
RESUMEN CONCLUSIÓ 
 
Fa 13000 milions d'anys va començar l'Univers tenint com a orígen el Big Bang. Tot 
te ahi el seu principi, el temps, l'espai i el amterial de que está també tot format. 
Compartim amb les estreles el material que forma el nostre cos. Va començar amb 
una Arquitectura Inorgànica, que pasa a Orgànica, en el que hem acunyat com 
“Arquitectura Somàtica”, la que forma un cos (per molt diminut que siga). Però el 
següent pas va ser l'Arquitectura Somàtica”, la que es realitza fora del cos. 
En este sentit, va haver una revolució arquitectónica i social fa 130 milions d'anys, la 
revolució realitzada pels insectes socials al Cretaci. He aportat un aspecte fins ara no 
realitzat, equivalències culturals humans-insectes. El paleolític, de caçadors-
recolectors humans, equival al gènere de formigues Eciton que viuen de una forma 
semblant. Un Neolític Preceràmic A (8000-7000) amb els gèneres de formigues 
Lasius Feliginosus y Atta. Amb els seus camps de “fongs”, la seua agricultura 
subterrània. 
Un Preceràmic B (7000-6000) amb la ramaderia i els seus estables de formigues del 
gènere Crematogaster pilosa y Acropyga maribensis. Pot aduir-se que no hi ha edat 
dels metalls, però l'aranya pot realitzar material més dur que l'acer sense fusió, o els 
cucs de seda. Seguidament, la civilització egipcia i mesopotàmica, tan recents en el 
temps, les primeres mostres d'avanç social humà de grans proporcions, queden 
darrere en molts aspectes comparats amb el món de les abelles, vespes i termites que 
abrumen amb la seua arquitectura, jerarquia i organització social, però tot en armonia 
amb el seu ecosistema, perdurabilitat durant milions d'anys, al contrari que la fràgil 
societat humana. Estes últimes, pel seu lapse de temps existent coma  tal, el seu èxit 
de dispersió i les seues característiques com a societats són un rival, cuestionen el 
nostre lideratge com a espècie. 
He afegit més termes arquitectònics, Arquitectura “genètica” i Arquitectura 
“cerebral”. Estes societats d'insectes complexes, com l'abella melífera (apis 
mellifera), no estudien arquitectura ni agricultura,etc, cosa que en els humans “que 
poden estudiar”, absorveix molt temps vital. Estos insectes, tenen un curt temps de 
vida i supleixen això, naixent amb el més important, aprés. Es sap que el “cos 
central” existent al cap de l'insecte, és el “disc dur” d'estos insectes, pel que puc dir, 
que des de que naixen, ho fan apresos, la seua seua arquitectura i societat, és genètica. 
El cos seta de l'insecte, corpora pedunculata en llatí, també al cap, es centraria al 
comportament i a l'aprenentatge, un equivalent del còrtex als humans i altres 
vertebrats, una cosa secundaria, però que en nosaltres, és el cervell, d'esta forma, la 
nostra arquitectura és “cerebral”, apresa, per uns pocs durant molt de temps, una cosa 
que suposa un autèntic desaventatge. Als voltants de València, els primers restes 
“d'Arquitectura exosomàtica” serien els nius que varen tindre els hadrosaures de 
Tous, fa 70 milions d'anys. Per als humans, tenim que esperar a un humanoide, 
l'homo erectus, els restes dels quals apareixen a 25 km al sud de València, a Sueca, a 
la part del llac de l'Albufera, que va utilitzar coves i que va poder realitzar estructures 
temporals vegetals, fa més de mig milió d'anys. 
 
Va haver gent de l'edat del Bronze a València i al segle VII-VI a.C, que varen rebre 



contactes comercials per part dels grecs i fenicis, com proven les ceràmiques 
importades de territori grec i fenici. El fragment ceràmic del pintor de Aqueloos, 
trovat a l'Almoina (centre de València) que és un dels més destacats del “Grup de 
Leagros”, lúltim i més destacat grup de pintors de grans vasos de figures negres entre 
el 520-500 a.C o la màscara fenicia de la vora nord del riu, son proves d'això. Estes 
importacions parlen de dos santuaris en Valencia , un a la vora sud i altre a la nord, on 
indigenes i foranis intercanviaven productes i idees. Edeta, centre polític i econòmic 
més proper a València, utilitza València com a port. 
El solar de València seria aprofitat com a Camps de sitges de grà, com succeeix a tota 
la costa catalana i el sud de França, al voltant de l'òrbita d'Eivissa, portavions 
econòmic del control fenicio-púnic que fa girar com a satèl.lits les poblacions 
ibèriques del litoral. 
A València, al voltant de la meitat del segle III a.C, es construeix el temple-santuari 
ibèric. Este temple domina l'entramat portuari i ideològic. L'empalitzada del carrer 
Cisneros, tenim que relacionar-la amb este segle, però en època al voltant de la 
Guerra Púnica. 
Arse-Saguntum, porta la davantera comercial i acunya moneda, tenint inclús 
armadors que comercien amb els grecs ampuritans. Edeta es sent amenatzada als seus 
interesos i xoca al segle IV a.C, com demostra el tos Pelat, fortalesa arrasada en este 
moment, en el que Arse-Sagunt es fortifica. Este malestar arrivarà al segle III a.C, al 
que hi ha un element clau, el que Edeta va ser la ciutat que Aníbla va ajudar (i no una 
allunyada ciutat indigena andalusa), per a que amb els seus agravis manipulats, poder 
destruir Arse-Sagunt. 
Al 205 a.C (cosa fins ara mai dita), Edeta es destruida  coma vengança. Els edetans 
ibèrics són obligats a baixar a València, d'ahi el nom de Valencia dels edetans. 
Una cosa destacable, també son les tres necrópolis ibèriques de València, junt amb els 
seus ustrina per a cremar òssos.  També he reconstruit el ritual, evolució i les 
creences funeraries ibèriques des de la prehistoria gràcies a la iconografia i les restes 
materials, que també apareixen a València ciutat. 
La guerra a Itàlia contra Aníbal finalitza i venen al nostre territori gent d'allí, de dos 
ciutats, Valentia y Turia, que donarán nom a esta ciutat i riu, així com la iconografia 
de les monedes republicanes de València. Aquesta iconografia es relaciona a més a 
més amb Quintus Màximus Fabius Cunctator, que va expulsar a Aníbal d'Italia, va 
defendre a Arse-Sagunt davant el senat cartaginés abans de la seua destrucció, i 
després va rebre l'ambaixada saguntina que va agraïr la destrucció de la seua 
enemiga, Edeta. Els qui varen ajudar a Aníbal a Italia foren traïdors i els seus 
cadàvers apareixen llançats com a gosos a la necròpolis de València, i els grats a 
Roma el tenim dins rics hipogeus amb ofrenes. 
D'aquesta manera, les ceràmiques, tresors de monedes ibèriques a la ciutat que 
mostren temor, i els fets històrics, mostren que els itàlics que s'establiren a València, 
ho feren a la dècada del 180 a.C, no al 138 a.C, que tan de mal ha sigut per a la 
historia de València, per la seua equivoca interpretació. Sense oblidar el paral.lel com 
a asentament que es fa a Ca l'Arnau a Cataluña, que ofereix une stermes besones a les 
de València de la primera meitat del segle II a.C, i un urbanisme equivalent al nostre, 
asentament que no prosperaria. 



L'any 146 a.C, amb la destrucció de Cartago, coincideix amb la destrucció del temple 
ibèric les pedres del qual seran reaprofitades per a convertir-lo al que hui es considera 
graner (horreum). 
També s'aporten dades de la vertadera localització del moll romà imperial de 
València, del seu pont, i del cardo ( o eix principal que recorria la ciutat de nord a 
sud, fins hui també equivocat). 
Destaca també la reconstrucció i rectificació dels recorreguts dels aqüeductes romans 
de València i Saguntum, aportant-se proves fins hui oblidades, algunes d'elles 
monumentals, com la del naixement de l'aqüeducte sud de Sagunt que començava al 
riu Turia, concretament a Vilamarxant (València) i que és el precedent de l'Acequia 
Reial de Moncada. Esa  dir, els romans, crearen els sistema hidràulic valencià, que els 
musulmans adaptaren a les seus pròpies necesitats, seguits  pels cristians. 
Relacionat amb això, la destrucció d'estos aqüeductes, vitals per a la vida de les 
ciutats romanes, coma raó de gran pes, provocaren la fugida de la població saguntina, 
al segle V d.C, cap a un nou lloc, Almenara, on hi ha aigua fresca, creant el punt del 
Cid, la nova Sagunt, on s'acunya moneda amb el nom de Saguntum i s'alcen muralles 
amb restes de la desapareguda Saguntum romana, ara Murus veteris o murs antics. Al 
amteix temps s'alça un lloc religiós als Estanys d'Almenara. 
València, amb l'arribada bisantina, es recupera al segle VI momentàniament, eixint un 
temps d'una crisi brutal que s'observa a l'arqueologia de la ciutat. Este segle ofereix la 
creació d'edificis religiosos monumentals, a base del saqueig dels millors blocs 
d'edificis romans abandonats i també veiem la presencia del rei visigode leovigild, el 
583 d.C, que arrebata València als bisantins i fa matar al seu fill, autoproclamat rei 
catòlic, Hermenegild, a Cullera, on es va refugiar amb la seua dona i fill xicotet, 
confonent-se això amn el mite de Sant Vicent màrtir, el cos del qual es diu va 
aparèixer, segons la tradició, a Cullera. De tot això s'ofereix la reconstrucció dels fets. 
També d'esta cronologia de la segona meitat del segle VI d.C, veiem l'aparició d'una 
nova ciutat emmurallada, València la Vella, a Riba-rroja del Túria, 24 km a l'est de 
València, cauce amunt del riu. L'antiga València no te muralles en esta època, la gent 
viu entre enderrocs romans i hacinats a l'única muralla existent, el circ romà 
abandonat. Es decideix desplaçar-se prop d'on naixen els aqüeductes, hi ha defensa, 
menjar i vies ramaderes. L'abandó de València ciutat, coincideix amb l'abandó bisantí 
de la península (620). A la segona meitat del segle VII d.C, València és un cadàver 
sols acompanyat d'un grapat de families marginals, i així, a aquest segle, veiem 
aparèixer la sustituta de la Valencia religiosa, el Plà de Nadal, un edifici que aglutina 
la major col.lecció de peces d'època visigoda valenciana i de caràcter religiós, també 
a Riba-rroja. La presència musulmana evita les noves ciutats de desplaçats del Punt 
del Cid i València la Vella.  Abd-al-Rahman al-Balansí (el valencià), amb la 
construcció d'una Ruzafa en el cas abandonat de València a finals del segle VIII, 
ofereix els primers síntomes de recuperació del casc urbà. 
Al segle IX és el moment quan es construeix una nova cèquia d'aigua (primer des de 
la caiguda de la ciutat, la cèquia de Rovella), un molí (el més antic musulmà fins ara 
catalogat a Espanya, una nòria, començant així a recuperars-se el sistema hidràulic 
romà. 
Entre el 929-930, el Punt del Cid i València la Vella, son destruïts per Abd al-Rahman 



III, obligant a eixa població cristiana (o conversa ja), a desplaçar-se als nous centres 
islàmics, això és, a la nova ciutat d'Almenara, i a l'antiga ciutat de València, veent-se 
ja la recuperació de València (la del plà), com ja s'observa als elements de luxe com 
el capitel de marbre valencià aparegut al palau reial de València. 
D'època cristiana, un ADN perfecto per a poderreconstruir este periode a nivell 
constructiu el tenim a l'Arxiu de la ciutat de València, que pot competir amb els 
millors del món, en el tema de la construcció medieval, gràcies al detallisme amb que 
es troven escrits tots els materials i persones. 
Les pedreres de diferents tipus de pedra amb les seues importants particularitats 
també queden assenyales, així com les procedències d'altres materials com la cal, 
espart (per a cabaços i cordes,etc) i els noms de milers de persones, el seu sexe, 
religió i procedència, així com els dies de treball, descobrint-se que la majoria de la 
gent que treballa en una obra, especialment els obrers sense altra preparació, sols 
estaven un dia o pocs més. Es pot reconstruir la població masculina de les moreries 
de molts pobles valencians, o de pedrapiquers de diferents llocs de la Peninsula i 
estrangers. Aportant-se a més a més, com el l'any 1380, les treballadores en l'obra 
com a obreres, cobraren el mateix que els homes, una cosa que qüestiona l'imatge de 
discriminació de la dona que teniem i que mostra signes de major modernitat en eixe 
aspecte. 
Acaba la tesis, amb les esférules, concrecions minerals que he localizat al riu 
Palància, de fa 250 milions d'anys, del triassic inferior i que tenen els seus paralels  
més propers en Utah (EEUU) i al planeta Mart. Estes apareixen també com pedra de 
construcció en construccions romanes i medievals al nort de València, especialment al 
voltant de Sagunt, i és el material més antic en nostre territori, oferint relacions 
paralel.les geològiques amb altres llocs del planeta i situant-se, per ara, com les 
esférules més antigues del planeta Terra, emparentades en moltsa aspectes amb les 
aparegudes al planeta Mart. Així, comença la tesis a l'espai infinit i allí acaba. 


