Werther
On passa l’acció
L’acció se situa a Wetzlar, a la vora de Frankfurt, a Alemanya.

Personatges principals
Werther
Albert
Charlotte
Sophie
Batlle de la ciutat

Jove poeta, cosí i enamorat de Charlotte
Promès oficial de Charlotte
Filla del batlle, enamorada de Werther
i promesa d’Albert
Germana de Charlotte
Vidu, pare de Charlotte i de Sophie

Resum argumental
Acte primer
El batlle, a casa seva, ensenya unes nadales als dos fills petits,
tot i ser el mes de juliol, i rondina perquè els nens
s’ho prenen de broma.
Charlotte, la filla gran, es prepara per assistir al ball
que se celebrarà aquella nit.
En absència d’Albert, a qui està oficialment promesa,
l’acompanyarà el seu cosí Werther.
Aquest arriba quan Charlotte està donant de berenar
als seus germans petits.
La tendresa de la noia, la senzillesa de la casa
i la natura que l’envolta el deixen extasiat.
Werther s’enamora de Charlotte.
Werther i Charlotte surten cap al ball
acompanyats de diversos convidats
i Sophie es queda a casa amb els germans petits.
Albert arriba, després d’una absència de 6 mesos,
sense haver avisat del seu retorn.
Ell i Sophie es posen a parlar de Charlotte
i de l’imminent casament dels dos joves.
Quan es queda sol,
Albert expressa el seu amor cap a Charlotte,
segur que és correspost.
Werther i Charlotte tornen del ball.
Al jardí, Werther li declara el seu amor.
Charlotte li explica que, abans de morir,
la seva mare la va fer prometre amb Albert.
Al mateix temps li confessa que, per un moment,
havia oblidat aquesta promesa.
El batlle surt de la casa i anuncia que Albert ha tornat.
Werther es desespera
en saber que no podrà casar-se amb Charlotte.
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Acte segon
Un diumenge de finals de setembre a la plaça de Wetzlar,
mentre se celebra l’ofici religiós al temple proper.
Arriben Albert i Charlotte, que s’han casat tres mesos abans,
aparentment feliços i molt units.
Werther apareix i contempla, turmentat,
la felicitat dels dos esposos.
En acabar l’ofici, Albert s’acosta a Werther
i lloa la seva lleialtat, perquè coneix els seus sentiments
cap a Charlotte.
Werther menteix dient-li que ja l’ha oblidada,
quan el cert és que segueix estimant-la com el primer dia.
Albert se’n va.
Charlotte es troba amb Werther
que li parla dels moments que van passar junts.
Ella li recorda que és l’esposa d’Albert
i li demana que marxi,
tot i que finalment li expressa el seu desig
de tornar-lo a veure per Nadal.
Sophie arriba, alegre, i convida Werther a ballar.
Ell, malhumorat, la rebutja i se n’acomiada bruscament,
dient que és per sempre.
Sophie li fa saber a Charlotte,
que queda visiblement commoguda.
Albert comprèn llavors que la seva esposa estima Werther.
Acte tercer
Tarda del 24 de desembre, a casa d’Albert.
Charlotte, sola, pensa en Werther, de qui està enamorada,
mentre rellegeix les seves cartes.
Sophie entra, preocupada per l’estat melancòlic
de la seva germana, a qui intenta animar.
Aviat, però, s’adona que la causa de la tristor de Charlotte
és l’absència de Werther. Per animar-la, Sophie li fa prometre
que passarà el Nadal amb el seu pare i tots els germans.
Charlotte es queda sola i poc després arriba Werther,
que li declara el seu apassionat amor.
En un moment de debilitat ella cau en els seus braços,
però reacciona ràpidament i fuig, pregant-li que no torni mai més.
Albert entra, preocupat, perquè algú li ha dit que Werther ha tornat
i troba Charlotte visiblement torbada.
Abans que ella pugui explicar-li res,
un criat porta una nota de Werther en què li demana
les seves pistoles, per a un viatge molt llarg.
Albert ordena a Charlotte que lliuri l’estoig amb les armes al criat,
amb una mirada fixa i penetrant que espanta la seva esposa.
Després es tanca a l’habitació.
Tement el pitjor, Charlotte surt a buscar Werther.
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Acte quart
És la nit de Nadal.
En el gabinet de treball de Werther,
Charlotte hi entra bruscament
i veu el seu cosí estès a terra, malferit i cobert de sang.
Werther obre els ulls i reconeix la seva estimada,
a qui demana perdó per haver-se disparat.
Charlotte li confessa que sempre l’ha estimat.
Werther li demana que, si no pot ser enterrat al cementiri,
per tal com està prohibit fer-ho amb els suïcides,
que l’enterrin prop del camí que du a la ciutat,
on sap que Charlotte el visitarà.
Werther mor, mentre de la casa del batlle
arriben les veus dels infants cantant nadales.
Charlotte es desmaia sobre el cos del seu estimat.
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L’Associació Lectura Fàcil ha fet aquesta versió en Lectura Fàcil.
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