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The Exterminating Angel
Thomas Adès



The Exterminating Angel
Ópera em 3 atos
Thomas Adès Música

Tom Cairns em colaboração com Thomas Adès Libreto

New York Metropolitan Opera Orchestra

Thomas Adès Maestro
Tom Cairns Encenação

os anfitriões:
Joseph Kaiser (Tenor) Edmundo de Nobile
Amanda Echalaz (Soprano) Lucia de Nobile
 

os convidados:
Audrey Luna (Soprano) Leticia Maynar
Alice Coote (Meio-Soprano) Leonora Palma
Sally Matthews (Soprano) Silvia de Ávila
Iestyn Davies (Contratenor) Francisco de Ávila
Christine Rice (Meio-Soprano) Blanca Delgado
Rod Gilfry (Barítono) Alberto Roc
Sophie Bevan (Soprano) Beatriz
David Portillo (Tenor) Eduardo
Frédéric Antoun (Tenor) Raúl Yebenes
David Adam Moore  (Barítono) Á. Gómez
Kevin Burdette (Baixo) Señor Russell
John Tomlinson (Baixo) Dr. Carlos 

os empregados:
Christian Van Horn (Baixo-Barítono) Julio
John Irvin (Tenor) Lucas, um lacaio
Ian Koziara (Tenor) Enrique, um criado
Paul Corona (Baixo-Barítono) Pablo, o cozinheiro
Mary Dunleavy (Soprano) Meni, uma criada
Catherine Cook (Meio-Soprano) Camila, uma criada

serventes:
Andrea Coleman
Marc Persing

no exterior da casa:
Jeff Mattsey (Barítono) Padre Sansón
Lucas Mann (Voz Branca) Yoli, filho de Sílvia

Hildegard Bechtler Cenografia e Figurinos
Jon Clark Desenho de Luzes
Tal Yarden Desenho de Projecções
Amir Hosseinpour Coreógrafo

duração prevista: 2:50
início da ópera às 18:00. fim do 2º ato às 19:21, com intervalo de 35 minutos dos quais 25 são com entrevistas e material gravado 
e 10 sem imagens. 
3º ato às 20:10. final da ópera às 20:50.

Cantado em Inglês, com legendas em Inglês



Ato I  Na mansão de Edmundo e Lucia de Nobile 
esperam-se convidados para jantar. O mordomo, 
Julio, não consegue impedir Lucas, o lacaio, 
de fugir, e as criadas Meni e Camila também 
tentam ir-se embora. Os Nobile chegam de uma 
noite de ópera. Quando os convidados vão para 
a sala de jantar, Meni e Camila, finalmente 
escapam juntamente com outros criados. No 
jantar, Nobile brinda a Leticia. Assim que Lucia 
anuncia o primeiro prato, o criado derrama-o 
espetacularmente no chão. Lucia decide adiar 
os seus outros “entretenimentos”, e um urso 
amestrado e vários cordeiros são encaminhados 
para o jardim. O resto dos criados foge da casa 
apesar dos protestos de Lucia. Só Julio permanece.
Na sala de estar, Blanca toca piano. Os noivos 
Eduardo e Beatriz dançam e Leonora namorisca 
com o Dr. Conde. Este confidencia a Raúl 
Yebenes que Leonora está gravemente doente 
e que não tem muito tempo de vida. A atuação 
de Blanca termina com uma aclamação geral. 
Os convidados encorajam Leticia a cantar, 
mas Roc protesta dizendo que ela já atuou 
suficientemente naquela noite. 
Alguns convidados preparam-se para partir, 
enquanto Roc adormece. No bengaleiro, Lucia 
dá ao seu amante secreto, Álvaro Gómez, um 
beijo fugaz. Os convidados tornam-se lentos e 
distraídos – apesar de ser muito tarde, nenhum 
deles tenta sair. Confuso, Edmundo oferece 
camas a quem quiser ficar. Russel e Gómez estão 
horrorizados por alguns dos convidados tirarem 
os seus casacos mas, finalmente, também eles se 
deitam para dormir. Eduardo e Beatriz retiram-se 
para um canto privado para passar a sua 
primeira noite juntos.
 
Ato II  Os convidados acordam na manhã 
seguinte. Conde examina Russel: o velho senhor 
está a morrer. Julio deveria preparar o pequeno-
almoço mas anuncia que nenhuns víveres 
foram entregues em casa. Quando Lucia tenta 
levar algumas senhoras ao seu quarto para se 
refrescarem, elas não conseguem passar o limiar 
da sala de jantar. Blanca está preocupada com 
os seus filhos, mas até ela e o seu marido estão 
incapazes de sair. Silvia acha a situação cómica, 
particularmente porque sabe que o seu filho está 
em boas mãos com o seu tutor, Padre Sansón. 

Falha uma outra tentativa dos convidados 
saírem, quando Julio se aproxima com café e as 
sobras do jantar da noite anterior. Blanca está 
desesperada, enquanto Raúl não vê qualquer 
razão para ficar excessivamente excitado. 
Francisco queixa-se que não pode mexer o café 
com uma colher de chá. Quando enviado à 
procura de uma colher de café, Julio percebe 
que também ficou prisioneiro da sala de estar. 
A noite aproxima-se. A condição de saúde 
de Russel agravou-se e este entrou em coma. 
Quando já não sobra nada para beber os 
convidados começam a entrar em pânico. Conde 
pede calma, embora pareça ele próprio estar a 
perder a compostura. Raúl torna-se agressivo e 
acusa Edmundo de ser responsável pela situação. 
Francisco está frenético. Russel recupera 
inesperadamente a consciência, expressando 
o seu alívio por não viver para experimentar 
“o extermínio”. Beatriz está preocupada com o 
pensamento de morrer entre todas estas pessoas, 
em lugar de estar sozinha com Eduardo. 
Durante a noite, Russel morre. Conde e Gómez 
levam o cadáver para um armário, o que é 
testemunhado por Eduardo e Beatriz. 

Ato III A polícia guarda a mansão e mantém 
controlada uma multidão de pessoas ali 
reunidas. Ninguém consegue entrar na casa. 
Na sala de estar, Julio e Raúl rebentam com um 
cano de água, e os convidados apressam-se a 
saciar a sua sede. Atormentados com fome, o 
comportamento de todos torna-se cada vez mais 
irracional. Blanca penteia apenas um lado do 
seu cabelo, levando Francisco a um desespero 
histérico. Incapaz de encontrar os comprimidos 
para a sua úlcera de estômago, Francisco 
presume que alguém os escondeu. Raúl espicaça 
Francisco acerca do seu relacionamento com a 
sua irmã e desencadeia uma série de insultos 
entre os dois. Edmundo tenta manter a paz, o 
que apenas lhe traz recriminações. Leonora, 
em grande sofrimento, expressa o desejo 
da assistência de Conde e da Virgem Maria. 
Francisco está enojado com o cheiro de Blanca 
e, uma vez mais, perde a compostura. No seu 
delírio, Leonora vê uma mão descarnada 
vagueando pela sala de estar. Tentando detê-la, 
apunhala a mão de Blanca com uma adaga. 
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Programa sujeito a alterações.

mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano
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L’elisir d’amore
Gaetano Donizetti
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Tosca
Giacomo Puccini
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No armário, Eduardo e Beatriz decidem tomar 
nas suas mãos as suas vidas. Roc aparece para 
molestar Leticia, mas Raúl acusa, em seu lugar, 
Gómez. Edmundo fica ferido na luta que daí 
resulta. Os cordeiros que estavam no jardim 
deambulam pela sala de estar. 
O exército colocou de quarentena a mansão. 
O Padre Sansón aparece com o filho de Silvia, 
Yoli, e as pessoas pedem que o rapaz seja enviado 
para dentro de casa. Yoli não consegue entrar.
Os convidados matam os cordeiros e cozinham-nos 
numa fogueira improvisada. Leonora lembra-se 
de uma premonição que teve na noite de ópera 
e tenta um ritual mágico com Blanca e Leticia. 
Este falha e ela declara que é necessário sangue 
inocente. Francisco descobre os corpos de 
Eduardo e Beatriz no armário. Durante uma 
outra querela, Raúl atira a caixa de comprimidos 
de Francisco para fora da sala de estar. 

Silvia desinteressa-se de tudo; embala o corpo de 
um dos cordeiros nos seus braços, pensando que 
está a embalar e a adormecer Yoli. 
O urso aparece no limiar da sala. Gradualmente, 
toma corpo entre os convidados a ideia de que 
é necessário um sacrifício para assegurar a 
libertação de todos: Edmundo deverá ser morto. 
Conde e Gómez tentam fazê-los reconsiderar, 
sem sucesso. Edmundo declara que se sacrificará 
ele próprio, mas Leticia interrompe-o. Ela percebe 
que nesse momento cada um deles está exatamente 
no mesmo sítio em que estava quando começou 
o estranho cativeiro. Com o seu encorajamento, 
os outros repetem hesitantemente os seus gestos 
desde a primeira noite. Juntos, aproximam-se 
do limite da sala, e finalmente conseguem 
atravessá-lo. Os convidados e a multidão 
no exterior da mansão encontram-se. A sua 
liberdade não irá durar muito. 


