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1. Clasificación 
Nome: Arco de Triunfo de Tito  
Autor: descoñecido 
Cronoloxía:  81 d.C. 
Comitente: emperador Domiciano  
Estilo: romano imperial  

2. Contexto histórico-artístico 
(adaptar o contexto do Panteón). É o arco máis antigo de todos os que se conservan 

en Roma, exemplo de proporción arquitectónica e sobriedade decorativa. Atópase situado 
aínda hoxe no punto máis alto da Vía Sacra que sae do Foro Romano e atribúese a Tito pola 
dedicatoria da cartela do ático: “O Senado e o pobo de Roma ao divino Tito, fillo do divino 
Vespasiano, Vespasianus Augustus”. Debeuno mandar erixir Domiciano, en honra do seu 
irmán Tito, a pouco de que este morrera. Con modestia, Domiciano abstívose de figurar na 
dedicatoria. O arco de Tito conmemora a súa vitoria contra os xudeos no ano 70 d.C. 
3. Comentario e análise 

Tipoloxía: os arcos triunfais construíanse para os desfiles das tropas vencedoras e eran 
dedicados a xenerais ou emperadores vitoriosos e adoitábanse situar en lugares estratéxicos 
como cruces de calzadas, extremos dalgunhas pontes e, sobre todo, nos foros. Os que se 
conservan son fundamentalmente de época imperial. Un arco de triunfo romano é unha 
construción pétrea e exenta na que se abre un número impar de vans e vai decorada con 
relevos alusivos ao feito conmemorado e con outros símbolos (por exemplo, vitorias aladas), 
dispóndose ademais nunha das súas caras ou en ambas as inscricións en letra capital que 
narran as campañas realizadas e eloxian a quen as dirixiu.  

Estrutura arquitectónica. O arco de Tito presenta unha estrutura sinxela dun único van 
de medio punto flanqueado por dous grandes piares, con bóveda de canón con casetóns no 
interior. En alzado consta de:  

Zócalo macizo decorado con pilastras  
Corpo principal, separado do  zócalo por unha liña de imposta. Destacan catro 

semicolumnas decorativas con capiteis compostos, situadas nos ángulos dos piares. Estas 
columnas decorativas simulan soster o entablamento, formado por: arquitrabe con 3 bandas, 
friso con relevos que representan o desfile triunfal das lexións romanas en Xerusalén e cornixa 
ornamentada. Unha ventá cega en cada cara serve de elemento decorativo. Na liña do gusto 
romano unha construción abovedada utiliza, pois, o sistema alintelado grego como decoración.  

Ático de remate cunha monumental inscrición co nome do emperador.  
O arco, a pesar da súa aparente sinxeleza, consegue harmonizar perfectamente o que 

poden ser compoñentes antagónicos: unha porta e os muros dunha muralla. O conflito radicaba 
no enlace das proporcións. O arco ten que ser de medio punto e debe ter unha altura 
relativamente baixa. As semicolumnas dos ángulos dos piares non poden ser demasiado altas 
e con todo, piares e arco deben alcanzar unha mesma altura e compartir un entablamento e un 
ático comúns. A solución atopada aquí foi perfecta: as pilastras do arco descenden ata a última 
moldura do zócalo, mentres que as columnas arrincan de encima da liña de imposta.  

Os relevos. O valor do arco de Tito reside na súa decoración escultórica, sobria no 
exterior (friso e enxugas do arco) e desbordante baixo a bóveda, onde altorrelevos de gran 
formato presentan a entrada triunfal de Tito, o ano 70 d.C., na arrasada Xerusalén e o desfile 
dos trofeos collidos aos xudeus. No interior do pasadizo do arco, atópanse a media altura, un a 
cada lado, dous altorrelevos de gran formato. 

 1º.- Un representa o episodio central da celebración do triunfo, é dicir, ao emperador 
Tito que, acompañado dunha deusa da Vitoria que o coroa, avanza sobre unha cuadriga 
precedida por lictores e dirixida pola deusa Roma, que volve a cabeza cara a el, seguido das 
figuras alegóricas do pobo e do senado romano, representados, respectivamente, por un home 
novo co torso espido e un home vello vestido con toga. Cando o arco foi levantado Tito 
morrera. Esta circunstancia aconsellou sen dúbida non representalo en compañía dos vivos, 
senón de figuras alegóricas, aínda que o feito que se conmemoraba fose histórico, polo que 
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non o acompañan, como sería de esperar, os maxistrados, sacerdotes, vestais, membros da 
familia imperial e achegados. Nacía así como novo xénero o relevo histórico-alegórico. No máis 
alto do intradorso do arco un relevo mostra o emperador no seu transporte ao ceo a lombos 
dunha aguia.  

2º.-O panel do outro lado mostra o inicio da cerimonia, é dicir, a procesión cruzando a 
porta da vitoria (porta recoñecible polas dúas cuadrigas que a coroan), que está representada 
no lado dereito, mentres que os serventes traen o botín desde o templo de Xerusalén (as 
trompetas de prata, o candelabro de sete brazos), e os paneis provistos de asas nos que 
probablemente se fixaron as inscricións que explicaban o que eran os obxectos e os nomes 
das cidades.  

En ambos paneis parece que sobra o terzo superior do fondo, que no 1º se enche cos 
ocupantes do carro e sobre todo coas fasces, que crean ilusión de espazo, e no 2º coas pezas 
máis características do botín xudaico -a Mesa–Arca da alianza, as Trompetas de prata e o 
Candelabro dos Sete Brazos, do Templo de Xerusalén-, e cuns estandartes en forma de tablilla 
con asas. Esta concepción e este tratamento do fondo danlle ao relevo unha gran profundidade 
espacial, e ao seu claroscuro unha plasticidad tan intensa e tan pictórica como é posible nun 
relevo. O ilusionismo espacial creado en ambos paneis é sorprendente. Non soamente se fai 
uso dunha perfecta gradación do relevo de modo que a profundidade se suxire mediante tres e 
catro planos de relevo sobre a superficie, senón que ademais a superficie se fai lixeiramente 
convexa; as figuras do primeiro plano, no centro son altorrelevos, mentres as dos lados se 
funden co fondo. No 2º relevo, a porta, vista de escorzo, mergúllase no fondo do relevo coma 
se este non existise e a apertada masa camiña lixeira en varios planos, e os seus compoñentes 
teñen non só o maior ou menor vulto que lles corresponde, senón distintas alturas. O 
movemento parece ondulante, e a súa traxectoria, curva: o cortexo vén de fronte pola esquerda 
e xira cara ao fondo pola dereita, penetrando no van da porta. A iso súmanse contrastes 
lumínicos, de luz e sombras que subliñan esta ilusión. A policromía que deberon ter estes 
relevos debeu contribuír ao mesmo propósito. Todo iso, a pesar de que o tratamento das 
figuras carece da elegancia e estilización de influencia grega e achégase á corrente máis 
realista que acabará dominando parte da escultura romana.  

O resto de elementos escultóricos teñen menos importancia pero son interesantes 
desde o punto de vista iconográfico. Nas enxugas do arco sendas Vitorias diríxense voando e 
portando estandartes ás claves dos arcos. O "ese" que debuxan as súas volutas está recuberto 
de follaxe e, por se isto fose pouco, no intradorso do arco casetonado, un aguia porta a Tito ao 
ceo nun relevo cun carácter moito máis rústico a pesar de representar a apoteose de Tito da 
que este arco e os seus relevos non son senón unha proba manifesta máis do uso da arte ao 
servizo do poder imperial.  

En conclusión, arco de triunfo que destaca pola súa decoración sobria e a súa estrutura 
sinxela e proporcionada, no que destacan os relevos do seu interior cun avanzado tratamento 
da perspectiva, atmosfera lograda cun difuminado, preocupación polo movemento e estudo de 
distintas actitudes.  

.  
 
a decoración do arco é moi sinxela xa que só se atopa no intradós do ollo, hai 

perspectiva, atmosfera lograda cun difuminado, preocupación polo movemento, estudo de 
distintas actitudes, etc.; As figuras que o adornan móvense entre o real e o divino, fundíndose 
nunha mesma composición.  

 
 

Deste xeito chegouse ao que hoxe identificamos propiamente como arco de triunfo romano, 
unha construción pétrea e exenta na que se abre un número impar de vans e decorada con 
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relevos alusivos ao feito conmemorado e outros símbolos (por exemplo, vitorias aladas), dispón 

 do   
 
 

  se 
ademais nunha das súas caras ou en ambas as inscricións en letra capital que narran as 
campañas realizadas e eloxian a quen as dirixiu. Nin sequera era necesario que o arco triunfal 
estuvise erixido na propia Roma, de forma que hoxe podemos gozar dalgúns destes 
exemplares nos máis diversos recunchos do imperio, pero son sen dúbida os da cidade 
imperial os máis coñecidos, todos eles levantados á memoria de senllos emperadores:ados á 
memoria de senllos emperadores: 

 


