
13. L’anell de Periplectomen juga un paper important en aquesta obra: quin?  
 

14. Filocomàsia és la concubina del militar, però en realitat estima Plèusicles: 
a. busca en un diccionari els significats del terme ‘concubina’ i tria aquell que s’adigui 

a la situació de Filocomàsia a l’obra. 
b. com va aconseguir la noia: la va seduir, la va comprar o la va raptar? 
c. El rapte és un motiu argumental habitual a les comèdies de Plaute i també a la 

mitologia. Esmenta alguns raptes famosos de la mitologia grecoromana. 
 

15. El text de la comèdia actua de ‘director teatral’ i ens mostra entrades i sortides de 
personatges, moviments escènics, gestualitat, etc. Un exemple concret d’això és el passatge en 
què un personatge descriu els gestos i moviments d’un altre: 

a. Quin personatge fa la descripció? 
b. A quin altre personatge es refereix? 
c. En quina escena i acte ho podem llegir?  

 
16. El tema del doble és un recurs còmic que apareix en altres comèdies de Plaute, tot i que en 
aquesta es tracta de tot el contrari: un personatge simula que és dues persones diferents. 

a. Escriu el títol de les comèdies de Plaute en què dos personatges són idèntics, fet 
     que provoca situacions còmiques. 
b. Al Miles gloriosus: com es diu el personatge que simula ser dues persones alhora? I  
     com es diu l’altra persona que representa? Quin parentiu se suposa que les uneix? 

 
17. En aquesta comèdia se’ns presenta la societat romana estructurada en tres classes socials, 
persones lliures de naixença, llibertes i esclaves: 

a. Escriu breument les característiques definitòries de cada classe social. 
b. Digues a  quina classe social pertanyen els personatges següents:  

Palestrió – Periplectomen – Plèusicles - Esceledre 
 

18. Una de les virtuts de la comèdia plautina és el domini del llenguatge com a recurs còmic. 
Sovint els personatges recorren a metàfores per descriure les seves accions, propòsits, etc. En 
aquesta obra, destaquen les metàfores relacionades amb l’arquitectura o amb la guerra: 

a. Escriu el nom d’almenys dos personatges que usen aquest tipus de metàfores? 
b. En quines ocasions o amb quina finalitat les usen? 

 
19. Plaute fou un autor d’èxit a la seva època, però la seva vàlua resideix en haver triomfat fins i 
tot segles més tard: la seva influència en la comèdia posterior és innegable i fins i tot la trobem en 
productes escènics tant actuals com el cinema. [Pots extraure conclusions a partir de la pel·lícula 
Golfus de Roma dirigida per Richard Lester el 1966.] 

____________________________________________________________________ 
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Miles gloriosus     ●    El soldat fanfarró 
 

PROPOSTA DE COMENTARI GUIAT DE L’OBRA 
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El Miles gloriosus ha estat segurament l’obra més famosa de Plaute. El conjunt de traduccions és 
ampli i variat, des de la versió més acadèmica fins l’adaptació teatral escolar més planera. 
 

Sobre l’autor i la seva obra 
1. Plaute és considerat el primer home de teatre integral, perquè alhora que era autor de les 
comèdies, també participava en el seu muntatge i representació. Sabries dir el nom d’algun altre 
autor-actor d’aquestes característiques en altres literatures? 

 
2. Les comèdies de Plaute pertanyen a un subgènere anomenat fabula palliata, en què l’acció se 
situa a Grècia. Aquest nom prové del terme pallium, que designa precisament el vestit típic grec. 
Busca en el text aquells topònims (noms de lloc) que facin referència a Grècia. 
 
3. El títol de la comèdia en llatí és ‘Miles gloriosus’. Busca en un diccionari de llatí el significat de 
l’adjectiu gloriosus. Quina relació creus que té amb el significat de l’adjectiu català “gloriós”?  
 
4. La intriga acostuma a ser complicada. Per tal de facilitar la seva comprensió, la majoria de les 
obres de Plaute s’inicien amb un pròleg, en què s’informa el públic sobre l’argument de l’obra, es 
presenta els protagonistes de la trama, es demana el silenci de l’auditori, etc. El pròleg és recitat 
per un déu (Mercuri, a Amfitrió), per un personatge al·legòric (luxuria, inopia), per algun dels 
actors o per un personatge especial anomenat prologus.  

a. Creus que aquesta obra té pròleg?  
b. Si el té, qui l’interpreta?   
c. On està ubicat dins de l’obra? al principi? Si no, en quin lloc? 
d. Quines dades s’expliquen?  

 
5. Els arguments plautins estan inspirats en models de la comèdia nova grega (Menandre) i 
antiga (Aristòfanes). El propi autor, per boca d’un personatge, admet aquesta procedència grega. 
En quin moment de la comèdia passa això? Quin personatge ens ho fa saber? Què diu 
exactament?  
 
 



 
Els personatges 

6. El món de la comèdia és un món a l’inrevés: el personatge més poderós en l’escala social 
acaba essent el més ridiculitzat, mentre que els més desfavorits i els darrers en la jerarquia social 
es converteixen en els veritables arquitectes i vencedors en la trama: 

a. Quin és el personatge socialment poderós vilipendiat aquí?  
b. Quin es el personatge socialment inferior que resulta victoriós?  

 
7. Els personatges de Plaute són arquetípics: joves ociosos i enamorats, fills de pares 
benestants; esclaus astuts i murris que col·laboren amb els seus joves amos; soldats fanfarrons 
amb diners; paràsits; alcavotes cobdicioses; traficants d’esclaves, cruels i avars; pares, antics 
cràpules, ara severs i antipàtics; la cortesana o prostituta; la matrona irascible, etc. Escriu el nom 
del personatge del Miles gloriosus que encaixa en la seva definició, tenint en compte que no 
apareixen tots els tipus que et proposem com a possibles a cada obra: 

 
dona jove amant  

matrona  

prostituta  

Pe
rso

na
tge

s 

fem
en

ins
 

alcavota-criada  

militar   

esclau llest  

esclau tanoca  

jove enamorat  

vell casat (perdulari)  

vell casat (prudent)  

vell solter  

mercader  

traficant d’esclaves  

paràsit  

Pe
rso

na
tge

s m
as

cu
lin

s 

cuiner  

 
8. Els noms que Plaute atorga als seus personatges no són gratuïts. L’anàlisi etimològica 
d’aquests “noms parlants” revela que el seu significat està íntimament relacionat amb les 
característiques dels seus portadors i portadores, o amb la funció que tenen a l’obra. [Sobre 
aquesta qüestió, consulteu el llibre de Matías López López, Los personajes de la comedia 

plautina. Nombre y función, Lleida, Pagès editors 1991.] Relaciona mitjançant números el nom de 
cada personatge amb el seu significat etimològic i la funció que assumeix dins l’obra: 

 
Núm. Nom del personatge Núm. Significat Núm. Funció 

1     PALESTRIÓ polivencedor prostituta
2 PIRGOPOLINICES  navegant il·lustre  dona jove amant 
3      ARTOTROGUS fartanera esclau tanoca
4      ESCELEDRE imitamones paràsit del militar
5 ACROTELÈUTIA  amiga de la broma  criada-alcavota 
6 MILFIDIPA 6 parpelles caigudes  esclau murri 
7      PERIPLECTOMEN malabarista jove enamorat

8     PLÈUSICLES 5 no-va-més vell solter 
empedreït 

9     FILOCOMÀSIA amant dels 
embolics militar fanfarró

 
9. A la comèdia de Plaute és habitual l’aparició en boca de personatges, tant masculins com 
femenins, de proverbis, sentències i opinions estereotipades sobre la dona en general. Aquesta 
obra no n’és una excepció. Busca si hi ha referències (bàsicament negatives) al caràcter 
típicament femení i indica quin personatge les fa:  

Idea estereotipada Personatge que la diu Ubicació: Acte i escena 
Les dones son múrries i 
malicioses per naturalesa 

  

Són unes  desvergonyides   
No tenen paraula   
Sempre demanen diners   
Estan mancades de seny   

 
10. L’obra s’enceta amb una escena protagonitzada pel militar Pirgopolinices i el seu paràsit 
Artotrogus. Cerca el significat del terme ‘paràsit’ i analitza si s’adiu al paper d’Artotrogus. 

 
11. Periplectomen és un vell amb ànima de jove que ajuda la parella d’enamorats i Palestrió a 
ensarronar el militar. En diverses ocasions, Peripelctomen fa una defensa del seu estil de vida. 
Què opina del matrimoni? I de les dones? I dels fills? Està ell casat? Té fills? 

 
L’acció 

12. Intenta resumir l’argument de l’obra en cinc línies: has pogut fer-ho, sense deixar de banda 
cap detall important? Com definiries, doncs, la trama de l’obra? Quantes intrigues s’hi poden 
identificar? 
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