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A CEA ROMANA: PRACER, CERIMONIA RITUAL E 

ESPECTÁCULO   
 
“En Roma os espectáculos, durante a República, non eran máis que praceres intermitentes. 

Afortunadamente para eles, cada día había un espectáculo que os romanos non sabían refusar: o  

cerimonial da comida”. 

“Cometeriamos un grave erro se pensásemos que os praceres da mesa non eran máis que os 

praceres do ventre. Eran tamén  praceres artísticos e culturais …   Eran ofrecidas ( as ceas) polo 

anfitrión como unha representación teatral.” 

J.N.Robert . Los placeres en Roma, 

A comida para os romanos era unha actividade sagrada, sen deixar de ser un goce 

diario, un espectáculo da  exuberancia, moitas veces un exaxerado dispendio, pero 

tamén un recordatorio dos antigos rituais relixiosos da produción e fecundidade da 

terra. 

O episodio  de Ascilto e Ecolpo, no Satiricón de Petronio, pola súa precisión e 

minuciosidade descritiva,  resulta moi ilustrativo para o que vimos de referir. 

Ascilto e Encolpo son convidados a cear á casa de Trimalción, liberto  e novo rico , co 

que fixeran boas migas na palestra das termas. O vestíbulo  da espectacular casa  de 

Trimalción  deixa pasmados ós dous amigos polas fermosas pinturas e unha 

inquietante inscrición: “¡Ollo co can!”!, debaixo da cal se debuxaba un chucho 

encadeado, bravo e enfuciñado. 
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Cando os dous amigos van entrar no comedor un escravo cargado co servizo grita: “¡co 

pé dereito!”. Para non desagradar ós deuses os convidados poñen toda a boa vontade 

en pisar co pé  dereito. 

 

A comida da noite era una actividade máis de lecer despois dos baños. De aí que se 

volvese exquisitamente refinada e teatral:música,cantos, bailes, xogos e diversión ata a 

saída do sol despois dunha boa borracheira nas casas dos máis libertinos. 

Se nos deixamos guiar polo que acontece na cea de Trimalición o luxo estaba na 

suntuosidade das vaixelas, que eran mostradas ós convidados como as obras dun 

museo; estamos nun momento de exhibición das riquezas valoradas a través do que se 

servía nas ceas, todo un dispendio. 

A comida era un acto sagrado na antigüidade, comidas de funerais e outras rituais ou 

privadas acabaron mesturándose co que era una maneira de aparentar e que a maioría 

das veces resultaba ser un monumento o mal gusto. 

¿Onde foron  parar a frugalidade, a austeridade , a parsimonia, virtudes esenciais que 

deron grandeza ós antigos romanos? 

Fose como fose, en toda actividade relixiosa, agora e antes, os seres humanos buscan, 

na solemnidade e no luxo, expresar a ledicia que lles producía a celebración. 

Probablemente houbo sempre pomposidade ritual. A República populariza o que no 

Imperio é regra de urbanidade. 

Os romanos estaban convencidos de que durante os banquetes os deuses acudían ás 

mesas. Por iso se lles invocaba ó principio e as imaxes dos Lares permanecían á vista de 

todos  e recibían xestos de respecto por parte dos comensais. 

O comedor era un universo sagrado no que había que entrar con bo pé e purificados, 

con mentes de non cometer inconveniencias que tentasen o mal agoiro. A mesa 
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ocupaba o centro do comedor como a terra o centro do universo.xa que é ela a que 

alimenta, a nutricia. 

 

Se ben todo ten unha razón relixiosa nas comidas, tamén tiña unha función máxica: 

toda comida repousaba sobre o valor máxico do número tres. Os convidados non 

podían ser menos de tres, para igualar o número das Grazas, e non máis de nove para 

non sobrepasar o das Musas. O convite organizábase en e tres partes: entremeses, 

pratos fortes (en número de tres) e sobremesa. Cando chegaba o momento da rexouba 

había que beber tres ou nove copas. Pola mesma razón era obrigado entrar co pé 

dereito e apoiar o brazo esquerdo para comer coa a man dereita. 

O romano tiña que pelexar con outros tabús que aínda hoxe perduran: coidar non 

derramar o sal, presaxio de morte,  non pinchar a carne coa punta do coitelo, o que 

sería como ferir un morto, evitar temas de conversa tristes. 
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Menú servido na inauguración dun flamen de Marte, descrito por 

Macrobio: 

ENTREMESES: 

- MARISCOS: ourizo de mar, ostras ó natural e ameixas, múrices e púrpuras. 

- Tordo;  polo graxo con espárragos 

- Conservas de ostras co ameixas. 

- Filetes de corzo e xabaril 

- Paté de volátiles graxos. 

CEA PROPIAMENTE DITA: 

- Tetos de porca 

- Cabeza de xabaril. 

- Prato de peixe. 

- Parrulo. 

- Cerceta fervida. 

- Lebres 

- Asado de volátiles 

SOBREMESA 

- Crema de fariña e biscoitos 

 

 

 

 

 

 

[NOTA. Una boa parte dos datos para a elaboración deste post están tirados do libro de 

Jean-Noël Robert. Los placeres en Roma. Edaf. Madrid 1982.] 


