A VILLA ROMANA DE
TORALLA
ACTIVIDADES DO CAPÍTULO 3
A PARS RÚSTICA OU FRUMENTARIA DA VILLA ROMANA DE
TORALLA
A pars rústica ou frumentaria é como se coñecía á parte produtiva da villa, a base da
economía dos seus habitantes. A fonte de ingresos da familia que vivía na villa de
Toralla sería principalmente a explotación dunha salina, que aparece no extremo norte
da área escavada, que se prolongaría polo areal de O Vao e que podería funcionar
incluso antes da construción principal. Ademais, preto dela habería alpendres ou
almacéns, dos que só se conservan os alicerces. Estes poderían servir para
almacenamento de instrumentos de traballo ou incluso poderían funcionar como cortes
para gando.
Onde podemos atopar os
vestixios
dunha
gran
explotación salineira so s. I
d.C. na cidade de Vigo?
Porque pensas que era tan
importante a produción de
sal naquela época?

O sal era imprescindible para a xente na antigüidade, era o principal xeito de
conservación de alimentos. Para o exército romano tamén era moi importante,
necesitaba sal para alimentar aos seus soldados, cabalos e gando. Ás veces incluso se
lles pagaba aos soldados con sal, práctica que deu orixe á palabra salario. É por todo
isto que os romanos sabendo o necesario que era, foron establecendo salinas en
tódolos territorios que anexionaban.
Que alimentos cres que se
conservaban maioritariamente
con sal nesta zona? Que
outras factorías cres que
había na zona relacionadas
co uso do sal?

O funcionamento básico da salina consistía en estancar auga do mar a fin de que esta
se evaporase e conseguir así separar o sal que esta contén. O sal quedaría a superficie
do terreo en unha vez seco recolleríase. A salina do Areal estaría composta de tres
partes. O decantador onde se almacenaba a auga para que liberase as materias en
suspensión. Unha vez a auga estivese decantada pasábase á zona de evaporación, na
que por exposición ao sol e ao vento aumentaba a concentración salina. Cando a
concentración de sal na auga era a axeitada pasábase aos cristalizadores para rematar
o proceso.

En que estación do ano
pensas que se producía máis
sal nesta salina? Como se
chamaban os traballadores da
salina en época romana?

Creade unha salina na aula. Recollede auga do mar e deixádea evaporarse
observando cada día os cambios.
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