A VILLA ROMANA DE
TORALLA
ACTIVIDADES DO CAPÍTULO 2
UN PERCORRIDO POLA VILA ROMANA DE TORALLA
O edificio principal da Villa era a residencia do
señor (o dominus). Esta parte da vivenda estaba
formada por un gran salón de recepción e
audiencia para autoridades, clientes ou amigos
(oecus), unhas termas privadas (balnea) e por catro
estancias en batería que probablemente eran os
dormitorios (cubicula). É moi habitual que esta
estancias estivesen decoradas con mosaicos e
pinturas murais.
Cres que sería habitual a existencia dun gran salón coma o oecus
nas vivendas do s. III-IV d.C.? Porque pensas que decoraban
algunhas das estancias da casa? Onde cres que colocaban os
mosaicos?

Na Villa de Toralla destacan unhas termas privadas (balnea), compostas por
dúas salas, a fría, cun gran baño de auga fría, e a sala quente que contaría con
bañeiras de auga quente e temperada. As termas, ademais dun elemento de
hixiene e saúde, son reflexo de certa comodidade e luxo, e un claro sinal de
posición social e ostentación dos seus propietarios.

Cal era o circuíto que seguían os
seus usuarios polas distintas
bañeiras? A que lles chamaban
os romanos frigidarium, caldarium
e tepidarium?

Tamén atopamos espazos destinados a cociña (culina) que contaría con ata tres
lareiras e outra estancia que podería corresponderse cunha despensa. Outra
singularidade da villa sería o praefurnium, un gran forno que tería unha dobre función, a
de quentar a auga da balnea e a de facer que funcione o sistema de calefacción. O aire
quente producido na combustión deste forno aproveitaríase, conducíndoo por
canalizacións situadas baixo o chan que se sustentaba sobre columnas de ladrillos
(pilae).

Como se coñece a este sistema
de calefacción que quentaba o
chan da villa? Coñeces algún
sistema
similar
que
se
empregue na actualidade?

Fai un esquema-debuxo que represente o sistema de calefacción da villa
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