La clemenza di Tito (Wolfgang Amadeus Mozart)
Personatges principals
Tito
Vitellia
Servilia
Sesto
Annio
Publio

Emperador de Roma
Filla de l’anterior emperador (Vitellio)
Germana de Sesto, enamorada d’Annio
Amic de Tito, enamorat de Vitellia
Amic de Sesto, enamorat de Servilia
Guarda i confident imperial

On passa l’acció
L'acció passa a Roma, l’any 79 després de Crist.

Resum argumental
Acte primer
Vitellia, filla de l’emperador destronat,
clama venjança contra el nou emperador, Tito,
de qui està enamorada.
Demana a Sesto, el seu enamorat i amic íntim de Tito,
que assassini l’emperador.
Sesto, contrariat, es disposa a complir la petició de Vitellia.
Per la seva banda, Annio demana al seu amic Sesto
permís per casar-se amb la seva germana Servilia.
Sesto accepta.
Al Fòrum, una marxa precedeix l’entrada de Tito
amb el seu seguici.
L’emperador rebutja els tresors de les últimes campanyes
per destinar-los als afectats del desastre
de les ciutats de Pompeia i Herculà,
que han desaparegut sota les cendres i el foc del volcà Vesuvi.
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Després, Tito anuncia a Sesto que vol casar-se amb Servilia.
Annio, per fidelitat a l’emperador, calla
i fa saber a la seva promesa que Tito es vol casar amb ella.
Però Servilia declara a l’emperador el seu amor per Annio.
Tito renuncia a aquest matrimoni,
admirat per la sinceritat de la jove.
Vitellia encara creu que Servilia és la promesa de Tito
i li llança tota mena d’acusacions.
La jove, però, li fa saber que ella és realment la futura emperadriu.
Indignada i ofesa, Vitellia fa prometre a Sesto que assassinarà Tito.
Tot i els remordiments, el jove accedeix a cometre el crim
per tal d’aconseguir casar-se amb la dona que estima.
Sesto marxa disposat a matar l’emperador.
Vitellia rep llavors una notícia inesperada per part de Publio,
confident imperial: Tito l’ha triada com a esposa.
Ja és massa tard per penedir-se,
perquè Sesto acaba d’incendiar el Capitoli
i, sembla que enmig de la confusió ha apunyalat l’emperador.
Sesto vol inculpar-se de l’assassinat, però Vitellia li ho impedeix.
Acte segon
Al palau imperial, Annio fa saber a Sesto que Tito no ha mort,
i el convenç perquè demani perdó a l’emperador.
Tot seguit, Publio detén Sesto
i el porta davant de Tito acusat d’alta traïció.
Publio anuncia a l’emperador la detenció de Sesto.
Tito interroga Sesto per saber els motius de la seva traïció.
Ell no volt trair Vitellia i es confessa com a únic culpable
de l’intent d’assassinat.
Tito condemna Sesto a morir, tot i la gran pena que això li causa.
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Annio i Servilia fan saber a Vitellia
que Sesto ha estat condemnat a morir.
Vitellia té remordiments i decideix confessar la veritat.
Però Tito, en lloc de condemnar-la,
es mostra comprensiu i la perdona.
Permet també que Sesto es casi amb Vitellia i Annio amb Servilia.
Al final, tothom lloa la clemència de l’emperador Tito.
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