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O OTIUM IDEAL DE VIDA CÍVICO 

“Había un tempo para cada cousa, e o pracer non era menos lexítimo que a 

virtude.”  

Ph. Ariés e G. Duby, Historia de la vida privada. Vol I, páx. 181 

OS ESPECTÁCULOS E  O ESPÍRITO COMUNITARIO 

O primeiro pracer para un romano era reunirse e conversar cos amigos; o 

espírito de comunidade, de sociabilidade, era  natural e espontáneo nos 

romanos primitivos. A satisfacción de pertencer a un grupo social, repartindo 

lealdades, responsabilidades e triunfos  responde a unha das principais arelas 

dos seres humanos. Só a comunidade pode proporcionar, a través das crenzas, 

sentimentos e valores comúns, a seguridade e sosego de espírito.  

 

Os espectáculos na antigüidade non eran unha afección individual, como hoxe 

pode ser un acontecemento futbolístico, nin un pracer destinado a un público 

pouco culto, nin simplemente unha maneira de encher o tempo de ocio.  

Os espectáculos eran ante todo unha reunión pública de cidadáns, un pracer 

común a todas as clases sociais, xa filósofos, xa oleiros, políticos ou carniceiros; 

eran case un deber social, un pasatempo vespertino vivido en comunidade, o 
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irrenunciable pracer da convivencia. Un dereito cidadán, por tanto, de balde e 

garantidos polos poderes públicos da cidade que fixaban o calendario oficial.  

En Roma e en cada unha das cidades que naceran ou renaceran á súa sombra, 

os espectáculos son un manifestación cívica fundamental. Os personaxes 

públicos refiren, sen se avergonzaren, a importancia que lles outorgan: houbo 

cidades  e mecenas que se arruinaron por construír un anfiteatro. 

Nos primeiros tempos os ludi son esencialmente celebracións relixiosas, 

liturxias para dobregar a vontade dos deuses con vistas a acadar  o éxito e o ben 

da cidade; pasaron anos e consulados pero este trazo primitivo sempre 

perdurou: Ludi Magni que comezaban cunha ofrenda Xúpiter, os Cerealia, os de 

Flora, os Ludi Megalenses en honor de Cibeles. 

Espectáculos de diferentes clases desempeñaron un importante papel na 

actividade cotiá da sociedade romana : Ludi Scaenici (representacións teatrais ), 

Munera Gladiatorum (combates de gladiadores) , Ludi Circenses, os máis frecuentes e 

populares, (xogos de circo), loitas de atletas (athletas) e  naumachiae (batallas navais). 

Non obstante os combates de gladiadores hai que consideralos a parte, porque 

eran menos frecuentes e, por esa mesma razón, máis estimados. 

Durante o espectáculo o pracer convértese en paixón: lascivia no teatro, loucura 

no circo, crueldade no anfiteatro, como se pode ler en S. Agostiño, Sermo 198, 3. 

A MORTE COMO ESPECTÁCULO 

O ano 264 a. C. no Foro Boario os fillos de Xunio Bruto honran a memoria do 

seu pai celebrando un combate entre tres escravos, o que nunca antes se vira en 

Roma. Eses primeiros gladiadores chamáronse bustuarii, nome que fai 

referencia a bustum,  tumba ou pira na que era incinerado o cadáver. 
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O nome co que se designan en latín, munera gladiatorum, atendendo ó que 

transmite Tertuliano, significa o “deber” que se ten cos mortos. O sangue dos 

gladiadores serviría para conxurar a hostilidade dos espíritos dos mortos ou 

asegurar a súa supervivencia o divinización. 

Estes combates, nun principio moi rudos, co paso do tempo foron someténdose 

as regras  do espectáculo tanto na técnica dos actores como na posta en escena 

ou na propia organización dos combates: profesionalizáronse os gladiadores 

reunidos nunha familia gladatoria baixo a mirada atenta do lanista, a arquitectura 

dos espazos e os decorados servían ó espectador que admiraba a sorpresa 

visual e os progresos tecnolóxicos, mentres unha estrita normativa 

regulamentaba a actividade gladiatoria. 

 

A organización  dos combates de gladiadores estaba nun primeiro momento 

encomendada a particulares, deste xeito chegaron a converterse nunha arma de 

propaganda electoral moi estimable coa que gañar a vontade dos votantes. O 

Senado, que exercía un control sobre os ludi, era sabedor do seu valor pero non 

ousou impoñer o seu control e oficializalos ata o 105, para non enfadar ós 

membros das grandes familias adiñeiradas. 

Xulio César foi o primeiro en crear as bases dos ludi da época do Imperio 

monopolizados posteriormente polo poder imperial co propósito de manter a 

liña a un populacho entusiasmado con este tipo de divertimento e aproveitar ó 

mesmo tempo un medio de propaganda que ata o momento mostrara unha 

enorme eficacia. 
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Os gladiadores proporcionaban á vida dos romanos unha forte dose de pracer 

sádico, aceptada sen remorsos, xa que o gladiador adestraba para pelexar e para 

morrer: o pracer de contemplar cadáveres, de ver morrer un home ávido de 

gloria que pelexou con coraxe. 

“Puidemos contemplar, despois, un espectáculo que non enervaba, que non 

abrandaba, incapaz de debilitar ou de degradar as almas virís: ó revés, 

inflamábaas  pola beleza das feridas e o desprezo da morte ó facer  aparecer 

mesmo en corpos de escravos e de criminais o amor á gloria e o desexo de 

vencer.” (Plinio o Mozo)  

O interese residía na morte mesma dos que combatían ou, mellor aínda, na 

decisión de degolar ou perdoar ó gladiador derrotado. 
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Sexa como sexa, a nós seméllanos un espectáculo inútil dada a dimensión do 

carácter do romano tan cheo de sentido práctico. A vida dun home ó longo da 

historia non sempre tivo o mesmo valor. 

A  publicidade dos programas dos munera gladiatorum facíase por medio de 

libelli remitidos a xente que vivía no lugar ou con anuncios nas paredes 

(programmata): “N. Festi Ampliati (lanista, mestre de gladiadores) familia 

gladiatoria pugnabit XVI k. Iunias, venatio, vela.” [O equipo de gladiadores de 

N. Festo Ampliato, pelexará o día XVI antes das Kalendas de Xuño, acoso de 

feras, decorados] No anuncio aparecía o número e nome dos gladiadores e o 

tipo de loita. 

O día sinalado a comitiva de gladiadores participantes, por parellas, percorría 

as rúas ata a arena. Antes dos combates de verdade tiña lugar a prolusio con 

armas chatas (arma lusoria) . Inmediatamente despois o toque dunha tropeta 

anunciaba o comezo  da loita de verdade: “Ponite iam gladios hebetes, 

pugnatur iam acutis.”[Deixade xa as armas sen punta, lóitase xa coas de punta 

afiada]. 

 

De seguido o lanista ou o editor muneris gladiatorii colocaba os antagonistas e 

marcaba os lindeiros do combate. A penas a primeira parella de gladiadores 

comezaba a probarse, unha febre, semellante á que se apoderaba da multitude 

nas carreiras, enchía o anfiteatro.  

Os espectadores acoraban de inquietude e esperanza, uns animaban ós retiarii e 

outros ós secutores. Facíanse apostas (sponsiones). Os espectadores incitaban o 

ardor homicida dos gladiadores: “¡verbera, iugula, ure!”, [¡dálle, dególao, 

esfólao!]. A cada ferida o público reaccionaba con paixón e non demostraba 

alegría hasta que vían o adversario caer morto. 
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Un dos gladiadores cae ferido, e escoitase un grito: “Habet! Hoc habet!” 

[¡Estalle ben! ¡Meréceo! . A maioría das veces o vencido non era golpeado 

mortalmente, entón guindaba as armas (arma submittit), tendíase de costas, 

erguía o brazo esquerdo pedindo clemencia, ó lanista  ou o editor muneris, se 

eran da súa propiedade.  

 

Os espectadores, se o vencido se defendera con valor, que era xustamente o que 

esperaban, gritaban e escoitábase retumbar no anfiteatro: “mitte!” (¡fóra!). 

Na época do Imperio a decisión de vida e morte quedaba en mans do 

emperador. Se o emperador condescendía o vencido era perdoado. 

Se os espectadores erguían os puños apertados (verso pollice)  a loita debía 

seguir; axitar os panos era un xesto co que se solicitaba piedade. Cando un 

gladiador no mostrara suficiente combatividade, só lle quedaba collera súa 

arma (ferrum recipere) e obrigábaselle a volver a arena a lategazos ou 

queimándoo cun ferro candente. Se o combate era sine remissione (sen trégoa) 

non había lugar á suplica. 

O vencedor recibía unha palma como trofeo, unha coroa, ou xa nos tempos do 

Imperio diñeiro. 

 

 

CATEGORIAS DE GLADIADORES 

“Un retiario non pelexa nunca contra outro retiario, senón contra un secutor, e 

as veces contra un mirmilón; este último, polo menos en certas épocas, era o 

contrincante do tracio.”  

  Roland Auget. Crueldad y civilización: Los juegos romanos. 
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Entre as numerosas categorías recoñecidas pola colección de testemuñas das 

que hoxe dispoñemos resaltamos estas: 

� Retiario: sen casco, con tridente e rede. Guantelete de protección no 

brazo esquerdo. Calzón cinguido por cinto de coiro. Pelexaba contra 

secutores ou mirmilóns.  

 

� Tracio: protección nas pernas, xeonlleiras, armaduras nas coxas. Escudo 

pequeño redondo e espada curta. Casco integral, máis pequeño que o do 

mirmilón, que imitaba á cabeza dun animal salvaxe. Tiñan como 

contrincantes hoplómacos e mirmilóns. 
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� Samnitas (Ata a época de Augusto, posteriormene deron lugar a dous 

tipos distintos, secutor e hoplomachus): protección na perna esquerda e 

brazo dereito. Escudo alongado e cóncavo; casco adornado dun penacho. 

 

� Hoplomachus:completamente armados de casco, couraza, e proteccións 

das pernas. Escudo redondo, casco, proteccións metálicas altas nas 

pernas altas (ocreae), lanza, protección do brazo derecho (manica). 

Pelexaba co tracio. 
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� Mirmilón: espada, casco con crista e visor, escudo grande rectangular e 

curvo, protección en perna esquerda, armadura articulada no brazo 

dereito.  

 

� Equites: os que pelexaban a cabalo. 

 

� Secutor: casco integral moi pechado e liso, escudo grande rectangular e 

curvo, protección no brazo dereito.  Pelexaba co retiario 
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� Provocator: 

 

 

Os documentos falan de outros tipos como: essedarii, que pelexaban en carros, 

andabatae, con cascos e viseras pechadas sen abertura para os ollos, laqueatarius, 

a súa arma era un lazo. 

VENATIONES 

“Dedicáronse cinco días á loita de feras e no último día tivo lugar unha batalla 

entre dous exércitos na que participaron 500 soldados de a pé, 300 a cabalo e 40 

elefantes”.  

Suetonio, C.Julio César XXXIX 
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O historiador Tito Livio, contemporáneo de Augusto, transmite a noticia dun 

espectáculo de feras celebrado en Roma no  ano 169 a. C. e organizado polos 

edís P.Léntulo e Escipión Násica, no que se presentaron 63 feras africanas 

(panteras, leopardos y hienas, 40 osos e elefantes). 

O acoso de feras foi un espectáculo moi popular, e máis antigo que a loita de 

gladiadores, celebrado nos anfiteatros fundamentalmente, que, se atendemos a 

testemuñas de autores tardíos, se mantivo vivo ata o século VI. 

A variedade na súa composición facía moi atractivo este  espectáculo: xa as 

feras se enfrontaban entre elas, ou, o que era frecuente, estas atacaban a homes, 

sinxelamente se reducía a unha exhibición de animais exóticos, cando non  

simulaba unha cacería de animais salvaxes. Os bestiarii, encargados de lles facer 

fronte ás feras, eran contratados unhas veces, xa que se preparaban como os 

gladiadores, en escolas especiais, outros eran criminais ou presos de guerra  ós 

que se lles obrigaba a combater.  

A Historia Augusta describe unha venatio celebrada durante as festas 

organizadas polo emperador Probo:  

"O espectáculo montouse deste xeito: grandes árbores, arrincados coas raíces 

polos soldados, colocábanse sobre unha plataforma de madeira de gran 

extensión que se recubrira de terra. Desta maneira, todo o circo, decorado de 

modo semellante a un bosque, pareceu florecer coa frescura das follas verdes. 

De seguido deixaron soltos por todos os camiños mil avestruces, mil cervos, mil 

xabarís, mil gamos, mil rebezos, mil cabritos salvaxes e outros animais 

herbívoros en tanta cantidade canto lles foi posible alimentar e atopar.  
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Feito isto, deixaron entrar no bosque a plebe e cada quen apoderouse do que 

quixo. Outro día, Probo fixo soltar dunha vez no anfiteatro  cen leóns de longa 

cabeleira. O fragor dos seus ruxidos parecía o tronar da treboada. Déronlles 

morte polas costas a todos estes leóns e, mentres morrían, non deron o bo 

espectáculo que se esperaba, xa que non tiñan ese ímpeto que teñen cando saen 

gaiolas. A moitos, que non querían avanzar, matóuselles con frechas. Saíron 

tamén cen leopardos de Libia, cen leopardos sirios, cen leoas con cen osos. 

Parece ser que el espectáculo de todas aquelas feras foi máis impoñente que 

agradable." 

 

NAUMACHIAE 

“Escavouse un lago na Codeta menor, e alí entraron en combate naval birremes, 

trirremes e cuatrirremes tirias e exipcias repletas de soldados.”  

Suetonio, C.Julio César XXXIX 
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Eran combates navais, que habitualmente representaban un argumento baseado 

nun enfrontamento histórico, no que interviñan exércitos numerosos de 

condenados; non se realizaban exclusivamente nos anfiteatros, xa que o espazo 

limitado  da arena era un obstáculo para mover as grandes masas de guerreiros 

esixida pola grandiosidade do espectáculo. Nos anfiteatros un sistema de 

depósitos e canais permitían encher e librar con certa rapidez a arena, para dar 

paso a outro tipo de representacións. 

 

Naturalmente as naumachiae non eran simulacros de combate, o sangue  

abrollaba a mares, e moitas veces ningún dos combatentes quedaba vivo. Era un 

grado máis de crueldade que os munera gladiatorum, á afección polo sangue, ó 

gusto pola morte en serie, engadíase o atractivo do espectáculo puro, 

acrecentado polo decorado espectacular, a emoción da auga e o relato ficticio 

dun feito histórico . 

 

PANTOMIMAS 
 

 
 

Nos anfiteatros romanos os espectadores presenciaban outros tipos de 

diversións, como as pantomimas. Nas pantomimas os actores eran case sempre 

criminais, condenados á morte, preparados para estes tipos de espectáculos.  

 

Os actores tiñan por costume saír á  arena vestidos con túnicas bordadas en 

ouro, con mantos de púrpura e tocados con coroas douradas. Por sorpresa, os 

vestidos  inflamábanse e os delincuentes morrían abrasados.  

 

Outras veces, como os cristiáns  ós que Nerón no año 64 botou a culpa do 

incendio de Roma, untábannos con resina e  pez e  remataban en auténticas teas 

humanas, ou luminarias nocturnas; a outros condenados, vestidos de peles, 

tirábanos ós cans para que os desgarrasen. Aínda que a nos sexa un espectáculo 
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que nos pon os pelos de punta entre os romanos espertaban un gran 

entusiasmo. 

 

Outra veces representaban feitos famosos da Historia Romana ou mitos. Como 

conta o poeta Marcial. 

 

 

 


