
O TEATRO ROMANO: PLAUTO (+/- ó 250 a. C. e o 184) 

 

1 José M. Otero. I.E.S. San Tomé de Freixeiro. Vigo 

 

O TEATRO ROMANO: PLAUTO (+/- ó 250ª. C. e o 184) 

 

 “A literatura latina comeza cun estalido, cun despregue asombroso de foguetes artificiais 
 verbais virtuosistas en vinte comedias de Plauto entre o 205 a. C. e o 184 a. C.” 

                                    Peter  Brown. La primera literatura romana. 

 “A comedia distínguese da traxedia porque na traxedia se introducen heroes, caudillos, reis, e 
 na comedia xente sinxela e de condición privada; na traxedia hai dós, desterros, mortes; na   
 comedia hai amores, raptos de doncelas”. 

               Diomedes 

A HELENIZACIÓN DA CULTURA LATINA 

A cultura grega comeza a deixar unha pegada transformadora na latina a partir do 
240 a.C. cando esta inicia o desenvolvemento da súa propia literatura nacional 
modulada sobre a literatura grega. 

Este feito de capital importancia na historia da literatura occidental, dátase de 
maneira convencional  a partir da representación por primeira vez en Roma dunha 
obra dramática (un calco do teatro grego) de Livio Andrónico, xusto no momento no 
que os romanos celebraban o triunfo da Primeira Guerra Púnica.  A estas alturas da 
historia de Roma  os romanos tiñan un longo coñecemento da cultura etrusca e 
durante bastantes séculos de conquista estiveran en contacto con artistas  gregos, 
coa relixión grega e con falantes gregos. Pero hai moitos niveis de coñecemento 
dunha lingua e de graos de helenización: unha cousa e ter obxectos e escravos gregos 
e outra ben distinta pensar en grego e admirar a fondo a cultura grega. 

Os primeiros dramaturgos proceden do sur de Italia, a Magna Grecia, onde se falaba 
grego, o primeiro historiador escribe en grego sobre a 1ª Guerra Púnica, Plauto que 
era do centro de Italia segue modelos gregos, Ennio, o primeiro poeta épico 
igualmente procede do sur de Italia 

 

A PREHISTORIA DO TEATRO ROMANO 

Xa antes da representación dramática de Livio Andrónico con acción regular, 
separación entre canto e diálogo, separación entre cantores e actores, eran 
coñecidas entre os romanos o que poderiamos denominar representacións cómicas, 
procedentes do enxeño das xentes dos distintos pobos  de Italia. 

 O historiador Tito Livio (VII, 2) proporciónanos unha idea da prehistoria do teatro 
romano: 

1. Danzas etruscas bailadas por actores profesionais acompañados pola frauta 
sen texto previo. 

2. Versos mordaces improvisados, chamados fesceninos, produto de combates 
verbais entre mozos nos que a danza acompañaba ó canto. Eran rituais da 
festa da vendima e das colleitas, posteriormente os versos tornáronse máis 
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satíricos e pasan a formar parte dos cantos de vodas, nos que un coro de 
mozos botaba chistes picantes ós recen casados. Nesta representacións 
podíanse empregar disfraces para que os actores gozasen de maior liberdade. 

3. Saturae, diálogos en metros variados, con cantos, sostidos por un frautista, e 
realizados por actores profesionais romanos. Probablemente era unha mestura 
de versos de métrica diversa e temática variada. 

4. Livio Andrónico  pasa da satura á Fabula con argumento: é autor e actor a un 
tempo. 

5. Farsa Atelana: chanzas e versos de mozos non profesionais. Os actores 
improvisan, presentaban máscaras fixas que representaban personaxes fixos e 
idénticos en todas a representacións: Maccus (o bobo), Bucco (o bardallas), 
Dossenus (o chepudo), Sannio (o tafur) 

Este teatro indíxena tiña a súa orixe nas cerimonias de culto, pero  se este carácter 
ritual era un sinal salientable, non o é menos o feito de basearse na improvisación. 

 

OS SUBXÉNEROS DA COMEDIA ROMANA 

 
Nin Livio Adrónico nin os seus sucesores se limitaron a traducir e adoptar o 

teatro grego  e presentalo sen orixinalidade nin personalidade ningunha na escena. 
Xorde así un problema que é a técnica  da reelaboración dos modelos gregos. Os 
autores latinos tratan de adaptarse ó gusto do público polo que cabe descartar a 
simple tradución literal da obra orixinal grega. Empregan o procedemento da 
contaminación, é dicir, introducen na trama da comedia imitada do orixinal grego 
escenas tomadas de outras comedias gregas do mesmo autor ou doutros.  

 
Non debemos de minimizar neste proceso de composición a importancia das 

manifestacións teatrais primitivas itálicas ás que se lles deben as diferenzas entre 
teatro grego e latino, por exemplo, a función do coro, que na comedia grega servía 
de entreacto, debido a que a penas existían partes cantadas. O teatro latino en 
especial o de Plauto, componse de partes recitadas (diverbia) e partes cantadas 
(cantica). O predominio das partes cantadas fixo inútil o papel do coro como 
intermedio lírico. 

 
A comedia romana, escrita en verso, como as gregas, está inspirada na 

Comedia Nova (Νέα) grega, que acada o máximo desenvolvemento nas últimas 
décadas do século IV a.C. e as primeiras do III a.C., no período coñecido como 
Helenismo, con Menandro e os contemporáneos, Filemón, Dífilo e Demófilo como 
eximios representantes. As comedias gregas eran elementos esenciais de festas 
relixiosas e dispoñían dun teatro permanente. As romanas, como xa se dixo, 
representábanse en festas relixiosas, e eran unha fonte máis de diversión entre 
moitas, polo que o escenario era ocasional e acudían cidadáns de todas as clases.  

 
Só podemos facer unha análise da comedia latina en función do material que 

chegou a nós, 26 comedias debidas a dous autores: Plauto e Terencio, que produciron 
esencialmente palliatae, pero  na historia do teatro hai varias formas ou subxéneros 
e cómpre que fixemos diferenzas e cronoloxía: 
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• Comedia Palliata: inspirada na Νέα  grega e ambientación e 

personaxes gregos, argumento complexo e festivo que atende máis ó 
texto que a expresión corporal. Plauto é a figura máis eximia de este 
tipo de comedia. A partir do  240 a.C. ata o 100 a.C. 

• Comedia Togata: non segue modelo grego, ambientación e personaxes 
romanos, cun argumento tan complicado como a palliata e o interese 
centrado no texto. Contemporánea de Plauto. Entre o 220 a.C. e o 100 
a.C. 

• Atellana: sen modelo grego, personaxes moi tipificados ítalos, de 
argumento moi simple e breve no que destaca o ton burlesco e 
gracioso. É un produto derivado da crise do xénero en torno ó ano 100 
a.C. 

• Mimo: Ambientación e personaxes gregos ou romanos, ítalos, simpleza 
no argumento, natureza festiva, bulideira. Predomina a expresión 
corporal sobre o texto. Desenvólvese principalmente no século I a.C. 
ata o fin do Imperio. 

 
PLAUTO E A PALLIATA 

 
Os filólogos antigos adoitan clasificar as comedias en: movidas (motoriae), 
sosegadas (statariae) ou mixtas (mixtae), o que podería responder á división 
moderna: comedia de intriga e comedia de costumes. 
 
A comedia latina dividíase en escenas precedidas dunha didascalia, un argumento e 
un prólogo. A didascalia ofrecía o nome do autor latino e o título da obra, o título e 
autor do orixinal grego, a festa que promovera a representación, o nome dos 
maxistrados organizadores, o director da compañía de cómicos, o número de serie da 
obra dentro das do mesmo autor e para rematar a data de representación co nome 
dos cónsules dese ano. O argumento era  resume versificado da obra. 
O prólogo é un elemento esencial na comedia que en Roma ten dúas vertentes: o 
prólogo que expón o contido da obra, e o prólogo literario, independente da acción 
que se vai a desenvolver. 
 
De Tito Macio Plauto repítese, como unha letanía que cobre a ausencia de datos 
biográficos concretos, que era un home de teatro, que vivía do teatro e que se 
preocupaba pouco da política, da arte literaria e da filosofía, quizais escarmentado 
na cabeza allea de Nevio, condenado ó desterro por facer crítica da política do 
momento. 
 
Na antigüidade circularon unhas 130 comedias atribuídas a Plauto, pero 
probablemente só 25 sexan autenticamente plautinas, e parece que só 21 garantirían 
a autoría sen dúbida algunha. Non é fácil poñerse de acordo, pero estes son os títulos 
das comedias que chegaron a nós: Amphitruo, Asinaria, Aulularia, Captivi, 
Curculio, Casina, Cistellaria,  Epidicus, Bacchides, Mostellaria, Menaechmi, 

Miles Gloriosus, Mercator, Pseudolus, Poenulus, Persa, Rudens, Stichus, 

Trinummus, Truculentus, Vidularia. 
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Os títulos poden facer referencia xa a un personaxe,  transcritos ou derivados do 
grego: Anfitrión, Báquidas, Casina, Epídico, Menecmos, Pseudolo, Estico); xa 
sobrenomes latinos: Curculius, Poenulus, Trinummus, Truculentus; xa ó estado ou 
carácter dun personaxe: Os Prisioneiros,  O Mercader,  O Xeneral Fanfarrón; xa a 
algún elemento de interese no transcurso da  obra máis o sufixo –aria determinando a 
Fabula:  Fabula Asinaria, Aulularia, Cistellaria, Mostellaria, Vidularia;  ou mesmo a 
un elemento moi accesorio, o caso e Rudens (Maroma) 
 

Todas son palliatae motoriae, nas que impera  a intriga, o enredo,  a comicidade da 
situación, nun país de fábula, onde todo é posible, incluso o que en Roma era 
inimaxinable. 
 
1.Técnicas de adaptación do orixinal grego. 
  
Non resulta sinxelo saber ata que punto Plauto adoptou o gusto da audiencia e ata  
que punto axudou a formar ese gusto, pero nas súas obras importou unha barballada 
e unha amplitude do efecto cómico que nos leva máis a Arisfófanes que  a Menandro. 
 
Os orixinais gregos non sobreviviron, pero no 1968 saíron á luz os fragmentos do Dis 
Exapaton, o modelo sobre o que Plauto constrúe Bacchides, o que permite estudar 
as técnicas de Plauto de adaptación do fragmento descuberto  (de 494 a 561). Plauto 
conservou o argumento  básico e a secuencia de escenas, nun punto concreto inverte 
a orde de aparición dos personaxes co propósito de eliminar unha pausa na acción 
onde ía un entreacto no orixinal (a comedia romana non se representaba con 
entreactos, aínda que así aparezan nas edicións modernas). O monólogo atormentado 
dun mozo namorado está salpicado de chistes. Fragmentos que serían falados sen 
acompañamento musical no orixinal grego  fanse máis longo para ser acompañados de 
frauta. A obra está ambientada en Atenas e os personaxes teñen nome grego, pero 
Plauto cambia a maioría dos do orixinal, o máis significativo, o do escravo intrigante 
que domina a acción, ó que Plauto lle chama Crisalo (dedos de ouro) o que lle 
permite xogar co seu nome. Ata a aparición do novo Menandro o estudo da 
orixinalidade plautina fundamentábase nestes aspectos: 

• Os cantica: fronte ó carácter dialogado da comedia grega, Plauto incrementa 
as partes recitadas ou cantadas e prodiga recursos estilísticos; Non é 
accidental que un canticum apareza  no principio da obra, como unha 
captatio benevolentiae do público. 

• Romanización frecuente en Plauto: deuses, lugares, costumes. 
• Peculiaridades  plautinas no estilo e linguaxe. 
• Alteracións da estrutura das obras orixinais gregas. 
• Contaminación: que provocaba incoherencias o tentar fundir dúas obras 

nunha soa. 

En resume, despois dos últimos descubrimentos filolóxicos: a linguaxe e o estilo de 
Plauto e Menandro son totalmente distintos. A comicidade plautina está máis atenta 
a diversión do espectador, polo que simplifica carácteres e tons emotivos e só está 
atenta a producir efectos cómicos. 
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2. As liñas argumentais  

As liñas argumentais do teatro de Plauto a penas cambian  dunha obra a outra: un 
mozo aspira a ter relacións cunha prostituta ou cunha moza calquera, pero non ten 
cartos para lograr o seu propósito; un escravo vivo pon toda a súa astucia ó servizo 
do mozo namorado, enganando ó vello amo, de quen non teme ameazas nin posibles 
represalias, só goza do pracer de enganalo; un vello aburrido e sente fastío da súa 
esposa tenta poñer freo ó desenfreo amoroso do mozo e ás veces cae coa mesma 
presa que busca o fillo, á fin obxecto de burla e escarnio; un alcaiote (leno) baboso 
que só pon atrancos ó desenvolvemento da acción e ó amor entre  o mozo e a 
prostituta. Superado un enmarañado enredo o desenlace resulta feliz. 
Un canón argumental típico que non lle complica a vida a espectadores de escasa 
formación que o que buscan na comedia é risa.  
Non se pode concluír do anterior que todas as comedias de Plauto sexan idénticas. No 
ámbito do estudo do teatro plautino  existen múltiples propostas de clasificación, 
entre elas a de Lejay , que distingue catro grupos:  

• Comedias de diversión final: Casina, Persa, Bacchides, Pseudolus, Asinaria, 
Stichus. 

• Comedias de intriga: Mercator, Epidicus, Curculio, Mostellaria, Menaechmi. 
• Comedias con pinturas morais: Truculentus, Poenulus, Miles Gloriosus, 

Cistellaria. 
• Comedias psicolóxicas: Captivi, Trinummus, Rudens, Vidularia, Aulularia, 

Amphitruo. 

3. Os personaxes 

Igualmente os personaxes son arquetipos, podéndose reducir os principais a nove 
categorías: os escravos (servi), os vellos (senes), os mozos (adolescentes), 
prostitutas (meretrices), as matronas (matronae), os parasitos (parasiti), alcaiotes  
(lenones e lenae), os cociñeiros (coqui), os xenerales fanfarróns (milites). Atopamos 
personaxes ben caracterizados, como Euclion  en Aulularia, Alcumena en Amphitruo, 
ou Pirgopolinices en Miles Gloriosus, pero no parece ser a procura de carácteres o 
empeño plautino. 

4. A procura do efecto inmediato 

O interese de Plauto non era tanto reproducir estruturas dramáticas como utilizalas 
para despregar todo o seu virtuosismo. A consistencia dos personaxes e do 
desenvolvemento do argumento eran sacrificados en función de efecto inmediato. O 
humor reside non tanto na ironía da situación senón na reste de chistes e equívocos: 
non son personaxes en contexto dramático senón comediantes realizando unha rutina 

Máis ben parece que Plauto  centraba todas as súas enerxías en facer rir a 
espectadores romanos de todo xénero e condición que acudían ó seu teatro, 
intranscendente desde o punto de vista argumental. Para o logro dese obxectivo 
botaba man de recursos cómicos de natureza popular: máximo movemento escénico 
(comedia motoria), ruptura da ilusión escénica, equívocos, alusións á vida romana, 
burla de provincianos e labregos, chistes, groserías, obscenidades, cunha incrible 
riqueza lingüística e métrica, base da súa popularidade no seu momento, e 
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fundamento da súa importancia no desenvolvemento do xénero  na historia da 
literatura na cultura occidental. 

Parece que Plauto era un home para entreter e un poeta. Manexa como ninguén a 
linguaxe coloquial pero probablemente os romanos non falaban como el, con 
aliteracións, con xogos de palabras, personificacións ou expresións enigmáticas, pero 
aí reside o xenio de Plauto, no gusto pola palabra. 

 
 
 
 
 
 

 

 


