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Texto A: 
 

En Roma existía unha proporción de unha domus por cada vinteseis insulae. A domus 
mostra un muro cego e macizo, abre todos os seus vans cara ós patios interiores. A 
insula, ten xanelas que dan á rúa e , ás veces cando a construcción xira en torno a un 
patio cadrado, tamén abre a este portas, xanelas e escadas. A domus está formada por 
salas de proporcións fixas previstas para un uso determinado, aliñadas unha detrás doutra 
seguindo unha pauta invariable: fauces, atrium, alae, triclinium, tablinum, peristilum. 
A insula está composta por cenacula, vivendas independentes, con habitacións para 
distintos usos ,segundo as necesidades dos alugadores, seguindo unha orde rigorosa desde 
a ultima á pranta baixa. 
 
  Jérôme Carcopino, La vida cotidiana en Roma en el apogeo del imperio 
 
A: Le o texto anterior e establece unha clara diferencia entre unha domus e unha insula: 
 
 
 
B: Debuxa un plano dunha domus sinalando  as partes que se citan no texto: 
 
 
Texto B: 
 
Na Roma dos césares convivían as clases privilexiadas e a plebe sen tropezar xamais entre 
eles. O orgulloso Pompeio non creu rebaixarse permanecendo fiel ó barrio das Carenas. 
Antes de trasladarse por razóns políticas e relixiosas ás dependencias da Rexia, o máis 
refinado dos patricios, Xulio César, viviu no barrio da Suburra. Máis tarde Mecenas fixo os 
xardíns na zona de peor reputación do Esquilino.… Probablemente os distintos barrios de 
Roma renacían das súas cinzas despois de cada incendio, pero a proximidade das clases 
sociais mantíñase. 
  Jérôme Carcopino, La vida cotidiana en Roma en el apogeo del imperio 
 
A  ¿Que idea podes concluir da lectura do texto anterior?: 
 
 
1. ¿Que aporta arquitectonicamente o modelo da casa grega á domus? 

2. ¿Que aporta arquitectonicamente o modelo da casa etrusca á domus? 

3. ¿Cales son os focos de luz nos que se centra o espazo doméstico? 

4. Características da domus: 

5. ¿Cales on os tres espazos principais da domus? 

 
Texto C: 
 
O tablinum era considerado como a peza principal da morada e o centro da vida familiar. 
O seu nome indica quizais que na súa orixe non era máis que un galpón ou caseta feita de 
taboas, pero na época clásica mantiña a lembranza de que era o dormitorio do amo e da 
dona da casa. Aquí estaban a capela dos deuses penates,onde se atopaban a caretas dos 
antergos nas casas nobles. 
      Pierre Grimal. La Civilización Romana 
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6. Despois da lectura do texto anterior, ¿que é o tablinum? 

7. ¿Que espazo da domus é o centro social e relixioso? 

8. ¿Onde se situaban os cubicula ou habitacións? 

9. ¿Que era o larario e que parte da domus se situaba? 

10. ¿Cal era a dependencia da casa máis importante para un romano? 

11. ¿Nunha cea cal era o número ideal de comensais para un triclinio? 

12. ¿Que diferencia fundamentalmente unha insula dunha domus; lembra a 

lectura do texto A. 

13. ¿Cal é a particularidade arquitectónica do bloque da insula do Capitolio? 

14. ¿Que altura podía acadar unha insula? 

 

Texto D: 
 
No último século da República, o plutócrata Crassus deu cun método para acrecentar a 
súa fortuna grazas ós estragos dos incendios e os derrubos. Cando lle chegaba a noticia 
dun sinistro, corría a onde se producirá a desgraza e enchía de atención ó propietario 
desesperado pola perda da súa insula; de seguido, compráballe o terreo a un prezo por 
debaixo do seu valor. 
  Jérôme Carcopino, La vida cotidiana en Roma en el apogeo del imperio 
  
 
A ¿Cómo definirías hoxe o comportamento de Crassus?: 
 
Texto E 
 

A casa é bastante grande e non moi cara de manter. Ó entrares ves dar a un  atrium 
despois un espazo de soportais, que ten forma de D, e acolle un patio moi alegre, 
extraordinario abeiro  nos días del mal tempo, xa que está protexido por vidros e tamén 
polos saíntes do tellado. No seu centro ábrese un salón a ceo aberto, cheo de luz, cun 
comedor moi ben orientado sobre a praia, e cando o vento sopra do sur e move o mar, as 
ondas, ó bater , salpícano. Está aberto por todas as partes con portas de dous batentes e 
xanelas amplas como portas, e así polos laterais e no seu centro, mira sobre tres brazos 
de mar, pola traseira ten vistas sobre o salón descuberto, o pórtico, o patio, o atrium os 
bosques, ata caer a mirada montañas do fondo.” 
         Plinio o Mozo. Cartas 

15. ¿Que diferencia unha villa das outras formas de arquitectura doméstica? 


