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Aquest projecte pretén portar endavant l’estudi de l’epigrafia llatina de les antigues
comunitats del Laci amb especial èmfasi a Tusculum, en col·laboració amb el Proyecto
Tusculum, coordinat per la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma – CSIC.
L’epigrafia de Tusculum va ser publicada al volum XIV del Corpus Inscriptionum Latinarum
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(CIL), publicat per Hermann Dessau l’any 1884. Al llarg del segle XX i especialment amb
l’activitat portada a terme al jaciment per part del Proyecto Tusculum han sortit nombroses
inscripcions noves, objecte d’estudi particular d’algunes d’elles, però mancava una
actualització i una edició revisada del conjunt dels textos. Finalment, en el marc d’una tesi
de doctorat, s’han pogut realitzar els estudis necessaris per afrontar aquesta tasca.
L’anàlisi de la documentació que aporta les inscripcions, tant del contingut com del suport
en el qual es troben, és fonamental a l’hora de conèixer l’evolució històrica de les petites
comunitats lacials que envolten Roma i que tant van incidir sobre el futur de la capital de
l’Imperi. En aquest sentit, l’anàlisi dels nous documents que han sortit a la llum al llarg dels
més de deus anys de campanyes al jaciment està descobrint una ciutat que, per la seva
història i idiosincràsia, va ser clau en el desenvolupament del concepte de Roma com a
capital i com a element aglutinador dels pobles i cultures sotmesos al seu poder.
Finalment, la publicació del corpus actualitzat de les inscripcions llatines de la ciutat serà
sens dubte un dels instruments més útils per a tots els que d’una manera o d’altra volen
apropar-se a un coneixement aprofundit de l’antic Laci i, en conseqüència, de Roma
mateixa.
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