
PLAUTE
(251 aC? - 184 aC?)

Postquam est mortem aptus Plautus, Comoedia luget,
scaena est deserta, dein Risus, Ludus Iocusque
et Numeri innumeri simul omnes conlacrimarunt.
Epitafi de la tomba de Plaute segons Aulus Gel.li (segle I dC)

1. La comèdia romana

Els  dos  comediògrafs  més  importants  de  la  literatura
llatina són Plaute i Terenci. Tots dos conrearen un tipus de peça
teatral  que podríem anomenar  comèdia a la  grega,  ja  que van
imitar  models procedents del  teatre hel·lènic,  tant  pel que fa a
l'acció  com als  personatges.  Aquestes  obres,  l'argument  de  les
quals es desenvolupa en ciutats gregues, es coneixen amb el  nom
de  fabullae palliatae, o sigui 'comèdies amb pal·li', a causa del
vestit típic grec d'aquest nom que portaven els actors. La imitació
d'obres  gregues,  però,  no  impedeix  en  absolut  que  continguin
múltiples referències al món romà, cosa que produeix nombrosos
anacronismes.

2. Tit Macci Plaute

Sobre la vida de Plaute tenim dades incertes, exceptuant potser la data de la seva mort, cap
al 184 aC. Va néixer a Sàrsina, una ciutat de l'Úmbria, probablement l'any 251 aC.

La tradició biogràfica el fa actor abans que autor, perquè de les seves obres s'intueix un gran
coneixement de l'escena. 

Se li han atribuït 21 comèdies en vers, entre les quals:  
-  Aulularia (La comèdia de l'olla): un vell anomenat Euclió troba

una olla plena d'or a casa seva i ho manté en secret per por que no la hi
robin.  Promet la seva filla a un veí ric,  Megador,  sense saber que està
embarassada del nebot d'aquest.

- Amphitruo (Amfitrió): és l'única comèdia antiga conservada amb
argument basat en un mite. Júpiter pren la forma d'Amfitrió per unir-se a
la  seva fidel  esposa,  anomenada Alcmena, mentre  que Mercuri,  sota la
figura de Sòsia, esclau d'Amfitrió, vigila l'entrada de la casa. L'obra acaba
amb el part doble d'Alcmena, en el qual neixen dos bessons. Un d'ells,
Hèrcules, és fill de Júpiter; l'altre, d'Amfitrió.

- Bacchides (Les germanes Baquis): Dos joves tenen relacions amb
dues prostitutes bessones anomenades Baquis. Crísal, l'esclau d'un d'ells,
Mnesíloc, pren amb enganys al seu vell amo Nicòbul diners per salvar una
de les Baquis d'un soldat que l'ha comprada.

  -  Miles  gloriosus (El  soldat  fanfarró):  gràcies  a  l'enginy,  dos
enamorats poden burlar la vigilància del fanfarró militar Pirgopolínices.

Tret d'Amfitrió, els arguments de la resta d'obres presenten molts punts en comú relacionats
amb personatges tipus: 

Un jove disbauxat (adulescens) està enamorat d'una noia. La noia (virgo), suposadament
una esclava, està al servei d'un alcavot (leno) en un prostíbul. El pare del noi (senex), avar i un xic



imbècil, desconeix la veritable personalitat del fill i, de vegades, està enamorat de la mateixa noia. 
Un esclau llest (servus) ajuda el noi a ensarronar el pare i aconseguir els diners amb què

comprar la  llibertat  de la  noia.  Aquest  és el  personatge plautí  més ben definit  i,  en el  fons,  el
veritable heroi de l'obra. 

La noia, però, no és d'origen servil sinó que és la filla perduda
d'un amic del pare, o similar. El reconeixement d'aquest fet és possible
gràcies a algun element que la noia porta a sobre (un anell, una marca
de naixement...).

L'objectiu de Plaute era provocar la riallada dels espectadors.
Per aquesta raó, sovint no es preocupava de donar coherència a l'acció,
la  qual  avança  inconnexa  i  caòtica  fins  a  resoldre's  d'una  manera
sobtada,  però  no  sorprenent.  Per  això  les  obres  plautines  s'han
qualificat de fabullae motoriae, és a dir 'comèdies trepidants', ja que,
generalment, ens trobem davant les anomenades comèdies d'embolic,
el  mèrit  de les quals no és conèixer-ne el desenllaç -que és del tot
previsible-, sinó la força còmica («vis còmica») que tenen. 

Les reflexions moralitzants hi són molt escasses, tot i que Plaute aprofita que l'acció sempre
se situa a  Grècia  per  criticar el  món hel·lènic,  com a sinònim de vici  i  comoditat  enfront  de
l'austeritat del món romà. 

La  poesia  és  molt  rica  en  ritmes  variats,  que
l'autor  domina perfectament  a  l'hora de combinar  les
parts  declamades (diverbia)  amb les  parts  cantades  o
recitades amb música (cantica), el volum de les quals
és considerable. 

L'aspecte de major originalitat i importància del
teatre  plautí  és  l'ús  de  la  llengua.  A  causa  de  la
peculiaritat dels personatges que posa en escena i del
públic al qual es dirigeix, ens ha transmès un model de

llengua farcit de trets propis del registre col.loquial (sermo vulgaris), la qual cosa dóna als seus
textos una gran rapidesa i vivacitat: juga amb les paraules, inventa mots, fa frases curtes, explica
acudits grollers, etc. 

Et vobis si fabullae placent, plaudite quaesimus.

Aquí  teniu  algunes  frases  extretes  d'obres  de  Plaute  que  han  esdevingut  proverbis  de  caràcter
moralitzant. Relaciona-les amb les seves corresponents traduccions:
1. Verecundari neminem apud mensam decet.
2. Simul flare sorbereque haud factu facile est.
3. Di nos quasi pilas habent.
4. Aetate alia aliud factum condecet.
5. Qui audiunt, audita dicunt; qui vident plane sciunt. 

a. A cada edat li escau una conducta diferent.
b. Els déus ens fan anar com pilotes.
c. Els qui hi senten diuen el que han sentit; els qui hi veuen ho saben amb certesa.
d. Bufar i xuclar al mateix temps no és fàcil de fer.
e. A ningú no li escau ser vergonyós a taula. 



I, a continuació, uns versos de Els captius (461-463):
Miser homo est, qui ipse sibi quod edit quaerit et id aegre invenit;
sed ille est miserior, qui et aegre quaerit et nihil invenit;
ille est miserrimus, qui cum ēsse cupit, quod edit non habet. 

 
Com a exemples  de  sermo vulgaris extrets  de  Miles  gloriosus,  aquí  tens  dues  frases  que  pots
reconèixer; escriu al costat de cadascuna com seria en sermo urbanus:

Quo te agis? (On vas?) - 
Gratiam habeo tibi. (Et dono les gràcies) - 

Les representacions en època de Plaute tenien lloc dins d'una
celebració religiosa, on s'organitzaven ludi scaenici. No hi havia tot el
silenci  que  ara  podem  esperar,  així  que  de  vegades  calia  cridar
l'atenció. Es  començava amb un pròleg de presentació per part d'un
personatge. En Els captius, en canvi, es tracta d'un actor disfressat o
el mateix dominus gregis (cap de la companyia): 

«Aquests dos presoners que veieu aquí dempeus, aquests que
estan dempeus -estan dempeus, no asseguts. Vosaltres sou testimonis
que dic la veritat. El vell que viu aquí, Hegi, és el pare d'aquest. Ara
us explicaré com ha arribat a servir el seu propi pare, si m'escolteu
amb atenció. 

Aquest vell va tenir dos fills. A un, quan tenia quatre anys el
va  raptar  un  esclau  i  fugint  d'aquí  el  va  vendre  a  Elide  al  pare
d'aquest. Ja ho heu entès? Esplèndid. Aquell de l'última fila diu que
no.  Acosta't.  Si  no tens  on  seure  tens  on  passejar  ja  que  obligues
l'actor  a  demanar  almoina.  Jo  per  culpa  teva,  no  t'equivoquis,  no
m'esgargamellaré.»

En els arguments de les seves obres Plaute utilitza la contaminatio, és a dir, a partir de dos o
més originals grecs, els uneix i amplia tot component una obra al seu propi gust. L'argument de
Golfus de Roma és també una contaminatio d'obres plautines.

FICHA TÈCNICA: 
TÍTOL: Golfus de Roma (A funny thing happened on the way to the forum) 
DIRECTOR: Richard Lester 
GUIÓ: Melvin Frank y Michael Pertwee, sobre l'espectacle teatral de Burt Shevelove i Larry Gelbart produït per
Harold Price. 
MÚSICA: Ken Thorne (Oscar 1966 a la millor banda sonora adaptada).
CANÇONS: Stephen Sondheim 
INTÈRPRETS:  Zero  Mostel  (Pseudolus),  Phil  Silvers  (Lycus),  Jack  Gilford  (Hysterium),  Buster  Keaton
(Erronius),  Michel  Crawford (Hero),  Michael  Hordern (Senex),  Annette  Andre  (Philia),  Leon Greene  (Miles
Gloriosus)... 
PRODUCCIÓ: United Artists 1966. 
DURACIÓ: 1hr. 33mins. Color

A les  comèdies  de Plaute  i  a  la  pel·lícula,  els  noms dels  personatges  indiquen moltes  vegades
qualitats o característiques dels personatges en qüestió. Mira de trobar l'etimologia i el sentit dels
noms de:
Pseudolus - Lycus -
Hysterium - Erronius -
Hero - Senex -
Philia - Miles Gloriosus -


