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Universitat d’Alacant. Discurs d'investidura del doctor honoris causa Filippo Coarelli 
 
 

Sr. Rector Magnífic de la Universitat d'Alacant, Sra. consellera, Sr. degà de la Facultat de 
Filosofia i Lletres, professors, alumnes, nous doctors, altres membres de la comunitat 
universitària, senyores i senyors: 

 
No em resulta fàcil expressar la meua alegria i gratitud per l'honor que avui se m'atorga en 

aquest lloc, al qual m'uneixen tants llaços d'amistat amb col·legues i estudiants (molts dels quals 
estan ací presents, si no en carn i ossos, almenys en esperit). Són tants anys de col·laboració 
intensa i profitosa a Espanya i a Itàlia; i bona part de la meua activitat intel·lectual i moral. Crec 
que no exagere si afirme que la Universitat d'Alacant ha sigut per a mi un lloc predilecte, una 
espècie de casa ideal. 

 
El meu vincle amb Espanya es va iniciar fa més de quaranta anys, primer quan vaig 

conèixer i fer amistat amb Alberto Balil, que aleshores a finals dels anys seixanta dirigia 
l'Escola Espanyola d'Història i Arqueologia de Roma i havia iniciat l'excavació de Gabii, 
fonamental per a la història dels santuaris republicans del Laci. Uns anys després, quan jo era 
inspector de la Soprintendenza a l'Ajuntament de Roma, vaig tenir l'ocasió de conèixer Emilio 
Rodríguez Almeida, que des dels primers estudis sobre el Testaccio es va encaminar de seguida 
al gran treball sobre la Forma Urbis Severiana i vam establir una relació de companyonia i 
col·laboració que s'ha mantingut fins avui. Més endavant vaig trobar a Madrid molts col·legues 
amb els quals establiria en aquell moment llaços d'amistat i de treball: Martín Almagro Gorbea, 
que després dirigiria l'Escola de Roma i completaria la publicació de les excavacions de Gabii, 
editada el 1982, i en la qual vaig tenir l'honor i el plaer de col·laborar amb Javier Arce, Francisca 
Chaves Tristán, Julio Mangas, Domingo Plácido, Jaime Alvar i molts altres que no puc esmentar 
ací pel risc de consumir tot el temps de què dispose. 

 
Amb motiu d'un viatge d'estudi que vaig organitzar el 1983, els meus alumnes de Perusa 

van tenir l'ocasió (i jo també!) de conèixer els llocs arqueològics i artístics més importants 
d'Espanya i vaig poder ampliar, encara més, el cercle de les relacions i amistats ibèriques. 

 
Feia ja alguns anys (en el 78) que s'havien iniciat les excavacions en la colònia llatina de 

Fregellae, que es perllongarien pràcticament fins a l’actualitat i que han representat per a qui us 
parla una experiència en l’àmbit professional (i també en el vital) fonamental. Quasi des de l’inici, 
la colònia d'estudiants espanyols que participaven cada any en aquell jaciment va començar a 
créixer exponencialment fins a convertir-se en el component més nombrós d'un equip d'excavació 
que sempre, i intencionadament, va ser internacional, i que m'agrada definir com una petita 
Europa: una autèntica font de col·laboració i amistat (que no poques vegades va acabar en 
relacions sentimentals duradores i en matrimonis!). Encara avui, els fregellani constitueixen una 
espècie de diàspora que ha mantingut, per moltes vies, una identitat pròpia que els porta a 
reconèixer-se i a reunir-se amb freqüència. Encara recorde amb emoció aquella mena de 
congregació de companys d’armes que va anar al congrés d'Elx del 1989. 

 
Com deia, la colònia espanyola de Fregellae constituïa l'element ètnic preeminent en l'equip 

de l'excavació, per nombre i per qualitat, i arribava a superar netament els mateixos estudiants 
perusins. 
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Però, mentrestant, un altre esdeveniment decisiu havia provocat una gran intensificació dels 

meus contactes amb Espanya: el 1985 s'havia materialitzat inesperadament a Perusa, amb una 
ajuda d’un any a la investigació, un personatge que es revelaria de seguida com a decisiu per a 
tot el que esdevindria més endavant. Parle de José Uroz Sáez, Pepe per als amics, que es va 
integrar immediatament en l'activitat didàctica, entre altres coses, del nostre institut i va tractar de 
facilitar-nos l'aportació essencial de la seua intel·ligència, la seua energia i la seua gran capacitat 
organitzativa. De la nostra amistat no parle, perquè les paraules no bastarien. Aquell any ell va 
ser partícip amb nosaltres d'un inoblidable viatge d'estudi a Turquia, que deixaria empremtes 
duradores en els participants. 

 
Seria molt llarg enumerar totes les iniciatives que seguirien aquesta trobada: la intensificació 

de les relacions científiques a través, per exemple, de les conferències periòdiques i la 
participació meua i del meu col·lega Mario Torelli en els congressos científics d'Espanya i dels 
col·legues espanyols a Perusa. Recorde, en particular, les estades a Perusa d'Arturo Ruiz, Julio 
Mangas, Cristóbal González Román amb la seua dona Amalia, etc. Recorde la meua participació, 
sempre al costat de Mario Torelli, en un excepcional curs d’estiu sobre la romanització a la 
Universitat Complutense, en la seu d’El Escorial el 92. Recorde, sobretot, la sèrie de congressos 
italoespanyols (encara que haurien d’anomenar-se hispanoitalians) d'Elx, San Giustino, Toledo i 
Múrcia, en els quals va ser possible debatre, amb grans beneficis recíprocs, grans temes 
d'història antiga que després es plasmarien en els valuosos volums de les actes. 

 
Vull també recordar, perquè ha suposat per a mi un moment inoblidable en la meua vida 

científica i didàctica, el curs que vaig poder impartir el 1996 a la Universitat d'Alacant, gràcies una 
vegada més a la perseverant insistència de José Uroz i a la seua cortesia i atenció. L'any següent 
també vaig poder dur a terme un gran viatge d'estudi per Espanya amb els meus alumnes de 
Perusa i aquest seria l'últim abans de la meua jubilació. 

 
La col·laboració amb l'Escola Espanyola a Roma va continuar també durant la direcció del 

nostre amic Xavier Dupré, a qui vaig conèixer al gran jaciment de Tarragona quan aquest encara 
era molt jove. Aquesta col·laboració continuaria sota la direcció de Ricardo Olmos. Vull dedicar 
en aquest punt el meu record a la memòria de Xavier, així com enviar a Ricardo un calorós desig 
de recuperació. 

 
Tornant a Alacant, vull esmentar el que ha sigut durant molts anys el fruit més important de 

la col·laboració amb Perusa: l'excavació al jaciment de la vila de Plini el Jove in Tuscis, a San 
Giustino, que tot i que no es va poder estendre al vertader estatge, que els seus propietaris 
descriuen tan bé en les cartes, va permetre traure a la llum alguna cosa encara més important: el 
gran sector rústic que ha sigut esclaridor quant a l'estructura i el funcionament d'un dels més 
grans praedia coneguts a l'Alt Imperi i que ha contribuït a la comprensió de la base econòmica 
sobre la qual es fonamentava el poder d'un important senador romà. En aquest cas, també la 
nombrosa participació d'estudiants espanyols (o millor dit, alacantins) al jaciment, al costat d'un 
nombre més reduït d'estudiants italians, va crear un grup solidari, una vertadera tribu. Encara que 
mai va faltar una sana competició patriòtica (que no nacionalista), la manera com es va 
manifestar en la nostra societat actual va constituir una metàfora de la política en tots els seus 
aspectes: el futbol. El partit de futbol anual entre espanyols i italians constituïa el colofó final de 
l'excavació, en què es descarregaven feroces conteses en les quals es vessava fins a l'última 
gota de sang, les inevitables tensions acumulades al llarg de la dura faena quotidiana. Però 
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també, en aquest cas, com sempre, la competició lleial no comportava un obstacle, sinó més 
aviat un fonament per a les relacions d'amistat. 

 
Contemporàniament, molts estudiants de Perusa van participar en excavacions a Espanya: 

a Elx, a Lezuza, a Tiermes, etc. 
 
L'últim fruit (ara com ara!) d'aquest feliç connubi ha sigut la implicació de la Universitat 

d'Alacant en el projecte d'investigació i publicació d'un sector important de Pompeia, posat en 
marxa en els inicis per Perusa i altres universitats italianes. L’equip d’Alacant, dirigit per José 
Uroz, té com a àrea sotmesa a examen l’insula VII, 3, l'estudi de la qual es troba en vies de ser 
consumada i ha oferit resultats importantíssims, no solament pel que fa a la complexa estructura 
de les grans domus, sinó també pel que fa a l'aclariment de problemes topogràfics determinants 
per a la història urbanística de la ciutat. 

 
Així mateix, es troba en preparació una àrdua investigació sobre la muralla de Pompeia, ja 

canalitzada amb una campanya preliminar el 2009. No obstant això, ara com ara, la situació 
econòmica dels nostres dos països ha provocat una interrupció d'aquest projecte, però el nostre 
compromís continua viu i segurament farà possible la represa dels treballs en un futur, esperem 
que pròxim. 

 
No em podia resistir –en aquest lloc, en aquesta ocasió– a l'onada dels records, als quals 

potser he dedicat massa temps. No obstant això, he volgut insistir en aquests aspectes perquè 
així espere haver transmès el sentit i el valor d'una experiència existencial, per damunt de la 
científica i professional. Ha sigut una experiència única i decisiva per a mi, que en una vida que 
en el fons no ha sigut parca en satisfaccions i reconeixements (com és inevitable a més d’errors, 
desil·lusions i danys també rellevants) que constitueix un fil conductor ininterromput i ben 
recognoscible, un fil que permet donar sentit a una vida viscuda, de tota manera, amb intensitat i 
–crec que puc dir-ho llevat que puga parèixer immodest– amb honestedat, sense perdre mai la 
consciència dels meus límits i de les meues mancances. Avui dia, amb l'experiència acumulada 
durant tant de temps, crec que entre les poques qualitats que em reconec, aquesta, l'honestedat 
de fons que de vegades converteix el meu caràcter en aspre i agressiu, ha sigut la que m'ha 
proporcionat, a més de molts enemics, molts amics i és d’aquest aspecte més que de qualsevol 
altra cosa que confesse sentir-me més orgullós. 

 
L'honor que avui se'm confereix l’assumisc no solament com a apreciació dels meus 

eventuals mèrits, per modestos que siguen, sinó, sobretot, com el reconeixement d'una obra 
col·lectiva en què qui us parla ha tingut l'honor de participar amb tot el compromís i la capacitat 
de què disposava, però que sense la cooperació determinant de col·legues, amics i generacions 
senceres d'estudiants no hauria mai desembocat en els resultats que ara heu volgut premiar a 
través de la meua persona. 

 
A més d'aquesta nota positiva cal subratllar-ne una de negativa: la crisi no solament 

econòmica sinó també de valors per la qual tots estem travessant i que ha tingut un efecte 
particularment devastador sobre l'estructura universitària italiana. Pel que fa a la Universitat de 
Perusa, la jubilació de tots els professors del meu departament (a més de la meua, de Torelli i 
Gualtieri), cap dels quals ha sigut substituït, ha significat la cancel·lació del nostre centre d'estudis 
comparats sobre les societats antigues, que avui ja no existeix. Assistir a la destrucció de l'obra 
d'una vida, que ens ha costat trenta anys de treball i que havia aconseguit, també en el pla 
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europeu, un nivell d'excel·lència, podria fàcilment induir-nos a la desesperació. No obstant això, 
no voldria tancar el meu discurs amb una nota pessimista: la consciència d'haver llançat durant 
tants anys la llavor en un terreny fèrtil, contribuint a la formació –civil a més de científica d'un 
nombre tan gran de joves ens indueix, malgrat tot, a l'esperança i ho fa sota la convicció que les 
idees justes, si no poden caminar més sobre les nostres velles cames ja cansades, continuaran 
caminant sobre cames més joves que potser sabran promoure-les i portar-les a bon port millor 
que nosaltres. Moltes gràcies. 

 


