Romeu i Julieta (Charles Gounod)
Personatges principals
Romeu
Julieta
Capulet
Frère Laurent
Stephano
Tybalt
Gertrude
Mercutio
Benvolio
Gregorio
Duc de Verona
Pàris
Benvolio

membre de la família dels Montaigu
filla de Capulet
cap de la família rival dels Montaigu
frare caputxí amic de Romeu
patge dels Montaigu
cosí de Julieta
dida de Julieta
amic de Romeu
amic de Romeu
servent de la família Capulet
màxima autoritat de Verona
promès de Julieta
servidor dels Montaigu

On passa l’acció
A Verona, ciutat del nord d’Itàlia, al segle XIII,
on viuen enfrontades dues riques famílies,
els Capulet i els Montaigu.

Acte primer
La família Capulet ofereix en el seu palau
una festa amb ball de màscares per presentar Julieta a Pàris,
a qui ha estat promesa.
Julieta confessa a la seva dida Gertrude
que encara és massa jove per casar-se.
Romeu, de la família rival Montaigu,
es presenta d’incògnit a la festa, acompanyat pels seus amics.
Just en veure Julieta se n’enamora,
i els dos mantenen una breu trobada,
sense saber que pertanyen a dues famílies enemigues.
Però Tybalt, el cosí de Julieta,
reconeix Romeu i el desafia a un duel.
El vell Capulet intervé per impedir-ho
perquè vol que la festa acabi en pau.
Romeu i els seus amics marxen, però Tybalt promet venjar-se.
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Acte segon
Romeu i els seus amics són al jardí de la casa dels Capulet.
Romeu es queda sol,
i sota el balcó de Julieta li canta una serenata.
La noia surt de casa amb el pretext de prendre la fresca.
Diversos servents dels Capulet busquen Julieta,
mentre la jove està flirtejant amb Romeu.
Gertrude adverteix els amants que els servents busquen la noia
i aconsella Romeu que marxi.
La parella decideix casar-se, anticipant-se així al casament
que el vell Capulet havia concertat per la seva filla.
Julieta fa saber al seu enamorat que una persona
de la seva confiança li durà una nota per indicar-li el lloc
i l’hora de la celebració del casament.
La parella es fon en una abraçada abans d’acomiadar-se.

Acte tercer
Cel·la de Frère Laurent, un frare caputxí, amic de Romeu.
Aquest li explica que està enamorat de Julieta,
amb qui vol casar-se.
Julieta arriba poc després i el frare els casa.
En un carrer davant de la casa dels Capulet,
Stephano, un patge dels Montaigu, provoca els seus enemics
amb una cançó sobre el matrimoni entre Romeu i Julieta.
Els Capulet, encapçalats per Tybalt, s’enfronten a Stephano.
Mercutio, amic de Romeu, apareix per defensar el patge
i desafia Tybalt, el cosí de Julieta, a un duel.
Romeu intenta posar pau
i ofereix la seva amistat a Tybalt,
però no aconsegueix evitar el duel.
La lluita d’espases entre Tybalt i Mercutio
acaba amb la mort d’aquest.
Romeu, ofuscat per la mort del seu amic i encegat per la ira,
mata Tybalt.
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Tothom lamenta la mort dels dos joves.
Benvolio aconsella al seu amic Romeu que fugi de Verona
per escapar de la justícia.
El duc de la ciutat es presenta i, assabentat del què ha passat,
decreta l’exili de Romeu.

Acte quart
L’habitació de Julieta.
Ella i el seu ja espòs Romeu han passat la nit de noces junts,
abans que ell marxi cap a l’exili.
Julieta li ha perdonat la mort del seu cosí Tybalt.
Abans d’acomiadar-se es fonen en una llarga abraçada.
Un cop Romeu ha marxat,
Gertrude entra a l’habitació per anunciar a Julieta
l’arribada del seu pare amb Frère Laurent.
Ignorant que la seva filla està assabentada de tot,
Capulet li explica la mort del seu cosí a mans de Romeu
i li anuncia el seu casament amb Pàris.
Desesperada davant d’aquesta situació,
Julieta demana ajut a Frère Laurent, que la tranquil·litza:
el caputxí expert en beuratges i pocions curatives,
n’hi donarà una que simularà la seva mort.
Un cop al panteó, avisaran Romeu que anirà a buscar-la.
Julieta, sola, es disposa a beure la poció.
Tem, però, que alguna cosa no surti bé
i que no es pugui reunir amb Romeu.
A la sala del palau dels Capulet, on s’han de celebrar les noces,
Julieta entra per reunir-se amb Pàris, el seu promès,
però cau desmaiada i els convidats la donen per morta.

Acte cinquè
Frère Laurent presagia un desenllaç tràgic
quan s’assabenta que la carta que havia de rebre Romeu
explicant la simulada mort de Julieta, no ha arribat al destinatari:
el patge que l’havia de dur ha estat ferit pels Capulet.
Romeu arriba al panteó dels Capulet on Julieta jeu.
Al creure que la seva esposa és morta,
beu un verí mortal per suïcidar-se.
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Poc després, Julieta es desperta
i troba Romeu agonitzant al seu costat.
La parella s’acomiada abans que Julieta, desesperada,
es clavi al pit una daga que du amagada entre la roba.
Els dos amants demanen perdó a Déu abans de morir abraçats.
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