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ESITYKSEN KESTO 

I OSA    1 tunti  23 minuuttia 

väliaika 

II OSA    1 tunti 

Romeon	ja	Julian	ikiaikainen	ja	traaginen	rakkaustarina	sijoi2uu	1400-luvun	
Veronaan,	jossa	kaksi	suurta	sukua,	Capule<t	ja	Montaguet,	kilpailevat	

vaikutusvallasta.		Julia	lavastaa	oman	kuolemansa	paetakseen	vanhempiensa	
määräämää	aviolii2oa,	ja	murtunut	Romeo	saa	<edon	rakaste2unsa	

kuolemasta	<etämä2ä	koko	suunnitelmaa…	

LICEU

Opera Barcelona


I CAPULETI E 

I MONTECCHI


CAPULETIT JA MONTAGUET 



TAPAHTUMAT 

I NÄYTÖS 
1. kohtaus: palatsissa 

Capellio ja Tebaldo puhuvat seuraajilleen rauhantarjouksesta, jonka on tuonut 
Capellion pojan tappaja Romeo. He ovat tarjouksen hylkäämisen puolella. Tebaldo 
julistaa kostavansa murhan juhlistaakseen tulevaa avioliittoaan Julian kanssa, ja 
tämä suunnitelma sopii Capelliolle oikein hyvin. Häitä kiirehditään. Lorenzo kertoo 
morsiamen olevan sairas, mutta se ei miesten suunnitelmia juuri hidasta. Tebaldo 
julistaa rakkauttaan, ja häät sovitaan samaksi illaksi.


Miesten huutaessa vihaansa Montagueita kohtaan, Romeo saapuu pukeutuneena 
tuon vihatun suvun lähetiksi, tarjoten rauhansopimusta jonka mukaan Romeon 
itsensä tulisi naida Giulietta sukujen yhdistämiseksi ja rauhan turvaamiseksi. Hän 
sanoo että Romeo katuu syvästi Capellion pojan kuolemaa, ja tarjoutuu itse 
ottamaan pojan paikan. Capellio sanoo Tebaldon täyttäneen sen paikan jo ja - 
miestensä yllyttämänä - torjuu kaikki puheet rauhasta. “Sota! Sota!” huutavat 
miehet, ja Romeo ottaa haasteen vastaan.


2. kohtaus: Julian huoneessa 

Giulietta ei pidä alkuunkaan kaikesta häähössötyksestä ympärillään. Lorenzo 
kertoo järjestäneensä asiat niin että Romeo voi vierailla Julian luona salaisen 
käytävän kautta, ja saavuttuaan Romeo yrittää taivutella tyttöä karkaamaan 
kanssaan. Tyttö vastustaa vedoten velvollisuuksiinsa ja lakiin, ja sanoo 
mieluummin kuolevansa särkyneeseen sydämeen kuin pettävänsä sukunsa. Nuori 
pari suree mahdotonta rakkauttaan. 


3. kohtaus: toisaalla palatsissa 

Capuletit juhlivat tulevaa avioliittoa. Romeo saapuu, jälleen valepuvussa, ja kertoo 
Lorenzolle odottavansa sotilaitaan paikalle hetkenä minä hyvänsä. Tulijoiden on 
määrä pukeutua Ghibelliineiksi, ja heidän tulee estää häiden toteutuminen. Äkkiä 
Montaguet rynnistävät palatsiin Romeo etunenässään. 

Giulietta suree yksin kohtaloaan. Romeo yrittää taas taivutella tytön karkaamaan. 
Capellio, Tebaldo ja Ghibelliinit löytävät heidät, mutta luulevat Romeota yhä 
lähetiksi. Giulietta yrittää suojella Romeota, mutta rakastavaiset revitään erilleen. 


II NÄYTÖS 
1. kohtaus: toisaalla palatsissa 

Giulietta odottaa uutisia. Lorenzo tulee kertomaan Romeon yhä elävän, mutta 
hänet viedään pian Tebaldon linnaan. Hän tarjoaa ratkaisua ongelmaan: tytön tulisi 
ottaa juoma, joka vaivuttaisi hänet kuolemankaltaiseen uneen. Hänet vietäisiin 
tuolloin suvun hautakammioon, jonne Romeo tulisi odottamaan hänen 
heräämistään.

Julia miettii vaihtoehtojaan vain hetken, ja isänsä kuullessaan ottaa juoman 
Lorenzolta.  Capellio määrää Julian lähtemään Tebaldon kanssa heti aamun 
koittaessa. Palvelusneidot anovat Capelliolta hieman sääliä tytärtä kohtaan. Tyttö 
itkee olevansa lähellä kuolemaa, ja anoo isältään anteeksiantoa, mutta Capellio ei 
taivu. Hän määrää miehiään seuraamaan Lorenzoa, ja estämään tätä puhumasta 
kenellekään.


2. kohtaus: palatsin alueella 

Romeo suree luullessaan Lorenzon unohtaneen suunnitelman. Hän kuulee jonkun 
lähestyvän, se on Tebaldo. riidan aloitettuaan kaksikko kuulee ohi kulkevat 
hautajaissaattueen. He pysähtyvät kuuntelemaan, ja ymmärtävät vainajan olevan 
Giulietta. Taistelupari suree yhdessä ja anovat kuolemaa tulevaksi.


3. kohtaus: Capuletien hautakammio 

Romeo astuu sisään hautaan seuralaistensa kanssa. Joukko suree. Romeo pyytää 
hautaa avattavaksi jotta hän voi hyvästellä rakkaansa, ja käskee seuralaistensa 
lähteä. Julian vierelle päästyään Romeo juo myrkkyä ja asettuu makaamaan tytön 
vierelle, mutta kuulee huokauksen… ja sitten tytön äänen. Julia herää ja näkee 
Romeon vierellään, luullen tämän tienneen juonesta koko ajan. Julia pyytää nyt 
Romeota lähtemään kanssaan, mutta Romeo selittää jäävänsä hautaan ikuisesti, 
hän on kuolemaisillaan. Nuori pari syleilee toisiaan, ja Romeo kuolee. Julia ei 
tahdo elää ilman häntä, ja kaatuu kuolleena rakastettunsa ruumiin päälle. Capuletit 
ja Montaguet löytävät nuoret kuolleina toistensa käsivarsilta. 


ROOLEISSA 

Romeo	|	Anna	Goryachova	

Julia	|	Ruth	Iniesta 

Tebaldo	|	Francesco	Demuro 

Lorenzo	|	Krzysztof	Bacyk	

Capellio	|	Jean	Teigen	


