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Paolo Sommella

P aolo Sommella va néixer a Roma el 1942. 

Professor ordinari des de 1975 de la Facultat de Lletres de la Universitat La Sapienza de 

Roma, la seva docència ha estat dedicada fonamentalment a la disciplina de topografia  

de la Itàlia antiga. Ha estat també docent a la Scuola di Specializzazione in Archeologia a 

Roma i a la Scuola Archeologica Italiana a Atenes. Actualment és professor emèrit a La 

Sapienza.

Ha dirigit excavacions arqueològiques en nombrosos jaciments de la península 

Itàlica: entre d’altres, a Roma (Sant ’Omobono), a Pratica di Mare (l’antiga lavinium), 

Sibaris, Atri, Peltuinum (a l’Aquila) i Venusia.

Ha publicat nombrosos articles i llibres, entre els quals hi ha els volums Antichi 

campi di battaglia in Italia (Roma, 1967); Sibari (Roma, 1969); la pianta di lucca 

romana (Roma, 1974); Pozzuoli. Forma e urbanistica (Nàpols, 1980); Italia antica. 

l’urbanistica romana (Roma, 1988); Urbanistica Pompeiana. Nuovi momenti di studio 

(Roma, 1990); Tabula Imperii Romani, Full k-32 Firenze (2006). Entre els diversos temes 

tractats en les seves publicacions, podem destacar els centres històrics italians, amb espe-

cial referència als que presenten una continuïtat en el temps; puntualitzacions sobre la 

protohistòria del Laci; l’arqueologia urbana com a fet específic i metodològic, i també 

l’arqueologia de l’antiga lavinium, amb treballs dedicats als tretze altars, a l’heroon 

d’Eneas, al dipòsit de l’estatuària votiva del santuari de Minerva, etc. 

S’ha ocupat, també, dels aspectes operatius de la investigació arqueològica en re-

lació amb projectes referents tant a la planificació urbanística (parcs arqueològics de Ve-

nosa i de Grumentum), o la museografia (museus de Teramo i de Chieti), com a la topo-

grafia antiga i a la restitució cartogràfica. Ha estat consultor de l’Ajuntament i de la 

Província de Roma per a la cartografia arqueològica, i membre de l’Istituto per l’Immagine 

di Roma. 

És membre numerari de l’Accademia Nazionale dei Lincei, membre ordinari de la 

Pontificia Accademia Romana di Archeologia, i membre numerari de l’Istituto Nazionale 
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di Studi Romani, del qual ha estat president del 2011 al 2017. És també membre corres-

ponent de l’Institut Arqueològic Alemany, de l’Institut d’Estudis Etruscs i Itàlics, i de la 

Société Nationale des Antiquaires de França.

Dirigeix les col·leccions editorials «Forma Italiae» (Florència, Olschki) i «Città 

Antiche in Italia» (Roma, L’ERMA di Bretschneider).

Ha estat representant de la Unione Accademica Italiana a la Unió Acadèmica In-

ternacional, i membre del Bureau d’aquesta institució de 2009 a 2011.

Va presidir la Comissió Internacional de la Tabula Imperii Romani - Forma Orbis 

Romani (TIR-FOR) des del 1992 fins al 2013, període en el qual va propiciar un fort 

impuls a aquest projecte internacional, i des d’aquesta data fins a l’actualitat és president 

honorari d’aquesta Comissió.

En els darrers anys ha col·laborat amb l’IEC, especialment en les tasques del pro-

jecte TIR-FOR; també ha participat intensament en altres iniciatives conjuntes, com per 

exemple en l’organització del seminari internacional Ciutats mediterrànies: civilització i 

desenvolupament, celebrat a l’IEC el 2011 sota els auspicis de la Unió Acadèmica Inter-

nacional. Així mateix, ha col·laborat amb altres institucions catalanes, com per exemple, 

l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, en el qual ha format part del seu Consell Cientí-

fic Assessor.

Text presentat pel senyor Josep Guitart i Duran en el Ple del dia 10 de maig  

de 2018
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