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Noves troballes epigraJiques de . Valentía 

Presentamos los últimos hallazgos ePigráficos de la ciudad de Valentia, encontrados en su mayor parte en las 
excavaciones realizadas por el SIAM en los últimos afias. 

On présente ici les dernieres trouvailles épigraphiques de la cité de Valentia, recueillies dans leur majorité dans les 
fouilles menées ces dernieres années par le SIAM (Servicia de Investigaciones Arqueológicas Municipales). 

Presentem aeí una serie d e setze trob alles 
epigrafiques de la ciutat de Valentia, amb la finali
tat de donar a conéixer period icament -en línia 
amb el treball anterior d 'un de nosaltres (Escriva, 
1991)- els descobriments que proporcionen les 
contínues campanyes d 'excavacions. Deis 16 epí
grafs que hi presemem, 12 són d 'epoca romana 
(núms. 1-12) i 4 cristians (núms. 13-16) . La majoria 
d 'aquests epígrafs han estat recuperats en les exca
vacions dels últims anys i tenen, per tant, una loca
lització i un context arqueologic coneguts (fig. 1). 

Inscripcions romanes 

Inscripcions uotives 

1.- Fragment angular superior esquerre amb els 
costats ortogonals d 'una gruixuda llosa de pedra 
calcaria d 'Alcublas (fig. 2) , trobada en les excava
cions de la Plat;;a de l'Almoina l'any 1990, quan es 
treballa va en el tall est per a la construcció d 'un 
mur pantalla ; forma va part com a material reapro
fitat deis fonaments de murs moderns. 

- Dimensions: 61 x 31 x 28 cm. 

- Al<;:a ria de les lletres : 15; 11 cm. 

- Interlineació: 6; 6 cm. 

Nfumíni Augusti ? ---j 

Co[---j 

A[---j 

La lletra és capital quadrada de caracter monu
mental. Per la forma del suport i el tamany de les 
lletres devia tractiu-se d 'una inscripció de grans 
proporcions, potser d 'lIna ara o del pedestal d'una 

estatua. El text es troba massa incomplet com per a 
proposar una restitució segura. Pel major tamany de 
l'única lletra conselvada de la primera línia i per la 
seu a major separació del marge esquerre que les 

lletres inicia ls de les altres dues línies, sembla trac
tar-se del comen<;:ament del text amb un primer mot 
destacar. La lletra N difícilment pot correspondre al 

comen<;:ament del text (rUna inscripció honorífica 
dedicada a un emperador, pero s'adiu amb una 

dedicatoria al Numen Augusti. Altres possibilitats 
co m e l prenom Numerius o les dedi ca to ri es a 
Neptunus, a Nemesis o a les Nymphae, a qui n 'hi ha 

una en la ciutat (IRV 6), són poc probables. 

Les dedicatories a la divinitat de l'emperador són 
freqüents a Hispania (ETIENNE, 1958: 309-317). Aixo 
no obstant, poden distingir-se clarament dos grups 
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LOCAmZACIO 1>8 LS.~ TR OBAILRS 8PIGItAPIQfJ&S. 

4.- CaI:rer A. bcI:adoc %:h/ c.a:m!r Santa E'uUd:Ia. 
5.- Can-er Caldorem. 

6.- ~C4blIlea1. o 200m 

Fig. 1: Laca lització ele les traballes epigrafiques: 1. Pla~'a ele 
l'Almaina; 2. Capella ele Sant Vicent Mani r; 3. Pla\"a del Negrito; 
4. Carrer Amba ixaclor Vich - Carrer Sa nta Eulália; 5. Carrer 
Calclerers; 6. Carrer Cabillers. 

amb diferent cronologia: les de l'Alt Imperi , sobre
tot del segle 1, molt escasses; i les del segle m, molt 
més abundants. Ambdues series es dife rencien cla
rament quant al formulari utilitzat. La primera pre
senta textos senzills encap~ala ts pel mot Nu men: 
I'altar del teatre de Tarraco esta dedicat al Numini 
August(i) (RIT 48); a Jpagrum la dedicatoria és al 
Nu m ini Ti , Caesa ris Augusti (CIL Ir 1516); a 
Nescan ia un Hibert dedica la inscripció als NUI11 in i 
Divorum Allg (CIL TI 2009), Contrariament, la del 
seg le III conté ll a rgs textos qu e e n ocas io ns 
inclouen, junt al numen, la 171aiestas de I'empera
dor, relegant ambdues al final del text al11b una fór
mula util itzada al11b poques va riants: d(euotus o 
dicatissimus) n(umini) m(aiestati)q(ue) e(ius o 
eorum). La ciutat de Valentia va fe r una d'aquestes 
dedicatories a l'emperador Probus l'any 281 (IRV 
18), Per tant, la inscripció que 'ací presentem deu 
pertanyer a la curta serie de dedicatories alto-il11pe
rials, aproximació cronologica amb la qual s'adiuen 
el tipus de lletra i les característiques de l suport, 
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L'ú ni ca d'aqu es tes que es ta be n d atad a és la 
d'Jpagru m, dedicada al numen de Tiberi , En la 
resta de l'Imperi aquestes dedicatories tampoc són 
molt freqüents; a banda de la que figura en I'altar 
de Tiberi a Roma, a Narbo n'hi ha una altra dedica
da a August I'any 11 (ILS 112), a Gor(yna (Creta) 
n'hi ha una altra dedicada a Tiberi l'any 31; potser 
una de les més tardanes és la d'Apamea de Bitínia, 
dedicada a I'emperador Hadria els anys 128/ 129, 

En una dedicatoria d'aquesta mena, en la sego
na línia normalment hauria d'aparéixer e l nom del 
dedicant. Amb el comen~ament Ce>- caben diver
ses possibilitats, com ara els mots colonia i colle
gium; no és probable I'abreviac ió de l prenom 
Caius, ja que no es veu cap punt entre les dues 
lle tres conservades. EIs dedica nts d 'aquest tipus 
d 'inscripcions són colonies, l'ordo municipal, la 
resp u blica, cavallers i alts funcionaris. No pot des
cartar-se, dones, una dedicatoria de la ciutat amb 
la denomina ció de colonia , 

Jnscripcio1'lS bonorijlques 

La troballa d 'una inscripció honorífica dedicada 
a l'emperador Antoní Pius ve a omplir una Ha cuna 
en I'epigrafia de Valentia, puix fins ara hi havia un 
buit en el segle II entre I'única del segle r, erigida 
en honor de Titus César (69-81), i el conjunt d~ set 
dedicatories del segle m als emperadors i la famí
lia imperial que comen~a amb Julia Ma mmaea 
(222-235), mare de Sever Alexandre, i I' es posa 

Fig, 2: Inscripció nÜl11ero l. 
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d 'aquest Gnaea Seia Herennia Sallustia Orba 
Barbia Orbiana (225-2 27). El segon deis textos 
honorífics que ací presentem, encara que ha estat 
objecte de damnatio memoriae i no pot llegir-se 
amb seguretat el nom de I'emperador, deu estar 
dedicat al mateix Sever Alexandre (222-235) , amb 
la qual cosa ens trobaríem amb la v.uitena de les 
pertanyents en aquest segle. 

2.- Diversos fragments corresponents a la meitat 
dreta d 'una placa rectangular de marbre blanc amb 
els costats superior i inferior paral.lels (fig. 3), tro
bada en les excavacions de la Pla<;:a ele l'Almoina ele 
I'any 1992, en un nivell d 'enelerrocs CU. E. 6.332) 
relacionat amb el pórtic el 'un edifici públic ele 
caracter hiddtulic que es elata entre finals del segle 
IV i principis elel V. Ellloc on es trobava la inscrip
ció va ser foradat per una sénia isEímica i un pou 
modero , cosa que pot explicar la falta de diversos 
fragments. La cara anterior esta molt ben allisada , 
mentre que I'acabat de la posterior és més groller. 
La part conservada de l text corres pon a la meitat 
([¡'eta ; tanmateix, la fractura afecta per aquest costat 
el final de tates les línies excepte la 4. El camp 
epigrafic esta delimitat per una estreta motlura de 
3,3 cm. en el costat superior i de 2,7 cm. en ¡'infe
rior Cfig. 4) . La hipótesi de restitució del text permet 
calcular una amplaria aprox imada de 125 cm. 
Devia subjectar-se a un mur amb claus de bronze, 
ja que en la seua part superior es conserven clues 
perforacions separades 43 cm.: una sobre la prime-

Fig. 3: Inscripció número 2. 

ra I de divi i l'altra, amb part del clau conservat a 

I'interior, sobre la primera I el' Hadriani. 

- Dimensions: 65 x 82 cm. 

- AI<;:aria elel camp epigrafic: 54,5 cm. 

- Al<;:aria ele les lletres: 7,6; 6,4; 6,4; 6,2; 5,3; 

4,4 cm. 

- Interlineació: 3; 3; 2,8; 3; 2 cm. 

- Marge superior: 2,5 cm.; inferior: 1,6 cm. 

[Imp(eratori) Caes(ari) dlivi [Ha}driani (fOlio)}, 

[divi Traianli Pa71hici nepot!il, 

[divi Nervae p}ronepoti, T(ito) Aelio 

[Hadriano An}tonino Aug(usto) Pío, 

5 [Pont(ificO Ma}x(imo), [T}ri[b(unicia)} 

Potest(ate) lI(JJ ?}, 

[Co(n)s(uIO lIl, P(atri) P(atriae). D(ecreto) 

d(ecurionum) ?} p(eC1lnia) [p( lIblica)). 

o 5 GrTt . -----
Fig. 4: Perfil ele b Illotlura ele la inscripció número 2. 
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"A l'emperador César Titus Aelius Hadrianus 
Antoninus Augustus Pius, fill del divinitzat Hadria, 
nét del divinitzat Traja Partic, besnét del divinitzat 
Nerva , pontífex suprem, dotat de la quarta (?) 
potestat tribunícia, consol per tercera vegada , pare 
de la patria. Fet per decret deis decurions (?) amb 
els diners públics". 

La lletra és capital quadrada molt elegant. Els 
punts són triangulars. L' ordinatio sembla prou 
acurada, amb una interlineació regular i uns mar
ges superior i inferior prous ajustats; només en 
l'última línia , on normalment hauria de figurar el 
dedicant , hi ha un majar espaiament en la zona 
dreta. L'altura de les lletres, majar en la primera 
línia, disminueix un poc en les tres següents i, de 
manera progressiva, en les dues darreres. 

La inscripció esta dedicada a l 'emperador 
Antoní Pius 038-161) (PIR 2, I, 1513). Encara que 
falta quasi tata la meitat esquerra del text, la resti
tució pot efectuar-se amb prou seguretat en les 
cinc primeres línies per la uniformitat deis textos 
que apareixen en les seues dedicatories. El nume
ral corresponent a la potestat tribunícia es troba 
incomplet; es veuen dos tras;:os vertica ls i resta 
espai per a uns alo'es dos , per la qual cosa pot 
tractar-se de la III o , més probablement, de la 1I1I. 
Antoní Pius va acomplir la tercera potestat tribuní
cia entre el 10-12-139 i el 9-12-140 i la quarta entre 
el 10-12-140 i el 9-12-14l. El consolat que es 
correspon amb la tercera o la quarta potestat tribu
nícia és el tercer, acomplit per l'emperador l'any 
140. La inscripció pot datar-se, doncs , en els anys 
139-141 i, més probablement, en els anys 140/ 141 
si restituim la quarta potestat tribunícia. 

El CIL II reuneix: un total de 17 dedicatories a 
Antoní Pius, 14 de les quals foren realitzades en 
vida de l'emperador. Es tI'acta en la seua majoria de 
dedicatories de ciutats, deu en total, encara que 
també n'hi ha de particulars i de collegia. Bona part 
de les dedicatories hispaniques es daten en els pri
mers anys del seu regnat. La més primerenca és la 
de Dertosa (CIL II 4057 = ILER ll15) que es data el 
mateix any 138 per la menció de la designació al 
segon consulat. Egara (Terrassa) li n'erigeix una 
altra a les acaballes de l'any 139 (CIL II 4494 = ILER 
lll6 = IRC I 66), datada pel sega n consulat i la 
menció de la designa ció al tercer. Baetulo 
(Badalona) dedica un pedestal a l'emperador (CIL 
Ir 4605 = ILER 1117 = IRC I 134) que es data, per la 
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menció del tercer consulat, entre els anys 140 i 144. 
A Ourense, la civitas Limicorum en dedica un altre 
(CIL II 2517 = ILER lll8 = IRG IV 10) en 140/ 141 
datat per la quarta potestat tribunícia, probable
ment en un cas identic al que ací presentem. A 
Cádiz, la ,'espublica Occurritanorum n'erigeix un 
altre (CIL II 1336 = ILER ll20) en 141/142 datat per 
la menció de la quinta potestat tribunícia. A Ciudad 
Real, la ciutat de Mentesa Oretanorum li 'n dedica 
un altre (CIL II 3236 = ILER ll21) datat en 142/ 143 
per la sisena potestat tribunícia. Una de les darreres 
dedicatories ben datades és la de Mirobriga 
(Badajoz) de l'any 158 (CIL II 2366 = ILER ll23). 

En la restitució d'aquest epígraf resta insegura la 
fórmula final que expressa el nom del dedicant. 
Pel lloc on ha estat trobada i per les mateixes 
característiques de la inscripció deu ser probable
ment una dedicatoria de la ciutat. Les fórmules uti
litzades en aquests casos varien entre les més sen
zilles del tipus d(ecreto) d(ecurionum) que tro
bem a Baetulo i llurco (CIL TI 5511 = ILER 1128); i 
d 'altres de majar complexitat com la que inclou 
aquesta mateixa referencia acompanyada del nom 
del municipi: d(ecreto) d(ecurionum) m(unici
pium) !(lavium) Egarct; unes al tres inclouen 
només la referencia a la comunitat: la civitas Limi
corum, la respublica Dertosensis, etc. En aquest 
cas la P conservada en l'última línia deu corres
ponch-e a la fórmula p(ecunia) p(ublica), potser 
antecedida de la menció al d(ecreto) d(ecurio
num), amb la qual s 'explicaria el caracter públic 
de la inscripció pero no es donaria el nom de la 
comunitat dedicant. Aquesta solució, no molt fre
qüent , s 'allunya de la fórmula utilitzada en dedi
catories semblants en l'epigrafia valentina, 
almenys en les del segle III que s.6n les úniques 
que la conserven, en les quals aphreix sempre la 
referencia a les dues comunitats de la ciutat: 
Valentini Veterani et Veteres (IRV 12, 13, 14, 15, 
16 , 17). La referencia al senat de la ciu tat no 
inclouria en aquest cas la menció als ordines que 
apareixen en alu'es inscripcions de magistrats 
municipals (IRV 22, 23) . 

3.- Fragment angular superior ~ret amb els cos
ta ts ortogonals d 'u na ara de pedra ca lcaria de 
Buixcarró (fig. 5), amb la cornisa madurada (fig. 
6.a). Formava part d'un deposit de materials arqui
tectonics trobats al solar de la Plas;:a de l'Almoina, 
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pracedent d 'excavacions antigues, sense context 
arqueológic conegut. El camp epigrafic esta rode
jat per una motlura (fig. 6.b). El text ha estat picat 
intencionadament; només es pot llegir la meitat 
dreta de les dues primeres línies. 

- Dimensions: 35,5 x 35 x 18 cm. 

- Amplaria del camp epigrafic: 29 cm. 

- Al<;aria de les lletres: 3,4; 4,3 cm. 

- 1nterlineació: 1,6 cm. 

- Marge superior: 2 cm.; inferior: 0,8 cm. 

(Imp(eratori)j Caes(ari) • 
[M(arco) Aur(elio)} Severo 

• 
[Alexandro P(io) F(elici)} 

[Aug( usto) Pont(ifici) Max(imo)} 

5 [trib(unicia) pot(estate) ---}. 

[---}. 

La lletra és capital quadrada prau elegant. El nom 
de l'emperador ha estat objecte ele damnatio 
memoriae. Hom pot llegir l'abreviació del mot Caes 
(ari) en la primera línia i el nom Severo en la sego
na. Aquest text tan esbiaixat eleixa oberta la porta de 
les atribucions imperials a diverses possibilitats dins 
la dinastia deIs Severs. El fet que la dedicatória haja 
estat esborrada redueix a tres les possibles atribu
cions: Ceta, Macrinus i Severus Alexander. Les 
dedicatóries als dos prímers són molt escasses, 
mentre que del darrer n'hi han algunes més. Ja hem 

fig. 5: lnscripció nLllnero 3. 

b 

a 

fig. 6: Perfils ele les motlures ele la inscripció número 3: a) cor
nisa, b) camp epigrMic. 

vist com a Va len tia hi ha dues dedicatóries a mem
bres de la família de Severus Alexander. a la seua 
mare Julia Mammaea (222-235) (IRV 12) i a la seu a 
esposa Cnaea Seia Herennia Sallustia Orba Barbia 
Orbicma (225-227) ; en la primera d'aquestes dues 
dedicatóries el nom de l'emperador ha estat picat 
intencionadament. En aquest context no sembla 
estrany que aquest altar haja estat dedicat a l'empe
rador Alexandre Sever (222-235) (PIR 2, 1, 1610). 
D'altra banda , les pranunciades motlures d'aquest 
pedestal són prou semblants a les de les altres dues 
inscripcions esmentades , la qual cosa permet una 
aproxima ció cronológica. 

Les dedicatóries a l'emperador Alexandre Sever 
no són freqüents a Hispania . En algun cas l'empera
dor apareix en dedicatóries a Caracal.la divinitzat, 
com ara una de Tutugi (Galera, Granada) (ILPG 27). 
Entre les seu es dedicatóries n'hi ha que inclouen en 
el text la seu a filiació fins al segon grau, com ara les 
d ' Ulia (Mo nte mayor, Córdoba) (C1L II 1553) i 
Tarraco (RIT 85); i d 'altres que no la inclouen, com 
ara la el' UClIbi (Espejo, Córdoba) (C1L II 1954). 

Jnscripcions fu neraries 

4.- Estela de pedra calcaría d'Alcublas amb els 
costats o rtogona ls trobada l' any 1990 (fig. 7). 
Formava part com a material reaprafitat d 'un mur de 
la Capella de Sant Vicent Martir. Allisada per totes 
les cares. Esta trencada en dues parts per la meitat. 
Presenta una gran mossa en el costat dret a l'altura 
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Fig. 7: Inscripció número 4. 

de les línies 5-6 que afecta les darreres lletres. Un 
altre trencall a l'angle inferior dret no afecta el text. 

- Dimensions: 134 x 36 x 26,5 cm. 

- Ale;aria de les lletres: 5; 4; 5; 4; 5; 3,5-4,5 cm. 

- 1nterlineacions: 2; 2; 2,3; 1,8 cm. 

Massa 

an(norum) XXV 

Hermes an( norum) XX 

h(ic) sOtO s(unt). 

5 Marcia C(aO [fOlia)} 

Atfine[--- ?I • 
"Massa, de 25 anys. Hermes, de vint anys. Ací 

estan enterrats . Marcia Atfine?, filla (?) de Cai". 

La lletra és capital quadrada. La primera A de la 
sisena línia és més petita. El numeral V de la xifra 
corresponent a l'edat de la segona línia i la 1 del 
gentilici de la cinquena línea són de petit tamany. 
En la sisena línia pot haver un nexe de NI Els 
punts només apareixen en la quarta línia i tenen 
forma d 'un petit semicercle obel1 per dalt. Hi ha 
nexes de AN en la tercera línia i de ¡liJA en la cin
quena línia. L' ordinatio de la part superior del text 
és prau acurada, tot i que la darrera xifra de l'edat 
del primer difunt és de petit tamany, si no es tracta 
d 'un altre X inacabat; quant a la part inferior, hi ha 
un nexe i una compenetració en la cinquena línia. 

El camp epigrafic esta situat en la meitat supe
rior del monument. El text consta de dos epitafis 
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que apa reixen seguits i el que sembla la dedicató
ria que es troba més separada. La lectura del text 
no presenta cap problema fins al nom de la supo
sada dedicant , del qual només es pot llegir amb 
seguretat el gentilicio La C que apareix a continua
ció deu correspondre a la filiació. En la sisena líni~ 
apareix el que sembla el cognom. Pot ser en 
darrer !loe figurava una forma verbal del tipus 
jecito posuitque hauria d'haver anat abreviada. 

La nomina ció deIs difunts permet confirmar que 
es tracta de sengles esclaus. La dedicant fou possi
blement la seua patrona, Marcia C. [j. ?} Atfine ?, 
qui passa a ser el sete membre de la farnília deis 
Marcii valencians (SEGUÍ, 1991: 177-178). Entre els 
ja coneguts n 'hi ha tres dones: l'aristócrata Marcia 
P. f Postuma Messenia Lucilla (IRV 35), la llibelta 
Marcia Augustina (IRV 59) i una altra Marcia de 
cognom i filiació desconeguts (IRV 58). 

Quant als noms deis esclaus, Massa és un cog
nom d 'origen celtic i molt poc freqüent ; en e! C1L 
apareix en vuit ocasions i només en arees celti
ques (KAJANTO, 1965: 341). Al País Valencia és el 
primer cas documentat. Hermes, nom d 'un déu 
grec, és un cognom molt freqüent en esclaus i lli
berts (So lin , 1982 , 342 -353). Hi ha diversos 
paral.lels a Saguntum (ELST 173) i Tarraco (RIT 
164, 199) . A la mateixa Valentia hi ha un Herma 
(IRV 46) , cognom que també porta un llibert de 
Saguntum, (ELST 203). Per últim, el que sembla el 
cognom de la dedicant és de lectura insegura , ja 
que pot tractar-se també de Atfinib[---J. Aquest no 
és cap nom conegut en l'epigrafia llatina . Hom pot 
pensar també en l'expressió adjinis (cf. RIT 680), 
amb t en lloc de d i aixó exigiria la presencia de! 
cognom a la cinquena línia (c[---]) . Amb el radical 
At- només coneixem el nom de la divinitat Attís i 
eL'\ s~ u s derivats, com Attinas (SOLIN, 1982: 373). 
Amb un radical Al- les possibilitats són majors: a 
Hispania hi ha el cognom Alphius (C1L II 5108, 
5365) , del qual deriva Alfianus (KAJANTO, 1965: 
140); també apareix en un cas l'etnónim Alpinus/a 
(C1L n 5131) . Per les característiques del suport i el 
tipus de lletra pot datar-se en el segle 1 d. C. 

5.- Placa de marbre blanc de forma rectangular 
trencada en l'angle inferior dret (fig. 8), trabada en 
les excavacions de la Plae;a del Negrito l'any 1990, 
en un abocador periurba (U. E. 1.257) que es data 
en l'últim tere; del segle n. 
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.' ' , 'r-:-~ 
' " ~ ' ' j,. • 
~_ , .. . v..... ' 

__ . -,**J , 

Fig. 8: Inscripció número 5. 

- Dimensions: 29,3 X 20 X 2,8 cm. 

- Altura de les lletres: '3,6; 3,2; 3,5; 3,2 cm. 

- Inrerlineacions: 0,4 cm. 

- Marge superior: 1; infe rior: 4,5; esquerre: 3,5; 
dret: 1 cm. 

DOs) M(anibus) 

M(anio) Philumeno. 

Parthenope 

marito. 

"Consagrat als déus Mans . A Manio Philumeno . 
Parthenope al seu marit". 

El camp epigrafic és llis i esta ornat amb una fu!l a 
de palma a la pan superior dreta. Es conserven les 
línies de guia. L'ordinatio del text és prou acurada, 
amb una interlineació mínima pero regular; el text 
esta un poc desplat;;:at cap a la part superior i la sego
na línia no esta ben centrada i s'allarga massa per la 
dreta. El punt de la primera línia té forma de petita 
V, mentre la resta tenen forma de triangles i mar
quen la divisió sil.labica . La !letra és capital quadra
da. Els bra<;:os de la !VI són vertica ls, pero els trat;;:os 
interiors hi arranquen per davall de l'extrem supe
rior. La P no és tancada. La E té situat el trat;;: d'enmig 
un poc per dalt de la meitat. La O és ovalada. La R és 
tancaela i el seu tra<;: és recte i llarg. Hi ha nexes ele 
ME en la segona línea i ele HE en la tercera línea . La 
!VI elel prenom té l'apenelix corresponent a [,abrevia
ció de Manius (CAG NAT, 1914: 19) . 

La p resencia de la fulla de palma no resul ta 
estranya en la iconografia funeraria romana . L'ori
gen del caracter sacre d 'aquest símbol prové de la 
mitologia grega , on la palma forma part deIs atri-

buts eI 'ApoUo , qui , segons la llegenda , va naixer 
als p e us d 'una p a lmera a Delos (Jacob, s. v., 
Ligna, DS m, 2, 1248) . Com la corona, la fulla de 
palma va assolir un caracter triornfal, representant 
la victoria de la vida sobre la mort (TURCAN, 1912: 
128). La seua assimilació per la religió romana va 
estendre l'ús d 'aquest símbol per tot occident. La 
seua represenració en inscripcions i m onuments 
funeraris , segons F. CUMONT (1960: 482), ' indica 
que aquell a qui es dedica espera obtenir en e l 
Olés enlla l'esplendor afortunat que la baixesa de 
la seua condició li ha impossibilitat de gaudir en 
aquesta vida . 

Els cognoms del difunt i de la dedicant són d 'ori
gen grec, per la qual cosa deu tractar-se d 'un matri
moni de lliberts. El nom del difunt apareix incom
plet , ja que fa lta el gentilicio El cogno m Philu 
menus, freqü enr en esclaus i Ilibens (SOLlN, 1982 : 
893-894) , no esta documentat en l'epigrafia valen
ciana ; en el C1L n apareix en cinc ocasions, sempre 
amb aques ta forma , a les quals hom pot afegir 
altres (Cfr. de Tarraco: RIT 491) . A Valentia hi ha 
altres cognoms de lliberts amb aquest radical com 
Philon (IRV 31) i Philete (IRV 62). Pm1henope, nom 
d 'una si rena de la mito logia grega (Solin , 1982, 
399), és un cognom molt poc freqüent que no apa
reix en el CIL n, on tanmateix trobem el seu derivat 
Parthenopaeus (CIL II 144, 1108). 

Per les caracterísriques del supon i el tipus de 
Ilen'a pot datar-se en epoca f1 avio-antoniniana. 

6.- Fragmenr angular superio r esquerre amb e ls 
costats o rtogonals d 'una placa de pedra calcaria 
de Buixcarró (fig. 9), trobat al cantó entre el carrer 
Ambaixaclor Vic i el carrer Santa Eulalia l'any 1957, 

Fig. 9: Inscripció número 6. 
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Fig. 10: Inscripció 
número 7. 

en la part que restava d 'un enterrament saquejat , a 
3,60 m . de fondaria. El camp epigrafic esta allisat. 
L'angle conservat del suport és arrodonit. 

- Dimensions: 19, 1 x 11,8 x 2,2 cm. 

- Ale;aria de les lletres: 3,5 cm. 

- Interlineació: 0,7 cm. 

- Marge superior: 4,9 cm.; esquerre: 6 cm. 

Flor[us ?} 

Mar{---} 
• 

La lletra és capital quadrada un poc irregular. El 
segon trae; de la F es troba molt alt i inclinat; la O 
és ova lada. Hi h a una hedera distinguens a l 
comene;ament de cada línia i línies de guia molt 
superficials que no es corres ponen amb aquestes. 

L'estat fragmentari de I'epígraf no permet l a resti
tució del texto Probablement es tracta d 'una inscrip
ció funeraria. El comene;ament que trobem en la pri
mera línia corres pon a un cognom, per la qual cosa 
deu tractar-se d 'un esclau. El nom que apareix en la 
segona línia pot correspondre tant a un gentilici 
com a un cognom, per la qual cosa deu tractar-se 
d'un altre difunt o del dedicant. Amb aquest radical 
coneixem els cognoms Flo re ns, Floridus i Florus, 
amb la seua llarga relació de derivats (KA,JANTO, 

1965, 233-234). El més freqüent és Florus/ a, que 
apareix en tres ocasions a Sagwltum (ELST 9, 179, 
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313). Quant al nom que apareix en la segona línia, 
pot tractar-se d 'un gentilici del tipus Marcius, cone
gut en l'onomastica valentina, amb la qual cosa ens 
trobaríem amb una dedicatoria semblant al núm. 4, 
o d 'un cognom com Marcellus, també conegut a la 
ciutat (IRV 28) , o Martialis, que trobem a Saguntum. 
(ELST 269, 282). 

Per la forma del suport pot datar-se en el segle 1 
d. C. 

7.- Fragment vertical amb els costats superior i 
inferior paral.lels d 'una placa de pedra calcaría de 
Buixcarró (fig. 10), trobada en les excavacions del 
carrer Calderers l'any 1991, on forrriava part com a 
material reap rofitat d 'un mur medieval (U : E. 
1.290) relacionat amb una caldereria. Per la part 
conservada del text sembla que es tracta de la part 
centre-dreta del supon , el qual devia tenir forma 
rectangular. 

- Dimensions: 24 x 9 x 4,2-2,8 cm. 

- Ale;aria de les lletres: 2,7; 2,8; 2,7; 2,8 cm. 

- Interlineacions: 0,9 ; 0,9; 0,5 cm. 

[DOs)} iVI(anibus) 

[---} Zo[simo ?} 

[sibil viv[o fecit ?} 

[¿- anno}rum [---} 
• 

La lletra és capital quadrada un poc irregular. 
Els brae;os de la M són inclinats; els trae;os de la Z 
no són paral.lels; la O és ovalada; els trae;os de la 
V estan separats en una ocasió . 

Si restituún la dedicatoria als deus Mans en la 
primera líni a, ens trobem amb una inscripc ió 
funeraria. En la segona línia, el comenc;ament Zo
deu correspondre al cognom del difunt en e l cas 
corresponent. Les tres lletres conservades en la 
tercera línia poden pertanyer a una fórmula del 
tipus sibi vivo fecit sense abreviar, la qual apareix 
abreviada en una altra inscripció de Valentia (IRV 
56), pero també pode111 pensar en una terminació 
-viu[s} pertanyent al gentilici del dedicant. Final
ment, en la quarta línia le dues lletres conservades 
poden correspondre a la menció de l'edat també 
sense abreviar ([annor}um) (Cfr. IRV 43), situada 
en posició final C0111 en la inscripció anteriorment 
esmentada (IRV 56) , o al cognom del dedicant. 

Pel que fa al nom del difunt, e l comenc;;::ament 
Zo- correspon a diversos noms d 'origen grec, C0111 
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ara ZOilus, Zosimus i Zoticus, alguns deis quals 
estan documentats en noms de serfs i llibens en 
inscripc ions valencianes. Així , a la mateixa 
Valentia hi ha una serva o lliberta anomenada Zoe 
(IRV 76); a Saguntum hi ha un Zosimus (CIL II 
3899 = ELST 134), cognom que trobem també a la 
Vilajoiosa (CIL II 3572 = ABAD i ABASCAL, 1991 , 
núm. 64); per últim, a les Alqueries (la Plana 
Baixa) hi ha un Zoticus (ILER 4459 = ELST VIII). 
Sobre el supósit que en la tercera línia aparega el 
gentilici del dedicant, Fulvius ha estat documentat 
recentment en la ciutat ( [.] Fulvius Asclepiades = 

ESCRIVÁ., 1991 , núm. 82); segons aquesta hipótesi 
ens trobaríem amb el segon membre de la gens 
Fulvia -ben documentada en altres ciutats próxi
mes com Saguntum i Saetabis- en la ciutat de 
Valentia . 

Per la forma del supon pot datar-se en el segle 
1, sense que el caracter un tant irregular de la lletra 
aconselle una data ció posterior. 

8.- Fragment angular inferior esquerre amb els 
costats onogonals d 'una placa de pedra calcaria 
de Buixcarró sense procedencia coneguda (fig . 
1l) . Probablement ha estat trobada en excava
cions antigues de la ciutat. 

- Dimensions: 14 x 12,8 x 2,5 cm. 

- AIc;aria de les lletres: 3,7; 3,5-3,2 cm. 

- Interlineació: 1; 0,8 cm. 

- Marge inferior: 3 cm.; esquerre: 3 cm. 

(---) 

iom(---} 

sibi (et suis ?J. 
La lletra és capital quadrada prou elegant. La O 

és un poc ovalada; els brae;os de la M no són verti
cals; les sines de la S són arrodonides; l'ull inferior 

Fig. 11 : Inscripció 
número 8. 

Fig. 12: Inscripció núm. 9. 

de la B és més gran i obert. Conserva les línies de 
guia ben marcades . 

Per la fórmula que trobem en l'última línia es 
tracta d 'una inscripció funeraria. De la primera 
línia es veu tot just l'extrem final de dues lletres de 
difícil identificació. De la primera queda l'extrem 
d'un trae; vertical que pot correspondre a les lletres 
1, F, P o T; la segona pot ser, per l'extrem del trae; 
inclinat, una A, M o N. Possiblement davant aniria 
una altra lletra corresponent a l'abreviació del pre
nom del difunt. A la segona línia es conserven tres 
lletres que deuen pert~lnyer al cognom, sense que 
resulte possible restituir-lo . Per últim, en la tercera 
pot restituir-se la fórmula sibi et suis o alguna de 
les seues variants , conegudes en alu"es inscrip
cions de la ciutar (IRV 52). 

Per la forma del supon i el tipus de lletra pot 
datar-se en el segle 1. 

9.- Fragment lateral elret amb el costats ortogo
nals trencat en elues parts eI'una placa de peelra 
calca ria de Buixcarró trobada rany 1990 en les 
excavacions de la Plac;a de l'Almoina Cfig. 12), en 
un reblit eu. E. 10.108) que pot datar-se en el segle 
IV. Les lletres conselven restes de pintura roja. 

- Dimensions: 18 x 12,5 x 2,3 cm. 

- Ale;aria de les lletres: 4; 3,8; 5,5 cm 

- Interlineació: 0,4; 0,5 cm. 

- Marge superior: 0,7 ; clret: 3,7; inferior: 3,9 cm. 

(---}lia 

(---}na 

(¿' H(eredem) e(xterwnj n(ol1)} h(abebit} .? 
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Fig. 13: Inscripció número 10. 

La lletra és capital quadrada. Es conserven les 
línies de guia . El text es troba molt incomplet com 
per a propos~r una restitució. Pot tractar-se d'una 
inscripció funeraria en que figuraria el gentilici en 
la 'primera línia i el cognom en la segona; l'única 
lletra visible de la tercera línia sembla una H i deu 
peltanyer a alguna fórmula del tipus h(eredem) 
e(.:'Cterum) n(on) h(abebit), poc freqü ent , millor 
que in h(onorem). Quant a l'onomastica, en l'epi
grafia valentina trobem diversos gentilicis acabats 
en el sufix -ha: Abelia, Aemilia, Caecilia, Camilia, 

Cornelia, Julia, Manlia i Otacilia. Quant al cog
nom, la terminació -na pot correspondre als sufi
xos -ana (IRV 78: Silvana) i -ina (IRV 59: Augus

tina; IRV 32, 44: Valentina). 

Per la forma del suport i el tipus de lletra pot 
datar-se en el segle 1. 

10.- Petit fragment d'una placa de pedra calca
ria de Buixcarró trobada l'any 1990 en les excava
cions del carre r Calderers (fig. 13), en un reblit 
d'anive llament d 'epoca isla mica eu. E. 1.255) que 
es data en el segle XII. 

- Dimensions: 6,5 x 5,5 x 1,6 cm. 

- Interlineació: 1,4 cm. 

{---} 

{---}ba{---} 

(cm(norum) ---}JJ{--- ?} 

La Iletra és capital quadrada. L'ull inferior de la 
B és més gran. Es conserven les línies de guia . En 
la segona línia conservada es veu l'extrem supe
rior de dos tra<;os verticals molt junts que deuen 
correspondre a un numeral, per la qua] cosa h0111 
pot suposar'la presencia de ]'edat. Ens trobaríem 
així amb un epígraf funerari que pot datar-se en 
els segles I-Il. 
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Fragments indetel'núnats 

1l.- Fragment mo tlurat de pedra ca lcaria 
d 'Alcublas, possiblement corresponent a la part 
superior esquerra d 'una cornisa efig. 14), trobat en 
les excavacions de la Pla <;a de l'Almo ina l'any 
1990, quan es treballava en el tall est per a la cons
tru cció d 'un mur pantalla ; formava part com a 
mate rial reaprofitat de is fonament s d 'un mur 
moderno Sembla tractar-se de la cornisa d 'una ara 
amb les motlures picades. No és freqüent que la 
inscripció figure en aquesta part del monument. 

Fig. 14: Inscripció 
número 11 . 

- Dimensions: 26,5 x 31,5 X 13,5 cm. 
- Al<;aria de les lletres: 5,5 cm. 

Mu{---} 

La lletra és capital quadrada. No sembla haver 
puntuació entre les dues lletres conservades . Deu 
tracta r-se de l comen<;ament del text, peró no és 
possible plantejar una hipótesi de restitució . Pot 
datar-se en els segles I-Il . 

12.- Petit fragment d 'una placa de marbre blanc 
trobat en les excavacions de la Pla<;a de l'Almoina 
deis anys 1985-86 (fig . 15), en un nivel! d 'epoca 
medieval eu. E. 1.469), 

Fig. 15: Inscripció 
número 12. 



NOVES TROBALLES EPIGRÁflQUES DE VALENTlA 

Fig. 16: Inscripció 
número 13. 

- Dimensions: 8 X 7 X 2,4 cm. 

- Al~aria de les lletres: 3,5 cm. 

[---} 

[---}nll[s ? ---} 

[---}. 

La presencia del que sembla el grup NV pot 
correspondre a la termina ció [---}nu[s} el'un nom o 
cognom en nominatill . Pot datar-se en els segles 
I-II . 

Inscripcions cristianes 

13.- Fragment d'una placa ele marbre blanc tro
bada en les excavacions de la Pla~a de l'Almoina 
deis anys 1991-92 Cfig. 16), en una bossa eI'enele
rrocs eu. E. 6.246) elataela en el segle XIII i situada 
en la zona ocupada per l'area episcopal cl'epoca 
visigoela. La part conservada correspon al camp 
epigrMic. 

- Dimensions: 16,5 x 9 X 2,5 cm. 

- Al~aria de les lletres: 2,4; 2,1; 2; 2,1 cm. 

- Interlineació: 1,1 ; 1,1: 1,1 cm. 

[---j 

[--- POl1tl!fex [---} 

[-- -}ibus V[---} 

[---} reg[---J 

[---len í[---} 

[---}. 

La lletra és capital qlladraela un poc irregular. El 
tra~ inferior ele la F esta situat a poe més de mitja 
altura. El bra~ intern ele la E esta situat enmig. La B 
no és tancada i l'ull inferior és més gran . Els tra~os 
de la V són un poc corbats. Les sines de la S són 
rodones i un poc desiguals. L'ull de la R és un poc 
allargat i no tanca del tot. El tra~ de la G s'enrosca 
un poc en la pan inferior. El tra~ oblic ele la N no 
arriba als extrems elels pals. 

L'únic mot que pot restituir-se amb seguretat és 
[Pontlifex e n la primera líni a . Es tI' ac ta d e la 
referencia a un bisbe. Aquest mot apareix al co
menpment d 'algunes inscripcions metriques, com 
ara la elel bisbe Justinianus ele Valencia (ICERV 
279), de car;kter éommemoratiu , i els epitafis deis 
bisbes Honoratus ele Sevilla (ICERV 273) i Sergius 
ele Tar'ragona (ICERV 278). Segons la distribució 
més usual en aquest tipus de textos, davant devia 
ana r el nom elel bisbe a qui estava dedicat. A la 
tercera línia hom pot llegir el comen~ament reg
seguit eI 'un tra~ vertical; en aquesta classe d 'ins- . 
cripcions trobem amb aquest radica l e ls mots 
regio i regnum, en el cas corresponent , i diverses 
formes elels verbs regno i rego, de manera que 
resulta d ifícil la restitució. 

El ca racte r fragmentari del text no permet la 
seua restitució . Deu tractar-se d\ma inscripció de 
caracter commemoratiu o funerari d 'un bisbe de la 
diócesi valentina. Presenta una estreta semblan~a 
amb una altra ele la mateixa epoca, possiblement 
de tipus commemoratiu (ESCRIVA, 1991: 184-188), 
tant pel tipus ele material emprat com pels trets 

Fig. 17: Inscripció 
número 1-1. 
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paleograJics ; totes dues poden afegir-se a una 
curta serie de cinc epígrafs formada per I'esmenta
da del bisbe Justinianus, de mitjans del segle VI, 
per una altra també metrica gravada sobre una 
placa de marbre reutilitzada i atribuida inicialment 
al mateix bisbe (ICERV 356), que J. CORELL (989) 
atribueix al bisbe Anesius (646-652 ?), i per un epi
tafi en prosa d 'un bisbe de nom desconeaut 1:> 

(ICERV 260). Sense altres elements que permeten 
una major aproximació cronologica, l'epígraf pot 
datar-se en els segles VI-VII. 

14.- Meitat esquerra d 'una petita placa de pedra 
calcaria trobada en l'excavació del Carrer Cabillers 
B de I'any 1986 (fig. 17), en un abocador (U. E. 
2.068) que pot datar-se en els segles VI-VII. El 
suport esta tallat en forma de falca, per la qual 
cosa devia anar encasta t. El camp epigrafic esta 
delimitar per un doble sole incís. Presenta línies de 
guia profundament incises i un crismó en forma 
de creu grega al comen~ament del text. 

- Dimensions: 3,2 x 2,2 x 1 cm. 

- Al~aria de les lletres: 0,6 cm. 

Ju[---j 

Fe[---j 

Just[---). 
• 

La lletra és capital quadrada un poc irregular. El 
text esta massa incomplet com per a proposar una 
restitució segura. Aixo no obstant, és molt possible 
que hi apareguen diversos noms personals. El 
comen~ament Jll- en la primera línia i el més com
plet Just- en la tercera poden correspondre a 
diversos noms com ara Julius, Julianus, Justas, 
Justinus o Justinianus; I'adjectiu Justus només sol 
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Fig. 18: Inscripció 
nllmero 15 . 

Fig. 19: Inscripció número 16. 

aplicar-se als reis en monedes, mentre que d 'altres 
mots com iuvenis i iuventus són poc freqi.ients. El 
comen~ament Fe- de la segona línia pot corres
pondre als noms Felix i Felicissimus, a l'adjectiu 
corresponent al primer, a la forma verbal fecit o 
inclús a l'adverbifeliciter. No pode m oblidar, pero, 
que Julianus, Felix i Justus són tres martirs que 
apareixen repetidament en l'epigrafia cristiana 
hispanica (dr. ICERV 304). 

La forma del su port devia ser rectangular. La ins
cripció pot haver tingut un caracter funerari, amb un 
text breu format per tres línies encap~alades pels 
noms deIs difunts. Per les seu es característiques pot 
relacionar-se amb altres semblants , inclús en el 
tamany, de Tarraco (dr. RIT 1012, 1013, 1046). El 
crismó, amb aquesta forma i en aquesta posició, 
resulta estrany en les inscripcions abans del segle VI 
(VIVES, 1969, 9). La seu a data ció pot situar-se de 
manera aproximada en els segles VI-VII. 

15.- Petit fragment de placa de marbre blanc 
molt esmicolable trencat en dues parts trobat en 
les excavacions de la Plap de l'Almoina de l'any 
1990 (Fig. 18), entre els materials d 'un pou d 'e
poca isL'\mica. 

- Dimensions: 8,6 x 7 x 4 cm. 

- Al~aria de les lletres: 3,9-3 ,4 cm. 

- Interlineació: 9 cm. 

[---j Vi[---j 

[---jlio[---j 

La lletra és capital quadrada. Es conseven les 
línies de guia. Per l'espai que queda a l'esquerra 
de la V de la primera línia, sembla tractar-se del 
comen~ament del text; el tra~ que es veu a conti-
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nuació deu correspondre a una vocal , possible
ment loE. Encara que no és segura la seua atribu
ció cristiana, alguns trets paleografics de les lletres 
conservades i la presencia de les línies de guia dei
xen oberta aquesta possibilitat. 

16.- Petit fragment d'una placa de marbre blanc 
trobat l'any 1992 en les excavacions de la Pla~a de 
l'Almoina Cfig. 19), en la trinxera de fundació d 'un 
mur Cu. E. 6.270) d 'epoca islamica que pot datar-se 
en el segle XII. Les lletres conserven restes de pin
tura roja. 

- Dimensions: 6,2 x 7,5 x 2 cm. 

- Al~aria de les lletres: 3,7 cm. 

- Marge inferior: 1,5 cm. 

[---jntiti[---j 
• 

La lletra és capital quadrada. No és possible una 
restitució del texto Encara que no és segura la seua 
atribució cristiana , alguns trets paleografics de les 
lletres conservades i les característiques del suport 
deixen oberta aquesta possibilitat. 

ÍNDEXS 

No 111 ina 

Ma reia C. (f. ?J Atjine[--- .?J, 4 
[---JI ia, 9 • 

Cognol11il1a 

Atji ne[--- ?J, 4 
Fe[---j, 14 
Flo r[lIs ?J, 6 
H ermes, 4 
I u[---J, 14 
I ust[---J, 14 
lVIassa, 4 
Parthenope, 5 
Pbillll11enus, 5 
Zo[sil11lls?1. 7 
[---Jl1a , 9 

Praenol71 ina 

Jl![anills. 5 

Emperadors 

Antoní Pius 
T A elius [Hadric/ll/Is A I/JtOIl il1 liS AlIg. Pi liS. 2 

A1exandre Sever 
[M. A urelius SeJuel'llS [A/exclIlder AlIg./ ? 3 

Religió 

Dei Mal/es. 5. 7 
N[lIlJ1in i AlIg lIsti P). 1 

Fórmules 

fsibU uidufecit ?J, 7 

sibi fe! Sil is ?}. 8 
f,:, b(eredell1) e(.'\'lerll/1/) n(oll)} Mabebit) ./, 9 

Parentesc 

marito, 5 

Material elel su pon 

Marbre blanc: 2, 5, 12, 13, 1 S, 16 
Peelra cabiria de Buixcarró: 3, 6, 7, 8,9, 10 
Peelra calcaria d'Alcublas: 1,4, 11 
Pedra calcaria: 14 

Lloc de procedencia 

- Pla~a de l'A1moina 
sense data: 3 
1985-86: 12 
1990: 1, 9,11 , 15 
1991-92: 13 
1992 2, 16 

- Capella ele Sanr Vicent Manir 
1990: 4 

- Pla~a elel Negrito 
1990: 5 

- Carrer Ambaixaelo r Vic/ carrer Santa Eulalia 
1957 6 

- Carrer Calderers 
1990: 10 
1991: 7 

- Carrer Cabillers 
1986: 14 

- Se nse procedencia: 8 

Lloc ele conservació 

SIAM: 1, 2.3, 5, 6,7,8, 9, 10,1 1, 12, 13. 14, 15.16. 
Catedral : 4 

NOTA 

Volem expressar e l nostre agra'lmenr a V. Lerma , R. Albiach. 
R. Soriano, R. Chuliá i J. Blasco, elirectors de les excavacions en 
que s' ha recupe rat aquest material epigrMic, pe r les seues info r
macions i per la cessió clesinteressada ele! mate rial. 

F. ARASA I GIL 

Departame/lt e/e Prehistoria i dArqlle%gia 

Unil'ersital e/e Va/el/c ia , AL'. Blasco I bá /lez 28 

46010 VALENCIA 

V. E SCRIVÁ 1 T ORRES 

Serl'ei dJll l'estigaeiolls Arq/leu/ógiqlles MIII/ieipa/s 

P/ara de ¡\I[alj lí licia 7. 46077 l ílÚNCIA 

ABREVIATURES UTILITZADES EN EL TEXT 

CIL 1I HOllNER, 1869. 

DS 

ELST 

ICERV 

ILER 

ILPG 

ILS 

DARE~JBERG , SAGLlO i P OHIEH , 1877-1919. 

B EI:ntÁ:'\ LLORIS , 1980. 

VI\'ES. 1969. 

VII'ES. 1971. 

PASTOH i ME~'mozA, 1987. 

DESSAL' . 1954-55 . 

227 



FERRAN ARASA I GIL, VICE "T ESCRIVA. I TORRES 

IRC I FABRE, M AYER i RODÁ, 1984. 

IRG IV LORENZO, D 'O RS i B OUZA , 1968. 

IRpL ARIAS, LE Roux i T RANOY, 1979. 

IRV p EREIRA, 1979. 

PIR 2 CROAG , STEIN i pElU SEN, 1933-70. 

BIBLIOGRAFIA 

ABAD, L. i A BASCAL, J. M. 

1991 Historia Antiglla. Textos para la bistoria de Alican te. 
Alicante. 

AH IAS, F. ; LE Roux, O . i T RANOY, A. 
1979 Inscriptions R011la i/1es de la Province de LlIgo. París. 

B ELTRÁN LLORIS, F. 
1980 EPigrafía latina de Sagltlltlll17 JI Sil territori/l111 (Crono

logía. TelTitoriul11 . Notas prosopográjicas. Cuestiones 
municipales). Serie Trabajos Varios de l SIl', 67. Va lencia. 

CORELL, J. 
1989 Inscripción del obispo Anesio , atrib uida erróneamente a 

]ustin iano . Saitabi. , XXXIX 63-72. Valencia. 

CROAG, E.; STE IN, A. i p ETERSEN, L. 
1933-70 Prosopograpbia 1I17perii ROl1/ani. Berlin. 

CUiVIONT, F. 
1966 Recbercbes sllr le sym bolis l17 e j ifnéra ire des roma ins. 

ParÍS . 

D AREMBERG , c. ; SAGLIO, E. i POTTIER, E. 

1877-1919 Dictiollnaire des Alltiqll ilés grecqlles el rof71ailles. 
París. 

DESSAU, H. 
1954-55 lnscriptiones latillae selectCle. Berlin. 

ESCHI VÁ, V. 
199 1 Novedades epigráficas de la ciudad de Va lencia. Sagwl 

tlll/1 (PLAV), 24: 177-191. Va le ncia. 

228 

ETIENNE, R. 

195 Le culte impérial dans la Péninsllle lbérique d'Augllste a 
Dioclétien . París. 

FABRE, G.; MAYER, M. i RODÁ, 1. 
1984 l nscriptions Romaines de Catalogne I. Barcelone (sauj 

Barcino). París. 

H ÜBI'ER, E. 
1869 Corpus Insc riptionum Latinarum . I nscriptiones 

Hispaniae Latinae, n. Berlin. 

KA.lANTO , 1. 
1965 T7Je latín cognomina. Helsinki-Helsingfo rs [Ro ma , 19821. 

LORENZO, ]. ; D'ORS, A. i B OUZA, F. 
1968 Inscripciones Romanas de Ga/icia I V Provincia de 

Orense. Santiago ele Compostela. 

P ASTOR, M. i MENDOZA, A. 
1987 Inscripciolles latinas de la provincia de Granada. 

Granada. 

p ERElRA, G. 
1979 Inscripciones romanas de Valentia. Serie Trabajos Varios 

del SIl', 64. Valencia. 

SEG u i MARCO, J. ]. 
1991 Las familias de Valentia durante el airo imperio romano 

(I) Saitabi, XLI: 167-187. Va lencia. 

SOLI N, H. 
1982 Die g riecbiscben Personef1namel1 ill Rom. Ein 

Naf1lel/bllcb. Berlin-New York. 

T URCA!\ , R. 
1972 Les guir1ancles c1ans l' antiqu ité classiq ue . ]abrb/lcb ji'ir 

Afltike und Cbristentuf71. Aschendorf, 14. 

VII 'ES, J. 
1969 Inscripciolles cristianas de la Espafia ROf1la /la y Visi

goda. Barcelona. 

VIVES , ./. 

1971 l nscnpciones latillas de la Esp({fia romal/a. Barcelo na. 




