A VILLA ROMANA DE
TORALLA
ACTIVIDADES DO CAPÍTULO 1
O FENÓMENO DAS "VILLAE" E A VILA ROMANA DE TORALLA
Segundo recolle o diccionario da RAG definimos vila coma “entidade de poboación máis
pequena ca a cidade e máis grande ca a aldea, que en Galicia adoita ter un núcleo
urbano e ser o centro económico e administrativo dun concello ou dunha comarca”. Pero
cando falamos dunha vila romana (en latín villa) referímonos a unha residencia rural
dunha familia poderosa, cun status social alto, e que inclúe vivenda e zona de
explotación económica.
Vendo as primeiras imaxes da villa
de Toralla, porque podemos saber
que esta pertenceu a unha familia
adiñeirada? Pensas que sería un
tipo de vivenda frecuente daquela
época?

A vila galaicoromana de Toralla é unha villa de tipo
marítimo (Villa a Mare) edificada sobre un pequeno
cabo que separa as praias de Canido e O Vao, e que
estivo habitada entre os séculos III e IV d. C. Naquel
tempo a paisaxe non tiña moito que ver coa de hoxe
en día, xa que para empezar o Cabo estaría unido á
illa de Toralla por unha lingua de area. Ademais a
zona onde está esta residencia estaría ocupada por
unha duna, sobre a que se asenta a edificación.

Que cres que fixo que a paisaxe cambiara ao longo dos
séculos? Pensas que a acción humana sobre a Finca Mirambell
fixo que este espazo cambiara? En que sentido?
Sobre un mapa actual da zona sitúa á Villa Romana e debuxa como cres que
sería a paisaxe do s. II d.C.

Como se mencionou antes, unha villa romana é un
tipo de asentamento que combina unha zona de
vivenda cunha parte produtiva que é a fonte de
ingresos da familia que vive nela. O conxunto de
Toralla está formado por unha serie de edificacións
dos que so quedan os alicerces e que ocupan uns
1.500m2. Estes distribúense entre a pars urbana,
zona dedicada á vivenda, e a pars rústica, como se
coñece á zona produtiva.

Cal pensas que era a fonte de ingresos da familia
galaicorromana que vivía nesta villa? Pensas que o lugar que
elixiron para construíla era estratéxico? Razoa a túa resposta.

XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS
MUNICIPAIS

