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I.-CLASIFICACIÓN 
Título: Panteón, templo en honor dos principais deuses romanos. 

Autor: a autoría é dubidosa aínda que tende a atribuírse a Apolodoro de Damasco, un grego 

como era usual nas edificacións romanas. De Apolodoro sabemos que foi o arquitecto oficial de Traxano e 

como tal realizou a grande ponte sobre o Danubio (nas Guerras da Dacia), urbanizou o Foro de Traxano, 

as Termas, os Mercados e a lonxa ou Aula Rexia que os coroaba. En todas estas obras achega 

novidades técnicas realmente orixinais, por isto se apunta coma posible autor do Panteón, pois que só 

alguén do seu talento puido construír un edificio así; aínda que tamén é certo que xa en época de Adriano 

a antipatía que ambos se profesaban afastono dos programas construtivos oficiais. En todo caso, a 

autoría non ten maior relevancia na arquitectura romana, o relevante é quen encarga as obras, é dicir o 

Estado, polo que son símbolo do poder imperial ao tempo que se someten aos principios vitrubianos de 

venustas (beleza), firmitas e utilitas. 

Cronoloxía/Estilo: edificio representativo do estilo construtivo do Imperio romano. Mandado 

construír polo emperador Adriano, realizouse entre os anos 118 e 125. 

II.- ANÁLISE DO SEU CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
Sendo a súa datación o século II d.C., a obra pertence ao período do Imperio creado por Augusto 

e que nese século está no momento de máxima expansión, recordemos que o Mediterráneo era o Mare 

Nostrum. A unidade do Imperio ven dada pola romanización que impoñen en todas as terras 

conquistadas. A nivel artístico, os romanos teñen influencias do seu propio pasado e da arte das zonas 

ocupadas: dos gregos toman as ordes, a idealización aínda que con maior tendencia realista; de Oriente, 

o sentido ornamental e de luxo; dos etruscos, o retrato, o arco de medio punto, o emprego de bóvedas e a 

orde toscana. A este eclecticismo engaden a súa personalidade dominada polo sentido práctico e 

funcional. Fan unha arte ao servizo do Estado, que serve como propaganda política. De aí ven o carácter 

monumental e grandioso das obras, a importancia do retrato de poder; a planificación urbanística con 

cidades ex novo de plano ortogonal (ao modo dos planos hipodámicos gregos e dos propios 

campamentos militares romanos) e as grandes obras de enxeñería, acuedutos, pontes, calzadas, faros. 

Na arquitectura seguramente é onde se mostran as súas propias achegas. Se adoptan dos 

gregos, as ordes, a forma dos templos, elementos ornamentais, sen embargo introducen modificacións 

(ordes toscana e composta, emprego de bóvedas e arcos) pero sobre todo modifican radicalmente a 

concepción do edificio, concedéndolle gran importancia aos espazos internos, trazo que non existía en 

Grecia. A fin de construír máis rápido e máis barato empregan novos materiais (ladrillo, pedras máis 

porosas, morteiro romano), diferentes tipos de muro en función do material utilizado (opus) e variadísimas 

técnicas construtivas (arco, bóveda -inventan a de arestas-, cúpula, arquitrabes, ordes, etc.). A 

arquitectura romana presenta unha gran variedade de edificios que deron orixe a unha tipoloxía 

construtiva que se difundirá ao longo do imperio. Cada modelo está pensado para unha función 

determinada: espectáculos públicos (anfiteatro, teatro, circo), funcionais (basílica, termas), relixiosos 

(templos, tumbas), conmemorativos (arcos de triunfo, columnas e altares) e de habitación (domus, vila, 

insulae). 

O cliente máis importante da arte era o Estado que se serve dela con fins propagandísticos. 

Seguíalle despois o patriciado das cidades que costeaba obras públicas co mesmo fin de promoción 

persoal e propaganda. Hai tamén un consumo privado de arte demandado polos romanos de gran riqueza 

persoal que desexan obras para decorar as súas luxosas mansións na cidade ou no campo.  

O artista romano foi unha figura anónima debido, entre outras razóns, a que a maioría eran 

estranxeiros, gregos principalmente, e moitas veces tiñan a condición de escravos. O artista foi 
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considerado un mero artesán que domina unhas técnicas. O que o romano admira é a perfección técnica 

das obras, máis ca orixinalidade ou os trazos distintivos dun artista en particular.  

III.- XUSTIFICACIÓN DA CLASIFICACIÓN E COMENTARIO DA OBRA 

1.- Análise formal dos elementos arquitectónicos 
Planta: o Panteón combina unha cella de planta circular e un pórtico de planta rectangular. Pola 

súa función podemos diferenciar en planta tres partes, que en alzado se mostran a distinta altura: pórtico, 

corpo intermedio e cella. Realizaremos o noso comentario analizando cada unha destas partes do edificio. 

O pórtico de oito columnas na fachada, octástilo, e catro nos laterais cumpre a función de ser a 

fachada de entrada ao templo. Está construído sobre un baseamento de cinco escalóns e destaca pola 

súa profundidade, a xeito de pronaos. Arquitectura arquitrabada de clara influencia grega. No exterior, 

destaca a orde corintia con columnas de granito gris e vermello exipcio de fuste liso monolítico; as bases 

e capiteis corintios está realizados en mármore branco de Grecia; o entaboamento integrado por 

arquitrabe con tres bandas horizontais, friso coa inscrición de Agripa en letras de bronce e cornixa saínte, 

remata en frontón cuxo tímpano perdeu as estatuas de bronce que o ornamentaban. Tellado a dobre 

vertente. No interior o pórtico está organizado en tres naves, divididas por  dúas filas de catro columnas. A 

nave central é máis ampla e conduce á gran porta de acceso á cella, as laterais rematan en dous nichos 

destinados a estatuas. A cuberta de tella está soportada por cerchas de madeira sobre unha estrutura de 

muro e arcos de medio punto sobre arquitrabe que apoian sobre  as columnas. As cerchas, 

orixinariamente de bronce, foron fundidas para fabricar canóns. O pavimento é de pezas de mármore de 

cor, colocadas formando círculos e cadrados. 

 O corpo de transición ou intermedio, conecta o pórtico coa cella, permitindo o cambio de planta. 

Está construído en opus latericia e consta de dous grandes piares a ambos lados do acceso á cella, neles 

se construíron escaleiras de acceso ao tellado. No exterior ten a mesma altura co tambor da cúpula e 

presenta unha estrutura cuadrangular, sen revestimento pero cunha cornixa decorada co mesmo motivo 

co tambor. 

A cella de planta circular presenta en planta oito grosos piares como elementos básicos de 

soporte da cúpula, entre eles ábrense sete amplas exedras ou nichos que alternan ritmicamente planta 

semicircular e rectangular. 

No interior o espazo circular está  organizado en dúas estruturas: o tambor e a cúpula.  

O tambor sobre o que se asenta a cúpula é un cilindro mural realizado en formigón, a base de 

cal, cascote e fragmentos de ladrillo que para unha mellor trabazón, verteuse en capas en fiadas 

horizontais e reforzouse con capas de ladrillos grandes, colocadas cada 1'5 m. A estrutura interna deste 

anel consta de dous elementos de sostén, por unha parte 8 enormes piares de 6 m de grosor; e entre eles 

unha serie de arcos de descarga, que transmiten o peso da cúpula precisamente aos piares, auténticos 

soportes do peso daquela. Este sistema tan perfectamente estudado no reparto de cargas, explica a 

ausencia de contrafortes exteriores, innecesarios.  

O tambor está organizado nun corpo inferior e nun ático. 

• corpo inferior, de maior altura, no que se atopan os piares entre os que se abren as 

exedras que están enmarcadas por pilastras e columnas, cun entaboamento continuo 

en todo o perímetro, menos nas exedras do eixo principal. Entre as exedras, no pano 

intermedio do muro hai edículos (ou templetes) a xeito de pequenos altares baixo 

columnas e con remates de tímpanos que alternan a forma triangular e a semicircular. 

Neste corpo prevalece o sentido decorativo, con mármores, alternancia de cores, 

cornixas, columnas e pilastras que non teñen función construtiva, senón decorativa, 
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ocultando o sistema de carga dos muros, ao mesmo tempo que é unha homenaxe á 

arquitectura grega.  

• O ático, de menor altura, esténdese entre o entaboamento e o anel da cúpula. A 

decoración orixinal foi modificada no séc. XVIII, destacando unha sucesión rítmica de 

ventás, algunhas rematadas por frontón, outras con celosía e outras tapiadas, que dan 

a unha estreita galería superior e coinciden en vertical cos nichos e edículos inferiores. 

As paredes revestidas de estucos reproducen as cores e decoración predominantes. 

A cúpula elévase a 43,5 m. (igual medida ca do diámetro da cella). As súas medidas e o seu 

enorme peso convértena na máis grande construída ata entón e os problemas que xerou o seu 

asentamento supuxeron un reto que acabou por demostrar o enorme nivel técnico dos construtores 

romanos. Estrutura semiesférica construída de abaixo arriba, formada por aneis superpostos en 

diminución de tamaño e de grosor xa que arranca cuns muros de 6 m.e remata con 1,5 m.. A cúpula 

propiamente dita, para reduci-lo seu peso, consta de dúas paredes paralelas recheas de materiais liviáns 

(pedra volcánica, cerámica, etc.) e ladrillos grandes colocados en liñas concéntricas para unha mellor 

trabazón. Así mesmo, alíviase o seu peso abrindo arcos de descarga (visibles no exterior) sobre as 

exedras inferiores, é dicir, entre os piares, para que o peso caia precisamente sobre estes. A súa 

estrutura de aneis e nervios configuran no interior casetóns (compartimentos ocos de forma cuadrangular 

recubertos de material en diminución). A cúpula ten 5 círculos de 28 casetóns cada un, que van 

diminuíndo de tamaño coa altura. O óculo  (9 m. de diámetro) constitúe o único punto de entrada directa 

de luz, permanece aberto. Parece que a superficie interior da cúpula estaba revestida de bronce. 

O pavimento é lixeiramente convexo, na parte central 30 cm. máis alto ca no perímetro para 

facilitar a saída da auga de chuvia. O revestimento é de mármore de cores cun deseño de cadrados nos 

que se inscriben de xeito alterno cadrados e círculos máis pequenos. 

No exterior, o edificio despoxado dos elementos de revestimento presenta os materiais 

construtivos ao descuberto: formigón e ladrillo. O exterior do tambor presenta 3 pisos superpostos, 

separados por liñas de imposta. Podemos apreciar os arcos de ladrillo superpostos e integrados no muro 

que como xa expuxemos actúan a xeito de arcos de descarga. O terceiro piso do tambor tapa o arranque 

da cúpula. O exterior da cúpula semella máis plana ao non apreciarse o seu arranque; está composta por 

7 aneis superpostos, decorados cun revestimento de pranchas de bronce dourado que foron arrancadas 

no séc. VII. 

2.- Dimensións e proporcións. En conxunto, a obra ten unha importancia primordial e non só 

polo alarde técnico que reflicte, senón pola súa concepción espacial: a arquitectura como creadora de 

espazos interiores. É a primeira construción na que claramente se pretende crear espazo interior, non 

preocupándose en exceso polos volumes externos. Lembremos que Grecia creaba edificios para ser 

vistos desde fóra que era onde se reunía o pobo para as celebracións relixiosas. No interior, a sensación 

espacial que se consegue é única: prodúcese unha centralización do espazo grazas ao seu trazado 

circular e á propia forma e altura da cúpula.  

3.- Relación co entorno. Segundo era habitual o templo estaba ubicado nos foros imperiais e, 

na súa concepción orixinal, alzábase ao fondo dunha praza porticada, que enmarcaría o edificio e 

ampliaría a súa visión externa afirmando toda a súa grandiosidade, pero esta nunca se levou a cabo.   

4.- Análise do contido: arquitectura de carácter relixioso, un templo na cidade de Roma 

dedicado a distintos deuses que terían as estatuas colocadas nos diferentes nichos que alternan no 

interior do muro. O Panteón é o edificio máis grandioso de todo o mundo antigo. As proporcións e a 

estrutura son representativas da concepción relixiosa dos romanos: a morada de tódolos deuses, na que 

pretendían centralizar a gran variedade de cultos do seu cosmopolita Imperio. 
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A súa datación é complexa debido aos cambios sufridos. A inscrición no friso indica que nos 

tempos de Agripa (27 a.C.), lugartenente e xenro de Augusto, xa se fraguou a idea de construír un templo 

que servise de acollida aos numerosos deuses existentes en Roma (panteón = todos os deuses, de 

etimoloxía grega), especialmente a Venus e Marte. Tempo despois aquel primeiro edificio sufriu as 

consecuencias do incendio do Campo de Marte do ano 80 d.C., e restaurouno logo Domiciano. O edificio 

actual, malia a inscrición, é unha construción realizada en tempos de Adriano, xa na primeira metade do 

s. II (118-125), novo desde os cimentos. O Panteón utilizouse desde a Época Bizantina como igrexa 

transformando en altares os nichos laterais, ao doalo no século VI o Emperador Focas ao papa Bonifacio 

VII  e este dedicalo ao culto de Santa María dos Mártires, uso que favorecerá a súa conservación. Con 

Adriano o Panteón estivo consagrado ás divinidades celestes romanas: Sol, Lúa e os 5 planetas 

(Mercurio, Venus, Marte, Xúpiter e Saturno), cada un tería asignado unha exedra interior. 

Simbolicamente, a propia sala circular, unha esfera perfecta, representa a harmonía, a perfección 

e a bóveda celeste que acolle ás divindades, na que o óculo ocupa o lugar do sol. O seu interior é unha 

constante referencia á cosmoloxía romana: os 5 círculos concéntricos e os 5 planetas, os 28 casetóns e 

os días do mes lunar, a cúpula e a bóveda celeste, o óculo e o sol. 

En conclusión, trátase dunha obra arquitectónica representativa da arte romana imperial, na 

que destaca o dominio técnico na elevación dunha cúpula de tan gran tamaño, obra que non será 

superada ata o século XIX, cando a construción en ferro o permita. A construción dun espazo interior 

esférico, a planta centralizada, a solidez dos materiais e a innovación que supón unir unha rotonda e un 

pórtico clásico, explican a gran repercusión deste edificio en todos os tempos. Servirá de modelo para 

mausoleos e baptisterios, pero será no Renacemento e o Barroco cando exerza a súa máxima influenza 

na construción de grandes cúpulas como na catedral de Florencia por Brunelleschi ou en San Pedro do 

Vaticano por Miguel Anxo (quen dicía do Panteón que o seu deseño parecía anxélico e non humano), e 

na obra do arquitecto do barroco, Borromini. 

 


