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Els membres

Nous membres

Secció Històrico-Arqueològica

Membres numeraris

Ferran Arasa i Gil

F  erran Arasa i Gil va néixer a Castelló de 

la Plana el 1957. És llicenciat en geografia i història per la Universitat de València, on es 

va doctorar l’any 1995 amb la tesi titulada «Territori i poblament en època romana a les 

comarques septentrionals del litoral valencià», dirigida per la doctora Carmen Aranegui 

Gascó. En els anys 1982 i 1983 fou becari al Servei d’Investigacions Arqueològiques i 

Prehistòriques de la Diputació de Castelló. Entre els anys 1984 i 1990, va exercir de pro-

fessor de llengua catalana a l’antiga Escola de Magisteri de Castelló (dependent de la 

Universitat de València). D’aleshores ençà ha format part del Departament de Prehistòria 

i Arqueologia de la Universitat de València, on exerceix com a professor titular d’arqueo-

logia des del 1997.

La seva activitat de recerca s’ha orientat cap a l’estudi del període romà al País 

Valencià. Més concretament, ha centrat la seva tasca en les línies de recerca següents: 

epigrafia, escultura, arquitectura i vies de comunicació. Estudia també la historiografia 

de l’arqueologia valenciana, la toponímia i les transformacions lingüístiques lligades a la 

romanització, i també té treballs valuosos de ceramologia. El conjunt d’aquesta obra ci-

entífica —una part important de la qual ha estat publicada en català— constitueix una 

aportació molt notable al coneixement del món romà al País Valencià.
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Ha participat en diversos projectes d’investigació finançats per diferents entitats i 

ministeris, entre els quals destaquen: Paisaje, poblamiento y vías de comunicación de 

época romana en la cuenca del Bajo Júcar (1997-1999), Memoria y significado: uso y 

recepción de los vestigios del pasado (2010-2012), Una arqueología sin fronteras. Los 

contactos internacionales de la arqueología española en el siglo xx (2013-2015) i Cerdeña 

e Ibiza: la ocupación rural en época púnica (2013-2015).

Ha dirigit i codirigit diverses excavacions en jaciments valencians, entre les quals 

cal destacar les de la vil·la romana de Sant Gregori, el jaciment tardoibèric de la Torre 

d’Onda (Borriana, Plana Baixa) o la mansio de la via Augusta a l’Hostalot (Vilanova 

d’Alcolea, Baix Maestrat), i entre els anys 2001 i 2009 ha dirigit el projecte de recerca 

sobre la ciutat romana de lesera (Forcall, Ports de Morella).

És autor o coautor de vuitanta-set articles, quaranta-cinc capítols de llibres, 

trenta-dues comunicacions i ponències, i set llibres, entre els quals destaquen: lesera (la 

Moleta dels Frares, el Forcall). Estudi sobre la romanització a la comarca dels Ports (1987); 

l’arc romà de Cabanes (1989), en col·laboració amb L. Abad; la romanización del Alto 

Palancia según la epigrafía (1992); les vies romanes del territori valencià (1995), en 

col·laboració amb Vicenç M. Rosselló; la romanització a les comarques septentrionals del 

litoral valencià. Poblament ibèric i importacions itàliques en els segles ii-i aC (2001), i la 

ciutat romana de lesera (2009).

També és autor d’una important obra divulgativa en matèria d’arqueologia, amb 

nombroses col·laboracions en publicacions de tota mena.

És premi extraordinari de doctorat (1996) i el 1995 va rebre el Premi Puig i Ca-

dafalch de l’Institut d’Estudis Catalans per la seva tesi doctoral. Ha estat col·laborador 

del projecte Tabula Imperii Romani (Unió Acadèmica Internacional - CSIC), és mem- 

bre del comitè científic del Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR) - Espanya, i forma 

part del consell de redacció de diverses revistes d’arqueologia.

Tenint en compte la importància del conjunt de la seva obra de recerca, així com 

el seu compromís amb la llengua i la cultura del país, la Secció Històrico-Arqueològica ha 

considerat adient presentar al Ple de l’IEC la candidatura del doctor Arasa, per tal que, si 

ho considera convenient, pugui ser elegit membre numerari de la nostra institució.

Text llegit pel senyor Joan Sanmartí Grego en el Ple del dia 14 de desembre de 2015
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