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Introducció: breu repàs a la Valentia romana 

Fins fa poc més de tres dècades, la tasca de reconstruir el plànol de la ciutat 

romana de Valentia hauria estat impossible per les poques restes 

documentades (Ribera et alii, 1989, 5). Sent quasi nuls i fragmentaris els 

registres de les fonts clàssiques sobre aquesta ciutat, el mètode de 

reconstrucció ha estat fonamentalment basat en els resultats del treball 

arqueològic. En aquest sentit, a Valentia, en pocs anys, s’ha passat d’una 

situació estancada a un canvi notable respecte a la informació coneguda 

(Ribera et alii, 1989, 6). No sols s’han localitzat restes romanes, sinó que al 

sector més treballat, a l’actual Almoina, trobem quatre etapes diferents ocupant 

el mateix sòl: la primera Valentia, la republicana, destruïda l’any 75 a.C. per 

Pompeu; la Valentia imperial, reconstruïda en temps d’August; l’etapa visigoda; 

i l’etapa musulmana. 

La Valentia romana fou fundada per Juni Brut l’any 138 a.C. en el context de 

les guerres lusitanes, sent una fundació de caire militar. No són pocs els 
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interrogants sobre dita fundació, com podem observar a les fonts antigues, com 

Titus Livi (Liv. Periochae 55), fan referència a la seua ubicació: 

<<Iunius Brutus cos. In Hispania îs, qui sub Viriatho militaverant, agros et 

oppidum dedit, quod vocatum est Valentia>>. 

El següent fragment pot resultar un tant confús, per les seues dues 

possibles traduccions: 

<<El cónsul Junio Bruto dio en España tierras y un lugar fortificado –que 

recibió el nombre de Valencia- a los que habían militado a las órdenes de 

Viriato>>. O bé: <<El cónsul Junio Bruto dio en España tierras y un lugar 

fortificado –que recibió el nombre de Valencia- a los que habían luchado en 

tiempos de Viriato>>. Les paraules “sub Viriato militaverant” són la clau 

(Morote, 1979a, 160).  

Valentia, fundada com a colònia llatina (Ribera et alii, 1989, 10), ocuparia la 

part més alta d’una illa o península rodejada pel riu Túria. Els nivells més antics 

de la Valentia romana, s’han localitzat a l’Almoina i a les Corts Valencianes, a 

una profunditat de 4,5 m. (Ribera et alii, 1989, 91). Estem davant de l’única 

ciutat creada ex nihilo en tot el País Valencià (González, 2001, 219). De la seua 

fundació i dels anys immediatament posteriors són diverses les noticies. No 

obstant, fins al context de la seua destrucció durant les guerres sertorianes, no 

es té pràcticament cap informació. 

La major part del material trobat està compost per ceràmiques, les quals 

han ajudat als arqueòlegs ha corroborar la data que ens dóna Titus Livi per a la 

fundació de la ciutat, l’any 138 a.C. A més, aquestes ceràmiques, trobades ja 

en els registres arqueològics més antics, provenen –majoritàriament- de centres 

de producció italians, cas d’Etrúria, i Campània (Ribera et alii, 1989, 11). 

L’abundància de restes d’àmfores trobades als estrats inicials recolzen la idea 

de que València fou entre la segona meitat del s. II a.C. i les dues primeres 

dècades del segle I a.C., abans de la seua destrucció, un important centre de 
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transport de vi itàlic (Ribera et alii, 1989, 12). Però, segons apunta Ribera, el vi 

no seria l’únic material objecte de transacció entre la nova colònia i els centres 

itàlics: productes alimentaris (vi, oli, etc.) o d’altres materials com utilitaris de 

cuina (olles, cassoles, gots, plats, etc.), que segurament també provindrien 

d’Itàlia.  

La ciutat republicana no va durar molt més de 60 anys, però dintre d’aquest 

període, a més de la ceràmica, les restes de monedes1 trobades foren 

importants per confirmar la cronologia de la seua destrucció, l’any 75 a.C. Cal 

matissar que, tot i que aquesta transacció no era desconeguda en Hispania, 

entre les poblacions indígenes el mitjà de transacció predominant continuava 

sent el bescanvi. Amb l’emissió de tres monedes de bronze diferents (Ribera  et 

alii, 1989, 16), Valentia no podia ser una colònia sense gaire importància. Per a 

que dos o tres qvaestores  emanaren tres emissions diferents, la ciutat devia de 

disposar d’un sistema polític més o menys establert, el romà, amb un comerç 

continu amb Itàlia, del qual es proveïen gran part de les seues necessitats 

diàries, i amb un control clar sobre les poblacions indígenes de l’antiga Edetània 

ibèrica. No obstant, es desconeix la finalitat de les encunyacions, tot i que 

sabem que tingueren un ús eminentment local (Ribera  et alii, 1989, 19)2. 

Un altre aspecte que reforça la teoria, és el paper destacat que va tenir 

aquesta ciutat en el context de las guerres sertorianes, una Valentia ja 

emmurallada, junt a Dianivm, l’altre nucli important de població romana al País 

Valencià, i que foren els centres nostàlgics d’un Sertori que començava a veure 

                                        
1
 L’elecció del cap de Roma i de la cornucòpia sobre un raig pretenia expressar la seua vinculació 

amb la gens Fabia, de la qual van sortir diversos importants càrrecs en Hispania durant el segle II a.C. 
(Ribera, 1989, 18). Estarien baix les seues ordres aquells veterans que van defensar la ciutat de Valentia 
en la batalla del Túria, i en el posterior atac i destrucció de la ciutat. 

2
 Per a més información sobre les monedes romanes republicanes a terres valencianes, veure: 

PENA, M. J., “Los magistrados monetales de Valentia”. Papeles del Laboratorio de Arqueología de 
Valencia, 20, pp. 151-164; RIBERA, A.; RIPOLLÉS, P.; ALAPONT, L., Tesoros monetarios de Valencia y su 
entorno, Ajuntament de València, València, 2005; o  RIBERA I LACOMBA, A. (coord.), Guía 

Arqueológica de Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València, 1989. 
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perduda la seua causa davant l’arribada del senatorial Pompeu, posterior 

Magnus, a Hispania3. 

Amb la destrucció de la ciutat el 75 a.C., Valentia quedà deserta durant prop 

de 50 anys. No seria fins entorn als anys 20-15 a.C., durant el principat 

d’August, quan Valentia seria reocupada sobre les antigues edificacions 

republicanes (Fig. 2). Per tant, podem afirmar que la ciutat imperial no va 

realitzar gaire construccions ex novo4 durant les primeres dècades. La ciutat de 

Valentia s’englobà des dels primers moments de l’Imperi dintre de la regió de la 

Terraconense com una de les ciutats que, juntament a d’altres de la costa 

mediterrània, es convertiren, ben aviat, en ciutats de primer ordre en aquesta 

província. 

A partir de l’època flàvia Flavia i durant el s. II d.C. es donaren 

transformacions més profundes pel que fa al plànol urbanístic de la ciutat. El 

fòrum s’engrandeix i la ciutat s’expandeix cap al sud (Ribera et alii, 1989, 21), 

amb una arquitectura domèstica més acurada que les antigues vivendes, les 

quals començarien a disposar de patis interiors. 

Durant els primers temps de l’Imperi, s’aprecia en Valentia una gran 

importació de sigillata itàlica, mentre es produeix una reducció de les àmfores 

itàliques, substituïdes progressivament per les dolia, al mateix temps que 

comença a entrar dins del registre econòmic les primeres àmfores de vi de la 

Tarraconense5 (Ribera et alii, 1989, 22). Durant el s. I d.C., serà constant la 

introducció d’àmfores de vi i de garvm, produït a Hispania; mentre que a meitat 

de segle comencem a apreciar un canvi notable en el mercat mediterrani, amb 

uns productes que aniran sent substituïts progressivament per aquells 

                                        
3
 Més informació sobre la destrucció de la ciutat de Valentia en el recent treball de: ALAPONT, L.; 

CALVO, M.; RIBERA, A., La destrucción de Valentia por Pompeyo (75 a.C.), Quaderns de Difusió 
Arqueològica 6, València, 2010. 

4
 Dintre de la política urbanística d’August, fou constant en el territori de la Tarraconense aprofitar, 

en la mesura de lo possible, els sistemes organitzatius previs (Rodríguez, 2011, 67). 
5
 Per a més informació sobre les àmfores de Valentia: FERNÁNDEZ IZQUIERDO, A., Las anforas 

romanas de Valentia y de su entorno marítimo, Ajuntament de València, València, 1984. 
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procedents de la Gàl·lia i de l’actual Rioja, fins que tots aquests serien 

substituïts al segle II d.C. per les importacions del Nord d’Àfrica de les àmfores 

de vi i garvm de l’actual Tunísia (Ribera et alii, 1989, 23). 

Però tornem a trobar un buit cronològic a la ciutat al s. III d.C., marcat per 

l’abandó i destrucció de diverses parts de la ciutat, per motius desconeguts 

encara avui dia, però que possiblement estaria relacionat amb els problemes 

que va patir l’Imperi amb els pobles bàrbars, o  per alguna incursió franca en la 

Península Ibèrica, o bé, per problemes socials i econòmics. Poc després la ciutat 

tornaria a ser ocupada, tot i que algunes zones, com la zona nord, ocupada des 

de temps republicans, no tornà a ser habitada (Ribera et alii, 1989, 39), tot i 

que l’abundància de material datat del s. IV d.C. permet suposar que la Valentia 

romana va continuar ocupada en els segles posteriors fins l’etapa visigoda. 

En temps cristians, el plànol de la ciutat, i especialment la zona centre, 

estudiada en profunditat per coincidir amb el sector de l’Almoina, constitueix un 

notable canvi, situant-se al centre una necròpolis cristiana, documentada en 

diversos treballs, com el de Ribera i Rosselló (1999). 

Fins ací hem vist diversos aspectes arqueològics sobre la Valentia 

republicana i imperial, que per motius d’espai sols s’han seleccionat uns pocs 

exemples, doncs és impossible reunir ací tota la tasca arqueològica 

documentada i la informació de les fonts primàries i secundaries per a la ciutat 

romana de Valentia6. A continuació, i a partir del registre arqueològic i 

documental tractat, intentarem esbossar els principals aspectes relacionats 

directament amb les formes de vida de la ciutat: habitants, recursos agrícoles i 

ramaders, recursos, mineria i d’altres aspectes relacionats amb l’economia i 

societat de l’època. 

 

                                        
6
 Una completa font d’estudi de la Valentia d’entre els segles II a.C. – I a.C., és l’extensa obra 

d’Albert Ribera: La fundació de València, Institució Alfons el Magnànim, València, 1998. 
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Els recursos i la població de la Valentia romana 

La gran part de la població romana valenciana, com fins fa poc més d’un 

segle, eren llauradors, doncs pel clima i la situació geogràfica permetia una 

economia de base agrària forta. La trilogia mediterrània, composta per blat, 

olivera i vinya, no sols permetia als habitants subsistir a partir de l’autoconsum, 

sinó que també eren freqüents els intercanvis comercials. A partir de temps de 

Cèsar, moltes d’aquestes explotacions podrien haver estat treballades per ibers 

desplaçats, com ho posa de manifest la troballa de ceràmica ibèrica junt a les 

restes de terra sigillata romana (Arasa i Rosselló, 1995, 36). Serien precisament 

els canvis produïts en temps de l’Imperi al camp, amb la substitució de 

l’autàrquica agricultura ibèrica, el que fomentaria l’aparició d’una nova 

agricultura de base mercantil, on la ciutat estaria al centre de tota una xarxa de 

centres que actuarien tant de comercialització de productes com de punts de 

comerç (Seguí i Sánchez, 2005, 40), tot i que no s’han trobat restes a les afores 

de Valentia. 

Trobem una característica diferent al que és la tònica habitual a la resta de 

territoris d’Hispania amb les villae rvsticae: <<(l)a generalització del caràcter 

latifundista que hom sovint ha atorgat a les vil·les hispàniques, no cal 

extrapolar-la a les nostres (terres), a les quals amb prou feines s’han trobat 

mosaics i estàtues que ens testifiquen la categoria>> (Arasa i Rosselló, 1995, 

36). Certament, al llarg del territori valencià s’han documentat diverses villae 

romanes, tot i que al contorn de Valentia no s’han pogut constatar, sent 

confoses les teories sobre si les troballes a prop de Valentia eren vil·les o barris 

de la ciutat imperial. 

La reorganització del món rural, important per al futur de la ciutat, es va 

veure completat amb la introducció de noves tècniques, les quals no foren 

desconegudes al País Valencià. L’agricultura romana no era molt distinta de la 

que ha estat vigent a Europa fins a èpoques molt recents (Mangas, 1997, 5). 

Innovacions com els sistemes de regadius, l’ús de la rotació i l’associació de 
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cultius (cereals, llegums, olivars i cereal, entre d’altres), la utilització del guaret i 

la rotació biennal, les millores d’utillatge (arada romana) o l’abonament dels 

camps (ramat o el fem). 

Els principals productes consumits tant a Valentia com a la resta de l’Imperi 

Romà del Mediterrani foren principalment el blat, l’oli i el vi, la trilogia 

mediterrània, a la qual es podria sumar perfectament el formatge, important a 

la dieta de diverses comunitats romanes, com es desprèn de les llistes 

d’aliments d’una família pompeiana (Carreras, 2000, 174-175). Atenent-nos a 

aquestes llistes, els principals productes consumits en una família modesta 

d’uns tres membres i un esclau seria el pa, el vi, l’oli i el formatge, mentre que 

vegetals, fruites, el peix o la carn de porc estarien restringits per a moltes 

famílies modestes pels seus preus elevats, tot i que no és un indicador de que 

no foren consumits. Per què podem extrapolar la dieta pompeiana a la de 

Valentia? Perquè la dieta és un dels aspectes més tradicionals d’un poble, cas 

del romà, i per tant resulta molt difícil que aquest variés en un mateix plànol 

cronològic d’una regió romana a d’altra. 

Valentia i els seus voltants immediats no destacaven per ser uns territoris 

excessivament boscosos, tot i que hi havia zones d’explotació per extraure’n 

fusta, important per a la construcció i l’artesania.  

La vinya era explotada normalment als territoris més propers a les vies i als 

ports (Seguí i Sánchez, 2005, 44), doncs era un producte destinat 

exclusivament per a al comerç. Valentia presentava, aleshores, els dos requisits 

per a la seua plantació, així com molts altres territoris del País Valencià. La 

comercialització del producte ens és desconeguda, malgrat que amb certesa 

seria transportada, com era habitual, en àmfores processades en factories o 

industries que es desconeixen. 
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Els productes d’horta i llegums, com avui dia, probablement estaven 

presents a les afores de les ciutats valencianes, a un radi màxim de 5 km.7, no 

sent menys el cas de Valentia, que compta amb un terreny per a l’agricultura 

ample i ric en sòl. Encara que es desconeixen els productes que podrien ser 

plantats, per les característiques del sòl no seria estrany trobar-ne entre les 

llegums: faves, espàrrecs, enciam, etc.; i entre les fruites, podrien haver-se 

cultivat: peres, pomes, cireres o figues, entre d’altres. 

Pel que respecta al món ramader, tot fa indicar que no estaria molt expandit 

en terres valencianes, on l’agricultura fou l’àmbit predominant (Seguí i Sánchez, 

2005, 46). Així i tot, destacaria en la zona ramats d’ovelles, tan per la carn com 

per la llana; les cabres; el bou, tot i que està documentat l’ase i el mul com a 

animal de tir o carrega; les vaques, per la llet que aportaven per a fer 

productes derivats, especialment, formatge; i també seria habitual la presència 

de cavalls, ja important des de temps ibèrics. 

D’aquest espai rural, important per a la subsistència alimentaria de la ciutat, 

Llobregat (1980) diferència dos períodes diferents en l’establiment de la massa 

rural. Per una part, durant l’Alt Imperi hi havia un predomini de les villae 

vinculades amb unitats d’explotació sense latifundi ni luxoses. Per altra part, 

escriu sobre una segona etapa relacionada amb l’etapa del Baix Imperi, 

caracteritzada per l’escassesa d’edificacions, però més riques que les anteriors, 

podent ser un indicador de l’abandó progressiu dels més rics de les ciutats cap 

a les villae a partir del s. III a.C., coincidint amb la crisi del Baix Imperi. Però 

davant de la falta de proves contundents, no podem esbossar més que 

hipòtesis. 

                                        
7
 Els productes d’horta, contràriament a d’altres productes com el blat, l’ordi o els recursos 

minerals, en aquesta cas pedra, entre d’altres recursos, s’obtindrien en un radi de fins a 30 km. 
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Vinculat amb el comerç agrícola a les terres valencianes, estarien les 

industries del peix8, tot i que es desconeix el valor d’aquest dintre de la dieta 

romana. Malgrat que no es coneix cap industria de garvm o liqvamen a 

Valentia, a altres ciutats costeres com Santa Pola, Alacant, l’illeta del Campello, 

Calp o Xàbia, per exemple, sí que s’han trobat restes d’industries vinculades 

amb la pesca i posterior processat d’aquestes salses tan estimades al món 

romà. Ara bé, que no hi hagen restes a la costa de Valentia no indica que el 

garvm no disposés d’un comerç amb aquests productes, doncs de ben segur 

que entre les cases benestants i entre les classes baixes no faltarien algunes 

salses, les quals tenien un preu més baix del que es pensava, sent més car el 

propi peix que dites salses. El que sí que es sap amb certesa, era l’alta 

rendibilitat de les salses, conseqüència de la gran i diversificada demanda 

(Seguí i Sánchez, 2005, 50). 

Les instal·lacions hidràuliques com els canals, les cloaques o els nimfeus, 

entre d’altres, augmentaran en nombre i en qualitat en temps imperials, amb 

canvis significatius com les modificacions a les termes del carrer Cabilliers 

(Ribera et alii, 1989, 21). Es dotarà a la ciutat d’una major xarxa de 

canalitzacions, registrada en les vivendes dels Banys de l’Almirall i en unes 

possibles termes al carrer Moratí (Ribera et alii, 1989, 21). Són ben coneguts en 

terres valencianes grans obres de reg romanes com els aqüeductes de Riba-

Roja i el de Xelva. Cal destacar, que les obres de les últimes dècades, 

destinades als moviments de terra, han estat una de les causes principals de la 

pèrdua de bona part de les restes de canalitzacions romanes i, tanmateix, la 

causa de la troballa d’altres. 

Un aspecte important de la vida en la ciutat era la necessitat continua 

d’aigua. L’abastiment d’aigua en Valentia estaria determinat per aquella 

                                        
8 Més informació sobre la pesca al litoral valencià en: MEDINA GIL, P., “Aproximació a la pesca 
al litoral valencià durant época romana” [en línia]. Clapir, Joves Historiadors i Historiadores 

Valencians [publicació seriada en línia]. Març 2013. < http://www.clapir.org/pesca-valencia-
romana.html > ISSN 1989-5909* [Consulta: 17/12/2013]. 

 

http://www.clapir.org/pesca-valencia-romana.html
http://www.clapir.org/pesca-valencia-romana.html
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transportada per un aqüeducte, malgrat que València tenia una gran quantitat 

de fonts naturals. Tot i que no es coneix amb profunditat l’edificació, tenim 

constància de la seua construcció per alguna troballa ocasional, com la del 

carrer Quart (Rodríguez, 2011, 83), i sobre tot per les restes epigràfiques, com 

la següent inscripció: “CASTELLVM AQVAE”. Segons Escrivà (Ribera et alii, 22), 

la construcció distribuiria l’aigua des de la Porta Sucronensis9 a tota la ciutat, on 

trobem altra inscripció (Fig. 4). Aquesta inscripció podria correspondre 

probablement a allò que Moreno defineix amb les següents paraules: <<[...] en 

no pocas ocasiones se optaba por vistosas obras dudosamente necesarias pero 

de un efecto publicitario indudable>> (2007, 4). La longitud de l’aqüeducte i la 

zona de captació d’aigua, així com el seu recorregut, ens és impossible de 

reconstruir amb les probes existents, sent necessari nous descobriments per a 

establir un estudi més ampli de l’aqüeducte de Valentia. 

Com hem vist fins ara, la Valentia republicana, i especialment l’etapa 

Imperial, constituïren un espai de referència dintre del territori del País 

Valencià. La seua importància pot ser constatada per la incorporació d’aquesta 

dintre del traçat de la Via Augusta. És l’eix viari més important de la Península 

Ibèrica i el de major longitud, amb un total de 1.005 mp (1.488 km.) (Arasa, 

2009, 371), sent el projecte més emblemàtic dut a terme per l’emperador 

August en Hispania. Gràcies a l’obra de Morote (1979a), sabem que entrava per 

Valentia pel pont de Serrans, tot i que hi ha variants d’aquesta teoria, com la de 

Forriol (1978), qui considerava que l’accés devia ser pel camí d’Alboraia. El que 

sí que sabem amb certesa és la vinculació de les dues vies principals 

estructuradores del tram urbanístic, el cardo maximvs i el decvmanvs maximvs, 

estaven vinculats amb els principals edificis públics, com el circ, el fòrum o el 

castellvm aqvae. 

                                        
9
 Aquesta porta és tan sols una de les quatre documentades en Valentia, la porta meridional. 

Tanmateix, la presència de portes ens estaria indicant l’existència d’una muralla al perímetre de la 
ciutat, la qual no ha estat confirmada amb seguretat per l’arqueologia, i que estaria subjecta a 
variacions depenent de les diverses fases expansives de la ciutat (Ribera et alii, 1989, 22). 
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Com bé sabem, una característica important de la Península Ibèrica, que no 

va passar desapercebut ni a fenicis, grecs, cartaginesos ni a romans, fou la 

riquesa mineral del territori. En època imperial, el territori més important 

d’explotació de la Tarraconense fou el nord-est peninsular (Rodríguez, 2011, 

63), ric en minerals aurífers. El que sí que podem afirmar amb certesa, és que 

al territori valencià proliferava l’explotació de canteres de pedra, obtingudes 

normalment a l’entorn de la pròpia ciutat. En canvi, tot aquell material mineral, 

que per concentracions en zones concretes sols es podia accedir mitjançant el 

mercat regional, s’ha documentat la gran importació de pedra calcària micrítica, 

emprada massivament en la ciutat de Valentia (Rodríguez, 2011, 64), un 

material molt costós i que, novament, és un indicador de la riquesa de la ciutat, 

personificada en les classes altes. Malgrat que el País Valencià és un territori 

pobre en recursos miners, podem destacar a prop de Valentia les mines de 

ferro de Dianivum. 

Per a reconstruir el nombre d’habitants de Valentia, hem recorregut a dos 

fonts actuals, com són els treballs de Carreras (1996) i el de Cravioto (2007). El 

primer, estableix una xifra de 326 habitants per hectàrea per a les ciutats més 

grans, mentre que per als centres menors ho redueix a 233 habitants per 

hectàrea (Carreras, 1996, 106). En canvi, el segon xifra de 225-250 habitants 

per hectàrea (2007, 186). La reconstrucció del nombre d’habitants a partir dels 

edificis públics, com el circ o les termes, són un problema en Valentia, doncs en 

el cas del circ a penes s’han trobat més vestigis que un parell de troballes, 

mencionades anteriorment, que sols ens poden oferir la certesa sobre la seua 

existència. 

Valentia, segons les xifres aportades a partir de l’estudi de Carreras, 

presentaria un territori conegut de 37 ha. (1996, 105) (Fig. 2 i 3), petit 

comparat amb la capital de la Tarraconense, Tarraco (70 ha. però d’un 

assentament major que les seues veïnes més properes, com Sagvntvm (27 

ha.), Saetabis (10 ha) o Ilici (9,8 ha). Atenent a la fórmula establerta per traure 

la població urbana (P [Població] = K [densitat de població per unitat] x A [àrea 
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de l’assentament]), i establint una mitja de 233 habitants per hectàrea 

corresponent al càlcul general per als centres menors establerts per Carreras, 

podríem establir una quantitat aproximada d’uns 8.621 habitants a Valentia en 

el moment de màxima expansió, entre els segles I a.C. – II d.C., trobant-ne 

molt probablement una xifra inferior a partir del s. III d.C. amb l’abandó parcial 

de la zona nord, amb una possible recuperació demogràfica a partir del s. IV 

d.C. 

Conclusions 

Amb aquest treball hem intentat aproximar-nos, a partir de la combinació de 

les fonts documentals i l’arqueologia, al que va ser la Valentia romana. Partint 

d’una ràpida visió de les principals troballes arqueològiques de les dues etapes 

romanes de la ciutat, i deixant de banda l’etapa cristiana a partir del s. IV d.C. 

per la limitació d’espai, hem establit les principals pautes socials i econòmiques 

de Valentia, sent sols una visió molt fragmentaria i en cap moment completa ni 

definitiva, doncs queden molts incògnites per resoldre. 

Valentia presenta grans probabilitats per a una agricultura expansiva i forta, 

tant potent que ben prompte va destinar part d’aquesta producció al comerç. 

També disposa d’una limitada però existent ramaderia, així com una ampli 

ventall de productes d’horta.  En canvi, els recursos miners de la zona, més 

enllà de pedra per a la construcció, era nul, tenint que acudir al comerç. Per 

tant, en cap moment ens trobem davant d’una ciutat deficitària en el plànol 

alimentari, superant ben prompte el llindar de la societat d’autoconsum i 

acudint al comerç per a traure profit econòmic dels seus recursos agrícoles i, 

possiblement, pesquers, tot i que no s’ha documentat arqueològicament 

aquesta última industria a Valentia. 
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      Figura 1. Valentia en l'època romana republicana                       Figura 2. Valentia en època romana  
    amb els dos carrers coneguts (Marín i Ribera, 2010, 9)              imperial (Marín, Piá i Rosselló, 1999, 8) 

 

    
Figura 3. Plànol de Valentia (Ribera et alii, 1989, Annex)        Figura 4. Inscripció a la Porta Sucronensis 

                                                   (Seguí i Sánchez, 2005, 43) 
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