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1 Ábsida/ábside 

Parte da igrexa situada na cabeceira, 
xeralmente de planta semicircular, e ás veces 
poligonal, cuberta con bóveda de cuarto de 
esfera. 

 
 2 Altorrelevo  

Figura, ornamento ou composición en 
escultura que resalta do fondo máis da metade 
do seu vulto, xeralmente ¾ do mesmo. 

 
 3 Aparello almofadado/aparejo almohadillado 

Obra ou muro construído con cantarías que 
teñen a súa parte frontal labrada en relevo e 
coas xuntas cortadas en bisel ou rebaixadas 
con relación ás caras. 

 
4 Aparello de cachotería/..de mampostería 
Muro construído con pedras sen labrar, de 

forma irregular, que para un mellor 
asentamento se calzan con cascallos. 

 
 5 Aparello de perpiaño/…de sillares 

Obra ou muro construído con pedras ben 
labradas, rectangulares, en forma de 
paralelepípedo, e de xuntas finas. 

 
 6 Arquitrabe  

Parte inferior do entaboamento clásico, sobre 
a que se constrúe o friso e que se apoia sobre 
o capitel da columna. 

 
 7 Baixorrelevo 

Composición esculpida que sobresae do 
fondo menos da metade do seu vulto. 

 
 8 Base/basa 

Parte inferior da columna sobre a que 
repousa o fuste, composta xeralmente por 
molduras. 

 
 9 Canon  

Relación matemática que serve de módulo 
para establecer as proporcións ideais entre as 
diversas partes do corpo, nunha estatua ou 
pintura. Por exemplo, o canon de Policleto, 
establecía que a altura total do corpo debía 
conter sete veces a altura da cabeza, mentres 
que o canon de Lisipo máis esvelto, era de oito 
veces a altura da cabeza. 

 
 10 Capitel composto 

Capitel que combina as follas do corintio coas 
volutas do xónico e que se emprega na 
arquitectura romana. 

 
 
 

 11 Capitel corintio 
O capitel máis tardío da Grecia clásica, 

inventado segundo a tradición por Calímaco 
de Corintio, ourive do século V a.C.. Ten a 
forma dun cesto rodeado por follas de acanto 
en dúas filas superpostas e rematado nos 
ángulos superiores polas catro pequenas 
volutas dos caulículos. 

 
 12 Capitel dórico 

O capitel máis antigo da Grecia clásica, 
consta dun ábaco de forma cadrada e dun 
equino de forma circular, que permite pasar 
da sección redonda do fuste á cadrada do 
ábaco. Na arquitectura romana foi adornado 
con molduras de astrágalo. 

 
 13 Capitel xónico  

Capitel grego que se distingue polas 
volutas. Ten equino adornado con ovas e un 
ábaco estreito e rectangular. 

 
 14 Contraposto 

Termo aplicado a poses nas que unha parte 
da figura se presenta en movemento ou 
tensión e a outra parte en repouso. Foi moi 
frecuente na escultura grega esta 
composición da figura, que se libera da “lei de 
frontalidade” por exemplo, en moitas 
esculturas en que o peso do corpo é 
soportado por unha soa perna, e foi 
novamente moi empregada no Renacemento 
(Miguel Anxo e os manieristas). 

 
 15 Cornixa/cornisa 

Parte superior e sobresaínte do 
entaboamento na arquitectura clásica ou 
parte saínte en forma de ángulo que remata o 
frontón clásico. Conxunto de molduras 
saíntes que serven de remate superior dun 
edificio e que teñen a función de desviar a 
auga da chuvia que baixa polo tellado. 

 
 16 Cúpula  

Bóveda semiesférica (xerada pola rotación 
dun arco) que cobre un espazo de planta 
cadrada, poligonal ou circular. O paso da 
sección cadrada á circular realízase por medio 
de trompas ou de pendentes. Ás veces, a 
cúpula non se eleva directamente sobre as 
trompas ou as pendentes, senón sobre o 
tambor, un corpo cilíndrico ou octogonal como 
un amplo anel, que permite unha maior 
elevación da cúpula. Sobre o centro da cúpula 
pode aparecer a lanterna, que é un segundo 
corpo cilíndrico ou poligonal pequeno e 
cuberto, con vans arredor que permiten a 
entrada de luz. 
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 17 Curva praxiteliana 
Ritmo en S na composición das figuras, 
característico da obra do escultor grego do 
século IV a. C. Praxíteles, en esculturas de 
figuras de suaves curvas e contornos. 
 
18 Entaboamento/entablamento 
Estrutura superior dun edificio na arquitectura 
clásica, apoiada sobre as columnas e formada 
por arquitrabe, friso e cornixa. Tamén nunha 
construción os elementos horizontais 
sustentados por columnas ou piares. 
 
19 Éntase/éntasis  
Engrosamento na parte central do fuste da 
columna clásica, realizado coa finalidade de 
corrixir o efecto óptico de  concavidade que se 
produce coa visión a certa distancia. 
 
20 Escultura de vulto redondo 
A escultura que se pode rodear e ver desde 
todos os ángulos. Oponse á escultura de medio 
vulto, que é un baixo ou mediorrelevo. Tamén 
escultura exenta. 
 
21 Escultura exenta 
A escultura que se pode rodear e ver desde 
todos os ángulos. Oponse á escultura de medio 
vulto, que é un baixo ou mediorrelevo. Tamén 
escultura de vulto redondo. 
 
22 Friso  
Franxa decorativa horizontal que forma parte 
do entaboamento do templo grego, situada 
entre a arquitrabe e a cornixa e que soe ter 
decoración escultórica. Franxa decorativa 
horizontal situada na parte interior das paredes. 
Aplícase tamén a toda faixa decorativa que se 
desenvolve horizontalmente. 
 
23 Fuste 
Parte vertical da columna comprendida entre a 
base ou o estilóbata e o capitel. 
 
24 Métopa/metopa 
Superficie cadrada ou rectangular entre dous 
tríglifos no friso da orde dórica. Primitivamente 
baldeira, máis adiante acabou decorándose 
cun panel de mármore plano ou con 
baixorrelevos. Son famosas pola súa beleza as 
métopas esculpidas en altorrelevo por Fidias 
para o Partenón ateniense, nas que se recollen 
varios episodios guerreiros da mitoloxía grega, 
Xigantomaquia, Amazonomaquia, 
Centauromaquia e da guerra de Troia. Na 
variante romana da orde dórica aparecen 
adornadas con bucranios. Fai tamén referencia 
a toda ornamentación mural que ocupa un 

espazo rectangular delimitado por un marco ou 
moldura. 
 
25 Nártice/nártex 
Construción columnada situada na entrada da 
basílica paleocristiá consistente nunha capela 
ou tribuna sobre un pórtico, destinada aos 
catecúmenos e penitentes. En ocasións 
asimílase a un adro. Tamén, nártex. 
 
26 Plan central  
Planta na que toda a construción se 
desenvolve en torno a un eixe central. 
 
27 Planta basilical  
Planta lonxitudinal, que pode ter divisións 
internas por medio de columnas. Propia da 
arquitectura romana foi adoptada pola igrexa 
paleocristiá. 
 
28 Técnica de panos mollados 
Técnica escultórica consistente en que vestido 
e corpo se identifican mediante a 
representación das transparencias do corpo 
humano producidas cando a roupa está 
mollada. A tea é fina e lixeira con pregues 
lineais e estilizados. Empregada por Fidias nos 
relevos do Partenón. 
 
29 Tímpano 
Nunha portada románica ou gótica, panel 
semicircular de pedra que cobre o espazo entre 
o lintel e o arco, decorado con relevos 
escultóricos. Nun templo clásico, espazo 
triangular interior do frontón, delimitado por 
dúas cornixas inclinadas e unha horizontal, 
decorado con relevos figurativos. 
 
30 Torso  
Obra escultórica na que está representada 
soamente o tronco do corpo humano, é dicir, 
unha figura sen cabeza, brazos nin pernas. 
 
31 Tríglifo/triglífo  
Elemento decorativo do friso da orde 
arquitectónica dórica, consistente nun bloque 
de pedra de fronte rectangular que leva 
labrados tres glifos ou acanaladuras paralelas 
verticais e dous medios canais. Decora o friso 
dórico combinándose dun xeito alterno coas 
métopas. 


