I puritani (Vincenzo Bellini)
Personatges principals
Lord Gualtiero Valton
Elvira
Sir Giorgio Valton
Lord Arturo Talbo
Sir Riccardo Forth
Sir Bruno Roberton
Enrichetta de França

governador general, pare d’Elvira
filla de Gualtiero, enamorada d’Arturo
germà de Gualtiero
cavaller, enamorat d’Elvira
comandant de l’exèrcit purità
oficial de l’exèrcit purità
vídua de Carles I Stuart

On passa l’acció
L’acció té lloc a la fortalesa governada per lord Gualtiero Valton,
prop de Plymouth (Anglaterra), l’any 1653.
El país viu una guerra civil entre catòlics, partidaris dels Stuart,
i els puritans, protestants partidaris de Cronwell.
Aquest havia aconseguit destronar el rei Carles I Stuart,
condemnat i decapitat davant el Parlament de Londres l’any 1649.

Resum argumental
Primer acte
Els soldats de la fortalesa, partidaris de Cromwell,
manifesten l’esperança de guanyar la guerra contra els Stuart.
En el castell es prepara una gran festa per celebrar el casament
d’Elvira amb Riccardo.
L’oficial Bruno consola el comandant del seu exèrcit, Riccardo.
Aquest està afligit perquè el governador, Gualtiero Valton,
que li havia promès la seva filla Elvira en matrimoni,
ha trencat el compromís.
Cedint als desitjos d’Elvira, l’ha promesa a Arturo,
de qui estava enamorada feia molt temps.
Sona una marxa
i Riccardo torna amb els seus soldats que el reclamen.
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Elvira és a la seva cambra, en el castell.
La jove desconeix la decisió del seu pare,
i es dol perquè no es vol casar amb Riccardo.
Però arriba Giorgio Valton, el seu oncle,
que li fa saber que ha convençut Gualtiero
perquè cedeixi als desitjos d’Elvira i la deixi casar amb Arturo.
La noia mostra la seva alegria.
En aquest moment Arturo arriba a la sala d’armes del castell
acompanyat de servidors carregats de regals per la seva promesa,
entre els quals hi ha un vel de núvia.
Els dos enamorats viuen una emotiva retrobada
que tothom celebra amb alegria i mostres d’afecte.
Apareix una dama misteriosa
que ha de ser acompanyada fins al Parlament de Londres,
on serà jutjada.
Gualtiero encomana a Arturo aquesta missió.
Surten tots, excepte Arturo i la dama.
Es tracta de la reina Enrichetta, vídua del rei Carles I Stuart.
Presonera durant mesos, se l’acusa de conspirar contra Cronwell.
Com a fill d’un partidari dels Stuart, Arturo s’emociona en conèixer
la identitat de la reina i promet fer tot el possible
per ajudar-la a fugir i salvar-la d’una condemna a mort segura.
Tornen Elvira i els seus parents.
Vestida de núvia, canta alegre per la seva imminent boda
i juga amb Enrichetta a posar-se i treure’s el vel nupcial.
Elvira surt per reunir-se amb el seu pare
i Arturo proposa a Enrichetta que es posi el vel nupcial
per fer-se passar per la seva promesa i així burlar la guàrdia del castell.
Quan estan a punt de fugir,
arriba Riccardo disposat a enfrontar-se amb Arturo
per casar-se amb Elvira.
Per evitar la confrontació,
Enrichetta es treu el vel i revela la seva identitat.
En contra del que s’esperaven, Riccardo els deixa marxar
i promet a Arturo que no revelarà la identitat de la seva acompanyant.
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Quan Elvira i els seus familiars tornen,
Riccardo els comunica que Arturo ha fugit amb la presonera,
a qui identifica com a amant del cavaller.
Tothom queda consternat davant de la notícia.
Maleeixen Arturo, mentre Elvira embogeix.
Segon acte
Una sala del castell.
Els parents d’Elvira s’horroritzen en conèixer la seva bogeria
i lamenten la seva desgràcia.
Riccardo apareix aleshores i comunica als presents
que el Parlament d’Anglaterra ha condemnat Arturo a mort
per la seva col·laboració en la fugida d’Enrichetta.
Per això ordena a un escamot de soldats
que trobin i empresonin el jove cavaller.
L’estat mental d’Elvira empitjora.
Apareix evocant el seu amor per Arturo,
a qui confon amb Riccardo,
davant la desesperació de Giorgio i Gualtiero.
Giorgio vol que Riccardo intercedeixi a favor d’Arturo,
per salvar Elvira i evitar que els remordiments
el persegueixin la resta de la seva vida.
Finalment Riccardo s’avé a defensar Arturo
si aquest es presenta desarmat i disposat a deixar-se empresonar.
Els dos homes es fonen en una abraçada fraternal.

Tercer acte
Han passat tres mesos.
En un bosc proper al castell,
Arturo veu de lluny Elvira a la finestra de la seva cambra.
El jove cavaller ha escapat dels seus enemics,
però abans de fugir d’Anglaterra,
ha volgut tornar a veure la seva estimada.
Arturo pot arribar fins on és Elvira, que continua en el seu deliri.
Però en trobar-se prop d’ell, la jove recupera el seny.
Arturo li explica llavors qui era la misteriosa dama
amb qui va fugir i per què va fer-ho.
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S’acosten uns soldats capitanejats per Riccardo,
disposats a detenir Arturo,
perquè s’acompleixi la seva sentència de mort.
En saber-ho, Elvira enfolleix de nou,
declarant la intenció de morir amb ell.
De sobte arriben uns missatgers que lliuren una nota a Giorgio:
els puritans han vençut. La guerra ha acabat.
Els partidaris dels Stuart han estat perdonats
i Arturo, per tant, és lliure.
Elvira torna a recuperar el seny i es disposa a casar-se amb Arturo
enmig de l’alegria general i de l’ambient de festa.
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