
A moda do século XVIII 
 

 

 Realiza un comentario global da lectura 

complementaria e localiza e selecciona imaxes 

da época que che sirvan para describir as 

prendas de vestir. 

Podes completar a visión dunha época 

imaxinando como sería unha comida dun 

monarca do século XVIII ou os problemas que 

a  poboación tería para coidar a súa dentadura. 

 
 

  

O menú rexio 

A comida sérvese pouco despois da misa. As doncelas collen os pratos á porta e a 

camareira maior colócaos sobre a mesa. Dúas damas de palacio e dúas señoras da 

garda serven as bebidas e a vaixela xeonllo en terra. O marqués de Santa Cruz asiste 

sempre, así como os dous primeiros médicos das SS MM. Isto é o indispensable. Os que 

teñen dereito a presenciar a comida son: o cardeal Borgia, que rara vez falta; o 

marqués de Villena, que se lle ve ás 

veces; e o duque de San Pedro, máis 

raramente. Estes tres señores son 

mordomos maiores do rei, da raíña e 

da raíña viúva. Os primeiros 

cirurxiáns, os boticarios das SS MM e 

os tres axudas de cámara das 

habitacións privadas asisten cando o 

desexan. Nunca ninguén máis, sexa 

quen sexa. O mesmo na cea. 

O rei come moito, facendo rotación 

duns quince manxares, sempre os 

mesmos, e todos moi sinxelos. Na 

comida e na cea come sempre a 

mesma sopa quente, feita con máis 

viño que auga, xemas de ovo, azucre, 

canela, noz moscada e cravo. Bebe pouco e sempre de Borgoña vello. Os venres non 

come máis que cinco ou seis veces ao ano, e os días de xaxún el e a raíña almorzan 

lixeiramente e toman chocolate. É unha tolerancia establecida que prevalece de tal 

modo en España que se asombran se se lles di que iso non é xaxuar. A raíña come 

menos que o rei, pero gústalle moito a boa cociña; come de todo e rara vez os mesmos 

pratos que o rei; bebe viño de Champagne e con frecuencia de vixilia. É moi experta en 

tabaco, que toma en gran cantidade; en cambio o rei non o usa nunca e cústalle gran 

traballo acostumarse a que o use a súa muller, que lamenta bromeando non ser capaz 

de facer este sacrificio polo seu marido. A comida é longa e a conversa continua. A 

raíña mostra nela graza e bo humor. Fálase de todo tipo de cousas e,. ás veces, este 

número reducido de persoas tratan cousas útiles e desenvolven o inxenio. 

Luís de ROUVROY, Duque de SAINT-SIMON. Cartas e despachos da embaixada de 

España. 1721  

 



 

Escaseza de servizos médicos 
Aviso ao público: 

Chegou á Coruña don Alexandro Citerini, de nación romana, natural da cidade de 

Bolonia, dentista aprobado en varias Cortes de Europa, e ultimamente na de Madrid 

polo Real Proto Medicato Titular desta cidade. O dito Alexandro expón que ninguén 

debe admirarse que os homes máis experimentados manifesten ao público os seus 

descubrimentos, mentres non leven a súa habilidade escrita no rostro, e que só lle 

asisten dous motivos: o primeiro o beneficio do público no honrado interese de darse a 

coñecer, para o que é preciso demostrar as operacións que practica nesta forma e son: 

sacar os dentes, moas e raigaños, aínda que estean cubertos de carne ou desafiuzados 

doutros profesores con toda lixeireza e menos fortificación do paciente; limpa a 

importante dentadura tan necesaria para a mastigación como a pronunciación e 

adorno do rostro con toda suavidade e sen medo que se lle quite aquela parte vítrea 

poñéndoos brancos coma o alabastro sen a menor dor. Tamén pon dentes artificiais 

con tal primor que desmenten a estes; tamén dentadura enteira, caixas, e medias caixas 

e dentes soltos de modo que pode comer con eles sen medo de que se lle caian; enche os 

que estivesen furados con ouro, prata ou chumbo, do modo que cada un desexe. Ten 

unha opiata particular para mantelos brancos que cada un poida usala de por si; 

tamén fai bragueiros e suspensións para homes, mulleres e nenos. En fin, ofrece dar 

proba de todo canto expón e alivio aos pobres de caridade cun elixir particular para os 

escorbutos, e que subministrará aos necesitados sen interese algún mentres non 

experimenten o beneficio. Sinala desde as 9 ás 10 da mañá, e desde as 4 ás 5 da tarde 

para curar de balde aos pobres que queiran concorrer á súa casa. 

Aviso de apertura de consulta médica. 1792 

 


