
Època: Cap a l'any 1200, durant les Croades 
Lloc: Turena 
Acte I[modifica | modifica el codi] 

Esplanada davant el castell de Formoutiers 

El comte Ory és un pocavergonya capaç de fer el que 
sigui per tal de conquerir una dona. S'ha proposat 
conquerir Adèle comtessa de Formoutiers, i per a fer-ho 
fingeix ser un monjo eremita. Amb la complicitat del seu 
amic Rimbaud, que anuncia a la gent del poble l'arribada 
d'un savi eremita a qui poden demanar consell, és molt 
ben rebut entre la gent del poble i li fan tota mena de 
confidències. Isolier, el patge del comte Ory no el 
reconeix i li confessa el seu amor per la comtessa Adèle. 
Després li explica el seu pla per introduir-se dins el castell 
disfressat de pelegrina. 

La comtessa també vol consell del savi i li demana què 
pot fer per combatre la melanconia que sent. L'eremita li 
proposa que s'enamori, refiant que ho farà d'ell. Ella però, 
s'enamora d'Isolier. Ory prova de dissuadir-la dient-li que 
el patge no és una persona de confiança, però finalment 
no pot controlar la seva frustració i acaba revelant la seva 
autèntica identitat. L'acte acaba amb l'arribada d'un 
correu que anuncia la tornada del germà de la comtessa 
provinent de les croades. 
Acte II[modifica | modifica el codi] 

Una gran sala a l'interior del castell 

Mentre la comtessa i les seves dames esperen l'arribada 
del comte esclata una tempesta. Un grup de beates, que 



també esperen l'arribada dels seus marits de la guerra, 
demanen aixopluc i la comtessa els en concedeix. En 
realitat és Ory acompanyat per una colla d'amics que, han 
decidit copiar-li la idea a Isolier i fer-se passar per unes 
inofensives dames religioses. 

A aquestes beates se'ls ofereix un sopar senzill i les 
deixen a soles mentre tothom es retira a dormir. 
Raimbaud assalta el celler del castell i porta vi per a tots 
els homes que acaben emborratxats. Isolier reconeix a 
Ory i revela la seva identitat a Adèle i entre tots dos 
tramen burlar-se'n. Quan el comte entra a les fosques a la 
cambra de la comtessa i li agafa la mà, però en realitat 
està agafant la mà d'Isolier. 

A mitjanit arriben els cavallers de les croades i aleshores 
Isolier assumeix el seu paper com a patge d'Ory ajudant-
lo a fugir. 

	


