
Adaptación  a película
 

Romeo  +  Julieta,  con  Leonardo  DiCaprio  e
Claire Danes. Dirixida por Baz Luhrman. 1996

Esta  película  conta  o  relato  dunha  parella
namorada pero cun tráxico final para as súas
vidas. A parella ten que pasar por dificultades
debido a enfrotamentos que hai entre as súas
familias. Cásanse a escondidas e teñen unha
pequena historia de amor ata que sucede un
xiro inmesperado, xa que os dous namorados
terán  que  separarse  e  vivir  o  seu  amor  a
distancia. ¿Aguantarán? ¿Será fácil para eles?
Estas  preguntas  son  as  que  poderedes
responder cando vexades a película.

Outro coñecido film romántico do mesmo director:
Moulin Rouge, con Ewan McGregor e Nicole Kidman. 2001.

Del tendes dispoñible a banda sonora en CD na
biblioteca.

NOTA: Todos estes artículos podédelos encontrar na nosa BIBLIOTECA 

particular,  a  BIBLIOLAMAS!

Boletín especial:
Romeo e Xulieta

Romeo e Xulieta. Cadro de Frank Dicksee. 1884.
Representación da famosa escena do balcón de Romeo e Xulieta.
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Buscando na galipedia: https://gl.wikipedia.org/wiki/Romeo_e_Xulieta 

“Romeo e Xulieta é unha traxedia en lingua inglesa de William Shakespeare,
escrita en 1597 co título orixinal de  The Most Excellent and Lamentable
Tragedie of Romeo and Juliet. [...]” 

“Os dous protagonistas acadaron co tempo un valor simbólico, derivando no
arquetipo do amor perfecto pero que a sociedade fai imposible. 

De  Romeo  e  Xulieta fixéronse  numerosas  versións:  teatrais,
cinematográficas, musicais e de banda deseñada... 

A obra traduciuse a gran número de linguas. A tradución galega data do no
ano 2003. Foi traducida ao galego por Miguel Pérez Romero”

Desta obra tan universal temos varias adaptacións:

Adaptación ao Castelán

Romeo y Julieta,  de William Shakespeare.  
Editorial Anaya, 2006.
Esta é unha das obras mais famosas da 
literatura universal e tamén unha traxedia de 
amor xuvenil, apaixoado e sen limites.
O seu autor, William Shakespeare, preséntanos 
a dúas familias: os Montesco e os Capuleto, 
grandes inimigos dende fai anos.
Romeo Montesco, o fillo desa familia coñece a 
Xulieta nunha festa organizada pola  súa familia,
os Capuleto.
Romeo,  que  acude  á  festa  enmascarado,
achégase  a  Xulieta.  Surge  entón  un  amor
ardente e cheo de paixón entre os dous mozos

destas  familias  rivais.  Un  amor  que  dará  lugar  a  un  conflicto  de  fatais
consecuencias para os amantes.

Adaptación ao Galego
Romeo e Xulieta. Edición Biblioteca Galega de Clásicos Universais.  La Voz de
Galicia, 2005.

Seguimos  falando  da  historia  de  amor  entre  dous
mozos  da  cidade  italiana  de  Verona  chamados
Romeo e  Xulieta,  que  son  de  familias  inimigas  de
vello. 
Xulieta  celebra  a  festa  dos  seus  16  anos  e  nela
coñece  a  Romeo.  Os  dous  namóranse  a  primeira
vista  ao  momento,  pero  non  saben  que  as  súas
familias  vanse  opoñer  totalmente  á  súa  relación.
Logo   de  coñecerse  sucede  aldo  inesperado:  por
causas  as  que  non  imos  revelar  Romeo  e  Xulieta
deberán manter vidas separadas, e tráxicas.

Adaptacións  ao Inglés

Tamén temos varias versións diferentes do mesmo título.

Romeo and Juliet. Como estes libros veñen a contar a mesma historia
que os anteriores,  deixámosvos un dos resumos en inglés: 
“This  adaptation  of  one  of  Shakespeare’s  most  famous
plays tells the story of Romeo and Juliet, two of literature’s
most famous lovers. Romeo and Juliet fall in love, but their
future together is made impossible by the enmity between
their two families. Their attempts to overcome their families’
hatred of each other leads to a tragic fate for the young
couple.”  https://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?
PageID=313 
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