
 
Roda da Fortuna 

Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
Electronic Journal about Antiquity and Middle Ages 

 

 
Renato Toledo Silva Amatuzzi1 

 

Os banquetes medievais: comensalidade, medicina e ofícios 
domésticos na Coroa de Aragão (séc. XIV) 

 
Medieval Banquets: commensality, medicine and household crafts in the Crown of 

Aragon (14th century) 
 

                                                            
 
Resumo: 
Na Coroa de Aragão, no século XIV, entre os reinados de Jaime II a Pedro IV, os 
banquetes eram importantes mecanismos para selar acordos políticos, negociar 
matrimônios e também exibir fartura, riqueza e requinte protocolar. Nessas 
celebrações, percebemos a estreita relação entre os festins e a saúde, a hierarquia 
social, as funções domésticas e também os jogos de poder inerentes a ele, um 
espetáculo público com fortes componentes teatrais e litúrgicos. Sob a historiografia 
da alimentação e da medicina, analisaremos através de algumas crônicas, livros de 
culinária e também as cartas trocadas por reis e homens de sua confiança para 
entendermos o cenário por trás dessas celebrações e como elas refletiram um 
movimento histórico maior, tornando a mesa um importante elemento de análise 
das transformações comportamentais, políticas e históricas do medievo aragonês.  
Palavras-chave: 
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Abstract:  
In the Crown of Aragon, in the 14th century, between the reigns of Jaime II and 
Pedro IV, banquets were important mechanisms to seal political agreements, 
negotiate matrimonies, and also exhibit abundance, wealth, and refined protocols. In 
these celebrations we perceive the close relation between feasts and health, social 
hierarchy, household functions, a also the power games inherent to it, a public 
spectacle with strong theatrical and liturgical components. Under the historiography 
of food and medicine, we will analyse through chronicles, cook books, and letters 
exchanged by Kings and men of their trust to understand the setting behind these 
celebrations and how they were a reflection of a wider historical movement, making 
the table an important element of analysis of the behavioral, political, and historical 
transformation of the Aragonese middle ages. 
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Introdução 

 

Pesquisar sobre a alimentação medieval é um desafio. De um lado temos os 
meios de comunicação divulgando a ideia de homens rudes, comendo carnes 
gordurosas com as mãos, enquanto camponeses famintos aguardam as migalhas e 
restos ao lado de fora dos castelos; do outro, temos correntes historiográficas que 
colocam a culinária como um tema diminuto em relação à economia, política e às 
relações de poder, ao modo que se alimentar era apenas uma necessidade biológica 
básica, nula de qualquer sentido cultural e simbólico. No entanto, um estudo sério e 
verticalizado sobre a área nos revela um universo fecundo e complexo, das 
sofisticadas técnicas agrícolas ao sistema logístico de abastecimento das cidades, 
ambientes profícuos para a produção dos manuscritos culinários e a elaboração das 
regras de etiqueta à mesa. Foi no ambiente urbano medieval, no interior das casas 
senhoriais e dos castelos onde se desenvolveram as sofisticadas técnicas de 
panificação e confeitaria e a produção de vinhos. As demandas alimentares de um 
grupo abastado promoveram testes de elementos exógenos à dieta ocidental, por 
exemplo, o açúcar, cujo impacto social moldou as relações humanas e sociais da 
época e se faz presentes até hoje no nosso dia a dia. 

Os séculos XIV e o início do século XV marcaram na Península Ibérica o 
surgimento de uma arte culinária e das normas de condutas à mesma. Iniciou entre a 
nobreza e os grupos abastados uma nova estética alimentar, baseada no 
autocontrole, elegância, na sofisticação dos gestos e na qualidade alimentar. Os 
banquetes e festejos tiveram um crescimento significativo em sua importância, 
tornando-se símbolo da alegria e harmonia, poder político e também a ocasião ideal 
para a exibição das virtudes decorrentes do bom nascimento e do exercício da 
cortesia. Os manuscritos culinários se tornaram valiosas fontes para entender a 
dinâmica por de trás dos ofícios domésticos e a escolha, cada vez mais seletiva e 
rigorosa, dos alimentos, bebidas e comidas servidos ao senhor. Paralelamente, 
crescia o interesse pelos artefatos culinários e uma necessidade constante de registrar 
os espetáculos encenados à mesa, onde esta se tornou um reflexo da sociedade 
medieval em seus múltiplos aspectos.  

Na Coroa de Aragão, principalmente entre os reinados de Jaime II (1267-
1327, rei desde 1291), Afonso IV (1267-1336, rei desde 1327) e Pedro IV (1319-
1387, rei desde 1336) houve uma profícua produção documental descrevendo a 
mudança de postura em relação à comida, com a inserção de novos hábitos 
alimentares e métodos de cozimento. Destacamos como expoentes dessa 
transformação os livros culinários Libro Sent Soví e Libro del Coch assim como a 
regulamentação das funções domésticas nas Ordenações de Corte de Pedro IV, o 
Cerimonioso, responsável por criar uma complexa rede de dependência da nobreza 
com a monarquia. Ajudando a observar melhor esse cenário, contamos também 
com os relatos dos cronistas, capazes de fornecer vestígios do cotidiano à mesa, 
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espaço utilizado para a transmissão de valores, padrões e normativas a qual a 
medicina, a religião, a alimentação, a etiqueta e a política eram elementos dialógicos 
indissociáveis. Neste artigo, delimitarei a análise a um conjunto de fontes 
documentais da segunda metade do século XIV: primeiro o Libro del Coch, do mestre 
Roberto de Nola, um importante manual de organização doméstica, cujos ofícios 
descritos pelo autor mostram uma hierarquia rigorosa baseada em critérios de 
nascimento e posição social; por seguinte algumas crônicas aragonesas que relatam 
banquetes oferecidos pelos e aos reis; e por último, as cartas trocadas entre o rei 
Jaime II de Aragão e seus súditos, importantes caminhos na compreensão dos 
bastidores das celebrações régias. Ao cruzarmos esses elementos encontramos 
diversas verossimilhanças entre eles, sobretudo se analisarmos sob a ótica da 
historiografia da alimentação e da medicina medieval, inserindo as fontes de acordo 
com o contexto histórico da época permitindo um entendimento melhor e mais 
fundamentado sobre os banquetes medievais.  

 

Os banquetes e as crônicas 

 

Os banquetes reais aragoneses foram descritos por dois cronistas catalães: 
Ramón Muntaner (1265-1366) e Pedro Miguel Carbonell (1434-1515), mesmo 
narrando eventos a posteriori da época em que viveram, notam-se a existência de uma 
variedade de pequenos detalhes críveis suficientes para compreendermos a 
importância desses banquetes na esfera sociocultural dos séculos XIII e XIV.  
Muntaner foi o responsável por narrar à coroação do rei Afonso IV, o Benigno, em 
Zaragoza, após a morte de Jaime II (1327). Segundo o cronista, havia no recinto 
diversas mesas: a mesa maior estava ao centro, com dezoito palmos de largura, 
coberta por uma grande toalha de tecido fino. À direita havia o cetro de ouro do 
futuro rei e à esquerda um pomo de ouro cravado com pedras preciosas. No meio 
sentava-se Afonso IV em um sitial, numa posição elevada, ao modo que todos se 
ajoelhassem quando passassem pelo monarca. Cercavam-no seu irmão, dom Juan, 
arcebispo de Toledo (arcebispado 1319-1328) e os arcebispos de Tarragona e 
Arborea. A direita da mesa principal estava o bispo de Zaragoza, os abades e priores 
da região, e, à esquerda, os ricos homens, aguardando suas consagrações como 
futuros cavalheiros (Montalvo, 2006: 100).  

Seguindo o banquete, a cada troca de prato eram trocadas também as roupas 
dos comensais, e a cada refeição servida, ou objeto entregue ao rei, era necessário 
curvar-se em reverência, uma atitude pautada em modelos convencionais típicos do 
mundo feudal. Esses atos contínuos, repetitivos e lúdicos reforçavam ao espectador 
a presença de um novo monarca. A fila de nobres servindo a mesa principal era 
embalada por canções alegres, as comidas foram servidas por doze nobres e o cálice 
do rei enchido do melhor vinho pelo infante dom Ramón Berenguer. Nas cortes 
ocidentais, no geral, tanto os rituais ordinários de comer quanto os banquetes, eram 
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executados de acordo com uma rigorosa hierarquia social transposta para a cultura 
alimentar e o universo da cozinha. Os gestos, numa população de grande maioria 
analfabeta, incluindo a nobreza, eram essenciais para reter na memória informações 
valorosas como o seu lugar ocupado na sociedade (Alexandre-Bidon, 1998: 527). 

Outro exemplo dos banquetes foi narrado pelo cronista Pedro Miguel 
Carbonell, ele nos conta em Chròniques de Espanya (1513), que o conde de Barcelona, 
Ramón Berenguer IV (1113-1162), salvou a esposa do imperador do Sacro Império 
Romano Germânico de ser morta na fogueira após uma falsa acusação de adultério2. 
Como forma de agradecimento, o imperador presenteou duplamente o conde: 
primeiro enviou tropas para a Provença e, com a força militar imperial a anexaram 
ao Reino de Aragão3. Em seguida, ele enviou sua esposa, e uma comitiva formada 
pelos mais distintos membros da nobreza, para a cidade de Barcelona, onde foram 
recebidos com um luxuoso banquete para impressionar “a imperatriz de todo o 
norte”. Nos dias que se sucederam, montou-se uma mesa com mais de seis 
quilômetros que percorreu toda a muralha de Barcelona até chegar ao castelo de 
Montcada. Sobre ela foram postas toalhas de linho, guardanapos de tecido, vasilhas 
de prata com água de rosas, taças de prata, garrafas de cristal cheias do melhor 
vinho, taças de ouro cravejadas de rubis e esmeraldas, talhares polidos e pratos tão 
cintilantes como se “Deus ajudasse o conde Ramón a impressionar seus 
convidados” (Riera-Melis, 2013: 83).  

 
Impressionar era um imperativo quando se tratava dos banquetes oferecidos 

pelas cortes aragonesas, principalmente as instaladas em Nápoles. O Reino de 
Nápoles foi formado após a divisão do Reino da Sicília, como consequência das 
Vésperas Sicilianas, e se tornou uma possessão ultramarina aragonesa tendo como 
família dominante os membros da Casa de Anjou, ligados por laços de vassalagem, 
consanguinidade e acordos políticos com a Casa de Aragão. Em 1384, ao 
inventariarem a herança deixada por Luís I, duque de Anjou e rei de Nápoles (1339-
1384 rei desde 1360), foram inventariadas mais de três mil peças, sendo trezentas de 
ouro e as de prata adornadas com pedras preciosas e detalhes manuais. Já no 
testamento da rainha Blanca de Anjou (1280-1310 rainha desde 1295), esposa de 
Jaime II, feito em vida (1308), constatou-se a presença de um número considerável 
de elementos materiais relacionados à alimentação, apesar de simples, se 
comparados às cortes francesas ou das repúblicas italianas, nota-se a crescente 

 
2 Na fonte o autor não dá indícios do nome da imperatriz ou do imperador do Sacro Império Romano 
Germânico, por isso não foi possível achar algum nome equivalente à cronologia ou sucessões do trono. 
Como se trata de uma crônica de quatro séculos posterior ao evento, não há necessidade de encontrar 
nenhuma verossimilhança na situação importando o banquete, objeto central de análise.  
 
3 A demanda por terras iniciou durante o reinado de Pedro II (1178-1213 rei desde 1196). Na época, Aragão 
tentava se consolidar militarmente diante dos reinos de Leão e Castela e a França. Disposto a formar a 
soberania peninsular, Pedro II iniciou uma série de ofensivas contra a França para conquistar os territórios da 
Occitânia e Languedoc, cuja influência no Condado da Provença buscava adquirir saídas para o disputado 
Mar Mediterrâneo. 
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importância dessas recepções, e também aquisições materiais, na corte aragonesa 
(Riera Melis, 2013: 81; Jaime II, 1948: 34-39).  
 

Vale destacar a condição itinerante das cortes medievais e, principalmente 
dos reis, explicando a simplicidade dos objetos culinários da rainha Blanca.  No 
reinado de Jaime II de Aragão, a toponímia de sua corte foram analisadas, 
organizadas e tabuladas nas pesquisas de Juan Estal (2009: 45) e percebemos um rei 
em constante movimento pelo vasto território mediterrânico e peninsular. Mas qual 
a relação entre os festejos e o itinerário real?  No século XIV, considerando o 
espaço em expansão aragonês, as baldeações refletiam na própria cultura alimentar, 
cujas mesas eram móveis, simples, rústicas e fáceis de montar, principalmente nas 
diversas paradas pelo caminho, ou, quando instaladas nos salões principais dos 
castelos, se tornavam espaços para as audiências públicas e reuniões de senhorios. 
Em termos materiais e arqueológicos, um banquete medieval estava longe de ser 
algo primitivo e bárbaro, mas não se assemelhava aos festins nas cortes da 
Borgonha e de Anjou, na segunda metade do século XV e início do século XVI, 
responsáveis por colocar a França e outros reinos como símbolo do bom gosto, 
requinte e luxo nas recepções. 
 

Apesar dos hiperbolismos descritos pelas prováveis testemunhas ao longo do 
tempo, há uma série de verossimilhanças entre os relatos da crônica e a 
historiografia e arqueologia da alimentação medieval. Vale reforçar que esse tipo de 
narrativa se alinha com os objetivos prioritários das monarquias medievais em 
conectar um passado remoto legendário com as ações políticas em andamento da 
Coroa. Esses relatos, sejam as crônicas ou os romances, adquiriram uma forte carga 
política, com uma mitologia própria, seus fundadores heroicos, personagens ilustres 
e os feitos mágicos com poucas menções a datas e anos, pois, quanto mais distante 
o feito, mais fácil de molda-lo as necessidades presentes (Aurell, 2012: 27).  
 

Provimentos, alimentação e os ofícios domésticos da corte:  

 

Segundo as crônicas de Muntaner, os banquetes chegavam a durar dias, 
envolvendo uma grande estrutura física, altas demandas de abastecimento, gerando 
muitas vezes o esgotamento de recursos em diversas regiões onde a corte se 
instalava. Era necessário também um verdadeiro exército de pessoas preparadas e a 
postos para executar inúmeras atividades, como a escolha dos convidados e sua 
disposição nas mesas, uma incumbência atribuída a um nobre de elevada confiança 
capaz de escolher certeiramente as figuras mais importantes e fundamentais para o 
exercício do poder real. Nesse momento do artigo, duas fontes de séculos diferentes 
serão fundamentais para compreendermos a estrutura da corte, seus personagens e 
incumbências, assim como e a evolução das tarefas domésticas: o Libro del Coch e as 
cartas enviadas pelo monarca Jaime II aos seus funcionários.  
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O cozinheiro catalão mestre Roberto de Nola, atuou na corte de Fernando I 
de Nápoles (1423-1494 rei desde 1458), reino pertencente a Coroa de Aragão desde 
1282. O mestre Roberto foi autor do Libro del Coch4, publicação famosa no meio 
cortesão. Sua obra consistia na reunião, organização e sistematização de diversas 
receitas, assim como a descrição completa dos diversos cargos existentes no palácio 
ou castelo de um senhor da época. As pesquisas de mestrado desenvolvidas por 
Veronika Leimgruber5, na Universidade da Basileia (Suíça), em 1977, mostram a 
existência de dezenas de pratos, receitas e técnicas da cozinha catalã medieval 
(século XIII), no livro de Nola, revelando uma permanência e mobilidade desses 
saberes entre a porção peninsular da Coroa e sua conquista ultramarina na Península 
Itálica.  Os ofícios também estavam presentes em Aragão desde o século XIV, 
tendo como padrão de análise comparativa as cartas pessoais do monarca Jaime II, 
sendo possível utilizar ambas as fontes para compreender a cultura alimentar da 
época.  

Um exemplo da grande quantidade de provimentos, e também de pessoal 
para preparar um banquete, ocorreu na visita de Jaime II e sua corte, à cidade de 
Teruel, em junho de 1300. Na carta enviada aos conselheiros do município, uma 
semana antes da chegada dos reis, o encarregado ordenou uma quantidade grande 
de comida, exagerada para a capacidade de uma cidadela medieval, conforme 
descrito a seguir: 

“[...] quare mandamus vobis quatenus, visis presentibus, paretis nobis 
cenam, videlicet, sexagenta aríetes, viginti edulos, tres vacas, duos vitulos 
de lacte, duos porcos carnium salarum, decem paria galnarum, centum 
paria pulorum, centum quadraginta solidatas panis, ducenta quincuaginta 
açumbra vini, quatuor libras piperis, duas libras çinçibris, quatuor unçias 
safrani, quadrginta libras çere, quadraginta kaficia annone et ligna, caules, 
prexil, agraç, vinagre, mostaya et alia minuçia que necessária fuerint in 
dicta cena”. (Jaime II, 1948: 2) 

 

Outro grande preparativo para um banquete ocorreu no verão de 1304, 
instalado em Zaragoza, Jaime II ordenou ao baile general Bernado de Libiá, da cidade 
de Valência, que preparasse os proventos para a visita dos reis de Portugal6 e 

 
4 O nome completo da edição em catalão é: “Libre de doctrina per a bien servir de tallar y del art de coch ço és de 
qualsevol manera de potages y salses. Compost per lo diligente mestre Robert coch del sereníssimo senyor don Fernando, rey de 
Nápoles”. O manuscrito original está na Biblioteca da Catalunha, em Barcelona, e foi somente editado e 
revisto criticamente em 1977. O primeiro exemplar conhecido data de 1520 e foi traduzido para o castelhano 
em 1525, a pedido do rei Carlos V da Espanha e imperador romano-germânico (1500-1556 rei desde 1519). 
 
5 A pesquisa pode ser consultada pelo catálogo online da Universidade da Basileia no link: 
https://aleph.unibas.ch/F/GSFERG9S5I64B3QMP6LN3DU2NJA21AH4UBUSPN2QQHJRKQHSQ8-
07651?func=find-b&find_code=WAU&request=Veronika+Leimgruber&x=49&y=5&adjacent=N. Acesso 
em 17/04/2019.  
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Castela7 à Aragão, cujo séquito de ambas as cortes se instalariam na cidade de 
Tarazona, região fronteiriça castelhana. No pedido, há a menção aos seguintes 
alimentos:  

“[...] E axi nos dema o l´altre exirem em Çaragoça per anar a la visita, per 
que us deym e us manam molt espressament que per aquest porter nos 
trametats mantinent, vista la letra, IIII somades de limons, item IIII 
somades entre teronges e ponçirs, item dues somades de melos, item 
dues somades de escores.” (Jaime II, 1948: 9) 

 

Os desafios da tradução são muitos, a começar pelas unidades métricas. Não 
foi encontrada medida similar a “somades”, no entanto, conforme o contexto, o 
encontro de três reis (Castela, Portugal e Aragão) exigiu somas exageradas de limões, 
toranjas, melões e outras frutas da estação, como os “ponçirs” e “escores”. A 
importância do encontro era significativa, pois o rei advertiu o baile general com a 
seguinte frase: “gran falta nos seria si tu no los aviem mantinent”, ou seja, para um 
bom entendedor, meia palavra basta.    

Os preparativos não se limitaram somente aos alimentos. Em carta enviada 
no começo de julho, o rei pediu “habet unam vel duas duodenas de magranis grossis 
aureis” (Jaime II, 1948: 9), ou seja, vinte e quatro granadas de ouro para enfeitar as 
vestimentas usadas no encontro com os reis. Essas granadas eram a adornos 
medianos costurados as vestimentas, nas mangas ou gola, e dependiam do 
minucioso trabalho de um ourives. Vale ressaltar a importância da estética no 
banquete, não eram apenas as comidas e bebidas, mas os trajes, joias e tecidos 
vestidos pelos anfitriões e convidados ilustres dos monarcas ibéricos elementos 
essenciais para a solenidade.  

Em 04 de fevereiro de 1312, uma carta foi enviada pelo emissário real, 
presente em Daroca aos jurados do município de Calamocha, uma distância de 
aproximadamente 40 km, para o encontro do rei “sub sigilo nostro secreto” com os 
infantes Dons Jaime (1296-1334), Afonso (1299-1336) e Juan (1301-1334). Para o 
banquete servido foram ordenados:  

 
“[...] LX aríetes, duas vacas, III porcos rescentes, LXXX paria 
gallinarum, quinque toçinos, XX paria perdicium, XXV paria 
cirogrillorum, XV cabritos, ducentas solidatas panis in quibus sint XXX 
solidatas de candeal, ducentos cantaros boni vini, CCC ova, II libras 

 
6 O rei de Portugal na época era Dom Dinis I (1261-1325, rei desde 1279), da dinastia da Borgonha, era 
casado com Isabel de Aragão (1271-1325, rainha desde 1282), irmã de Jaime II, rei de Aragão, ambos eram 
filhos de Pedro II e Constança de Hohenstaufen da Sicília.  
 
7 O rei de Castela era Fernando IV (1285-1312, rei desde 1295), casado com a rainha Constança de Portugal 
(1290-1312 rainha desde 1302). Constança era filha de Dom Dinis I e Isabel de Portugal, portanto sobrinha 
do rei Jaime II.   
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piperis, sex unças zinziberis, II unças çafrani, XXX libras cere, XXXV 
cafficia annone, unam carricam carboni, çucarum, cannella et alia 
salsamenta, ligna, olera, sal, acetum et alia in coquina curie nostre 
necessária prout officiales nostri vobis dicerent; pisces rescentes quos 
habere poteritis, XXV libras congrioum siccorum, unam tonam olei e 
XXX aríetes”. (Jaime II, 1948: 64). 

  

A mesma situação ocorreu dia 18 de fevereiro, agora a comitiva formada pelo 
rei e os infantes estava completa e outra carta “subsigilo nostro secreto” comunicava 
à ida para Segorbe, aproximadamente 163 km de Calamocha, exigindo o provimento 
de recursos alimentares (víveres) para a chegada dos infantes. O pequeno porte dessas 
cidades, e sua precária estrutura urbana, exigiam sigilo aos conselheiros municipais 
diante de sua chegada, afinal alimentar e dar de beber a tantos nobres, funcionários e 
afins era uma tarefa árdua e requeria uma quantia grande de alimentos. Esses 
banquetes nos convidam a imaginar o cenário caótico instalado nas cercanias, mas 
também de extrema organização para alimentar e deixar uma boa impressão. 
Centenas de pessoas atuavam nesses festejos, os mais pobres eram os carniceiros, 
responsáveis pelo abate dos animais, os trinchadores, ajudantes de cozinha e os 
muitos servos e seu penoso trabalho braçal, supervisionado pelas diversas 
cozinheiras envoltas por caldeirões, talheres e recipientes. A nobreza era incumbida 
dos pormenores: os jogos de poder subjetivos ao encontro, a escolha minuciosa dos 
lugares e a sincronização dos pratos. Para isso, contava-se com uma rígida hierarquia 
de ofícios domésticos, todos eles atribuídos a nobres ou pessoas de confiança do rei, 
personagens estes que nos legaram a pouca documentação escrita sobre as contas 
domésticas, finanças ou cartas revelando a importância desses banquetes públicos 
para a sociedade da época.  

Sobre a organização dos banquetes há uma ordem inflexível de pessoal a ser 
respeitada. Essa hierarquia foi listada por Roberto de Nola e descrita nas cartas 
pessoais do rei Jaime II. No topo há o majordomo, cargo geralmente dado ao irmão 
do rei, ou infante ou um duque. Seu ofício consistia em elaborar um cardápio de 
acordo com as recomendações médicas, desejos e gostos pessoais do monarca. 
Durante as refeições, era ele quem lavava as mãos do rei, servia-o com vinho, água 
ou suco de frutas, averiguando tanto a estética dos alimentos quanto a qualidade dos 
mesmos, atuando tanto na privança quanto nas cozinhas e despensas da corte. Uma 
das funções mais importantes era provar todos os alimentos e bebidas antes de ser 
servida, uma medida preventiva vital para a segurança de uma figura pública. Para 
isso, treinava e instruía energicamente todos os seus subalternos, como era o caso 
do botellero maior, responsável pelas funções do majordomo durante sua ausência:  

 
“O mordomo, refiro-me à pessoa posta à frente dos demais serviçais da 
casa, deve supervisionar todas as atividades, dirigindo os empregados e 
mantendo-os em harmonia; deve percorrer a casa para ver se cada um 
cumpriu suas obrigações e as ordens necessárias. Como disse, ele está 
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acima de todos os outros, exceto do chanceler, também chamado de 
secretário, o qual está a par de todas as coisas de seu senhor e de grande 
parte de suas intimidades; por isso, a mim e a qualquer pessoa sensata 
parece claro como o sol que o mordomo não supervisiona o chanceler. 
Está descrita, pois, a função do mordomo”. (Roberto de Nola, 2010: 41).  

 

Na Coroa de Aragão havia um cargo semelhante ao majordomo, o baile general. 
Esse cargo criado pelos foros de Jaime I (1208-1276 rei desde 1213) atribuía a um 
grupo de pessoas muito seletas, não necessariamente de origem nobre, as finanças 
da corte ou castelo, o poder de exercer a justiça, de agir como árbitro e também 
fiscal das contas reais, explicando os motivos de poucos homens gozarem dos 
privilégios inerentes a essa função. Durante o reinado de Jaime II, os filhos do 
monarca foram tutelados para diversos nobres espalhados pelo reino, muitos deles 
ocupavam a função de baile general. Nas cartas pessoais trocadas pelo monarca, há a 
menção de diversas pessoas incumbidas não só do provento dos infantes, como 
também interventores na saúde e interlocutores entre o rei e sua família. Podemos 
citar Guillermo de Ceret, baile general de Tortosa, Bernardo de Libiá, baile general de 
Valência e Ferrer de Cortilio, o baile general de Jijona (Jaime II, 1948: 4-9).  

Havia também função do mestre-sala, ou mestre baile, um ofício inferior ao do 
mordomo, cujas funções e características descritas por Roberto de Nola eram as 
seguintes: 

 
“É ótima e prazerosa a função do mestre-sala, cujo único cuidado deve 
ser o de manter a casa em ordem, zelando para que esteja sempre limpa, 
e que tudo nela esteja bem disposto, de tal sorte que dê para prazer a 
todos que nela entrem. Entretanto, deve pôr os empregados subalternos 
para trabalhar, pois a ele não fica bem, fazendo-os varrer, limpar e 
carregar lenha e outras coisas necessárias a casa. Assim deve agir o 
mestre-sala na casa do seu senhor”. (Roberto de Nola, 2014: 41).  

 

É interessante perceber no excerto o espaço doméstico como um lugar 
agradável e prazeroso de ficar. Como a edição data do século XVI, as cortes reais já 
estavam fixadas em uma cidade, possibilitando banquetes, cerimônias e ritos da 
sociedade política em uma residência oficial – castelo ou palácio – construção 
símbolo das monarquias absolutistas em formação no Ocidente e uma vitrine do 
bom gosto e riqueza.  Já na corte de Jaime II, no ano de 1303, era Romeu de 
Marimón quem exercia essa função de mestre baile, que, além da organização 
doméstica, foi incumbido de escolher dois sarracenos capazes de lidar com tecidos 
de seda para enviá-los à Dona Leonor da Sicília como presente (Jaime II, 1948: 5). 

Os ofícios considerados de segunda ordem seriam os portaescudillas e os 
portafuentes, responsáveis por trasladarem os pratos, travessas e alimentos da cozinha 
ao salão principal, treinados para saberem a ordem exata de quem servir primeiro, o 
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sentido (esquerda ou direita), a quantidade além de se retirar com toda a deferência 
necessária. Os trinchantes estavam sempre a postos atrás do monarca, organizando a 
mesa, repondo a bebida nas taças, cortando as melhores partes da carne e tirando os 
pratos usados, amparados pelo trabalho dos portabebidas, incumbidos da escolha do 
melhor vinho conforme o cardápio do dia. Ainda nos domínios íntimos do rei, 
temos o platero real e o reboster, aqueles quem organizavam todas as refeições, 
servindo, contabilizando os talheres, taças, toalhas, pratos e vasilhames, uma função 
importante e de confiança, pois os artefatos culinários eram bens de luxo e de 
grande valor monetário (Montalvo, 2006: 100). Sobre o platero e seu equivalente 
napolitano, o copeiro, Nola ensina como o mesmo deve agir diante de seu senhor em 
todas as refeições e o modo de dispor a comida à mesa: 

 
“[...] Deve o servidor primeiro pôr o saleiro e o pão, depois o 
guardanapo e a faca diante do patrão que já terá lavado as mãos, tendo 
sido retirada a toalha com que se enxugou; está, pois, a mesa limpa. Vem 
então o copeiro com o saleiro num prato e, fazendo reverência, coloca-o 
diante do amo; se este for um nobre, beijará o saleiro, passando-lhe o 
guardanapo, sempre com reverência e beijo, se for o caso; passa em 
seguida o pão e a faca bem limpa e que será de tamanho médio. 
Terminada essa parte, o copeiro traz o que se tem para comer: a carne ou 
o peixe ou outra comida qualquer, não esquecendo a cada vez da 
reverência [...] devendo o trocar o guardanapo e servir o senhor pouco a 
pouco” (Roberto de Nola, 2014: 41).  

 

Há nesse trecho alguns aspectos interessantes: quando Roberto de Nola 
aponta que o senhor lavou as mãos em público, trouxe o sal, depois o pão e encheu 
a taça de vinho, há uma analogia com os rituais litúrgicos nos banquetes e jantares, 
recorrentes desde o século XIV em cortes como as de Borgonha e Aragão. Os 
alimentos servidos por primeiro tem uma forte simbologia bíblica, pois a identidade 
religiosa é, muitas vezes, uma identidade alimentar, uma vez que o cristianismo 
orienta o pão e o vinho como corpo e sangue de Cristo e alimentar-se dessas 
comidas antes da refeição principal reforça o caráter também religioso de comunhão 
ao estabelecer uma conexão com a liturgia e reforçar simbolicamente quem era o 
senhor a ser seguido, sempre ao centro, elevado e cercado por seus pares (Strong, 
2004: 84; Carneiro, 2005: 75). Outro elemento é o “beijar o saleiro”, ato de forte 
significado simbólico e de raízes feudais, o beijo (osculum) é um dos pilares 
executados nos cerimoniais solenes de vassalagem, um ato não escrito e tampouco 
oral, mas encenando e reforçando o compromisso (auxilium e concilium) adquirido 
entre suserano e vassalo diante de um número considerável de espectadores 
(Ganshof, 1978: 99).  

No universo da cozinha, entre as fornalhas, temperos, aromas e a pouca 
claridade dos recintos, a figura de destaque era o coq, o agente criador e 
transformador, o alquimista, o artista, figura anônima e que circulava entre as cortes. 
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Em Aragão, o livro de receitas Libro de Sent Soví, dão indícios acerca da origem do 
cozinheiro da corte de Jaime II e Afonso IV. No prólogo do manuscrito há uma 
indicação de sua origem “el qual s´estava amb el rei d´Anglaterre [...]. I va fer-lo em 
l´any de l´encarnación de nostre Senyor que hom comptava mil i vint-i-quatre.”, no 
entanto há controvérsias acerca da datas, pois esses livros eram sobreposições e 
recopilações de receitas de origens e tempos incertos e, pelo anonimato de seus 
organizadores, atribuir a um passado distante conferia prestígio, sobretudo na corte 
dos reis ingleses, vindo de terras estrangeiras. (Libro de Sent Soví, 2014: 181). 

 

O banquete e a medicina 

 

A saúde ultrapassou o universo teórico dos físicos e cirurgiões medievais 
expandindo sua influência para a cozinha. Grande parte das atitudes medievais com 
respeito à alimentação baseava-se em teorias antigas sobre a dietética decorrentes 
das ideias médicas greco-romanas, sobretudo de Hipócrates e Galeno, a respeito da 
fisiologia e o efeito dos quatro humores sobre o corpo. O objetivo era corrigir 
sempre que possível os desequilíbrios desses humores através dos alimentos, 
também dotados de humores8. Todas as pessoas tinham uma predisposição a um 
tipo de humor, conforme uma série de fatores como mês de nascimento, estação do 
ano, signo, localidade etc. Assim, cada etapa de um banquete tinha uma 
recomendação médica, por exemplo, os caldos, conforme afirmava o físico pessoal 
de Jaime II, Arnaldo de Vilanova (1238-1311): “a água louvada pelos sábios”, e se, 
acrescido de “vinho branco, açafrão e sal em pequenas quantias”, fervendo de uma 
única vez e servido morno, ajudariam a “limparem as veias que estão no fígado e nas 
vias urinárias. Assim, evitar-se-ão as pedras e resíduos que agridem o corpo” 
(Amatuzzi, 2015: 98). O caldo também foi servido para Afonso IV na sua coroação, 
onde aqueceria seu estômago e prepararia para o começo de pratos bem elaborados 
e de maior esforço para a digestão.  

As intervenções médicas buscavam sempre o equilíbrio correto dos humores, 
algo complexo e que exigia a presença constante dos físicos ao lado dos reis e 
nobres durante as refeições. Cada alimento era classificado conforme sua variação 
humoral, e poderia sofrer influências do clima, das estações do ano, do método de 
cocção, os ingredientes misturados e suas combinações. Por exemplo, o molho 
servido ao rei Afonso IV, relatado por Muntaner, dava um efeito quente e seco aos 
peixes (frios e úmidos) oferecidos no banquete, neutralizando a ação desse alimento 
e evitando o excesso ou falta de uma qualidade no corpo o protegendo de uma 
desordem. A dietética medieval combinava o indivíduo com os alimentos e 
características ideais, a fim de atingir um estado temperado, considerável adequado 
para os padrões da época, ou seja, quente e úmido. O cozimento mudava a natureza 

 
 8 Os humores eram quatro com qualidades correspondentes: sanguíneo: quente e úmido; colérico: quente e 
seco; fleumático: frio e úmido e melancólico: frio e seco. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


282 
Amatuzzi, Renato Toledo Silva 

Os banquetes medievais: comensalidade, medicina e ofícios 
domésticos na Coroa de Aragão (séc. XIV) 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 271-286. ISSN: 2014-7430 

dos alimentos: o calor secava a comida; a fervura a umedecia. Por exemplo, o peixe 
era úmido e molhado, logo o cozimento o secaria para atingir uma condição 
temperada. Segundo a teoria médica medieval havia oito sabores: doce, gorduroso, 
amargo, salgado, aguçado, severo, salgado como o mar e avinagrado. Esses sabores 
estavam ligados às qualidades humorais e interferiam diretamente em algumas 
práticas culinárias (Woolgar, 2009: 168).  

Esse patrimônio de ideais foi profundamente permeado por um forte 
componente social. Num mundo extremamente hierarquizado, a saúde de uma 
pessoa começou a ser pensada também em função ao lugar ocupado na sociedade. 
Há aqui uma aparente conciliação ao conduzir a dimensão social para uma 
perspectiva médica. Começou a pensar – e a escrever – que uma dieta inadequada à 
condição social do indivíduo poderia causar indisposições e doenças, sendo 
necessário, portanto, ater-se ao que a natureza coletiva, e não somente pessoal, 
manda. (Montanari, 2016: 84). Dá-se ao rei o que é digno de um rei.   

Circulava no Ocidente cristão uma teoria proposta por João de Salisbury 
(1115-1180) chamada Teoria Organicista, nela “o príncipe ocupa o lugar da cabeça, 
e se encontra sujeito somente a Deus e a quem, em nome d´Ele, faz seu papel na 
terra, da mesma forma que no corpo humano, a mesma cabeça tem vida e é 
governada pela alma” (Costa, 2012: 161). Dessa forma, quanto mais próximo da 
“cabeça” social, mais nobre o indivíduo seria, por isso a necessidade do rei ser 
servido por semelhantes de origem. Essa hierarquia também existia simultaneamente 
ao mundo natural, a qual os alimentos e as refeições se tornaram um importante 
parâmetro de divisão entre grupos e, através da comida, criaram-se diversas barreiras 
comportamentais intransponíveis.  Alimentar o monarca havia se tornado um ato 
estratégico, encenado e dramatizado, uma representação alegórica da vida em 
comunidade. A mesa aberta representava uma sociedade altamente hierarquizada, 
coesa e densamente integrada. Comer juntos era uma metáfora de viver juntos 
(Montanari, 2008: 102; Montanari, 2016: 67). 

Outro elemento vital na dieta medieval era a carne, que ocupava um lugar de 
destaque nos cerimonias, nos regimentos de saúde e na alimentação cotidiana de 
nobres e reis, pois era considerado um alimento que potencializava a produção de 
sêmen e, consequentemente, as garantias de um rei com herdeiros, além de conferir 
energia vital, calor interno – conforme os princípios humorais – e tonificar a 
virilidade masculina representada nos ideais de um homem de apetite, caçador, 
guerreiro e sem temores diante da guerra e da morte (Amatuzzi, 2015: 102). 

A primeira qualidade de um guerreiro medieval era a força física, e o 
consumo de carne era indispensável para tal. À função nutritiva do alimento 
somavam-se valores simbólicos, que contribuíram para fazer da carne um símbolo 
de identidade grupal, pois estava incorporada ao modo de viver e pensar de um 
grupo guerreiro. A caça era o símbolo do convívio lúdico, um pilar social bastante 
presente e difundida pela sociedade, pois eram exercícios preparatórios para a 
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guerra, uma constante prova de resistência, coragem e destreza, aspectos capazes de 
revelar uma dimensão de violência satisfatória, de dominação sobre a natureza 
selvagem, agindo como uma marca de superioridade distinguindo um mandante do 
subalterno (Fossier, 2018: 178; Montanari, 2016: 21).   

Essa força era adquirida pela alimentação, e tanto a caça quanto o consumo 
da carne eram salutares e recomendados para reestabelecer o calor do corpo, 
recuperar a saúde e manter a força. No entanto, não eram quaisquer tipos de carne, 
mas os pedaços nobres, de aves ou animais novos, macios, suculentos e de fácil 
digestão para não “corromper o corpo”. O médico pessoal do rei Jaime II, Arnaldo 
de Vilanova (1238-1311) recomendou no Regimen Sanitatis Regem Aragonum (1308), 
uma série de carnes para o rei, dedicando o capítulo 13 “Lo XIII és de les diversitatz 
de les carns, e de qual manera les dega hom usar”, dividindo em categorias de 
consumo para o ano todo: tempos de quaresma, as estações do ano e quando 
adoecesse, ou seja, era um elemento essencial da alimentação medieval (Arnaldo de 
Vilanova, 1947: 102).  

A cozinha e a medicina eram mundos diferentes, mas complementares e que 
atuavam juntos na alimentação régia. Se ao lado do rei ou do nobre havia um físico, 
outra figura essencial era do trinchador. No Libro del Coch, Roberto de Nola exaltava 
as técnicas necessárias para atuar com excelência: 

 
“o trinchador, como já disse, tem de ser pessoa asseadíssima em tudo, e 
principalmente deve manter os cutelos bem afiados para cortar ou 
trinchar a carne. Deve executar sempre bem o trinchar, isto é, cortar 
rápido, em pedaços pequenos e limpos, afastando o mais que posso o 
corpo do prato ou da tábua de corte, pois, quanto mais se mantiver 
distante, melhor será seu conceito de trinchador” (Roberto de Nola, 
2010: 45).  

 

É importante lembrar que num cenário de violência, intrigas cortesãs, 
instabilidades políticas, levantes nobiliárquicos e a iminência de guerras, ser rei ou 
ocupar qualquer posição elevada na sociedade política, exigia uma série de cuidados 
redobrados em relação a tudo àquilo que se comia. Uma das principais formas de 
atentado contra a vida era através do envenenamento. É compreensível a 
necessidade de Roberto de Nola exaltar tantas virtudes em relação aos incumbidos 
pelos ofícios domésticos na corte ou casas senhorias, afinal, cada um dos 
funcionários ofereceria sua própria saúde e coragem ao proteger seu amo. Antes de 
qualquer refeição ou banquete público havia uma série de testes, também públicos, 
para verificar a presença de veneno. Iniciava-se com o despenseiro dando ao porteiro 
um pouco de sal para provar, depois colocava o saleiro pessoal do duque ou rei no 
lugar e o enchia de sal. Um chifre de unicórnio era usado para verificar a segurança 
das toalhas ou dos panos onde o senhor ou rei se sentaria, os venenos em pó, em 
pequenas doses constantes, aderiam pela derme causando intoxicações, sendo esse 
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instrumento fundamental para identificar agentes tóxicos (Strong, 2004: 84). No 
entanto, todos esses cuidados não foram suficientes para evitar a tentativa de 
envenenamento da infanta Maria de Aragão (1299-1347), segunda filha de Jaime II, 
no palácio de Barcelona. As investigações ficaram por conta do veguer 9 Ramón de 
Orcau, responsável por inquerir diversas mulheres que seriam supostas facilitadoras 
de venenos de polvo para contaminarem as refeições quaresmais da rainha (Jaime II, 
1948: 241).  Ao relacionarmos a teoria política de João de Salisbury com os 
provimentos reais podemos identificar uma relação direta entre o grau de confiança 
do monarca e as questões relativas à privança régia, ou seja, quanto mais próximo 
do corpo do rei, maiores a confiança e o destaque social na hierarquia, pois mais 
próximo estava da intimidade e da vulnerabilidade do monarca.  

 

Conclusão 

 

No período tardo-medieval presenciamos tentativas de centralização política 
nas mãos de alguns monarcas ibéricos, onde esses soberanos converteram suas 
cortes em casas e também sedes da administração do reino. Surgia no seio dessa 
sociedade política um novo homem, cada vez mais afastado da força da espada e do 
sangue das batalhas, próximo do cortesão, com bons costumes e entendido das 
minúcias intrínsecas às regras de etiqueta e a sobrevivência na corte. Os banquetes 
medievais constituíram uma complexa criação cultural, plasmada por inovações 
técnicas da gastronomia, protocolos de etiqueta, hierarquias sociais, alimentares e 
também sustentadas pela medicina. Participar desses festins era presenciar o 
controle dos corpos e a hierarquia estabelecida entre as pessoas, pois a mesa se 
tornou essencial para o entendimento das dinâmicas culturais e sociais de uma 
época. O banquete era um espelho do saber gastronômico, do bom gosto, requinte 
e da comensalidade, preferindo à estética e o sabor à quantidade, valorizando a 
postura e códigos particulares de uma nova ordem nascente.  
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