
11. EL TEATRE: TERENCI

1. Origen i evolució del gènere

PRECEDENTS. Els orígens del teatre romà són remots i estan relacionats amb rituals primitius, dins
de l’àmbit religiós i agrari, que incorporaven representacions espontànies i improvisades, basades
en la gesticulació. Aquests rituals procedien d’altres pobles d’Itàlia, sobretot d’oscos i etruscos, i
van influir decisivament en el naixement de l’activitat teatral a Roma. Per això, les representacions
teatrals a Roma estaran sempre vinculades a celebracions religioses públiques, anomenades ludi.
Així, les representacions teatrals eren anomenades ludi scaenici. Vid. «Plaute» (primer curs)

1.1.Època arcaica (ca. 300 a.C. – 75 a.C.)

En el  segle  III  a.C.,  els  romans van conquerir  les  ciutats  gregues del  sud d’Itàlia.  Van sorgir
aleshores les primeres obres de teatre romà, que consistien en traduccions adaptades d’obres
gregues.  El  primer  autor  que va adaptar  una obra teatral  grega al  llatí  va  ser  LIVI ANDRÒNIC

(traductor de l’Odissea al llatí) en els ludi Romani de l’any 240 a.C.

A partir d’aquest moment, les obres dramàtiques llatines es classifiquen en tragèdia i comèdia. La
tragèdia sol presentar como a protagonistes a déus o herois i,  d’acord amb ells,  el seu to és
solemne i el seu llenguatge elevat. La comèdia, en canvi, s’ocupa de l’home del carrer, i el seu
llenguatge, per tant, és desenfadat i sovint de mal gust.

Com  hem  vist,  tant  la  tragèdia  como  la  comèdia  sorgeixen  a  Roma  como  a  traduccions  o
adaptacions d’obres gregues i, per tant, amb tema, lloc d’acció i personatges grecs. No obstant, a
finals del segle III a.C., apareixen les obres amb tema, lloc d’acció i personatges romans, alternant
amb les anteriors, no substituint-les:

TRAGÈDIA COMÈDIA

Tema grec Fabula cothurnata Fabula palliata
Tema romà Fabula praetexta Fabula togata

Durant l’època arcaica, degut a l‘auge que experimenta el teatre a Roma, s’escriuen la major part
de les obres teatrals romanes. De totes elles, només hem conservat les comèdies de  PLAUTE i
TERENCI. De la resta d’obres únicament ens han arribat petits fragments en cites d’escriptors o de
gramàtics.

1.2.Època clàssica i post-clàssica

En època clàssica el teatre va entrar en decadència. L’emperador August, no obstant, va intentar
restaurar les representacions teatrals i va aconseguir que, almenys, la tragèdia continués vigent
durant l’època imperial. De fet, les úniques peces dramàtiques de l’època imperial que se’ns han
conservat pertanyen a l’època de Neró i són las tragèdies de SÈNECA.

1.3.Representacions i obres

Les  representacions  teatrals  es  celebraven  en
determinades  festes  i  estaven  patrocinades  per  algun
magistrat. Els actors eren sempre homes i actuaven amb
màscares,  el  que  els  permetia  representar  papers
femenins i fins i tot diferents papers en una mateixa obra.
La condició social dels actors era molt baixa i tenien una
reputació molt dolenta.



Les tragèdies i comèdies eren composicions en  vers.  Tenien parts de diàleg parlat (diverbia)  i
escenes declamades amb acompanyament d’algun instrument o cantades amb acompanyament
de flauta (cantica) .

2. Publi Terenci Afer (195 – 159 aC)

 Vida.  Sabem que va néixer a Cartago. De molt jove va
ser traslladat a Roma com a esclau, on residí a casa del
senador Terenci Lucà, que li donà el nom, el féu educar
com a home lliure i aviat el va alliberar . També, a casa
del seu protector, entrà en relació amb figures rellevants
de la noblesa romana que l’introduïren en el cercle dels
Escipions, format per Publi Corneli Escipió Emilià, que
en constituïa el nucli central, envoltat de polítics, literats
grecs il·lustres i escriptors romans. 

El  cercle  dels  Escipions  representava  les  posicions
filohel·lèniques de la societat romana enfront del corrent

tradicionalista encapçalat per Marc Porci Cató. La convicció que Terenci tenia sobre la bondat
de la cultura grega sobre el món romà el convertí en un adepte fidel a les idees polítiques
d’aquest cercle. Això va provocar que els seus col·legues dramaturgs intentessin desprestigiar-
lo i l’acusessin de no ser el responsable de les seves comèdies, sinó d’haver copiat els autors
grecs.

Després del 160 aC, emprengué un viatge a Grècia, no sabem si per defugir les acusacions
que  se  li  imputaven  o,  més  probablement,  per  conèixer  de  prop  els  escenaris  on  es
desenvolupava l’acció de les seves comèdies, però moriria en la tornada.

 Obra.  En els set anys compresos entre el 166 i el 160 aC representà les sis  palliatae que
conservem: Andria (La noia d’Andros), Hecyra (La sogra), Heautontimorumenos (El torturador
de si mateix), Eunuchus (L’eunuc), Phormio, Adelphoe (Els germans). 

 Comparació entre Plaute i  Terenci.  L’art  de la  palliata en Terenci  és diferent  de l’art  de
Plaute, referent necessari en parlar del teatre llatí. Terenci difereix profundament de Plaute en
molts aspectes. 

LLENGUA. Terenci representa l’humanisme, l’ideal d’humanitas, que proposava el cercle dels
Escipions, fet que explica aquestes diferències respecte de les comèdies de Plaute, on es
busquen tots  els  recursos idiomàtics  per  provocar  les  rialles  del  públic.  Les  comèdies  de
Terenci, en canvi, vénen sempre marcades per l’empremta del cercle aristocràtic que l’envolta i
per  la  llengua conversacional  culta (sermo  familiaris)  que el  caracteritza,  ben llunyana del
llenguatge col·loquial (sermo vulgaris) en què es fonamenta l’èxit i l’originalitat de Plaute. 

PERSONATGES.  L’interès  essencial  de  l’obra  de Terenci,  com el  de la  comèdia  nova en
general, cal cercar-lo en la creació de personatges, més que no pas en la intriga, a diferència
de Plaute. Conrea la comèdia essencialment psicològica i penetra en l’ànima humana amb
més profunditat que qualsevol altre autor antic per oferir-nos una imatge viva de la vida real
dels personatges que intervenen en les seves comèdies. 

ESTRUCTURA.  Terenci és també un mestre en la tècnica dramàtica.  Les seves obres no
tenen la força còmica de les de Plaute, però,  en canvi estan més ben estructurades.  Són
comèdies més assentades, més reflexives, per la qual cosa han estat qualificades de fabulae
statariae, és a dir, comèdies reposades. 

CAUSES DE LES DIFERÈNCIES ENTRE PLAUTE I TERENCI.  Si bé és cert que l’oposició
que es constata entre aquests dos autors és fruit del seu temperament personal, també és cert
que es pot explicar pel context històric. Plaute forma part d’una generació no influïda encara



per l’hel·lenisme, ja que considera els grecs gent estranya i arriba a ridiculitzar-los. Terenci, en
canvi, pertany a una generació molt filohel·lènica, que imita els grecs. Com que escriu per al
cercle aristocràtic que l’envolta, més que no pas per al gran públic, es decanta per les peces
statariae,  tranquil·les,  a  diferència  de  Plaute  que  prefereix  les  motoriae,  on  els  «gags»
escènics i gestuals es van multiplicant. 

Aquesta influència grega explica que les obres de Terenci presentin un títol grec, mentre que
les de Plaute tinguin un títol llatí. A més, també explica que Plaute sigui molt més popular que
Terenci, que es mostri molt menys preocupat per l’anàlisi psicològica i pels problemes filosòfics
i morals, que sí solen aparèixer gairebé sempre en les obres de Terenci. 

Aquí  teniu  algunes  frases  extretes  d'obres  de  Terenci  que  han  esdevingut  proverbis  de
caràcter moralitzant. Relaciona-les amb les seves corresponents traduccions:

a. Quot homines, tot sententiae.
b. Facile omnes, cum valemus, recte consilia aegrotis damus. 
c. Vno animo omnes socrus oderunt norus.
d. Homo sum: nihil humani a me alienum puto.
e. Sine Cerere et Libero friget Venus. 
f. Nullum est iam dictum quod non sit dictum prius.
g. Fortes Fortuna adiuvat.
h. Aliud ex alio malum gignitur.
i. Ne quid nimis.
j. Veritas odium parit.
k. Nulla est tam facilis res quin difficilis sit, cum invitus facias. 

1. Sense pa ni vi, l'amor es refreda.
2. Res en excés.
3. Sóc un home: res del que és humà, ho considero estrany a mi.
4. D'un mal en neix un altre.
5. La veritat engendra odi.
6. No hi res fàcil que no sigui difícil, si ho fas a contracor.
7. La fortuna ajuda els valents.
8. Tants caps, tants barrets.
9. És fàcil donar consells als malalts quan hom gaudeix de bona salut.
10. Totes les sogres odien les nores amb la mateixa intensitat.
11. No hi ha res dit que no hagi estat dit abans.

a - ___ b - ___ c - ___ d - ___ e - ___ f - ___
g - ___ h - ___ i - ___ j - ___ k - ___



Recupera el que vàrem estudiar sobre Plaute el curs passat, i, tenint present el que es diu en
aquests apunts sobre Terenci, col.loca cadascuna de les expressions següents a la columna
que  li  correspongui,  de  manera  que  obtinguis  una  taula  resum  de  les  característiques
principals dels dos comediògrafs romans:

a. comèdies desenfrenades
b. acció travada
c. preeminència dels diverbia
d. sermo vulgaris
e. preeminència dels cantica
f. els personatges principals són els joves
g. el servus és el personatge principal
h. l'objectiu principal és educar els espectadors
i. l'objectiu principal és divertir els espectadors
j. manca de vis comica
k. menyspreu pel món grec
l. llatí depurat
m. acció inconnexa
n. comèdia psicològica
o. comèdia d'embolic
p. molta vis comica
q. comèdies pausades
r. valoració del món grec

PLAUTE TERENCI
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