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Excavacions a Egipte
El-Bahnasa (Egipte Mitjà)

Oxirrinc:
Un jaciment ric en història

El jaciment d’Oxirrinc reuneix motius d’interès que van
més enllà del que les seves runes deixen entreveure.
La seva història comença a la Baixa època faraònica i
és significativa de la reorganització d’Egipte en el
mil·lenni en que la Mediterrània comença a repre -
sentar un vincle perdurable entre civilitzacions.

Els grecs en fan una capital i una ciutat a la manera
clàssica mantenint però el respecte i afecció pels
déus i les tradicions del país. Des de llavors la ciutat
i la seva comarca, situades a la zona més fèrtil del
país,  esdevenen un punt estratègic en el comerç i la
producció artesana. La ciutat creix  i en època bizan -
tina serà reconeguda com a lloc de peregri nació. Una
característica que manté encara avui en que s’ha
convertit en un senzill centre rural.
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El període hel·lenístic ens ha
deixat un monument excepcional:
un santuari dedicat al déu Osiris,

destinat a acollir els rituals que
commemoren el final de la

inundació.

La realitat econòmica i social
de la ciutat bizantina es troba
condensada en el domini
fortificat del suburbi.

L’empremta dels orígens de 
la ciutat s’ha conservat a les
tombes saïtes de la
Necròpolis Alta que van ser
admirades i imitades en
èpoques successives.

Oxirrinc

Osireion Fortalesa

Necròpolis Alta

Estàtua del déu Osiris localitzada en la
sala subterrània on se li rendia culte.

Passadís de nínxols on s’enterraven els
simulacres d’Osiris acompanyats de diver -
sos materials d’ofrena i protecció.

Capella dedicada al culte martirial. Sala capitular del complex monàstic.

Interior de la tomba saïta número 1, una
de les més antigues de la necrópolis.

Vista general de la tomba saïta número 14,
la més gran desenterrada avui dia.
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