
Descripció històrico-artística de Collicello:  

Collicello, el nom del qual deriva de la posició que el poble ocupa en un turó ple de boscos, a 15 

km de Amelia i en el límit amb Todi, va ser en el passat guàrdia de l'antiga Via Amerina, una 

calçada romana construïda al voltant del segle III a.C, que durant segles va ser un dels principals 

eixos de comunicació de la Itàlia central i de connexió entre Roma i Ravenna. Utilitzat 

principalment per al comerç, la via també es va convertir en una ruta de pelegrinatge a Roma, 

on van sorgir llocs de culte pagans i que avui dia perduren amb altres funcions. 

Els primers documents que esmenten Collicello com castrum collicelli es remunten a finals del 

segle XIII i principis de la XIV: en un d'ells es diu que alguns habitants dels castells propers van 

sol·licitar a l'Ajuntament d'Amelia la construcció d'un nou assentament fortificat que va prendre 

el nom de Collicello, per controlar les fins expansionistes de Todi. La posició estratègica del país 

va provocar continus atacs i saquejos per part de les tropes de tudertine, especialment per part 

dels Chiaravalle, que en 1461 va arrasar el petit poble. El futur papa Juli II va intervenir amb una 

delegació diplomàtica per reduir el poder excessiu de la família, però a la fi de segle XV Todi va 

tornar a amenaçar les possessions d'Amelia, qui va reunir un exèrcit, però no obstant això, va 

ser vençut prop de Acquasparta en 1500. Després d'un breu període d'estabilitat, després del 

Saqueig de Roma (1527), les tropes de la Lliga Santa es van trobar a Collicello que no va 

aconseguir proveir menjar a causa de la pobresa que regnava. 

A falta de documents fiables, no és possible reconstruir el perfil històric de la vila des del segle 

XVI fins al segle XX. En 1943, el jurista florentí Piero Calamandrei, un dels pares de la Constitució 

italiana, es va veure obligat a refugiar-se en Collicello, rere la invasió alemanya d'Itàlia i la 

proclamació de la República Social, on va romandre fins a l'Alliberament. Després de la 

postguerra s'ha produït una remodelació del territori que ha propiciat una repoblació de la 

ciutat, despertant l'interès de personatges destacats com el senador Alfredo Reichlin i 

l'historiador Giuliano Procacci, que el van escollir com a lloc de descans. 
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