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Projecte de recerca: Necròlis deTir (Líban)

"La necròpolis de Tir, en l'origen
del món fenici"
Necròpolis
fenícia

Descoberta la necròpolis de Tir
L’any 1997, un equip del Laboratori d’Arqueologia de
la UPF va descobrir a l’antiga ciutat de Tir, al sud del
Líban, molt a prop de la frontera amb Israel, la
necròpolis corresponent a la època del primer mil·leni
a.C. Tir, coneguda sobretot a la Bíblia per la seva
aliança política amb el rei Salomó d’Israel, va ser la
metròpoli fenícia que va impulsar una de les empreses
colonitzadores més espectaculars i ambicioses de
l’Antiguitat.

Mapa antic de Tir amb la
situació de la necròpolis

Màscara funerària trobada a la darrera excavació

Tir i el Mediterrani
Durant els segles IX-VI a.C. la ciutat fenícia de Tir es va
transformar en la primera potència marítima del Mediterrani
Oriental, va fundar colònies a Occident i va iniciar l’era de les
colonitzacions pel Mediterrani que va durar fins l’època romana.
Els fenícis van desenvolupar així un procés d’expansió cultural
que va posar en relació per primera vegada tots els territoris de
l’àmbit mediterrani.
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Tir, una ciutat mil·lenaria
Fins ara la ciutat que va fundar Cartago i Cadis a principis del
primer mil·leni gairebé no es coneixía a través del registre
arqueològic i una troballa fortuïta en 1997, va posar al descobert
el cementiri dels segles X-VII a.C. de la ciutat, època que
coincideix amb el periòde d’apogeu del imperi comercial de Tir.
Per solicitud de la Direcció General d’Antiguitat del Líban,
l’excavació d’aquest cementiri, de més de 2 Km d’extensió, ha
estat encarregada als arqueòlegs de la UPF.
En una primera campanya s’han descobert varies decenes
d’enterraments d’incineració en urna, que apareixen
senyalades per grans esteles de pedra destacant així les més
riques. A l’interior de les urnes han aparegut a més de restes
cremats de difunts, ofrenes en forma d’objectes egipcis, joies
d’or i gots de menjar.

Urnes funeràries

Títol: "La necròpolis de Tir- Al-Bass"
Direcció: Maria Eugènia Aubet Semmler
Campanyes d'excavació: any 1997
Entitats finançadores: Rectorat de la UPF i Agencia Española de Cooperación Internacional del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid.
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