
desenterrada a la tomba 23 no està feta de cartonatge amb capes de papir sinó de tela, probablement de lli, de color marró i amb trenat que s’aprecia en alguns trams de la peça (Fig.
3). Aquest trenat és el sistema de creuament de ﬁls més simple: cada ﬁl de trama passa per

7. S. WALKER & M. BIERBRIER (eds.), Ancient Faces: Mummy Portraits in Roman Egypt, Nova York, 2000, p. 163.
8. B. BURGAYA, Manual de restauració de camp. El cas d’Oxirrinc: metodologia i pràctica, Quaderns de la Societat Catalana
d’Egiptologia, 2, Barcelona, 2012, p. 84.
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Fig. 3. Detall del teixit trenat del cartonatge i de l’escena de l’adoració del disc solar amb babuins.

sobre un ﬁl d’ordit.9 Pel damunt d’aquest trenat s’aplicava una capa d’estuc semi-líquid, que
uniformitzava la superfície i que resultava en una capa molt més prima i ﬁna en textura.
Sobre d’aquesta capa s’aplicava la decoració policromada, amb diversos colors que formaven part del repertori del moment. Pel que fa als colors utilitzats en la màscara, que encara són més o menys visibles, van del blanc al negre passant pel rosa, el vermell, el blau i
el beix.10 Mentre que el vermell fosc, el negre, el blau i el beix formen part de la paleta cromàtica típica de la policromia egípcia i continuen en època Ptolemaica, del ﬁnal d’època
Ptolemaica al període imperial hi ha un canvi en la paleta de colors amb la presència abundant del color rosa,11 el verd, el groc, el beix i molt abundant el daurat. En especial, l’ús
abundant dels colors rosa i vermell fosc, presents també en aquesta màscara, durant el ﬁnal
d’època Ptolemaica i època romana són una reminiscència de la temàtica solar.12
Quant a la decoració, s’ha de tenir en compte que la màscara mortuòria egípcia reproduïa
les característiques de la cara humana i representava el mort en el seu estat diví, identiﬁcat
amb Osiris i Re; per tant, les imatges eren idealitzades.13 És molt comú descriure al difunt
en l’estil il·lusionístic de l’art grec i romà, amb vestits i pentinats a la moda i, al costat d’elements tradicionals, especialment escenes de mitologia egípcia i iconograﬁa funerària: els

9. R. CORTOPASSI & S. PAGÈS-CAMAGNA, «Les cartonnages du puits F17 de Saqqâra», BIFAO, 108, 2008, p. 49.
10. J. A. CORBELLI, The Art of Death in Graeco-Roman Egypt, Shire Egyptology, 28, Londres, 2006, p. 51.
11. A. SCHWEITZER, «L’évolution stylistique et iconographique des parures de cartonnage d’Akhmîm», BIFAO 98, 1998, p.
344.
12. C. RIGGS, «Facing the Dead: Recent Research on the Funerary Art of Ptolemaic and Roman Egypt», AJA, vol. 106-1, 2002,
p. 349.
13. VASQUES, Loc. cit. nota 5, vol. 1, p. 32.
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déus egipcis en la seva forma faraònica, el difunt davant d’Osiris, etc.. rivetejat per frisos
de mètopes.14 Les representacions de motius iconogràﬁcs egipcis apareixen als laterals dels
tocats de les màscares, a la part posterior del tocat i al pectoral.
L’estat de conservació de la màscara desenterrada a la tomba 23 era força dolent. No es
trobava en el seu lloc original i el fet de no conservar la mòmia era indici que s’havia remogut. A més a més, la reutilització de l’espai en èpoques posteriors a l’ediﬁcar-se les criptes
i altres estructures bizantines, van suposar l’aportació de gran quantitat de sorra i pedres.
I no s’ha d’oblidar que l’augment del nivell de la capa freàtica provoca que hi hagi un alt
grau d’humitat, amb concrecions en els materials desenterrats. Al localitzar-se la màscara
es va intentar consolidar al jaciment per poder-la extreure i netejar-la millor al laboratori
però l’extracció no va ser exitosa. Per això procedim a descriure la decoració present a la
màscara en el moment de la seva excavació.
A diferència de la pràctica totalitat de les màscares d’època Ptolemaica, en les que el difunt apareix tocat amb el nemes, la peça trobada a la tomba 23 mostra cabells llargs de dona
que tenen una llargada ﬁns sota les orelles. El pentinat que llueix està format per petites
trenes negres que arriben pels laterals ﬁns sota les orelles. Tot i que és freqüent que el cabell
es modelés per separat15 i s’apliqués posteriorment, en el nostre cas les trenes es van modelar
al mateix temps que la resta de la màscara. No es mostra el cabell per la part posterior, sinó
que ja apareix la decoració (Fig. 4).
Com moltes de les màscares d’aquesta època, la cabellera està tocada per una diadema
alternada per ﬂors. Tot i que n’hi ha de moltes varietats, la preferida era la rosa, que era
símbol de resurrecció pels romans. La màscara que presentem llueix a la diadema rosetes16
de vuit pètals fetes per separat que semblen envoltar el cap, simbolitzant una corona funerària botànica.17 Les corones ﬂorals es modelaven en estuc, eren treballades amb espàtula o
navalla i eren afegides a la cabellera. Després es pintaven de color rosa i verd; en el nostre
cas, la corona és de color rosa mentre que les rosetes són de color negre. Aquestes corones
són típiques de les màscares funeràries del segle I-IV d. C.18 L’ús de corones de ﬂors era
comú a les cultures egípcia, grega i romana.19 Representa la corona de justiﬁcació, segons la
religió funerària egípcia i apareix mencionada als capítols 19 i 20 del Llibre dels Morts. El
mort, com Horus, és proclamat vencedor dels enemics per Osiris, senyor d’Occident, i els
deus. La formula de protecció era recitada sobre la corona divina col·locada davant del mort
(o sobre el seu cap) per a que fos proclamat victoriós dels seus enemics i a partir d’aquí
passà a ser un seguidor d’Osiris.20

14. C. RIGGS, «Tradition and Innovation in the Burial Practices of Roman Egypt» a K. LEMBKE, M. MINAS-NERPEL & S.
PFEIFFER, Tradition and Transformation; Egypt under Roman Rule. Proceedings of the International Conference, Hildesheim, Roemer-and Pelizaeus-Museum, 3-6 July 2008, CHANE 41, Leiden-Boston, 2010, p. 349.
15. VASQUES, Loc. cit. nota 5, vol. 1, p. 42.
16. Només se’n conserven tres.
17. CORBELLI, Loc. cit. nota 10, pp. 54-55.
18. S. D’AURIA, P. LACOVARA & C. ROEHRIG (eds.), Mummies and Magic: The Funerary Arts of Ancient Egypt, Boston, 1988,
p. 211.
19. A les terracotes grecoromanes les ﬁgures femenines porten al cap corones de ﬂors, fulles i fruits, associades a les divinitats
de fertilitat.
20. VASQUES, Loc. cit. nota 5, vol. 1, p. 56.
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Pel que fa al rostre, és ovalat, amb la carn pintada de color beix, intentant ser més naturalista. Els ulls són grans amb l’escleròtica pintada de blanc i l’iris de negre. Les celles i les
pestanyes es pintaven de negre. Mentre que una simple línia negra gruixuda representa la
cella, les pestanyes estan molt marcades i fan que l’ull sembli una estrella.21
El nas era allargat i degut al mal estat de conservació no es va poder constatar si les
narius estaven pintades de color vermell, com és habitual. Els llavis, en canvi, estaven pintats de vermell amb els costats elevats com si evoquessin un somriure. Segons Marie France
Aubert22 era un somriure tipus grec derivat de les estàtues arcaiques. Però a Egipte hi ha
exemples des de la dinastia XVII i molt freqüentment en època saïta d’escultures i en àmbit
funerari en sarcòfags on es representa al difunt amb un lleu somriure.
Les orelles són grans i mostren com a element decoratiu unes arracades. Aquest tipus
d’arracades es poden deﬁnir com a arracades simples buides còniques de tipus sangonera
(leech earring). Les arracades simples buides sangonera es troben entre les joies d'or més comuns que han sobreviscut d'Egipte, però poques venen de contextos datables. La forma bàsica va ser de llarga durada i la seva datació precisa és impossible. Hi ha un exemple que
ens permet parlar d’una cronologia entre el segle I a. C. i el I d. C. i són unes arracades d’anella cònica buides d’or, procedents d’una tomba excavada per Flinders Petrie a Saft elHenna.23
Mentre que la cara presenta un estil realista, en forma de retrat de la difunta, els laterals
i la part posterior estan decorats amb escenes d’iconograﬁa egípcia, disposades en registres.
Tota la decoració està emmarcada per una línia blau cel de doble traç. El motiu de separació
és una banda horitzontal o vertical de traç doble que forma franges de petits rectangles acolorits.
A la part posterior del cap hi ha una escena d’adoració solar, emmarcada a la part superior per una franja gruixuda de color blau cel. Al centre de la composició hi ha el disc solar
delineat amb una línia negra i pintat de color vermell, del que pengen en la part inferior
tres ﬂors de lotus blaves dibuixades amb un traç negre.24 El disc solar està ﬂanquejat per
dos babuins amb la pell blava amb els braços alçats en senyal d’adoració25 i amb el disc
solar de color vermell al cap. La part inferior de l’escena està molt malmesa, distingint-se
el teixit trenat que forma el cartonatge.
A l’esquerra del motiu solar dels babuins i per sota la diadema, hi ha una escena delimitada en la part superior i inferior per una banda blava remarcada per una línia ﬁna negra i
en la part dreta per una franja de petits rectangles alternats negres i blancs. El fons de l’escena ha perdut el color original, però al voltant de la ﬁgura d’Osiris queden rastres de color

21. VASQUES, Loc. cit. nota 5, vol. 2, ﬁg. 26.
22. M. F. AUBERT & R. CORTOPASSI, «Du masque au portrait. Le mort et son double», Les Dossiers de l’Archéologie, 257, 2000,
p. 50.
23. J. M. OGDEN, Gold Jewellery in Ptolemaic, Roman and Byzantine Egypt, Durham Theses, vol. 1, 1990, p. 162-163.
24. CORCORAN, L., «Mysticism and the Mummy Portraits» a M. BIERBRIER (ed.), Portraits and Masks. Burial Costums in
Roman Egypt, Londres, 1997, p. 47.
25. A. SCHWEITZER, «Les parures de cartonnage des momies d’une nécropole d’Ismant el-Kharab», a C. HOPE & G. BOWEN
(ed.), Dakhleh Oasis Project: Preliminary Reports on the 1994-1995 to 1998-1999 Field Seasons, Oxford-Oakville, 2002, p. 270.
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Fig. 4. Imatge del rostre, cabellera i diadema de la màscara.

vermell. A l’esquerra de l’escena apareix un personatge (masculí, pel tipus de pentinat amb
el cabell curt) situat dempeus, mirant cap a la dreta, davant del déu Osiris.26 El cartonatge
s’ha perdut en part de l’escena, pel que el rostre i els braços del personatge han desaparegut.
El color de la carn del personatge és de color rosa i dos punts negres assenyalen els turmells.
Apareix vestit amb una túnica llarga de color blanc amb unes ratlles negres. Podria tractarse d’un sacerdot, en concret un sacerdot sem, ja que a l’alçada dels colzes s’intueixen uns
serrells, que podrien ser les urpes d’una pell de lleopard. Complementa la vestimenta unes
sandàlies als peus.
Osiris apareix representat amb la carn de color probablement vermellosa o rosada (tot i
que l’estat de conservació no és molt bo). No porta cap barba i el cap està tocat amb la corona
blanca però està pintada de color blau. Va habillat amb un vestit cenyit de color blanc sense

26. VASQUES, Loc. cit. nota 5, vol. 1, p. 63.
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trenar, imitant el sudari d’una mòmia com a sobirà del món dels morts. Al voltant del coll
apareix representat un collaret (un usekh?). Els braços estan plegats i només es distingeixen
les mans, que porten el heqat i el nekhekh, sortint del vestit. Els dos ceptres apareixen pintats
de color blau. Aquest fet no és estrany en aquest moment. El color blau és el més prestigiós
dels colors i per això es pot usar de manera no realista. En època romana, és usual que en
representacions la corona blanca o vermella dels faraons aparegui pintada de blau.27 Osiris
seu en un tron tradicional, un seient en forma de bloc quadrat incorporant un petit respatller.
Els laterals mostren una decoració en forma de plomes, associant el seu ocupant amb Re
Haractes, representat com a falcó i que rebia l’epítet de «bigarrat» de plomatge.28 Tot i que
la part inferior està malmesa, probablement el tron reposa en un signe de maat.
La part ﬁnal de la màscara i a baix d’aquesta escena apareixen representats els Quatre
Fills d’Horus, tot i que manca una part. La part superior està emmarcada per una línia de
color blau cel i la inferior mostra petites separacions. Es conserven quatre registres rectangulars verticals, cadascun d’ells amb un personatge antropomorf dempeus. De dreta a esquerra es poden distingir a Hapy (amb cap de babuí), seguit de Duamutef (amb cap de
xacal) i ﬁnalment Amset (amb cap humà). Tots tres porten una perruca de color blau cel i
el vestit cenyit és de color vermell (tot i que la pintura s’ha perdut en alguns d’ells). A l’alçada de les espatlles hi ha unes ﬁnes ratlles negres que representen el collar usekh. Els Fills
d’Horus, que miren cap a l’esquerra, agafen amb les mans una cinta o tira doblada de color
blau que porten al davant del cos, en relació amb les benes de la momiﬁcació. 29 Davant
d’Amset hi ha un personatge dret amb cap de babuí, amb el cos pintat de color blau i sobre
el cap el disc solar de color vermell. Aquest personatge mira cap a la dreta i té els braços aixecats, en senyal d’adoració. Els diferents personatges estan separats per una franja vertical
de traç doble que alterna petits rectangles blancs i negres (Fig. 5).
Per sota l’orella esquerra, i quan acaba el pentinat, hi ha un fris d’ureus. La part superior
està delimitada per una banda blau cel entre dues blanques. La part inferior és una franja
formada per petits rectangles que alternen un més gran de color vermell, amb dos més petits
negres i blancs. El fons del fris dels ureus és de color vermell. Els ureus, vuit en total, són
de color blanc amb el disc solar al cap. S’ha de recordar que l’ureus estava associat al sol, ja
que simbolitzava l’ull de Re en ﬂames.30 El detall de l’ureus és molt precís, ja que es marca
l’ull i el mig cos de la serp. És un dels motius decoratius més freqüents en les decoracions
de caire funerari31 perquè implicava un paper funcional, de protecció del difunt.
Per sota hi ha una escena amb fons blau on apareix a l’esquerra una dona amb perruca
negra trenada (que probablement representa a la difunta) dempeus, amb un vestit llarg
(Fig. 6). El braç dret es mostra alçat en senyal d’adoració i l’esquerre cap baix. Tot i que

27. J. BAINES, «Colour Terminology and Colour Classiﬁcation: Ancient Egyptian Colour Terminology and Polychromy» a J.
BAINES, Visual and written culture in ancient Egypt, Oxford, 2007, p. 252.
28. D. REDFORD (ed.), The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. II, Oxford, 2012, p. 163.
29. A. CHARRON (ed.), La mort n’est pas une ﬁn. Pratiques funéraires en Égypte d’Alexandre à Cléopâtre, Arles, 2002, p. 119.
30. VASQUES, Loc. cit. nota 5, vol. 1, p. 61.
31. A la mateixa necròpolis d’Oxirrinc tenim un motiu decoratiu amb un fris d’ureus a la cambra occidental de la tomba número 2, de tipologia i cronologia semblant a la de la tomba 23.
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Fig. 5. Detall del personatge davant del déu Osiris i en la part inferior els Quatre Fills d’Horus.

mira cap a la dreta, ha desaparegut el personatge que tenia al davant. La part inferior de
l’escena i el registre inferior també han desaparegut.
Just al damunt dels pits hi ha una franja delimitada per la part inferior i superior per
una doble línia fragmentada amb petites ratlles. La decoració present repeteix el motiu dels
Quatre Fills d’Horus, en un fons vermellós. En aquesta ocasió també estan representats antropomòrﬁcament, però asseguts mirant cap a l’esquerra. Al cap porten una perruca blava
i van vestits de blanc, també mostrant a l’alçada de les espatlles unes marques negres que
representen el collar usekh. De dreta a esquerra podem distingir Qebsenuf, Hapy, Duamutef
i Amset. El fet que la presència dels Fills d’Horus sigui habitual en la decoració de sarcò-
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Fig. 6. Fragment de cartonatge amb un fris d’ureus i un personatge femení.

fags32 i màscares es deu a que exerceixen una protecció sobre la mòmia i participen activament a la revitalització del difunt en l’embalsamament.33
Per sota, i separat per una línia que no s’aprecia molt bé, apareixen els pits (Fig. 7). A
partir d’època romana, i amb la ﬁnalitat de donar un aspecte més naturalista, en molts dels
cartonatges el difunt apareix vestit com si estigués viu. Als cartonatges femenins, la fecunditat es mostra amb els pits prominents emfatitzats amb motius ﬂorals o decoratius. El fet
que no apareguin nus sinó decorats és una característica que es mostra a partir d’època imperial.34 D’aquesta manera els protegeixen i alhora provoca que es pari atenció en ells.35 En
la màscara procedent de la tomba 23, els pits estan decorats amb motius circulars concèntrics. De dins a fora apareixen diverses decoracions: el cercle exterior és de color blanc. Segueix un cercle blanc amb decoració negra d’inspiració grega anomenada vitrubian scroll.
L’efecte és el d’onades a l’aigua i és un motiu molt característic de la cultura grega des d’època arcaica, que continuarà en voga durant època romana.36 El següent cercle, més estret

32. N. CASTELLANO, «Un hypogée gréco-romain à Oxyrhynchos», JSSEA, 38, (2011-2012), en premsa.
33. A. SCHWEITZER, «L’évolution stylistique et iconographique des parures de cartonnage d’Akhmîm», BIFAO 98, 1998,
p. 342.
34. SCHWEITZER, Loc. cit. nota 33, p. 342.
35. C. RIGGS, The Beautiful Burial in Roman Egypt, Oxford, 2005, p. 113.
36. C. C. EDGAR, Graeco-Egyptian Cofﬁns, Masks and Portraits, CGC 33101-33285, El Caire, 1905, làm. XLIV.
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Fig. 7. Detall de la zona central amb els pits decorats.

que l’anterior, podria haver estat de color vermell. Continuem amb una altra banda circular,
més ampla que la resta, i decorada amb franges verticals de color blau, blanc i vermell alternats sense cap ordre. Segueix un altre cercle blanc o vermell,37 un de blau cel i el mugró,
que presentava una tonalitat fosca, podent ser negre o vermell.
Tot i que en molts dels cartonatges apareix a l’alçada del coll un collar usekh com a motiu
decoratiu, entre els dos pits, no sempre es decora amb un usekh sinó que hi ha altres collarets
amb motius geomètrics. La decoració del pit de la màscara de la tomba 23 presenta elements
geomètrics i es distribueix en franges. Entre els motius decoratius es distingeix una decoració «à damier» de color blanc i negre i gotes. La decoració «à damier» està formada per petits
quadrats com un tauler d’escacs, típic de ﬁnal d’època Ptolemaica en endavant.38 Aquest

37. El color està tan malmès que no es pot apreciar la veritable tonalitat.
38. SCHWEITZER, Loc. cit. nota 25, p. 270.
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tipus de decoració també apareix en altres cartonatges de guix sencers apareguts al jaciment.
La darrera part conservada es troba directament sota els pits i la part central. Consisteix en
tres signes neb: els dos que hi ha sota dels pits estan representats amb el contorn dibuixat
amb una franja blanca i l’interior amb decoració «à damier» amb quadrats de color negre,
blanc i vermell. A la part central, el signe neb que apareix reprodueix a l’interior un rombe
central de color vermell, que es va repetint com imitant les aigües de l’alabastre. Correspon
al signe W3 de Gardiner, que deﬁneix com un recipient d’alabastre usat per a puriﬁcacions.

DATACIÓ DE LA MÀSCARA
La màscara es va localitzar a l’interior de la sala 3 de la tomba 23, però no es trobava in
situ. La tipologia de la tomba 23 és molt semblant a la d’un bon grapat d’estructures funeràries present a la Necròpolis Alta d’Oxirrinc, datades en època grecoromana. Estan situades
molt a prop de les tombes de la dinastia XXVI i les imiten arquitectònicament. Es tracta
d’estructures complexes, amb pous i patis que articulen diferents cambres al seu voltant.
Són monuments construïts amb carreus de pedra calcària blanca de mides inferiors als emprats en la construcció de les tombes saïtes, cobertes amb volta de canó. Algunes d’elles
com la tomba 3 o la tomba 18 conserven part de la decoració pintada en parets i sostre, amb
motius semblants als recuperats a la màscara, com els Quatre Fills d’Horus o un personatge
masculí dempeus davant del déu Osiris sedent.
Al fet de no trobar-se en el seu lloc original, cal afegir que no anava acompanyada de
cap tipus d’aixovar, pel que hem intentat datar-la seguint la tipologia utilitzada per Gunter
Grimm39 en les màscares de la zona del Faium. Grimm en distingeix principalment tres
tipus segons corresponguin a època ptolemaica, romana o a un moment de transició. Des
d’època ptolemaica ﬁns a principis d’època romana, les màscares de mòmia són en estil
egipci, és a dir, amb ulls grans i perruca tripartita decorada amb elements egipcis tradicionals com el nemes. Un altre fet important és que els dos sexes es representen de la mateixa
forma, ja que no es tracta d’un retrat realista sinó idealitzat, representant al difunt en el seu
estat òptim. Durant el període de transició la perruca tripartita comença a desaparèixer i
durant el segle I d. C. s’introdueixen elements de la tradició de l’art grec i romà.40 Les característiques morfològiques s’individualitzen, convertint-se en veritables retrats, els pentinats segueixen la moda de les emperadrius romanes i, ﬁns i tot, algunes apareixen vestides
com ho feien en vida.41 Però mentre el retrat de la cara i la zona de les espatlles és més realista, la part superior i posterior del cap i els laterals mostra decoració al més pur estil faraònic. A aquest darrer tipus sembla pertànyer la màscara desenterrada a la tomba 23
d’Oxirrinc.

39. G. GRIMM, Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, Wiesbaden, 1974.
40. W. GRAJETZKI, Burial Customs in Ancient Egypt. Life and Death for Rich and Poor, Londres, 2003, p. 127.
41. VASQUES, Loc. cit. nota 5, vol. 1, p. 99.
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