
ARTIFEX  ENXEÑERÍA ROMANA EN ESPAÑA

A exposición “Artifex. Enxeñería romana en España”

pretende aproximar ao público o inmenso legado

técnico do mundo romano e mostrar o seu saber en

diversos campos da tecnoloxía e, moi especialmente,

as súas aplicacións á enxeñería civil. Se por unha

banda, as calzadas, as pontes, os portos, os faros,

os acuedutos e os encoros –obras das que quedan

en España abundantes vestixios e un rico patrimonio–

nos falan dos desenvolvementos técnicos consegui-

dos pola civilización romana e da súa herdanza

cultural, pola outra banda, nos revelan toda unha

armazón de infraestruturas esenciais na organización,

abastecemento e extensión cultural e militar do

Imperio romano.

A presentación dos contidos faise a través de cinco

áreas temáticas nas cales amósanse moitas das gran-

des obras de enxeñería romana en Hispania, así como

as innovacións e os eventos experimentais da época

noutros campos da técnica, coma a minería, a meta-

lurxia ou determinadas actividades preindustriais.

D
ep

. L
eg

al
: V

G
 2

73
-2

0
0

8

O catálogo en castelán desta exposición foi realizado coa colaboración de

Alzado da Torre de Hércules.
A. Cornide. Investigacións sobre a fundación e fábrica da torre ameada d´Hercules 1792.Copyrigth.
Patrimonio Nacional.

Banys d’Alange
A: A. Laborde: Voyage pittoresque et historique de l’Espagne. 1806. Biblioteca Nacional. Madrid

ENXEÑERÍA ROMANA EN ESPAÑA

Museo Municipal de Vigo
“Quiñones de León”
Do 27 de febreiro ao
27 de abril de 2008

Horario:

De martes a sábado de 17.00 a 20.00 h
Domingos e festivos de 10.00 a 13.30 h

Entrada gratuíta

Información dos obradoiros didácticos no
986 460 812 e en www.museodevigo.org



A primeira das áreas, “A construción: materiais e maquinaria”,

contempla as principais técnicas e materiais utilizados polos

construtores romanos, deténdose nas grandes innovacións,

como o emprego masivo  do formigón de cal, na construción

de arcos e bóvedas con axuda de cimbras provisionais de

madeira e, así mesmo, nos exemplos da maquinaria e instru-

mental utilizados nas obras públicas, dende as máquinas

máis sinxelas coma tornos e cabrestantes ata os grandes

guindastres e cabrias accionadas por rodas de pisar.

Na área II, “As comunicacións, calzadas, pontes e portos”,

trátase da construción de infraestruturas para o transporte,

tanto terrestre coma marítimo; infraestruturas que fixeron

 posible a expansión militar, comercial, administrativa e

cultural de Roma, e que aquí se mostran co acento posto

nos aspectos técnicos e construtivos, con especial detemen-

to nas pontes, entre as que se mostran como exemplo as

de Mérida e Alcántara. No campo das obras marítimas, nas

costas españolas consérvanse algúns dos máis importantes

vestixios portuarios da Antigüidade, coma o peirao de

formigón de Ampurias ou a coruñesa Torre de Hércules,

reformada durante a Idade Moderna.

“A cidade e o seu equipamento”, terceira das áreas da

exposición, trata fundamentalmente o tema do abastece-

mento da auga na cidade e as obras de saneamento urbano.

Os  enxeñeiros romanos despregaron toda a súa mestría

na construción de grandes traídas públicas de auga –os

acuedutos– que implican o concerto dunha variedade de

obras e solucións técnicas, amosadas neste apartado: nive-

lacións, construcións de encoros e presas de derivación,

canles cubertas –con tramos elevados sobre arcadas–,

sifóns, columnarias, depósitos, etc. Obras entre as cales se

contan algunhas das máis nomeadas da enxeñería romana

en España, coma o encoro de Proserpina ou o acueduto de

Segovia.

Na área IV, dedicada a “Minería e Metalurxia”, exponse o

panorama das principais explotacións de minerais metálicos

da Península Ibérica, con detemento nalgúns dos procede-

mentos empregados na súa obtención –como o sistema de

ruina montium aplicado á minería do ouro– e tamén na

súa elaboración, caso das técnicas de fundición de bronce

á cera perdida, xeneralizadas na estatuaria, e aplicadas na

construción de instrumentos e máquinas.

Na área V trátase finalmente de determinadas “Técnicas e

artes industriais”, dende a industria da salga –que contou

con importantes factorías nas costas do mediodía e no

levante peninsular– ata a fabricación do vidro, elaboración

de tinguiduras ou transformacións de produtos agrarios.

Estas técnicas resultan de particular interese xa que nos

achegan a algúns dos usos e costumes cotiáns da civilización

romana.
Acueduto dos Milagros (Mérida)

Estela dun mineiro, atopada en Baños da Encina (Jaén).
Arquivo fotográfico. Museo Arqueolóxico Nacional

Factoría de salga de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz)

Sección transversal da calzada romana á saída da ponte sobre o río Albarregas a Mérida.
Fernando Rodríguez, 1796. Real Academia de San Fernando, Madrid.

Holivela. Colección de Ròmul Gavarró


