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DOMINGO FLETCHER VALLS 
(Valencia ciutat, 1912 – 1995) 

 
Fill de Domingo Fletcher Urrea, natural de Castello de la Plana i de professio 

comerciant –citat tambe com industrial–, i de Carmen Valls Honorato, de Va-
lencia ciutat, dedicada a la familia i les labors de la casa, Domingo Fletcher 
Valls naixque en esta ultima ciutat el 19 d’agost de 1912. Tingue dos germanes: 
Teresa, naixcuda del matrimoni en 1908, i Ana, per part de pare, naixcuda en 
1894. La familia vivia en el districte del Teatre, en el carrer Culla, hui desapare-
gut i que se trobava molt prop de l'Ajuntament. 

Realisà els seus estudis de bachillerat en l’Institut Lluïs Vives. Estudià Filoso-
fia i Lletres en l’Universitat de Valencia i, quan encara era alumne universitari, 
en 1931 començà a colaborar en el Servici d’Investigacio Prehistorica (SIP) de la 
Diputacio de Valencia de la ma de Lluïs Pericot García; este servici havia segut 
creat uns anys abans per Isidre Ballester Tormo. 

Mentres cursava els seus estudis tambe dugue avant prospeccions en els po-
blats iberics de Monravana i el Castellet de Bernabe en Lliria o en el de Torre 
Seca en el terme de Casinos, entre uns atres. A partir de 1933 participà en les 
excavacions arqueologiques del Tossal de Sant Miquel en Lliria, baix la direccio 
de Lluïs Pericot i d’Emili Gómez Nadal. Finalisà els seus estudis de llicenciatura 
en 1934, obtenint Premi Extraordinari. Inicià el doctorat en Madrit en el curs 
1934-1935; allí coneixera als professors Hugo Obermaier i Antonio García y Be-
llido i es convertirà, en el curs següent, en ajudant en les catedres de Prehisto-
ria i d’Arqueologia de l’Universitat Central. 

Ya en plena contenda belica, en 1937, es nomenat secretari de la Seccio Histo-
ric-Arqueologica de l’Institut d’Estudis Valencians, creat eixe mateix any per 
Francesc Bosch i Morata, que presidia la Conselleria de Cultura del Consell 
Provincial Valencià, seccio en la que s’havia integrat el SIP. Aci la seua labor 
fon escasa puix fon movilisat per l’eixercit. En est any publicà un llibret que ti-
tulà Breus notes sobre el poblat ibèric de Sant Miquel de Llíria. 

Finalisada la guerra, en 1940 retorna a l’Universitat de Madrit, a on eixercirà 
de professor ajudant en la catedra de Historia Primitiva del Hombre, que diri-
gia Julio Martínez Santa-Olalla. En 1941 la mort de son pare l’obliga a tornar a 
Valencia, a on s’establiria definitivament. 

Durant un breu periodo fon empleat de comerç –segurament per raons fami-
liars–, pero eixa no sera la seua professio ni tampoc la seua vocacio. Se casarà 
en Mª Paz Martínez Calbetó, natural de Castello de la Plana, i del matrimoni 
naixeran dos filles i un fill: Mª Paz, Mercedes i –el menor– Luis Domingo.  

Pronte el trobarém dirigint diferents campanyes d’excavacions, per encarrec 
de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, en la Pileta en Bena-
oján (Malaga), en el poblat iberic de Cabezo del Tío Pío en Archena (Murcia) i 
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en la necropolis visigotica de Castiltierra (Segovia). Tambe, per encarrec del 
SIP, dirigi les excavacions del jacimient roma del Secano en Monfort (Alacant), 
en 1941, i del poblat iberic de la Torre del Mal Pas en Castellnovo (Castello), en 
1946. 

Son anys de treball de camp i de produccio escrita, puix publicarà molt sobre 
els problemes de la prehistoria peninsular, les influencies africanes en el desen-
roll del Paleolitic superior i especialment sobre arqueologia iberica, desenro-
llant una teoria innovadora sobre la cronologia de la ceramica iberica, senya-
lant que la decoracio geometrica era anterior, i per tant mes antiga, que la zoo-
morfa, la vegetal i l’antropomorfa. Estos estudis i uns atres sobre el mon iber 
els publica en 1949 baix el titul de Defensa del Iberismo, com diém, oponent-se 
a teories panceltiques i uniformadores de la protohistoria peninsular. 

En 1950 accedix a la direccio del SIP, carrec que ocupà fins a la seua jubilacio 
en 1982. Des d’esta institucio impulsà les excavacions arqueologiques en nume-
rosos jaciments, moltes dirigides per ell mateixa, com es el cas de les de la Co-
va Negra en  Xativa o el Tossal de Sant Miquel de Lliria. 

Entre 1955 i 1959 fon el responsable de la documentacio i inspeccio, per part 
del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, de les obres de con-
solidacio i restauracio del Teatre Romà de Sagunt. 

Les seues investigacions abarquen des del Paleolitic fins a l’epoca romana en 
les terres valencianes, destacant especialment els seus treballs sobre la cultura 
iberica –com ya s’ha indicat– i la seua epigrafia, els quals supongueren grans 
aportacions. El seu llibre Los problemas de la Cultura Ibérica, publicat en 1960, 
se converti en text d’obligada referencia, lo mateix que els seus estudis poste-
riors, entre uns atres els dedicats als poblats del Tossal de Sant Miquel en Lli-
ria, de la Bastida de les Alcusses en Moixent, i del Solaig en Bechí, o a la necro-
polis de la Solivella en Alcala de Chivert. 

Les seues aportacions sobre la fundacio de la ciutat de Valencia i sobre uns 
atres aspectes de l’arqueologia romana tambe foren de notable importancia. 

Entre 1950 i 1982, el SIP, baix la direccio de Fletcher protagonisà l’etapa mes 
fecunda des de la seua creacio, velant per la conservacio del patrimoni arqueo-
logic, per l’investigacio, l’increment de les coleccions i exposicions en les sales 
del museu, per armar una biblioteca especialisada i per la labor editorial reali-
sada: la publicacio de les memories anuals que arreplegaven l’activitat arqueo-
logica de l’institucio i la revista Archivo de Prehistoria Levantina.  

En 1984, la Diputacio de Valencia el nomenà director honorari del SIP, i en 
1985 fon investit doctor honoris causa por l’Universitat de Valencia. 

Mori el 31 d’agost de 1995 i està soterrat en el Cementeri General de Valencia. 
 

J.M.M. 


