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Claude Debussy
Saint-Germain-en-Laye, 22 de agosto de 1862
Paris, 25 de março de 1918

Pelléas et Mélisande
Libreto de Maurice Maeterlinck (1862-1949)
Estreia: Paris, 30 de abril de 1902

Em 1889, no decurso de uma conversa, Claude Debussy (1862-   
-1918) abordou o que entendia como um bom libreto para ópera: 
«Um sobre coisas ditas pela metade. Dois sonhos associados: 
eis o ideal. Sem país, sem data. […]; personagens que não falam; 
simplesmente submetidos à vida, ao destino, etc.» 
Sensivelmente pela mesma altura, Maurice Maeterlinck (1862-   
-1949) escreveu um texto teatral, La Princesse Maleine, que 
em poucos meses conquistou a crítica como uma inovação no 
âmbito do teatro, pelo forte carácter simbolista.  O Simbolismo 
surgiu por volta de 1885 e foi um movimento estético de 
reação ao naturalismo e ao realismo, manifestando repulsa por 
representações objetivas e um gosto acentuado pelo indefinido 
e o vago, o misterioso e o transcendente. Maeterlinck prosseguiu 
com outras peças, mas foi com Pelléas et Mélisande, em 1892, que 
o autor fez o caminho da consagração, culminando com o prémio 
Nobel em 1911. Com o passar dos anos e o esboroar do movimento 
simbolista, o interesse pela sua obra declinou acentuadamente, 
até entrar quase no esquecimento ainda antes da sua morte. No 
entanto, teve um impacto impressionante na música, tendo sido um 
dos autores literários mais requisitados pelos compositores mais 
relevantes de toda a Europa.  Luís de Freitas Branco também foi um 
deles, com um ciclo de 3 canções (1913). 
Na década de 1890, Debussy frequentava o círculo simbolista, 
identificava-se esteticamente com o movimento e já tinha 
pensado abordar musicalmente La Princesse Maleine. Mas foi 
a atmosfera peculiar de Pelléas et Mélisande que captou a 
sua atenção. Os personagens estavam despojados de vontade 
própria, espaço e tempo eram vagos e o enredo desenvolvia-se 
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sem rumo aparente. Quando foi à estreia em 1893 no Théâtre 
des Bouffes Parisiens, de imediato percebeu que havia ali 
uma afinidade estética extraordinária e que o texto poderia 
corresponder à sua visão particular sobre ópera, tentada 
noutros projetos, mas nunca verdadeiramente concretizada. A 
recensão assombrosa do crítico Arthur Symons, à representação 
da peça em 1898 em Londres é reveladora do universo 
estranhamente apelativo de Pelléas:
«Pessoas com nomes estranhos, vivendo em lugares impossíveis, 
onde só há bosques e fontes e torres à beira-mar, e castelos 
antigos, onde não há cidades, e onde a multidão comum do 
mundo está fechada à vista e à audição, movem-se como 
fantasmas silenciosos pelo palco, misteriosos para nós e não 
menos misteriosos uns para os outros. Todos eles lamentam-se 
porque não sabem, porque não podem entender, porque as 
suas próprias almas são tão estranhas para eles e de uns para 
os outros como pobres inimigos, causando feridas mortais sem 
querer. Estão sempre com medo, porque sabem que nada é 
certo no mundo ou nos seus próprios corações, e sabem que o 
amor mais frequentemente faz o trabalho do ódio, e que o ódio 
às vezes é mais terno que o amor.»
Debussy conseguiu a aprovação de Maeterlink e entregou-se 
à composição diretamente a partir do texto teatral, ao qual só 
submeteu alguns cortes de cenas para subtrair personagens 
secundários, e de texto, para depurá-lo de algumas repetições. 
Não foi um processo de composição fácil, demorou alguns anos 
e bastantes recuos que revelam a luta interior do compositor 
com a procura de uma abordagem nova à ópera, em rutura com 
as conceções mais em voga de Verdi ou Wagner. No tratamento 
vocal, recusou o virtuosismo do belcanto e a organização da 
obra em árias e recitativos. Em vez disso enveredou por uma 
escrita vocal quase em recitativo contínuo que procura respeitar 
a naturalidade do discurso falado, enfatizando a qualidade 
do texto simples, quase despojado, de Maeterlink. Os versos 
são transmitidos com muito pouco canto implícito. As vozes 
procuram mimetizar uma certa espontaneidade conseguida 
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pela ausência de desenhos motívicos ou temáticos. O ênfase 
dramático é conseguido nos padrões de acentuação e frase, 
na clareza da dicção e na constante submissão da orquestra 
à intensidade natural da voz. A ária tal como é entendida 
tradicionalmente na ópera é remetida à quase inexistência. 
Esta estratégia de contenção permite que em momentos 
criteriosamente escolhidos, o surgimento de uma secção 
melódica concreta tenha um extraordinário impacto dramático. 
É o caso de «Je venais du côté de la mer» por Pelléas no 1.º 
ato, «Fermez les yeaux et táchez de dormir» por Mélisande no 
2.º ato e, sobretudo, a canção que Mélisande canta a capella 
enquanto penteia o cabelo no 3.º ato, num momento de 
desprendimento feliz em total contraste com a constrição vocal 
que a domina durante o resto do drama. E, no entanto, no 4.º 
ato, no momento culminante da revelação do amor, Pelléas e 
Mélisande fazem-no num sussurro no meio do silêncio.
A orquestra, por seu turno, é usada com contenção ao longo 
de todo o drama e só ganha proeminência nos interlúdios 
sinfónicos que ligam as cenas. Mas é uma contenção aparente. 
O despojamento da ação e da psicologia dos personagens é 
habilmente capitalizado por Debussy. A orquestra incorpora esta 
ausência e opacidade em atmosferas de sonho, mistério, tensão, 
presságio e maravilhamento que submergem o público e o 
transportam sem resistência para a cena. A invenção melódica e 
as cambiantes expressivas trabalham em profusão para iluminar 
de significados o «canto falado» dos personagens. Para isso 
Debussy recorre à ambiguidade tonal, à utilização de cadências 
que evitam permanentemente a resolução, a sequências 
de acordes que se movimentam livremente, sem aparente 
progressão funcional, a motivos pentatónicos, escalas modais, 
octatónicas e de tons inteiros que expandem e destabilizam o 
universo sonoro e sublinham a sensação de transcendência, 
mas também de terra estranha, perda e confusão. O dispositivo 
orquestral nunca é usado na totalidade ou com a imponência 
que Wagner por exemplo, procurava, mas vai-se fragmentando 
em diferentes conjuntos, cada um com uma cor tímbrica 
própria para tingir e singularizar cada cena. Para sublinhar a 
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intemporalidade do enredo e a arbitrariedade dos personagens 
e ações, a música desenrola-se ao longo dos atos sem qualquer 
sentido de desenvolvimento temático. Há, no entanto, alguns 
leitmotivs na orquestra associados a personagens e conceitos, 
nomeadamente uma recorrente oscilação regular de 2.ª maior 
ao longo de alguns compassos, interpretada por alguns autores 
como símbolo do destino; um pequeno arabesque no oboé 
a simbolizar o mistério de Mélisande e um motivo rítmico e 
melódico algo hesitante, que invoca a inquietação de Golaud. 
A ópera Pelléas et Melisande estreou na Opéra-Comique 
de Paris em 1902. O público dividiu-se perante a conceção 
inovadora apresentada, mas a obra acabou por seduzir e vingar 
inequivocamente, com reprises todos os anos entre 1902 e 1914. 
Em Portugal a estreia fez-se no Teatro Nacional de São Carlos 
em 1925 e desde então quase não voltou aos nossos palcos. 
Esta é a grande oportunidade de reencontramo-nos com o 
universo fascinante de Pelléas et Mélisande, conduzidos pela 
sensibilidade e sofisticação extremamente singular de Debussy.

Isabel Novais
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Sinopse
Foram várias as ideias de Debussy para compor óperas, 
incluindo uma adaptação de Shakespeare — a peça As You Like 
It. Contudo, o seu grande trabalho nesta área acabou por ter 
como base uma peça contemporânea de bastante sucesso. 
Inicialmente recebida com hostilidade e incompreensão, Pelléas 
et Mélisande é atualmente considerada uma das obras-primas 
da ópera moderna, ponto alto do simbolismo, ainda que a 
subtileza da música e do texto faça com que o enorme poder 
emocional que lhe subjaz nem sempre seja evidente à primeira 
audição.

A história desta ópera passa-se no reino místico de Allemonde. 
Aí, enquanto vagueia pela floresta, o príncipe Golaud encontra 
uma rapariga misteriosa. O nome da rapariga é Mélisande; 
parece não saber de onde vem e mostra-se afligida por uma 
profunda tristeza.

Ficamos então a saber, através de uma carta lida em voz alta 
por Geneviève, a mãe de Golaud, que o príncipe se casou com 
Mélisande. A carta fora escrita pelo avô cego de Golaud, o rei 
Arkel.

Entretanto, Pelléas, o meio-irmão de Golaud, regressa das suas 
viagens e trava amizade com Mélisande, que continua pouco 
comunicativa e claramente infeliz no castelo negro e sombrio. 
Por isso mesmo, Pelléas resolve convidar Mélisande para um 
passeio, no decorrer do qual a jovem perde o seu anel de 
casamento. Este acontecimento faz despertar em Golaud uma 
certa desconfiança no que diz respeito à relação de amizade 
que existe entre Pelléas e Mélisande. Golaud interroga Yniold, 
filho do seu primeiro casamento, acerca de Pelléas e Mélisande, 
mas não consegue obter uma resposta clara. Assim, Golaud vai-
se tornando cada vez mais ciumento e, para desgosto de Arkel, 
ataca Mélisande, que está grávida.
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Pelléas sente que tem de abandonar o castelo e encontra-se 
secretamente com Mélisande pela última vez, num parque às 
portas da fortificação. Finalmente, e de forma silenciosa, os 
dois declaram o seu amor um pelo outro. Golaud, que nesse 
momento andava a espiá-los, mata Pélleas. A família cai em 
desgraça. Mélisande parece irremediavelmente doente e 
acaba por abortar. Golaud está cheio de remorsos e implora 
a Mélisande que lhe diga a verdade acerca das relações que 
manteve com Pélleas, contudo a jovem mostra-se incoerente.

No final da ópera, Arkel lamenta a miséria da vida, enquanto 
Mélisande, misteriosa até ao fim, exala o último suspiro.

Texto gentilmente cedido pela Antena 2
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ACTE I
Scène 1

Golaud
Je ne pourrai plus sortir de cette 
forêt!
Dieu sait jusqu’où cette bête m’a 
mené.
Je croyais cependant l’avoir blessée 
à mort;
et voici dans traces de sang.
Mais maintenant, je l’ai perdue de vue, 
je crois que je me suis perdu 
moi-même,
et mes chiens ne me retrouvent plus.
Je vais revenir sur mes pas.
J’entends pleurer...
Oh! Oh! qu’y a-t-il là au bord de 
l’eau?
Une petite fille qui pleure au bord de 
l’eau?
Elle ne m’entend pas. Je ne vois pas 
son visage.
Pourquoi pleures-tu?
N’ayez pas peur vous n’avez rien à 
craindre.
Pourquoi pleurez-vous, ici, toute 
seule?

Mélisande
Ne me touchez pas! 
Ne me touchez pas!

Golaud
N’ayez pas peur...
Je ne vous ferai pas...
Oh! vous êtes belle.

Mélisande
Ne me touchez pas! ne me touchez 
pas, ou je me jette à l’eau!

ATO I
Cena 1

Golaud
Nunca mais conseguirei sair desta 
floresta!
Só Deus sabe até onde aquele animal 
me trouxe.
Pensava que o tinha ferido 
de morte,
mas vejo aqui vestígios de sangue.
Mas agora perdi-o de vista,
e acho que também
me perdi.
Nem os meus cães me encontram.
Vou voltar para trás.
Oiço chorar...
Oh, oh, o que está ali à beira 
da água?
Uma menina a chorar junto 
à água?
Ela não me ouve. Não lhe vejo 
a cara.
Porque choras?
Não tenha medo, não tem nada 
a temer.
Porque chora, aqui, 
sozinha?

Mélisande
Não me toque! 
Não me toque!

Golaud
Não tenha medo...
Não lhe vou fazer...
Oh! É muito bela.

Mélisande 
Não me toque! Não me toque,
ou atiro-me à água!

Pelléas et Mélisande
Uma ópera de Claude Debussy
Libreto de Maurice Maeterlinck
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Golaud
Eu não lhe toco...
Vou ficar aqui, encostado à árvore.
Não tenha medo.
Alguém a magoou?

Mélisande
Oh, sim, sim, sim!

Golaud
Quem é que a magoou?

Mélisande
Todos! Todos!

Golaud
Que mal lhe fizeram?

Mélisande
Não quero dizer! 
Não posso dizer!

Golaud
Vá lá, não chore assim.
De onde vem?

Mélisande
Fugi! Fugi... fugi...

Golaud
Sim, mas de onde fugiu?

Mélisande
Estou perdida! Perdida!
Oh! Oh! Perdida aqui...
Eu não sou daqui...
Eu não nasci aqui...

Golaud
De onde é? Onde nasceu?

Mélisande
Oh! Oh! Longe daqui... longe... longe...

Golaud
O que brilha tão intensamente 
no fundo da água?

Mélisande
Onde? Ah! 

Golaud
Je ne vous touche pas...
Voyez, je resterai ici, contre l’arbre.
N’ayez pas peur.
Quelqu’un vous a-t-il fait du mal?

Mélisande
Oh! oui! oui! oui!

Golaud
Qui est-ce qui vous a fait du mal?

Mélisande
Tous! tous!

Golaud
Quelle mal vous a-t-on fait?

Mélisande
Je ne veux pas le dire! 
je ne peux pas le dire!

Golaud
Voyons, ne pleurez pas ainsi.
D’où venez-vous?

Mélisande
Je me suis enfuie! enfuie...enfuie...

Golaud
Oui, mais d’où vous êtes-vous enfuie?

Mélisande
Je suis perdue! perdue!
Oh! oh! perdue ici...
Je ne suis pas d’ici...
Je ne suis pas née là...

Golaud
D’où êtes-vous? Où êtes-vous née?

Mélisande
Oh! oh! loin d’ici...loin...loin...

Golaud
Qu’est-ce qui brille ainsi au fond 
de l’eau?

Mélisande
Où donc? Ah! 
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É a coroa que ele me deu.
Ela caiu enquanto chorava.

Golaud
Uma coroa?
Quem lhe deu 
uma coroa?
Vou tentar apanhá-la...

Mélisande
Não, já não a quero! 
Já não a quero.
Prefiro morrer... 
morrer de uma vez!

Golaud
Eu apanhava-a facilmente;
a água não é muito profunda.

Mélisande,
Já não a quero!
Se a tirar, atiro-me para 
o lugar dela!

Golaud
Não, não. Vou deixá-la lá.
Mas podia tirá-la sem 
dificuldade.
Ela parece muito bonita.
Já passou muito tempo 
desde que fugiu?

Mélisande
Sim, sim. E quem sois?

Golaud
Sou o Príncipe Golaud, neto de Arkel, 
o velho rei de Allemonde...

Mélisande
Oh, já tem o cabelo grisalho!

Golaud
Sim; alguns, aqui, perto das 
têmporas...
Mélisande
E a barba também...
Porque me olha assim?

C’est la couronne qu’il m’a donnée.
Elle est tombée en pleurant.

Golaud
Une couronne?
Qui est-ce qui vous a donné une 
couronne?
Je vais essayer de la prendre...

Mélisande
Non, non, je n’en veux plus! 
je n’en veux plus.
Je préfère mourir...
mourir tout de suite!

Golaud
Je pourrais la retirer facilement;
L’eau n’est pas très profonde.

Mélisande
Je n’en veux plus!
Si vous la retirez, je me jette à sa 
place!

Golaud
Non, non; je la laisserai là;
On pourrait la prendre sans peine 
cependant.
Elle semble très belle.
Y a-t-il longtemps que vous 
avez fui?

Mélisande
Oui, oui. Que êtes-vous?

Golaud
Je suis le prince Golaud le petit fils 
d’Arkel le vieux roi d’Allemonde...

Mélisande
Oh! vous avez déjà les cheveux gris!

Golaud
Oui; quelques-uns, ici, près des 
tempes...
Mélisande
Et la barbe aussi...
Pourquoi me regardez-vous ainsi?
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Golaud
Olho para os seus olhos.
Nunca fecha os olhos?

Mélisande
Sim, fecho-os durante a noite...

Golaud
Porque está tão surpreendida?

Mélisande
É um gigante!

Golaud
Sou um homem como qualquer 
outro...

Mélisande
Porque veio aqui?

Golaud
Nem eu próprio sei.
Estava a caçar na floresta.
Estava a perseguir um javali,
e apanhei o caminho errado.
Tem um ar muito jovem.
Que idade tem?

Mélisande
Começo a ficar com frio...

Golaud
Gostava de vir comigo?

Mélisande
Não, não, eu fico aqui.

Golaud
Não pode ficar 
aqui sozinha,
não pode ficar aqui a 
noite toda...
Como se chama?

Mélisande
Mélisande.

Golaud
Não pode ficar aqui, 

Golaud
Je regarde vos yeux.
Vous ne fermez jamais les yeux?

Mélisande
Si, si je les ferme la nuit...

Golaud
Pourquoi avez-vous l’air si étonnée?

Mélisande
Vous êtes un géant!

Golaud
Je suis un homme comme 
les autres...

Mélisande
Pourquoi êtes-vous venu ici?

Golaud
Je n’en sais rien moi-même.
Je chassais dans la forêt.
Je poursuivais un sanglier,
je me suis trompé de chemin.
Vous avez l’air très jeune.
Quel âge avez-vous?

Mélisande
Je commence à avoir froid...

Golaud
Voulez-vous venir avec moi?
Mélisande
Non, non, je reste ici.

Golaud
Vous ne pouvez pas rester 
ici toute seule,
Vous ne pouvez pas rester ici 
toute la nuit...
Comment vous nommez-vous?

Mélisande
Mélisande.

Golaud
Vous ne pouvez pas rester ici, 
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Mélisande. Venha comigo...

Mélisande
Eu fico aqui.

Golaud
Vai ter medo, sozinha.
Não sabemos o que está aqui... 
toda a noite...
sozinha...
Não é possível, Mélisande, 
venha, dê-me a sua mão...

Mélisande
Oh! Não me toque!

Golaud
Não grite...
Não lhe volto a tocar.
Mas vem comigo.
A noite vai ser muito escura e fria.
Venha comigo...

Mélisande
Onde vai?

Golaud
Não sei...
Eu também estou perdido...

Cena 2

Uma sala no castelo

Geneviève
Eis o que ele escreve 
ao seu irmão Pelléas:
«Uma noite encontrei-a em lágrimas
junto a uma fonte
na floresta onde me perdi.
Não sei a sua idade, quem ela é, 
nem de onde vem,
e não ouso questioná-la,
pois ela deve ter tido um grande 
susto,
e quando lhe pergunto o que lhe 
aconteceu,

Mélisande. Venez avec moi...

Mélisande
Je reste ici

Golaud
Vous aurez peur, toute seule,
On ne sait pas ce qu’il y a ici...
toute la nuit...
toute seule...
Ce n’est pas possible, Mélisande, 
venez, donnez la main...

Mélisande
Oh! ne me touchez pas!

Golaud
Ne criez pas...
Je ne vous toucherai plus
Mais venez avec moi.
La nuit sera très moire et très froide.
Venez avec moi...

Mélisande
Où allez-vous?

Golaud
Je ne sais pas...
Je suis perdu aussi...

Scène 2

Un appartement dans le château

Geneviève
Voici ce qu’il écrit à 
son frère Pelléas:
«Un soir, je l’ai trouvée tout en pleurs 
au bord d’une fontaine,
dans la forêt où je m’étais perdu.
Je ne sais ni son âge, ni qui elle est, 
ni d’où elle vient
et je n’ose pas l’interroger,
car elle doit avoir eu une grande 
épouvante,
et quand on lui demande ce qui lui 
est arrivée,
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de repente, chora como 
uma criança,
e soluça tão profundamente 
que dá medo.
Faz agora seis meses 
que me casei com ela
e não sei mais do que 
no dia em que nos conhecemos.
Entretanto, meu querido Pelléas,
tu, a quem eu amo mais 
que a um irmão,
embora não tenhamos nascido 
do mesmo pai,
entretanto, prepara o meu regresso...
Eu sei que minha mãe me perdoará 
de bom grado.
Mas receio por Arkel, apesar da sua 
bondade.
Se ele concordasse pelo menos em 
acolhê-la,
como acolheria a sua própria filha,
ao terceiro depois de chegar esta 
carta,
acende uma lâmpada no topo da 
torre que está virada para o mar.
Conseguirei vê-la da ponte do nosso 
navio.
Se não, irei para longe e não mais 
voltarei»
O que diz a isto?

Arkel
Não tenho nada a dizer.
Pode parecer-nos estranho,
porque nunca vemos senão o reverso
do destino,
incluindo o nosso próprio...
Até hoje, ele sempre seguiu os meus 
conselhos,
pensei que o tinha feito feliz
quando o mandei pedir a mão da 
Princesa Úrsula...
Ele não podia ficar sozinho,
e desde a morte da sua mulher, 
estava triste por estar sozinho;
e este casamento poria fim a longas 

elle pleure tout à coup comme 
un enfant,
et sanglote si profondément 
qu’on a peur.
Il y a maintenant six mois 
que je l’ai épousée
et je n’en sais pas plus que 
le jour de notre rencontre.
En attendant, mon cher Pelléas, toi 
que j’aime plus 
qu’un frère,
bien que nous ne soyons pas nés de 
même père,
en attendant, prépare mon retour...
Je sais que ma mère me pardonnera 
volontiers.
Mais j’ai peur d’Arkel, malgré toute sa 
bonté.
S’il consent néanmoins 
à l’accueillir, comme il accueillerait sa 
propre fille,
le troisième jour qui suivra cette 
lettre,
allume une lampe au sommet de la 
tour qui regarde la mer.
Je l’apercevrai du pont de notre 
navire,
si non j’irai plus loin et ne reviendrai 
plus...»
Qu’en dites-vous?

Arkel
Je n’en dis rien.
Cela peut nous paraître étrange,
parce que nous ne voyons jamais que 
l’envers des destinées,
l’envers même de la nôtre...
Il avait toujours suivi mes conseils 
jusqu’ici,
j’avais cru le rendre heureux 
en l’envoyant demander la main de la 
princesse Ursule...
Il ne pouvait pas rester seul,
et depuis la mort de sa femme il était 
triste d’être seul;
et se mariage allait mettre fin à de 
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guerras, a velhos ódios...
Ele não quis que assim fosse.
Que seja como ele quis:
eu nunca me interpus no caminho 
de um destino;
ele conhece o seu futuro melhor do 
que eu.
Talvez não haja acontecimentos 
desnecessários.

Geneviève
Ele sempre foi tão cuidadoso, 
sério e fechado...
Desde a morte da sua mulher, 
ele viveu apenas para o seu filho, 
o pequeno Yniold.
Ele esqueceu-se de tudo... 
O que vamos fazer?

Arkel
Quem entra?

Geneviève
É Pelléas.
Esteve a chorar.

Arkel
És tu, Pelléas?
Aproxima-te um pouco mais para eu 
te poder ver à luz.

Pelléas
Avô, recebi outra carta ao mesmo 
tempo que a carta do 
meu irmão;
uma carta do meu amigo Marcellus...
Ele está a morrer e chama-me...
Ele diz que sabe exatamente 
o dia em que a morte o virá buscar...
Ele diz-me que posso chegar antes 
dela, se quiser,
mas que não há tempo a perder.
Arkel
Mas temos de esperar algum tempo, 
porém.
Não sabemos o que nos espera com 
o regresso do teu irmão.

longues guerres, à de vieilles haines...
Il ne l’a pas voulu ainsi.
Qu’il en soit comme il a voulu:
je ne me suis jamais mis en travers 
d’une destinée;
il sait mieux que moi 
son avenir.
Il n’arrive peut être pas d’événements 
inutiles.

Geneviève
Il a toujours été si prudent, 
si grave et si ferme...
Depuis la mort de sa femme il ne 
vivait plus
que pour son fils, le petit Yniold.
Il a tout oublié... 
Qu’allons-nous faire?

Arkel
Qui est-ce qui entre là?

Geneviève
C’est Pelléas.
Il a pleuré.

Arkel
Est-ce toi, Pelléas?
Viens un peu plus près que je te voie 
dans la lumière.

Pelléas
Grand-père, j’ai reçu en même 
temps que la lettre de mon frère une 
autre lettre;
Une lettre de mon ami Marcellus...
Il va mourir et il m’appelle...
Il dit qu’il sait exactement le jour 
où la mort doit venir...
Il me dit que je puis arriver avant elle 
si je veux,
mais qu’il n’y a pas de temps à perdre.
Arkel
Il faudrait attendre quelque temps 
cependant.
Nous ne savons pas ce que le retour 
de ton frère nous prépare.
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E além disso, o teu pai não está 
connosco, ali em cima,
talvez mais doente do que o teu 
amigo...
Poderás escolher entre o pai e o 
amigo?

Geneviève
Não te esqueças de acender o 
candeeiro esta noite, Pelléas.

Cena 3

Em frente ao castelo

Mélisande
Está escuro nos jardins.
E que florestas, que florestas ao 
redor dos palácios!

Geneviève
Sim; também me surpreendeu 
quando aqui cheguei,
E surpreende a todos.
Há lugares onde nunca 
se vê o sol.
Mas habituamo-nos tão depressa...
Há muito tempo, há muito tempo...
Vivo aqui há quase 
quarenta anos...
Olhe para o outro lado, verá a luz do
mar.

Mélisande
Oiço um barulho abaixo 
de nós...

Geneviève
Sim; é alguém que sobe na 
nossa direção...
Ah! É Pelléas...
Ele ainda parece cansado de tanto 
ter esperado por si...

Mélisande
Ele não nos viu.

Et d’ailleurs ton père n’est il pas ici, 
au-dessus de nous,
plus malade peut-être que
ton ami...
Pourras-tu choisir entre le père et 
l’ami?

Geneviève
Aie soin d’allumer la lampe dès ce 
soir, Pelléas.

Scène 3

Devant le château

Mélisande
Il fait sombre dans les jardins.
Et quelles forêts, quelles forêts tout 
autour des palais!

Geneviève
Oui; cela m’étonnait ainsi quand je 
suis arrivée ici.
Et cela étonne tout le monde.
Il y a des endroits où l’on ne voit 
jamais le soleil.
Mais l’on s’y fait si vite...
Il y a longtemps, il y a longtemps...
Il y a presque quarante ans 
que je vis ici.
Regardez de l’autre côté, vous aurez 
la clarté de la mer.

Mélisande
J’entends du bruit au dessous de 
nous...

Geneviève
Oui; c’est quelqu’un qui monte 
vers nous...
Ah! c’est Pelléas...
Il semble encore fatigué de vous avoir 
attendue si longtemps...

Mélisande
Il ne nous a pas vues.
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Geneviève
Creio que ele já nos viu, mas não sabe 
o que fazer.
Pelléas, Pelléas, és tu?

Pelléas
Sim! Eu estava a vir do mar...

Geneviève
Nós também estávamos à procura 
de luz.
Aqui há um pouco mais de claridade,
mas o mar está escuro.

Pelléas
Vamos ter uma tempestade 
esta noite;
Há todas as noites desde há já 
algum tempo
e, no entanto, agora 
está tão calmo!
Podíamos embarcar sem saber
e não mais voltar.

Marinheiros
Hoé! hisse hoé!
Hoé!

Mélisande
Está algo a sair do porto...

Pelléas
Deve ser um grande navio...
As luzes são muito altas,
vamos vê-lo daqui a pouco quando 
entrar na zona de luz.

Geneviève
Não sei se o conseguiremos ver... 
ainda há uma neblina sobre o mar.

Pelléas
Parece que a neblina está a subir 
lentamente...

Mélisande
Sim, vejo ali uma pequena luz que eu 
não tinha visto...

Geneviève
Je crois qu’il nous a vues, mais il ne 
sait ce qu’il doit faire.
Pelléas, Pelléas, est-ce toi?

Pelléas
Oui! je venais du côté de la mer...

Geneviève
Nous aussi, nous cherchions 
la clarté.
Ici il fait un peu plus clair qu’ailleurs,
et cependant la mer est sombre.

Pelléas
Nous aurons une tempête 
cette nuit;
il y en a toutes les nuits depuis 
quelque temps
et cependant elle est si calme 
maintenant!
On s’embarque sans le savoir et l’on 
reviendrait plus.

Voix derriere la coulisse
Hoé! hisse hoé!
Hoé!

Mélisande
Quelque chose sort du port...

Pelléas
Il faut que ce soit un grand navire...
Les lumières sont très hautes,
nous le verrons tout à l’heure quand 
il entrera dans la band de clarté.

Geneviève
Je ne sais si nous pourrons le voir...
il y a encore une brume sur la mer.

Pelléas
On dirait que la brume s’élève 
lentement...

Mélisande
Oui, j’aperçois là-bas une petite 
lumière que je n’avais pas vue...
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Pelléas
É um farol; há outros que ainda não 
conseguimos ver.

Mélisande
O navio está na luz... 
já está longe.

Pelléas
Está a velejar para longe...

Mélisande
É o navio que me trouxe aqui.
Tem velas grandes...
Reconheço-o pelas velas...

Pelléas
Terá um mau mar esta noite...

Mélisande
Porque é que parte esta noite?
Já quase não o vemos.
Talvez ele naufrague!

Pelléas
A noite cai muito rapidamente...

Geneviève
Está na hora de voltar.
Pelléas, mostre o caminho a 
Mélisande.
Tenho de ir ver o pequeno Yniold 
um momento.

Pelléas
Não vemos mais nada no mar...

Mélisande
Vejo outras luzes.

Pelléas
São os outros faróis.
Consegue ouvir o mar?
É o vento a subir...
Vamos por aqui.
Quer dar-me a sua mão?

Mélisande
Veja, veja, tenho as mãos cheias de 
flores.

Pelléas
C’est une phare; il y en a d’autres que 
nous ne voyons pas encore.

Mélisande
Le navire est dans la lumière... 
il est déjà bien loin.

Pelléas
Il s’éloigne à toutes voiles...

Mélisande
C’est la navire qui m’a menée ici.
Il a de grandes voiles...
Je le reconnais à ses voiles...

Pelléas
Il aura mauvaise mer cette nuit...

Mélisande
Pourquoi s’en va-t-il cette nuit?
On ne le voit presque plus.
Il fera peut être naufrage!

Pelléas
La nuit tombe très vite...

Geneviève
Il est temps de rentrer.
Pelléas, montre la route 
à Mélisande.
Il faut que j’aille voir un instant 
le petit Yniold.

Pelléas
On ne voit plus rien sur la mer...

Mélisande
Je vois d’autres lumières.

Pelléas
Ce sont les autres phares.
Entendez-vous la mer?
C’est le vent qui s’élève...
Descendons par ici.
Voulez-vous me donner la main?

Mélisande
Voyez, voyez, j’ai les mains pleines de 
fleurs.
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Pelléas
Eu seguro-lhe o braço.
O caminho é íngreme e está muito 
escuro.
Eu talvez parta amanhã.

Mélisande
Oh... e porque parte?

ATO II
Cena 1

Uma fonte no parque

Pelléas
Não sabe onde 
a trouxe?
Venho muito sentar-me aqui 
por volta do meio-dia,
quando está demasiado calor nos 
jardins.
Hoje está sufocante, mesmo à 
sombra das árvores.

Mélisande 
Oh, a água está tão límpida...

Pelléas
Está fresca como no inverno.
É uma velha fonte abandonada.
Diz-se que foi uma fonte 
milagrosa,
que abria os olhos dos cegos.
Ainda é chamada «a fonte dos 
cegos».

Mélisande
Já não abre mais os olhos 
dos cegos?

Pelléas
Desde que o próprio rei está quase 
cego, já ninguém vem aqui...

Mélisande
Como se está só aqui... 
não se ouve nada.

Pelléas
Je vous soutiendrai par le bras.
Le chemin est escarpé et il 
y fait très sombre.
Je pars peut-être demain.

Mélisande
Oh!... pourquoi partez-vous?

ACTE II
Scène 1

Une fontaine dans le parc

Pelléas
Vous ne savez pas où je vous ai 
menée?
Je viens souvent m’asseoir ici
vers midi,
lorsqu’il fait trop chaud dans les 
jardins.
On étouffe aujourd’hui, même à 
l’ombre des arbres.

Mélisande
Oh! l’eau est claire...

Pelléas
Elle est fraîche comme l’hiver.
C’est une vieille fontaine abandonnée.
Il parait que c’était une fontaine 
miraculeuse,
elle ouvrait les yeux des aveugles,
on l’appelle encore «la fontaine des 
aveugles.»

Mélisande
Elle n’ouvre plus les yeux des 
aveugles?

Pelléas
Depuis que le roi est presque aveugle 
lui-même, on n’y vient plus...

Mélisande
Comme on est seul ici...
on n’entend rien.
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Pelléas
Há sempre um silêncio 
extraordinário...
Consegue ouvir-se a água a dormir...
Gostaria de se sentar perto da bacia
de mármore?
Há uma tília onde o sol 
nunca entra...

Mélisande
Vou deitar-me no mármore.
Gostava de ver o fundo da água...

Pelléas
Nunca o vimos...
É tão profundo como o mar.

Mélisande
Se houvesse algo a brilhar no fundo,
talvez o conseguíssemos ver.

Pelléas
Não se incline dessa maneira.

Mélisande
Gostava de tocar na água...

Pelléas
Cuidado para não escorregar...
Eu seguro-lhe a mão...

Mélisande
Não, não, quero mergulhar as duas 
mãos.
Parece que as minhas mãos estão 
doentes hoje...

Pelléas
Oh! Oh! Cuidado! Cuidado!
Mélisande! Mélisande! Mélisande!
Oh! O seu cabelo...

Mélisande
Não consigo, não consigo 
lá chegar!

Pelléas
O seu cabelo mergulhou na água...

Pelléas
Il y a toujours un silence 
extraordinaire...
On entendrait dormir l’eau...
Voulez-vous vous asseoir au bord du 
bassin de marbre?
Il y a un tilleul où le soleil n’entre 
jamais...

Mélisande
Je vais me coucher sur le marbre.
Je voudrais voir le fond de l’eau...

Pelléas
On ne l’a jamais vu...
Elle être aussi profonde que la mer.

Mélisande
Si quelque chose brillait au fond, on 
le verrait peut-être.

Pelléas
Ne vous penchez pas ainsi.

Mélisande
Je voudrais toucher l’eau...

Pelléas
Prenez garde de glisser...
Je vais vous tenir par la main...

Mélisande
Non, non, je voudrais y plonger les 
deux mains.
On dirait que mes mains sont malades 
aujourd’hui...

Pelléas
Oh! oh! Prenez garde! prenez garde!
Mélisande! Mélisande! Mélisande!
Oh! votre chevelure...

Mélisande
Je ne peux pas, je ne peux pas 
l’atteindre!

Pelléas
Vos cheveux ont plongé dans l’eau...



21

Mélisande
Sim, ele é mais comprido que os 
meus braços...
É mais comprido que eu...

Pelléas
Também foi junto a uma fonte que ele 
a encontrou?

Mélisande
Sim...

Pelléas
O que foi que ele lhe disse?

Mélisande
Nada, não me lembro...

Pelléas
Ele estava muito próximo de si?

Mélisande
Sim, ele queria beijar-me...

Pelléas
E a Mélisande não queria?

Mélisande
Não.

Pelléas
E porque não queria?

Mélisande
Oh! Oh! Vi algo a passar no fundo da
água...

Pelléas
Cuidado! Cuidado!
Vai cair!
Com que está a brincar?

Mélisande
Com o anel que ele me deu.

Pelléas
Não brinque assim perto de uma 
água tão profunda.

Mélisande
Oui, ils sont plus longs que 
mes bras...ils sont plus longs 
que moi...

Pelléas
C’est au bord d’une fontaine aussi 
qu’il vous a trouvée?

Mélisande
Oui...

Pelléas
Que vous a-t-il dit?

Mélisande
Rien, je ne me rappelle plus...

Pelléas
Etait-il tout près de vous?

Mélisande
Oui, il voulait m’embrasser...

Pelléas
Et vous ne vouliez pas?

Mélisande
Non.

Pelléas
Pourquoi ne vouliez-vous pas?

Mélisande
Oh! oh! j’ai vu passer quelque chose 
au fond de l’eau...

Pelléas
Prenez garde! prenez garde!
Vous allez tomber!
Avec quoi jouez-vous?

Mélisande
Avec l’anneau qu’il ma donné.

Pelléas
Ne jouez pas ainsi au-dessus d’une 
eau si profonde...
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Mélisande
As minhas mãos não tremem.

Pelléas
Como brilha ao sol!
Não o atire tão alto para o céu!

Pelléas
Caiu!

Mélisande
Caiu na água!

Pelléas
Onde está? Onde está?
Mélisande
Não o vejo a descer.

Pelléas
Acho que o vejo a brilhar!

Mélisande
O meu anel?

Pelléas
Sim, sim; ali...

Mélisande
Oh, oh, está tão longe de nós!
Não, não, não é ele... 
já não é ele.
Ele está perdido... perdido...
Há apenas um grande círculo 
sobre a água...
O que vamos fazer agora?

Pelléas
Não se deve preocupar tanto com 
um anel.
Não é nada, talvez 
o encontremos!
Ou talvez encontremos 
outro.

Mélisande
Não, não, não o encontraremos mais,
e também não encontraremos 
outros...

Mélisande
Mes mains ne tremblent pas.

Pelléas
Comme il brille au soleil!
Ne le jetez pas si haut vers le ciel!

Pelléas
Il est tombé!

Mélisande
Il est tombé dans l’eau!

Pelléas
Où est-il? Où est-il?

Mélisande
Je ne le vois pas descendre.

Pelléas
Je crois la voir briller!

Mélisande
Ma bague?

Pelléas
Oui, oui; là-bas...

Mélisande
Oh! oh! Elle est si loin de nous!
Non, non, ce n’est pas elle...
ce n’est plus elle.
Elle est perdue...perdue...
Il n’y a plus qu’un grand cercle 
sur l’eau...
Qu’allons faire maintenant?

Pelléas
Il ne faut pas s’inquiéter ainsi pour 
une bague.
Ce n’est rien, nous la retrouverons 
peut-être!
Ou bien nous en retrouverons une 
autre.

Mélisande
Non, non, nous ne la retrouverons 
plus, nous n’en trouverons pas 
d’autres non plus...
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E eu que julgava 
tê-lo nas mãos…
Eu já tinha as mãos fechadas, 
e apesar de tudo, ele caiu…
Atirei-o demasiado alto para o lado 
do sol.

Pelléas
Venha, voltaremos 
outro dia.
Venha, está na hora.
Não tarda, vêm procurar-nos.
Tocava o meio-dia quando o anel 
caiu...

Mélisande
O que diremos a Golaud se ele 
perguntar onde está?

Pelléas
A verdade, a verdade...

Cena 2

Uma sala no castelo

Golaud
Ah! Ah! Está tudo bem, 
não vai ser nada.
Mas não consigo explicar a mim 
mesmo como aconteceu.
Estava a caçar tranquilamente 
na floresta.
O meu cavalo, de repente, deixou-se 
levar sem motivo...
Será que ele viu algo 
extraordinário?
Eu tinha acabado de ouvir as doze 
badaladas do meio-dia.
À décima segunda badalada,
ele assusta-se repentinamente
e corre como um cego contra uma 
árvore!
Não sei o que aconteceu.
Caí, e ele deve ter caído 
sobre mim;

Je croyais l’avoir dans les mains 
cependant...
J’avais déjà fermé les mains, 
et elle est tombée malgré tout...
Je l’ai jetée trop haut du côté du 
soleil.

Pelléas
Venez, nous reviendrons 
un autre jour.
Venez, il est temps.
On irait à notre rencontre.
Midi sonnait au moment où l’anneau 
est tombé...

Mélisande
Qu’allons-nous dire à Golaud s’il 
demande où il est?

Pelléas
La vérité, la vérité...

Scène 2

Un appartement dans le château

Golaud
Ah! ah! tout va bien, 
cela ne sera rien.
Mais je ne puis m’expliquer comment 
cela s’est passé.
Je chassais tranquillement 
dans la forêt.
Mon cheval s’est emporté tout a coup 
sans raison...
A-t-il vu quelque chose 
d’extraordinaire?
Je venais d’entendre sonner les 
douze coups de midi.
Au douzième coup,
il s’effraie subitement
et court comme un aveugle fou 
contre un arbre!
Je ne sais plus ce qui est arrivé.
Je suis tombé, et lui doit être tombé 
sur moi;
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Cri ter toda a floresta em cima do 
peito.
Cri que o meu coração estava 
dilacerado.
Mas o meu coração é forte.
Parece que não é nada...

Mélisande
Quer um pouco de água?

Golaud
Obrigado, não tenho sede.

Mélisande
Quer outra almofada?
Esta tem uma pequena mancha 
de sangue.

Golaud
Não, não há necessidade.

Mélisande
Tem a certeza?
Não está com muitas dores?

Golaud
Não, não, já vi coisas piores.
Eu sou feito de ferro e sangue.

Mélisande
Feche os olhos e tente dormir.
Eu fico aqui a noite toda...

Golaud
Não, não quero que te 
canses assim.
Eu não preciso de nada, vou dormir 
como uma criança...
O que foi, Mélisande?
Porque choras assim de repente?

Mélisande
Eu estou...
Eu fico doente aqui...

Golaud
Estás doente?
O que tens, 
Mélisande?

je croyais avoir toute la forêt sur la 
poitrine.
Je croyais que mon cœur était 
déchiré.
Mais mon cœur est solide.
Il paraît que ce n’est rien...

Mélisande
Voulez-vous boire un peu d’eau?

Golaud
Merci, je n’ai pas soif.

Mélisande
Voulez-vous un autre oreiller?
Il y a une petite tache de sang 
sur celui-ci.

Golaud
Non; ce n’est pas la peine.

Mélisande
Est-ce bien sûr?
Vous ne souffrez pas trop?

Golaud
Non, non, j’en ai vu bien d’autres.
Je suis fait au fer et au sang.

Mélisande
Fermez les yeux et tâchez de dormir.
Je resterai ici toute la nuit...

Golaud
Non, non, je ne veux pas que tu te 
fatigues ainsi.
Je n’ai besoin de rien, je dormirai 
comme un enfant...
Qu’y-a-t-il, Mélisande?
Pourquoi pleures-tu tout à coup?

Mélisande
Je suis...
Je suis malade ici...

Golaud
Tu es malade?
Qu’as-tu donc, qu’as-tu donc, 
Mélisande?
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Mélisande
Não sei...
Eu fico doente aqui.
Prefiro dizer-lhe hoje;
Meu Senhor, eu não sou feliz aqui...

Golaud
O que te aconteceu?
Alguém te magoou?
Alguém te ofendeu?

Mélisande
Não, ninguém me 
fez mal nenhum...
Não é isso.
Golaud
Tens de me estar a esconder alguma 
coisa.
Diz-me toda a verdade, Mélisande...
É o Rei?
É a minha mãe?
É o Pelléas?

Mélisande
Não, não é o Pelléas.
Não é ninguém...
Não me consegue entender...
É algo mais forte 
do que eu...

Golaud
Vá, sê razoável, Mélisande.
O que queres que eu faça?
Já não és uma criança.
É de mim que te queres separar?

Mélisande
Não, não é isso...
Eu gostaria de partir consigo...
É aqui que eu não posso mais viver...
Sinto que não vou viver 
muito mais...

Golaud
Mas é preciso uma razão.
As pessoas vão pensar que és louca.
Vão pensar que são sonhos de 

Mélisande
Je ne sais pas...
Je suis malade ici.
Je préfère vous le dire aujourd’hui;
Seigneur, je ne suis pas heureuse ici...

Golaud
Qu’est-il donc arrivé?
Quelqu’un t’a fait du mal?
Quelqu’un t’aurait-il offensés?

Mélisande
Non, non, personne ne m’a fait le 
moindre mal...
Ce n’est pas cela.
Golaud
Mais tu dois me cacher quelque 
chose?
Dis-moi toute la vérité, Mélisande...
Est-ce le roi?
Est ce ma mère?
Est-ce Pelléas?

Mélisande
Non, non, ce n’est pas Pelléas.
Ce n’est personne...
Vous ne pouvez pas me comprendre...
C’est quelque chose qui est plus fort 
que moi...

Golaud
Voyons; sois raisonnable, Mélisande.
Que veux-tu que je fasse?
Tu n’est plus une enfant.
Est-ce moi que tu voudrais quitter?

Mélisande
On! non, ce n’est pas cela...
Je voudrais m’en aller avec vous...
C’est ici que je ne peux plus vivre...
Je sens que je ne vivrais plus 
longtemps...

Golaud
Mais il faut une raison cependant.
On va te croire folle.
On va croire à des rêves 
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criança.
Vejamos, é o Pelléas, talvez?
Acho que ele não fala contigo com 
frequência.

Mélisande
Sim, ele fala comigo às vezes.
Creio que ele não gosta de mim; 
vi nos seus olhos...
Mas ele fala comigo quando me 
encontra...

Golaud
Não o deves culpar.
Ele sempre foi assim.
Ele é um pouco estranho.
Ele vai mudar, vais ver; ele é jovem...

Mélisande
Mas não é isso...
não é isso...

Golaud
O que é então?
Não te habituas à vida 
que levamos aqui?
É verdade que este castelo é muito 
antigo e muito escuro...
É muito frio e muito profundo.
E todas as pessoas que vivem aqui, 
já são velhas.
E o campo também pode parecer 
triste,
com todas estas florestas, 
todas estas velhas florestas sem luz.
Mas podemos alegrá-las, 
se quiseres.
E depois, a alegria, não se tem 
todos os dias.
Mas diz-me qualquer coisa; 
o que for,
eu faço o que quiseres...

Mélisande
Sim, é verdade... aqui nunca se vê o 
céu.

d’enfant.
Voyons, est-ce Pelléas, peut-être?
Je crois qu’il ne te parle 
pas souvent.

Mélisande
Si, il me parle parfois.
Il ne m’aime pas, je crois; 
je l’ai vu dans ses yeux...
Mais il me parle quand il me 
rencontre...

Golaud
Il ne faut pas lui en vouloir. 
Il a toujours été ainsi.
Il est un peu étrange.
Il changera, tu verras; il est jeune...

Mélisande
Mais ce n’est pas cela...
ce n’est pas cela...

Golaud
Qu’est-ce donc?
Ne peux-tu pas te faire à la vie 
qu’on mène ici?
Il est vrai que ce château est très 
vieux et très sombre...
Il est très froid et très profond.
Et tous ceux qui l’habitent sont 
déjà vieux.
Et la campagne peut sembler triste 
aussi,
avec toutes ces forêts, toutes ces 
vieilles forêts sans lumière.
Mais on peut égayer tout cela 
si l’on veut.
Et puis, la joie, la joie, on n’en a pas 
tous les jours:
Mais dis-moi quelque chose; 
n’importe quoi, 
je ferai tout ce que tu voudras...

Mélisande
Oui, c’est vrai...on ne voit jamais 
le ciel ici.
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Eu vi-o pela primeira vez esta 
manhã...

Golaud
Então é isso que te faz chorar, 
minha pobre Mélisande?
É apenas isso?
Estás a chorar porque não vês o céu?
Vá lá, já não estás na idade de chorar 
por causa dessas coisas...
E depois, não está aí o verão?
Vais ver o céu todos os dias.
E depois, no próximo ano...
Vamos, dá-me a tua mão; 
dá-me as tuas duas mãozinhas.
Oh! Estas mãozinhas que eu podia 
esmagar como se fossem flores...
Olha, onde está o anel 
que te dei?

Mélisande
O anel?

Golaud
Sim, o anel do nosso casamento, 
onde está?

Mélisande
Eu acho... acho que ele me caiu.

Golaud 
Caiu?
Onde é que caiu?
Não o perdeste?

Mélisande
Não; caiu... deve ter caído...
mas eu sei onde está...

Golaud
Onde está?

Mélisande
Conhece... conhece...
a caverna junto ao mar?

Golaud
Sim.

Je l’ai vu la première fois 
ce matin...

Golaud
C’est donc cela qui te fait pleurer, 
ma pauvre Mélisande?
Ce n’est donc que cela?
Tu pleures de ne pas voir le ciel?
Voyons, tu n’est plus à l’âge où l’on 
peut pleurer pour ces choses...
Et puis l’été n’est pas là?
Tu vas voir le ciel tous les jours.
Et puis l’année prochaine...
Voyons, donne-moi ta main; 
donne-moi tes deux petites mains.
Oh! ces petites mains que je pourrais 
écraser comme des fleurs...
Tiens, où est l’anneau que je t’avais 
donne?

Mélisande
...l’anneau?

Golaud
Oui, la bague de nos noces, 
où est-elle?

Mélisande
Je crois...je crois qu’elle est tombée.

Golaud
Tombée?
où est-elle tombée?
Tu ne l’as pas perdue?

Mélisande
Non; elle est tombée...elle doit être 
tombée... mais je sais où elle est...

Golaud
Où est-elle?

Mélisande
Vous savez bien...vous savez bien...
la grotte au bord de la mer?

Golaud
Oui.
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Mélisande
Pois foi aí...
Deve estar lá... 
Sim, sim; eu lembro-me.
Fui lá esta manhã apanhar conchas 
para o pequeno Yniold.
Há lá algumas muito bonitas...
Escorregou-me do dedo...
depois o mar entrou e eu tive de 
sair antes de o voltar a encontrar.

Golaud
Tens a certeza que foi aí?

Mélisande
Sim, sim, tenho a certeza. 
Senti-o deslizar...

Golaud
É preciso ir procurá-lo 
imediatamente.

Mélisande
Agora? Já? 
No escuro?

Golaud
Agora, já, 
no escuro...
Preferia ter perdido tudo o que 
tenho,
do que perder este anel...
Tu não sabes o que é.
Tu não sabes de onde ele veio.
O mar vai estar muito alto hoje 
à noite.
O mar virá buscá-lo antes de ti...
despacha-te...

Mélisande
Mas não me atrevo... não me atrevo 
a ir sozinha...

Golaud
Vai, vai com qualquer um.
Mas tens de ir já, 
entendeste?

Mélisande
Eh bien, c’est là...
Il faut que ce soit là... 
Oui, oui; je me rappelle.
J’y suis allée ce matin, ramasser 
des coquillages pour le petit Yniold.
Il y en a de très beaux...
Elle a glissé de mon doigt...
puis la mer est entrée et j’ai dû sortir 
avant de l’avoir retrouvée.

Golaud
Est-tu sûre que c’est là?

Mélisande
Oui, oui, tout a fait sûre. 
Je l’ai sentie glisser...

Golaud
Il faut aller la chercher 
tout de suite.

Mélisande
Maintenant? Tout de suite? 
Dans l’obscurité?

Golaud
Maintenant, tout de suite, dans 
l’obscurité...
J’aimerais mieux avoir perdu 
tout ce que
j’ai, plutôt d’avoir perdu cette bague...
Tu ne sais pas ce que c’est.
Tu ne sais pas l’où elle vient.
La mer sera très haute 
cette nuit.
La mer viendra la prendre avant toi...
dépêche-toi...

Mélisande
Je n’ose pas...
je n’ose pas aller seule...

Golaud
Vas-y, vas-y avec n’importe qui.
Mais il faut y aller tout de suite, 
entends-tu?
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Despacha-te, pede ao Pelléas 
para ir contigo.

Mélisande
Pelléas? Ao Pelléas?
Mas Pelléas não vai querer...

Golaud
Pelléas fará tudo 
o que lhe pedires.
Conheço Pelléas melhor do que tu.
Vá lá, despacha-te.
Não vou dormir 
até ter o anel.

Mélisande
Oh! Oh! Eu não estou feliz,
não estou feliz.

Cena 3

Em frente a uma caverna

Pelléas
Sim; é aqui, estamos no sítio certo.
Está tão escuro que a entrada 
da caverna
já não se distingue do resto 
da noite...
Não há estrelas deste lado.
Vamos esperar que a lua rasgue 
aquela grande nuvem
e ilumine toda a caverna para 
poderemos entrar em segurança.
Há lugares perigosos e o caminho 
é muito estreito,
entre dois lagos cujo fundo ainda não 
foi encontrado.
Não pensei em trazer uma tocha ou 
uma lanterna.
Mas acho que a luz do céu será 
suficiente.
Nunca esteve 
nesta caverna?

Dépêche-toi; demande à Pelléas 
d’y aller avectoi

Mélisande
Pelléas? Avec Pelléas?
Mais Pelléas ne voudra pas...

Golaud
Pelléas fera tout ce que tu lui 
demandes.
Je connais Pelléas mieux que toi.
Vas-y, hâte-toi.
Je ne dormirai pas avant 
d’avoir la bague.

Mélisande
Oh! Oh! Je ne suis pas heureuse,
je ne suis pas heureuse.

Scène 3

Devant une grotte

Pelléas
Oui; c’est ici, nous y sommes.
Il fait si noir que l’entrée 
de la grotte
ne se distingue plus du reste 
de la nuit...
Il n’y a pas d’étoiles de ce côté.
Attendons que la lune ait déchiré
ce grand nuage 
elle éclairera toute la grotte et alors 
nous pourrons entrer sans danger.
Il y a des endroits dangereux et le 
sentier est très étroit,
entre deux lacs dont on n’a pas 
encore trouvé le fond.
Je n’ai pas songé à emporter une 
torche ou une lanterne.
Mais je pense que la clarté du ciel 
nous suffira.
Vous n’avez jamais pénétré dans 
cette grotte?
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Não...

Pelléas
Vamos entrar... Tem de ser capaz de 
descrever o lugar onde perdeu o 
anel, se ele lhe perguntar.
Ele é muito grande e muito bonito, 
cheio de sombras azuis.
Quando se acende uma 
pequena luz,
parece que o teto fica coberto 
de estrelas, como o céu.
Dê-me a sua mão, 
não trema assim.
Não há perigo; nós pararemos
quando já não 
conseguirmos ver a luz
do mar...
É o barulho da caverna 
que a assusta?
Consegue ouvir o mar atrás de nós?
Não parece feliz esta noite...

Pelléas
Oh, eis a luz!

Pelléas
O que foi?

Mélisande
Estão… estão...

Pelléas
Sim... Eu também os vi.

Mélisande
Vamos embora! Vamos embora!

Pelléas
São três velhos pobres que 
adormeceram...
A fome grassa no país...
Porque vieram dormir aqui?

Mélisande
Vamos embora! 
Vamos embora!

Mélisande
Non...

Pelléas
Entrons-y... Il faut pouvoir décrire 
l’endroit où vous avez perdu la bague, 
s’il vous interroge.
Elle est très grande et très belle,
elle est pleine de ténèbres bleues.
Quand on y allume une petite 
lumière,
on dirait que la voûte est couverte 
d’étoiles, comme le ciel.
Donnez-moi la main, 
ne tremblez pas ainsi.
Il n’y a pas de danger; 
nous nous arrêterons
au moment où nous n’apercevrons 
plus la clarté de la mer...
Est-ce le bruit de la grotte qui vous 
effraie?
Entendez-vous la mer derrière nous?
Elle ne semble pas heureuse cette nuit...

Pelléas
Oh! voici la clarté!

Pelléas
Qu’y a-t-il?

Mélisande
Il y a... Il y a…

Pelléas
Oui...je les ai vus aussi...

Mélisande
Allons-nous en! Allons-nous en!

Pelléas
Ce sont trois vieux pauvres qui se 
sont endormis
Il y a une famine dans le pays...
Pourquoi sont-ils venus dormir ici?

Mélisande
Allons-nous en; venez... 
Allons-nous en!
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Pelléas
Cuidado, não fale tão alto...
Vamos acordá-los...
Eles dormem profundamente.
Venha.

Mélisande
Deixe-me; 
prefiro andar sozinha.

Pelléas
Voltaremos noutro dia...

ATO III
Cena 1

Uma das torres do castelo

Mélisande
Os meus longos cabelos descem 
até à soleira da torre;
Os meus cabelos esperam por ti 
ao longo de toda a torre.
E de todo o dia, 
e de todo o dia…
São Daniel e São Miguel,
São Miguel e São Rafael,
eu nasci num domingo,
um domingo ao meio-dia...

Pelléas
Holé! Holé! Ho!

Mélisande
Quem está aí?

Pelléas
Eu, eu e eu!
O que fazes aí, à janela,
a cantar como um pássaro que não é 
daqui?

Mélisande
Estou a pentear o meu cabelo 
para a noite...

Pelléas
Prenez-garde, ne parlez pas si haut...
Ne les éveillons pas...
Ils dorment encore profondément...
Venez.

Mélisande
Laissez-moi; 
je préfère marcher seule...

Pelléas
Nous reviendrons un autre jour...

ACTE III
Scène 1

Une des tours du château

Mélisande
Mes longs cheveux descendent 
jusqu’au seuil de la tour;
Mes cheveux vous attendent 
tout le long de la tour,
Et tout le long du jour, 
et tout le long du jour.
Saint Daniel et Saint Michel,
Saint Michel et Saint Raphaël,
Je suis née un dimanche,
Un dimanche à midi...

Pelléas
Holé! Holé! ho!

Mélisande
Qui est là?

Pelléas
Moi, moi, et moi!
Que fais-tu là, à la fenêtre,
en chantant comme un oiseau qui 
n’est pas d’ici?

Mélisande
J’arrange mes cheveux 
pour la nuit...
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Pelléas
É isso que eu vejo no muro?
Pensei que tinhas luz...

Mélisande
Abri a janela; faz muito calor 
dentro da torre...
Está uma noite linda.

Pelléas
Há imensas estrelas; nunca vi tantas 
como esta noite;
mas a lua ainda está sobre o mar...
Não fiques na sombra, Mélisande, 
inclina-te um pouco, para que eu 
possa ver o teu cabelo solto.

Mélisande,
Estou horrível assim...

Pelléas
Oh! Oh! Mélisande!
Oh! Tu és bela! Tu és bela assim!
Debruça-te! Debruça-te!
Deixa-me chegar mais perto de ti...

Mélisande
Não posso chegar mais perto de ti...
Debruço-me o mais que posso...

Pelléas
Não consigo subir mais alto...
Dá-me ao menos a tua mão esta 
noite antes que eu parta...
Parto amanhã.

Mélisande
Não, não, não, não...

Pelléas
Sim, sim, parto, partirei amanhã...
Dá-me a tua mão, a tua mão, 
a tua mãozinha nos meus lábios...

Mélisande
Se partes, não te dou a minha mão...

Pelléas
Dá, dá, dá...

Pelléas
C’est là ce que je vois sur le mur?
Je croyais que tu avais de la lumière...

Mélisande
J’ai ouvert la fenêtre; 
il fait trop chaud dans la tour...
Il fait beau cette nuit.

Pelléas
Il y a d’innombrables étoiles; 
je n’en ai jamais vu autant que ce soir;
mais la lune est encore sur la mer...
Ne reste pas dans l’ombre, Mélisande, 
penche-toi un peu, que je voie tes 
cheveux dénoués.

Mélisande
Je suis affreuse ainsi...

Pelléas
Oh! oh! Mélisande!
Oh! tu es belle! Tu es belle ainsi!
Penche-toi! Penche-toi!
Laisse-moi venir plus près de toi...

Mélisande
Je ne puis pas venir plus près de toi...
Je me penche tant que je peux...

Pelléas
Je ne puis pas monter plus haut...
donne-moi du moins ta main ce soir 
avant que je m’en aille...
Je pars demain.

Mélisande
Non, non, non...

Pelléas
Si, si, je pars, je partirai demain...
Donne-moi ta main, ta main, 
ta petite main sur les lèvres...

Mélisande
Je ne te donne pas ma main si tu pars...

Pelléas
Donne, donne, donne...
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Mélisande
Não partes afinal?

Pelléas
Esperarei, esperarei...

Mélisande
Vejo uma rosa na escuridão...

Pelléas
Onde? Só consigo ver os ramos 
do salgueiro a saírem da parede...

Mélisande
Mais abaixo, mais abaixo, no jardim; 
ali, no verde escuro...

Pelléas
Não é uma rosa...
Vou ver mais tarde, mas primeiro 
dá-me a tua mão;
primeiro a tua mão...

Mélisande
Pronto, pronto.
Não me consigo debruçar mais.

Pelléas
Os meus lábios 
não alcançam a tua mão!

Mélisande
Não me posso debruçar mais...
Estou prestes a cair...
Oh! Oh! O meu cabelo está a cair 
da torre!

Pelléas
Oh! Oh! O que é?
O teu cabelo desceu na minha 
direção!
Todo o teu cabelo, Mélisande, 
todo o teu cabelo caiu da torre!
Eu seguro-o nas minhas mãos, 
eu seguro-o na minha boca...
Seguro-o no meu braço, 
ponho-o à volta do meu pescoço...
Não voltarei a abrir as minhas mãos 
esta noite!

Mélisande
Tu ne partiras pas?

Pelléas
J’attendrai, j’attendrai...

Mélisande
Je vois une rose dans les ténèbres...

Pelléas
Où donc? Je ne vois que les branches 
du saule qui dépasse le mur...

Mélisande
Plus bas, plus bas, dans le jardin; 
là-bas, dans le vert sombre...

Pelléas
Ce n’est pas une rose...
J’irai voir tout à l’heure, mais 
donne-moi ta main d’abord;
d’abord ta main...

Mélisande
Voilà, voilà.
Je ne puis pencher davantage.

Pelléas
Mes lèvres ne peuvent 
pas atteindra ta main!

Mélisande
Je ne puis me pencher davantage...
Je suis sur le point de tomber...
Oh! Oh! mes cheveux descendent 
de la tour!

Pelléas
Oh! oh! qu’est-ce que c’est?
Tes cheveux, tes cheveux descendent 
vers moi!
Toute ta chevelure, Mélisande, toute 
ta chevelure est tombée de la tour!
Je les tiens dans les mains, 
je les tiens dans la bouche...
Je les tiens dans le bras, 
je les mets autour de mon cou...
Je n’ouvrirai plus les mains 
cette nuit!
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Mélisande
Deixa-me! Deixa-me! 
Vais fazer-me cair!

Pelléas
Não, não, não!
Nunca vi um cabelo como o teu,
Mélisande!
Vê, vê, vê, ele vem de tão alto
e ainda me inunda até 
ao coração;
ainda me inunda 
até os joelhos!
E é doce, é doce como se caísse 
do céu!
Já não vejo o céu através do teu 
cabelo.
Estás a ver, estás a ver? As minhas 
duas mãos não conseguem segurá-lo;
Até cobre os ramos 
do salgueiro...
Vive como um pássaro nas minhas 
mãos,
e ama-me, ama-me 
mais do que tu!

Mélisande
Deixa-me, deixa-me...
Alguém pode vir...

Pelléas
Não, não, não, não te vou libertar 
esta noite...
Esta noite és minha prisioneira, 
toda a noite, toda a noite...

Mélisande
Pelléas! Pelléas!

Pelléas
Eu amarro-o, amarro-o aos ramos 
de salgueiro...
Não partirás mais... 
Não partirás mais...
Olha, olha, eu beijo 
o teu cabelo...
Eu deixo de sofrer entre 
o teu cabelo...

Mélisande
Laisse-moi! Laisse-moi! 
Tu vas me faire tomber!

Pelléas
Non, non, non!
Je n’ai jamais vu de cheveux comme 
les tiens, Mélisande!
Vois, vois, vois, ils viennent de si haut
et ils m’inondent encore jusqu’au 
cœur;
Ils m’inondent encore 
jusqu’aux genoux!
Et ils sont doux, ils sont doux comme 
s’ils tombaient du ciel!
Je ne vois plus le ciel à travers tes 
cheveux.
Tu vois, tu vois? Mes deux mains ne 
peuvent pas les tenir;
il y en a jusque sur les branches 
de saule...
Ils vivent comme des oiseaux dans 
mes mains,
et ils m’aiment, ils m’aiment 
plus que toi!

Mélisande
Laisse-moi, laisse-moi...
Quelqu’un pourrait venir...

Pelléas
Non, non, non, je ne te délivre pas 
cette nuit...
Tu es ma prisonnière cette nuit, 
toute la nuit, toute la nuit...

Mélisande
Pelléas! Pelléas!

Pelléas
Je les noue, je les noue aux branches 
du saule...
Tu ne t’en iras plus...
tu ne t’en iras plus...
Regarde, regarde, j’embrasse tes 
cheveux...
Je ne souffre plus au milieu 
de tes cheveux...
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Ouves os meus beijos ao longo 
do teu cabelo?
Eles sobem pelo teu cabelo...
Ele leva-te cada um deles...
Vês, vês, eu posso 
abrir as mãos...
Tenho as mãos livres e já não me 
podes abandonar...

Mélisande
Oh! Oh! Fizeste-me mal!
O que é, Pelléas? 
O que voa à minha volta?

Pelléas
São as pombas 
que saem da torre...
Assustei-as; e elas voam para longe...

Mélisande
São as minhas pombas, Pelléas.
Vamos embora, deixa-me, senão elas 
não voltam mais...

Pelléas
Porque é que elas já não voltam?

Mélisande
Elas vão perder-se na escuridão...
Deixa-me! 
Deixa-me levantar a cabeça...
Oiço um barulho de passos... 
Deixa-me!
É Golaud! 
Acho que é Golaud!
Ele ouviu-nos...

Pelléas
Espera! Espera!
O teu cabelo está enleado nos 
ramos...
Ficou preso na escuridão...
Espera! Espera! 
Está escuro.

Golaud
O que fazem aqui?

Tu entends mes baisers le long 
de tes cheveux?
Ils montent le long de tes cheveux...
Il faut que chacun t’en apporte...
Tu vois, tu vois, je puis ouvrir les 
mains...
J’ai les mains libres et tu ne peux plus 
m’abandonner...

Mélisande
Oh! oh! tu m’as fait mal!
Qu’y a-t-il Pelléas? 
Qu’est-ce qui vole autour de moi?

Pelléas
Ce sont les colombes 
qui sortent de la tour...
Je les ai effrayées; elles s’envolent...

Mélisande
Ce sont mes colombes, Pelléas.
Allons-nous-en, laisse-moi elles 
ne reviendraient plus...

Pelléas
Pourquoi ne reviendraient-elles plus?

Mélisande
Elles se perdront dans l’obscurité...
Laisse-moi! 
Laisse-moi relever la tête...
J’entends un bruit de pas... 
Laisse-moi!
C’est Golaud! 
Je crois que c’est Golaud!
Il nous a entendus...

Pelléas
Attends! Attends!
Tes cheveux son autour des 
branches...
Ils se sont accrochés dans 
l’obscurité...
Attends! Attends! Il fait noir.

Golaud
Que faites-vous ici?
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Pélleas
O que faço aqui? Eu…

Golaud
Vocês são umas crianças...
Mélisande, não te debruces assim à 
janela, que podes cair...
Não sabem que é tarde?
É quase meia-noite.
Não brinquem assim no escuro.
Vocês são umas crianças...
Que criancices!
Que criancices!

Cena 2

Nos subterrâneos do castelo

Golaud
Cuidado; por aqui, por aqui.
Nunca entrou nestas passagens 
subterrâneas?

Pelléas
Sim, uma vez; nos velhos tempos; 
mas há muito tempo...

Golaud
Aqui está a água estagnada de que
falei...
Sente o cheiro a morte 
que sobe?
Vamos até ao fim daquela saliência de 
rocha e curve-se um pouco;
ela virá atingi-lo na cara.
Curve-se, não tenha medo... eu 
seguro-o, dê-me...
Não, não, a mão não... pode 
escorregar... o braço.
Está a ver o abismo, Pelléas? 
Pelléas?

Pelléas
Sim, acho que estou a ver o fundo do 
abismo!
É a luz que treme assim? 
Golaud?

Pelléas
Ce que je fais ici ? Je…

Golaud
Vous êtes des enfants...
Mélisande, ne te penche pas ainsi à la 
fenêtre, tu vas tomber...
Vous ne savez pas qu’il est tard?
Il est près de minuit.
Ne jouez pas ainsi dans l’obscurité.
Vous êtes des enfants...
Quels enfants!
Quels enfants!

Scène 2

Les souterrains du château

Golaud
Prenez garde. Par ici, par ici.
Vous n’avez jamais pénétré dans ces 
souterrains?

Pelléas
Si, une fois; dans le temps; 
mais il y a longtemps...

Golaud
Eh bien, voici l’eau stagnante dont je 
vous parlais...
Sentez-vous l’odeur de mort qui 
monte?
Allons jusqu’au bout de ce rocher qui 
surplombe et penchez-vous un peu;
elle viendra vous frapper au visage.
Penchez-vous; n’ayez pas peur...je 
vous tiendrai, donnez-moi...
Non, non, pas la main... elle pourrait 
glisser... le bras.
Voyez-vous le gouffre, Pelléas? 
Pelléas?

Pelléas
Oui, je crois que je vois le fond du 
gouffre!
Est-ce la lumière qui tremble ainsi? 
Vous?
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Golaud
Sim, é a lanterna...
Estava a abaná-la para iluminar as 
paredes...

Pelléas
Estou a sufocar aqui... Vamos sair.

Golaud
Sim, vamos sair.

Cena 3

Um terraço à saída do subterrâneo

Pelléas
Ah, finalmente respiro!
Pensei por um momento que me ia 
magoar nestas enormes 
grutas;
Estive quase a cair...
O ar é tão húmido e pesado como 
um orvalho de chumbo
e a escuridão é tão espessa como 
uma pasta venenosa.
E agora, respiro todo 
o ar do mar!
Está um vento fresco, fresco como 
uma folha que acaba de se abrir,
sobre as pequenas folhas verdes.
Pronto! Acabaram de regar as flores 
na beira do terraço
e o cheiro do verde e das rosas 
molhadas sobe até aqui.
Deve ser quase meio-dia; eles já 
estão à sombra da torre...
É meio-dia, ouço os sinos 
a tocar
e as crianças que descem à praia 
para tomar banho...
Olhe, eis a nossa mãe e Mélisande 
numa janela da torre...

Golaud
Sim!

Golaud
Oui, c’est la lanterne...
Voyez, je l’agitais pour éclairer les 
parois...

Pelléas
J’étouffe ici...sortons.

Golaud
Oui, sortons.

Scène 3

Une terrasse au sortir des souterrains

Pelléas
Ah! je respire enfin!
J’ai cru, un instant que j’allais me 
trouver mal dans ces énormes 
grottes.
J’ai été sur le point de tomber...
Il y a là un air humide et lourd comme 
une rosée de plomb
et des ténèbres épaisses comme 
une pâte empoisonnée.
Et maintenant, tout l’air de 
toute la mer!
Il y a un vent frais, voyez, frais comme 
une feuille qui vient de s’ouvrir,
sur les petites lames vertes.
Tiens! On vient d’arroser les fleurs 
au bord de la terrasse
et l’odeur de la verdure et des roses 
mouillées montent jusqu’ici.
Il doit être près de midi; elles sont 
déjà dans l’ombre de la tour...
It est midi, j’entends sonner les 
cloches
et les enfants descendent vers la 
plage pour se baigner...
Tiens, voilà notre mère et Mélisande 
à une fenêtre de la tour...

Golaud
Oui!
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Elas refugiaram-se no lado da 
sombra.
A propósito de Mélisande, 
eu ouvi o que aconteceu
e o que foi dito ontem à noite.
Sei-o bem, 
são jogos de crianças;
mas não se devem repetir.
Ela é muito delicada, 
e deve ser poupada ainda mais,
pois em breve poderá ser mãe,
e a mínima emoção poderá levar 
a um infortúnio.
Esta não é a primeira vez 
que reparo que pode haver algo 
entre vocês...
É mais velho do que ela, 
será suficiente dizer-lhe...
Evite-a o mais possível;
mas sem afetação,
sem afetação...

Cena 4

Em frente ao castelo

Golaud
Vem, vamos sentar-nos aqui, Yniold;
Senta-te no meu colo;
Vamos ver daqui o que se passa 
na floresta.
Já não te vejo 
há algum tempo.
Tu também me abandonaste; 
estás sempre com a mãezinha...
Olha, estamos sentados mesmo 
por baixo das janelas da mãezinha.
Talvez ela esteja agora a dizer as suas 
orações da noite...
Mas diz-me, Yniold, ela está muitas 
vezes com o teu tio Pelléas, não está?

Yniold
Sim, sim, sempre, quando o paizinho 
não está cá.

Elles se sont réfugiées du côté de 
l’ombre.
A propos de Mélisande, 
j’ai entendu ce qui s’est passé
et ce qui s’est dit hier au soir.
Je le sais bien, ce sont là jeux 
d’enfants;
mais il ne faut pas que cela se répète.
Elle est très délicate, et il faut 
qu’on la ménage d’autant plus
qu’elle sera peut-être bientôt mère,
et la moindre émotion pourrait 
amener un malheur.
Ce n’est pas la première fois que 
je remarque qu’il pourrait y avoir 
quelque chose entre vous...
Vous êtes plus âgé qu’elle, 
il suffira de vous l’avoir dit...
Evitez-la autant que possible;
mais sans affectation, d’ailleurs, 
sans affectation...

Scène 4

Devant le château

Golaud
Viens, nous allons nous asseoir ici, 
Yniold; viens sur mes genoux.
Nous verrons d’ici ce qui se passe 
dans la forêt.
Je ne te vois plus du tout depuis 
quelque temps.
Tu m’abandonnes aussi; 
tu es toujours chez petite mère...
Tiens, nous sommes tout juste assis 
sous les fenêtres de petite mère.
Elle fait peut-être sa prière du soir en 
ce moment...
Mais dis-moi, Yniold, elle est souvent 
avec ton oncle Pelléas, n’est-ce pas?

Yniold
Oui, oui, toujours, petit père; quand 
vous n’êtes pas là.
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Golaud
Ah!
Olha, está alguém a passar com uma 
lanterna no jardim!
Mas disseram-me que eles 
não gostavam um do outro...
Parece que eles discutem muito... 
não?
Isso é verdade?

Yniold
Sim, sim, é verdade.

Golaud
Sim? Ah! Ah!
Mas discutem por que motivo?

Yniold
Sobre a porta.
Golaud
Como? Sobre a porta?
Do que é que estás a falar?

Yniold
Porque não pode estar 
aberta.

Golaud
Quem não quer que esteja aberta?
Porque discutem eles sobre isso?

Yniold
Não sei, paizinho. 
É por causa da luz.

Golaud
Não te estou a falar da luz, estou a 
falar-te da porta.
Não ponhas assim a mão na boca...
Vamos ver...

Yniold
Paizinho! Paizinho!
Não voltarei a fazer...

Golaud
Então? Porque estás a chorar agora?
O que aconteceu?

Golaud
Ah!
Tiens, quelqu’un passe avec une 
lanterne dans le jardin!
Mais on m’a dit qu’ils ne s’aimaient 
pas...
Il paraît qu’ils se querellent souvent...
non?
Est-ce vrai?

Yniold
Oui, oui, c’est vrai.

Golaud
Oui? Ah! ah!
Mais à propos de quoi se querellent-ils?

Yniold
A propos de la porte.
Golaud
Comment? A propos de la porte ?
Qu’est-ce que racontes là?

Yniold
Parce qu’elle ne peut pas être 
ouverte.

Golaud
Qui ne veut pas qu’elle soit ouverte?
Voyons pourquoi se querellent-ils?

Yniold
Je ne sais pas, petit père. 
A propos de la lumière.

Golaud
Je ne te parle pas de la lumière; 
je te parle de la porte.
Ne mets pas ainsi la main dans la 
bouche... Voyons...

Yniold
Petit père! petit père!
Je ne le ferai plus...

Golaud
Voyons; pourquoi pleures-tu 
maintenant? Qu’est-il arrivé?
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Yniold
Oh! Oh! Paizinho! 
Magoou-me!

Golaud
Magoei-te? Onde te magoei? 
Foi sem querer…

Yniold
Aqui, aqui, no meu bracinho...

Golaud
Foi sem querer. 
Não chores mais.
Dou-te uma coisa amanhã.

Yniold
O quê, paizinho?

Golaud
Um arco e flechas.
Mas diz-me o que sabes sobre a 
porta.

Yniold
Flechas grandes?

Golaud
Sim, setas muito grandes.
Mas por que eles não querem 
a porta aberta?
Vá lá, responde-me de uma vez!
Não, não, não abras a boca 
para chorar,
eu não estou zangado.
Do que falam eles quando estão 
juntos?

Yniold
O Pelléas e a mãezinha?

Golaud
Sim. Do que falam?

Yniold
De mim; sempre de mim.

Golaud
E o que dizem de ti?

Yniold
Oh! oh! Petit père! 
Vous m’avez fait mal!

Golaud
Je t’ai fait mal? Où t’ai-je fait mal? 
C’est sans le vouloir...

Yniold
Ici, ici, à mon petit bras...

Golaud
C’est sans le vouloir; voyons, ne 
pleure plus. Je te donnerai quelque 
chose demain.

Yniold
Quoi, petit père?

Golaud
Un carquois et des flèches.
Mais dis-moi ce que tu sais de la 
porte.

Yniold
De grandes flèches?

Golaud
Oui, de très grandes flèches.
Mais pourquoi ne veulent-ils pas 
que la porte soit ouverte?
Voyons, réponds-moi à la fin!
Non, non, n’ouvre pas la bouche 
pour pleurer...
je ne suis pas fâché.
De quoi parlent-ils quand ils sont 
ensemble?

Yniold
Pelléas et petite mère?

Golaud
Oui; de quoi parlent-ils?

Yniold
De moi; toujours de moi.

Golaud
Et que disent-ils de toi?
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Yniold
Eles dizem que eu vou ser muito alto.

Golaud
Ah, miséria de vida a minha!
Estou aqui como um cego à procura 
do seu tesouro no fundo 
do oceano!
Estou aqui como um recém-nascido 
perdido na floresta e tu...
Pronto, Yniold, eu estava distraído, 
vamos conversar a sério.
O Pelléas e a mãezinha nunca falam 
de mim quando não estou presente?

Yniold
Sim, sim, paizinho.

Golaud
Ah!... E o que dizem de mim?

Yniold
Eles dizem que eu vou ser tão grande 
como o paizinho.

Golaud
Estás sempre perto deles?

Yniold
Sim, sempre, paizinho.

Golaud
Eles nunca te dizem para ires brincar 
para outro lado?

Yniold
Não, paizinho, eles têm medo quando 
eu não estou lá.

Golaud
Têm medo?
Como sabes que eles têm medo?

Yniold
Eles choram sempre no escuro.

Golaud
Ah! Ah!

Yniold
Ils disent que je serai très grand.

Golaud
Ah! misère de ma vie!
Je suis ici comme un aveugle qui 
cherche son trésor au fond de 
l’océan!
Je suis ici comme un nouveau-né 
perdu dans la forêt et vous...
Mais voyons, Yniold, j’étais distrait; 
nous allons causer sérieusement.
Pelléas et petite mère ne parlent-ils 
jamais de moi quand je ne suis pas là?

Yniold
Si, si, petit père.
Golaud
Ah!...Et que disent-ils de moi?

Yniold
Ils disent que je deviendrai aussi 
grand que vous.

Golaud
Tu es toujours près d’eux?

Yniold
Oui, oui, toujours, petit père.

Golaud
Ils ne te disent jamais d’aller jouer
ailleurs?

Yniold
Non, petit père, ils ont peur quand je 
ne suis pas là.

Golaud
Ils ont peur?
A quoi vois-tu qu’ils ont peur?

Yniold
Ils pleurent toujours dans l’obscurité.

Golaud
Ah! ah!
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Yniold
Isso também o faz chorar...

Golaud
Sim, sim!

Yniold
Ela é pálida, paizinho!

Golaud
Ah! Ah! Paciência, meu Deus, 
paciência...

Yniold
O quê, paizinho?

Golaud
Nada, nada, meu filho. Vi um lobo 
passar na floresta.
Eles alguma vez se beijaram?
Não?

Yniold
Se eles se beijaram, paizinho?
Não, não.
Ah! Sim, paizinho, uma vez... 
uma vez em que chovia...

Golaud
Eles beijaram-se?
Mas como? Como é que eles se 
beijaram?

Yniold
Assim, paizinho, assim.
Ah! Ah! A sua barba, paizinho!
Pica, pica!
Está a ficar cinzenta, paizinho,
e o seu cabelo também, 
todo cinzento, todo.
Ah! Ah! A mãezinha acendeu 
o seu candeeiro.
Está luz, paizinho, está luz...

Golaud
Sim, começa a fazer luz.

Yniold
Vamos também, paizinho; 
vamos também...

Yniold
Cela fait pleurer aussi...

Golaud
Oui, oui!

Yniold
Elle est pâle, petit père!

Golaud
Ah! Ah! Patience, mon Dieu, 
patience...

Yniold
Quoi, petit père?

Golaud
Rien, rien, mon enfant. J’ai vu passer 
un loup dans la forêt.
Ils s’embrassent quelquefois?
Non?

Yniold
Qu’ils s’embrassent, petit père?
Non, non.
Ah! Si, petit père, si une fois...
une fois qu’il pleuvait...

Golaud
Ils se sont embrassés?
Mais comment, comment, 
se sont-ils embrassés?

Yniold
Comme çà, petit père, comme çà.
Ah! ah! votre barbe, petit père!
Elle pique, elle pique!
Elle devient toute grise, petit père,
et vos cheveux aussi, tout gris, 
tout gris.
Ah! Ah! Petite mère a allumé 
sa lampe.
Il fait clair, petit père; il fait clair...

Golaud
Oui, il commence à faire clair.

Yniold
Allons-y aussi, petit père; 
allons-y aussi...
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Golaud
Onde queres ir?

Yniold
Para onde há luz, paizinho.

Golaud
Não, não, meu filho, vamos ficar um 
pouco mais na sombra...
Não sabemos, 
ainda não sabemos...
Eu acho que o Pelléas é louco...

Yniold
Não, paizinho, ele não é louco, 
ele é muito bom.

Golaud
Queres ver a mãezinha?

Yniold
Sim, sim, quero vê-la!

Golaud
Não faças barulho; vou levantar-te 
até à janela.
É muito alta para mim, apesar de eu 
ser grande…
Não faças o mais pequeno barulho: 
a mãezinha podia assustar-se muito…
Consegues vê-la?
Ela está no quarto?

Yniold
Sim! Oh, está luz!

Golaud
Ela está sozinha?

Yniold
Sim... não, não!
O meu tio Pelléas também está lá.

Golaud
Ele...

Yniold
Ah! Ah! 
Paizinho, magoou-me!

Golaud
Où veux-tu aller?

Yniold
Où il fait clair, petit père.

Golaud
Non, non, mon enfant; restons encore 
un peu dans l’ombre...
On ne sait pas, on ne sait pas 
encore...
Je crois que Pelléas est fou...

Yniold
Non, petit père, il n’est pas fou, 
mais il est très bon.

Golaud
Veux-tu voir petite mère?

Yniold
Oui, oui je veux la voir!

Golaud
Ne fais pas de bruit; je vais te hisser 
jusqu’à la fenêtre.
Elle est trop haute pour moi, bien que 
je sois si grand...
Ne fais pas le moindre bruit: petite 
mère aurait terriblement peur...
La vois-tu?
Est-elle dans la chambre?

Yniold
Oui! Oh! Il fait clair!

Golaud
Elle est seule?

Yniold
Oui... non, non!
Mon oncle Pelléas y est ainsi.

Golaud
Il...

Yniold
Ah! ah! petit père, 
vous m’avez fait mal!
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Golaud
Não é nada; cala-te; 
não volto a fazê-lo.
Olha, olha, Yniold!
Cambaleei. Fala mais baixo. 
O que estão a fazer?
Yniold
Não estão a fazer nada, paizinho.

Golaud
Estão perto um do outro?
Estão a falar?

Yniold
Não, pai, eles não estão a falar.

Golaud
Mas o que estão a fazer?

Yniold
Estão a olhar para a luz.

Golaud
Os dois?

Yniold
Sim, paizinho.

Golaud
Não estão a dizer nada?

Yniold
Não, paizinho; 
eles não fecham os olhos.

Golaud
Eles não se aproximam 
um do outro?

Yniold
Não, paizinho, eles nunca fecham 
os olhos... 
Tenho muito medo!

Golaud
De que tens medo?
Olha! Olha!

Yniold
Paizinho, deixe-me descer!

Golaud
Ce n’est rien; tais-toi; 
je ne le ferai plus.
Regarde, regarde, Yniold!
J’ai trébuché. Parle plus bas. 
Que font-ils?
Yniold
Ils ne font rien, petit père.

Golaud
Sont-ils près l’un de l’autre?
Est-ce qu’ils parlent?

Yniold
Non, père; ils ne parlent pas.

Golaud
Mais que font-ils?

Yniold
Ils regardent la lumière.

Golaud
Tous les deux?

Yniold
Oui, petit père.

Golaud
Ils ne disent rien?

Yniold
Non, petit père; 
ils ne ferment pas les yeux.

Golaud
Ils ne s’approchent pas l’un de 
l’autre?

Yniold
Non, petit père, ils ne ferment jamais 
les yeux...
J’ai terriblement peur!

Golaud
De quoi donc as-tu peur?
Regarde! Regarde!

Yniold
Petit père, laissez-moi descendre!
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Golaud
Olha!

Yniold
Oh! Vou gritar, paizinho!
Deixe-me descer! 
Deixe-me descer!

Golaud
Vem!

ATO IV
Cena 1

Uma sala no castelo

Pelléas
Onde vais? Tenho de te falar esta 
noite. Vemo-nos?

Mélisande
Sim.

Pelléas
Acabo de sair do quarto do meu pai.
Ele está melhor. O médico disse-nos 
que se salva.
Ele reconheceu-me.
Ele pegou na minha mão e disse-me 
com aquele olhar estranho
que tem desde que está doente:
«És tu, Pelléas?
Nunca tinha reparado,
mas tens o ar sério e simpático
daqueles que não viverão muito 
tempo...
Deves viajar; deves viajar...»
É estranho, eu vou obedecer-lhe...
A minha mãe ouviu 
e chorou de alegria.
Não reparaste?
A casa inteira parece reviver.
Ouve-se respirar, 
ouve-se andar...
Ouve; oiço falar por detrás desta 
porta.

Golaud
Regarde!

Yniold
Oh! je vais crier, petit père!
Laissez-moi descendre! Laissez-moi 
descendre!

Golaud
Viens!

ACTE IV
Scène 1

Un appartement dans le château

Pelléas
où vas-tu? il faut que je te parle ce 
soir. Tu verrai-je?

Mélisande
Oui.

Pelléas
Je sors de la chambre de mon père.
Il va mieux. Le médecin nous a dit 
qu’il était sauvé...
Il m’a reconnu.
Il m’a pris la main et il m’a dit 
de cet air étrange
qu’il a depuis qu’il est malade:
«Est-ce toi, Pelléas?
Teins, je ne l’avais jamais remarqué,
mais tu as le visage grave et amical
de ceux qui ne vivront pas 
longtemps...
Il faut voyager; il faut voyager...»
C’est étrange, je vais lui obéir...
Ma mère l’écoutait
et pleurait de joie.
Tu ne t’en es pas aperçue?
Toute la maison semble déjà revivre.
On entend respirer, 
on entend marcher...
Écoute; j’entends parler derrière 
cette porte.
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Depressa, responde depressa, 
onde te posso ver?

Mélisande
Onde queres?

Pelléas
No parque, perto da fonte 
dos cegos? Queres? Virás?

Mélisande
Sim.

Pelléas
Será a última noite; irei viajar como o 
meu pai me disse.
Não me voltarás a ver.

Mélisande
Não digas isso, Pelléas...
Irei ver-te sempre, olharei sempre 
para ti...

Pelléas
Olharás o quanto quiseres. 
Eu estarei tão longe que não me 
conseguirás ver.

Mélisande
O que aconteceu, Pelléas? 
Já não entendo o que tu dizes.

Pelléas
Vai. Separemo-nos.
Oiço falar por detrás desta porta.

Cena 2

Arkel
Agora que o pai de Pelléas está salvo
e a doença, 
o velho servo da morte,
deixou o castelo,
um pouco de alegria e um pouco de 
sol entrará finalmente  em casa...

Vite, vite, réponds vite, 
où te verrai-je?

Mélisande
Où veux-tu?

Pelléas
Dans le parc, près de la fontaine 
des aveugles? Veux-tu? Viendras-tu?

Mélisande
Oui.

Pelléas
Ce sera le dernier soir; je vais voyager 
comme mon père l’a dit.
Tu ne me verras plus.

Mélisande
Ne dis pas cela, Pelléas...
Je te verrai toujours; je te regarderai 
toujours...

Pelléas
Tu auras beau regarder...
je serai si loin que tu ne pourras 
plus me voir...

Mélisande
Qu’est-il arrivé, Pelléas? 
Je ne comprends plus ce que te dis.

Pelléas
Va-t’en. Séparons-nous.
J’entends parler derrière cette porte.

Scène 2

Arkel
Maintenant que le père de Pelléas est 
sauvé et que la maladie, 
la vieille servante de la mort,
a quitté le château, 
un peu de joie et un peu de soleil 
vont enfin rentrer dans la maison...
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Já não era sem tempo! 
Pois desde que chegaste,
não fizemos mais que sussurrar à 
volta de um quarto fechado...
A verdade é que tive pena de ti, 
Mélisande...
Observei-te, estavas ali, 
indiferente talvez,
mas com o ar estranho e perdido
de alguém que está sempre à espera 
de uma grande desgraça,
ao sol, num bonito jardim...
Não posso explicar, mas fiquei triste 
de te ver assim,
porque és demasiado jovem e bonita 
para viveres já, noite e dia,
sob o sopro da morte...
Mas agora, tudo isso vai mudar.
Na minha idade, e talvez seja esse o 
fruto mais importante da minha vida,
na minha idade, 
adquiri uma fé inexplicável na 
fidelidade dos acontecimentos
e sempre vi que todos os seres 
jovens e belos criam ao seu redor 
acontecimentos jovens, bonitos e 
felizes...
E agora és tu que vais abrir a porta à 
nova era que eu antevejo...

Vem cá; porque ficas aí parada sem 
responder e sem levantar os olhos?
Até agora, só te beijei uma única vez, 
no dia em que vieste.
E, no entanto, os homens velhos 
às vezes precisam de tocar com os 
lábios a testa de uma mulher ou a 
cara de uma criança, para acreditar 
na frescura da vida e afastar por um 
momento as ameaças de morte.
Tens medo dos meus lábios velhos?
Como tive pena de ti estes meses...

Mélisande
Avô, eu não 
estava infeliz.

Il était temps! 
Car depuis ta venue,
on n’a vu ici qu’en chuchotant autour 
d’une chambre fermée...
Et vraiment, j’avais pitié toi, 
Mélisande...
Je t’observais, tu étais là, insouciante 
peut-être,
mais avec l’air étrange et égaré
de quelqu’un qui attendrait toujours 
un grand malheur, 
au soleil, dans un beau jardin...
Je ne puis pas expliquer, mais j’étais 
triste de te voir ainsi,
car tu es trop jeune et trop belle pour 
vivre déjà jour et nuit
sous l’haleine de la mort.
Mais à présent tout cela va changer.
A mon âge, et c’est peut-être là le 
fruit le plus sûr de ma vie,
a mon âge, 
j’ai acquis je ne sais quelle foi à la 
fidélité des évènements,
et j’ai toujours vu que tout être 
jeune et beau créait autour de lui 
des évènements jeunes, beaux et 
heureux...
Et c’est toi, maintenant, qui vas 
ouvrir la porte à l’ère nouvelle que 
j’entrevois...
Viens ici. Pourquoi restes-tu là sans 
répondre et sans lever les yeux?
Je ne t’ai embrassée qu’une seule 
fois jusqu’ici, le jour de ta venue.
Et cependant les vieillards ont besoin 
quelquefois de toucher de leurs 
lèvres le front d’une femme ou la joue 
d’un enfant, pour croire à la fraîcheur 
de la vie et éloigner un moment les 
menaces de la mort.
As-tu peur de mes vieilles lèvres?
Comme j’avais pitié de toi ces mois-ci...

Mélisande
Grand-père, je n’étais pas 
malheureuse.
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Arkel
Deixa-me olhar-te assim, de perto, 
por um momento!
Precisamos tanto de beleza perto da 
morte.

Golaud
Pelléas parte esta noite.

Arkel
Tens sangue na testa. 
O que fizeste?

Golaud
Nada, nada... Passei por uma sebe 
de espinhos.

Mélisande
Baixe um pouco a cabeça, senhor...
eu vou limpar a sua testa...

Golaud
Não quero que me toques, estás a 
ouvir?
Vai-te! Não estou a falar contigo. 
Onde está a minha espada? 
Vim buscar a minha espada...

Mélisande
Aqui, no genuflexório.

Golaud
Trá-la.
Foi encontrado mais um aldeão 
morto de fome, na costa.
Parece que todos eles querem 
morrer diante dos nossos olhos.
Então, a minha espada?
Porque tremes assim?
Não te vou matar.
Só queria examinar 
a lâmina.
Eu não uso a espada para tais fins.
Porque me examinas como um 
mendigo?
Não te vim pedir esmola.
Esperas ver algo nos meus olhos 

Arkel
Laisse-moi te regarder ainsi, de tout 
près, un moment!
On a tant besoin de beauté aux côtés 
de la mort.

Golaud
Pelléas part ce soir.

Arkel
Tu as du sang sur le front. 
Qu’as-tu fait?

Golaud
Rien, rien... J’ai passé au travers 
d’une haie d’épines.

Mélisande
Baissez un peu la tête, seigneur... 
je vais essuyer votre front...

Golaud
Je ne veux pas que tu me touches, 
entends-tu?
Va-t’en! Je ne te parle pas.
Où est mon épée? 
Je venais chercher mon épée.

Mélisande
Ici, sur le prie-Dieu.

Golaud
Apporte-la.
On vient encore de trouver un paysan 
mort de faim, le long de la mer.
On dirait qu’ils tiennent tous à mourir 
sous nos yeux.
Eh bien, mon épée?
Pourquoi tremblez-vous ainsi?
Je ne vais pas vous tuer.
Je voulais simplement examiner 
la lame.
Je n’emploie pas l’épée à ces usages.
Pourquoi m’examinez-vous comme 
un pauvre?
Je ne viens pas vous demander 
l’aumône. Vous espérez vois quelque 
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sem que eu veja algo nos teus?

Achas que eu sei 
alguma coisa?
Vês aqueles grandes olhos...
Parece que têm orgulho 
de ser ricos...

Arkel
Só vejo uma grande inocência...

Golaud
Uma grande inocência!
São maiores que a inocência!
São mais puros que os olhos 
de um cordeiro...
Eles dariam a Deus lições de 
inocência.
Uma grande inocência!
Ouve; estou tão perto que vejo a 
frescura do bater das tuas pestanas.
E, no entanto, estou menos longe dos 
grandes segredos do outro mundo,
que do segredo mais pequeno destes 
olhos!
Uma grande inocência! 
Mais do que inocência!
É como se os anjos do céu estivessem 
constantemente a celebrar neles 
um batismo.
Eu conheço esses olhos! Já os vi em 
ação!
Fecha-os! Fecha-os! 
Ou fecho-os eu por muito tempo!
Não ponhas assim a mão 
na garganta;
estou a dizer uma coisa muito simples...
Não tenho segundas intenções.
Se eu tivesse segundas intenções, 
por que não as haveria de dizer?
Ah! Ah! Não tentes fugir!
Aqui! Dá-me essa mão!
Ah! Tens as mãos tão quentes...
Vai! A tua carne 
enoja-me! Vai!
Agora já não é uma questão de fugir!

chose dans mes yeux sans que je voie 
quelque chose dans les vôtres?
Croyez-vous que je sache quelque 
chose?
Voyez-vous ces grands yeux...
On dirait qu’ils sont fiers 
d’être riches...

Arkel
Je n’y vois qu’une grande innocence...

Golaud
Une grande innocence!
Ils sont plus grands que l’innocence!
Ils sont plus purs que les yeux d’un 
agneau...
Ils donneraient à Dieu des leçons 
d’innocence.
Une grande innocence!
Ecoutez; j’en suis si près que le sont in 
fraîcheur
de leurs cils quand ils clignent;
et cependant, je suis moins loin des 
grands secrets de l’autre monde
que du plus petit secret de ces yeux!
Une grande innocence! 
Plus que de l’innocence!
On dirait que les anges du ciel y 
célèbrent sans cesse 
un baptême.
Je les connais ces yeux! Je les ai vus 
à l’œuvre!
Fermez-les! Fermer-les! 
Ou je vais les fermer pour longtemps!
Ne mettez pas ainsi votre main à la 
gorge;
je dis une chose très simple...
J’ai pas d’arrière-pensée...
Si j’avais une arrière-pensée pourquoi 
ne la dirais-je pas?
Ah! Ah! Ne tâchez pas de fuir!
Ici! Donnez-moi cette main!
Ah! vos mains sont trop chaudes...
Allez-vous-en! Votre chair me 
dégoûte! Allez-vous-en!
Il ne s’agit plus de fuir à présent!
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Vais seguir-me de joelhos!
De joelhos à minha frente!
Ah! Ah! O teu cabelo comprido serve 
finalmente para alguma coisa.
Para a direita e depois para a 
esquerda! Para a esquerda e depois 
para a direita!
Absalon! Absalon!
Para a frente! Para trás! Para o chão! 
Para o chão...
Vês, vês? Já me rio como um velho...
Ah! ah! ah!

Arkel
Golaud!

Golaud
Farás como entenderes, 
claro.
Não lhe dou qualquer importância.
Sou demasiado velho; e além disso, 
não sou um espião.
Esperarei o acaso; e depois...
Oh, e depois…
Só porque é o costume.
Só porque é o costume.

Arkel
O que se passa com ele? Está ébrio?

Mélisande
Não, não, mas ele já não me ama...
Eu não estou feliz...

Arkel
Se eu fosse Deus, teria piedade do 
coração dos homens...

Cena 3

Yniold
Oh, esta pedra é pesada...
É mais pesada do que eu...
É mais pesada que 
toda a gente.

Vous allez me suivre à genoux!
A genoux devant moi!
Ah! ah! Vos longs cheveux servent 
en fin à quelque chose.
A droite et puis à gauche! 
A gauche et puis à droite!

Absalon! Absalon!
En avant! En arrière! Jusqu’à terre! 
jusqu’à terre...
Vous voyez, vous voyez; je ris déjà 
comme un vieillard... Ah! ah! ah!

Arkel
Golaud!

Golaud
Vous ferez comme il vous plaira, 
voyez-vous.
Je n’attache aucune importance à cela.
Je suis trop vieux; et puis je ne suis 
pas un espion.
J’attendrai le hasard; et alors...
Oh! alors!
Simplement parce que c’est l’usage;
Simplement parce que c’est l’usage.

Arkel
Qu’a-t’il donc? Il est ivre?

Mélisande
Non, non, mais il ne m’aime plus.
Je ne suis pas heureuse...

Arkel
Si j’étais Dieu, j’aurais pitié du cœur 
des hommes...

Scène 3

Yniold
Oh! Cette pierre est lourde...
Elle est plus lourde que moi...
Elle est plus lourde que tout le 
monde.



51

É mais pesada que tudo...
Vejo a minha bola dourada 
entre a rocha
e aquela pedra horrível
e não consigo alcançá-la...
O meu pequeno braço não é 
suficientemente comprido e esta 
pedra não quer ser levantada...
Parece que tem raízes 
no chão...
Oh! Oh! Oiço as ovelhas 
chorarem...
Pronto! Já não há sol...
As ovelhinhas estão a chegar; 
estão a chegar...
Lá vêm elas! Lá vêm elas!
Têm medo do escuro...
Vão todas juntas! Todas juntas!
Vão a chorar e vão depressa!
Algumas queriam virar 
à direita...
Queriam todas ir para a direita...
Mas não podem!
O pastor atira-lhes terra...
Ah! Ah! Vão passar por aqui...
Vou vê-los de perto.
São tantas!
Agora todas se calaram...
Pastor! Porque é que elas já não 
falam?

O Pastor
Porque este não é o caminho 
para o estábulo.

Yniold
Para onde vão? Pastor! Pastor! 
Para onde vão?
Ele já não me ouve. 
Já estão muito longe...
Já não fazem barulho...
Não é o caminho para o estábulo...
Onde vão dormir hoje à noite?
Oh! Oh! Já está muito escuro...
Vou dizer uma 
coisa a alguém...

Elle est plus lourde que tout...
Je vois ma balle d’or entre le rocher 
et cette méchante pierre,
et je ne puis pas y atteindre...
Mon petit bras n’est pas assez long 
et cette pierre ne veut pas être 
soulevée...

On dirait qu’elle a des racines dans 
la terre...
Oh! Oh! j’entends pleurer les 
moutons...
Tiens! Il n’y a plus de soleil...
Ils arrivent les petits moutons; 
ils arrivent...
Il y en a! Il y en a!
Ils ont peur du noir...
Ils se serrent! ils se serrent!
Ils pleurent et ils vont vite!
Il y en a qui voudraient prendre à 
droite...
Ils voudraient tous aller à droite...
Ils ne peuvent pas!
Le berger leur jette de la terre...
Ah! Ah! Ils vont passer ici...
Je vais les voir de près.
Comme il y en a!
Maintenant ils se taisent tous...
Berger! Pourquoi 
ne parlent-ils plus?

Le berger
Parce que ce n’est pas le chemin 
de l’étable...

Yniold
Où vont-ils? Berger? Berger? 
Où vont-ils?
Il ne m’entend plus. 
Ils sont déjà trop loin...
Ils ne font plus de bruit...
Ce n’est pas le chemin de l’étable...
Où vont-ils dormir cette nuit?
Oh! Oh! il fait trop noir...
Je vais dire quelque chose à 
quelqu’un...
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Cena 4

Pelléas
É a última noite... a última noite...
Tem tudo de acabar...
Tenho brincado como uma criança 
em torno de algo de que não 
suspeitava...
Eu brinquei em sonhos, em torno das 
armadilhas do destino...
Quem me despertou 
de repente?
Vou fugir gritando de alegria e de dor
como um cego que foge do incêndio 
da sua casa.
Vou dizer-lhe que vou fugir...
É tarde; ela já não vem.
Fazia melhor se partisse 
sem a ver.
Tenho de a ver bem, 
desta vez...
Há coisas de que 
já não me lembro...
Às vezes, parece que passaram cem 
anos desde a última vez que a vi...
E ainda nem sequer 
vi os olhos dela...
Não me servirá de nada se partir 
assim...
E todas estas memórias, é como se 
levasse um pouco de água num saco 
de musselina.
Tenho de a ver uma última vez até ao 
fundo do seu coração...
Tenho de lhe dizer tudo o que não 
disse...

Mélisande
Pelléas!

Pelléas
Mélisande! És tu, Mélisande?

Mélisande
Sim.

Scène 4

Pelléas
C’est le dernier soir...le dernier soir...
Il faut que tout finisse...
J’ai joué comme un enfant autour 
d’une chose
que je ne soupçonnais pas...
J’ai joué en rêve, au tour des pièges 
de la destinée...
Qui est-ce qui m’a réveillé tout à 
coup?
Je vais fuir en criant de joie et de 
douleur comme un aveugle qui fuirait 
l’incendie de sa maison.
Je vais lui dire que je vais fuir...
Il est tard; elle ne vient pas...
Je ferais mieux de m’en aller 
sans la revoir...
Il faut que je la regarde bien cette 
fois-ci...
Il y a des choses que je ne me 
rappelle plus...
On dirait par moments qu’il y a cent 
ans que je ne l’ai plus vue...
Et je n’ai pas encore regardé son 
regard...
Il ne me reste rien si je m’en vais 
ainsi...
Et tous ces souvenirs, c’est comme si 
j’emportais un peu d’eau dans un sac 
de mousseline.
Il faut que je la voie un dernière fois 
jusqu’au fond de son coeur...
Il faut que je lui dise tout ce que je 
n’ai pas dit...

Mélisande
Pelléas!

Pelléas
Mélisande! Est-ce toi, Mélisande?

Mélisande
Oui.
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Pelléas
Vem cá.
Não fiques à beira do luar,
vem cá, temos tanto a dizer um ao 
outro...
Vem cá, à sombra desta tília.

Mélisande
Deixa-me à luz...

Pelléas
Podem ver-nos das janelas 
da torre. Vem cá, aqui, não temos 
nada a temer.
Tem cuidado, podem ver-nos!

Mélisande
Quero que me vejam...

Pelléas
O que tens?
Conseguiste sair sem ser vista?

Mélisande
Sim, o teu irmão dormia...

Pelléas
É tarde; dentro de uma hora fecham 
as portas.
Temos de ter cuidado.
Porque vieste tão tarde?

Mélisande
O teu irmão teve um pesadelo.
E depois, o meu vestido ficou 
preso nos pregos da porta.
Vês? Está rasgado. Perdi este tempo 
todo e corri.

Pelléas
Minha pobre Mélisande! Quase tive 
receio de te tocar...
Ainda estás sem fôlego como um 
pássaro perseguido...
É por mim que fazes tudo isto?
Oiço o bater do teu coração como se 
fosse o meu...
Vem cá... mais perto de mim...

Pelléas
Viens ici.
Ne reste pas au bord du clair de lune.
Viens ici, nous avons tant de choses à 
nous dire.
Viens ici, dans l’ombre du tilleul.

Mélisande
Laissez-moi dans la clarté...

Pelléas
On pourrait nous voir des fenêtres 
de la tour. Viens ici, ici, nous n’avons 
rien à craindre.
Prends garde; on pourrait nous voir!

Mélisande
Je veux qu’on me voie...

Pelléas
Qu’as-tu donc?
Tu as pu sortir sans qu’on soit aperçu?

Mélisande
Oui, votre frère dormait...

Pelléas
Il est tard; dans une heure on fermera 
les portes.
Il faut prendre garde.
Pourquoi es-tu venue si tard?

Mélisande
Votre frère avait un mauvais rêve.
Et puis ma robe s’est accrochée 
aux clous de la porte.
Voyez, elle est déchirée. J’ai perdu 
tout ce temps et j’ai couru...

Pelléas
Ma pauvre Mélisande! J’aurais 
presque peur de te toucher...
Tu es encore hors d’haleine comme 
un oiseau pourchassé...
C’est pour moi que tu fais tout cela?
J’entends battre ton cœur comme si 
c’était le mien...
Viens ici...plus près de moi...
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Mélisande
Porque te ris?

Pelléas
Não me rio; ou rio de alegria sem o 
saber.
Haverá mais razões para chorar...

Mélisande
Viemos aqui há muito tempo...
Recordo-me...

Pelléas
Sim... há muitos meses.
Na altura, não sabia...
Sabes porque te pedi para vires aqui 
hoje à noite?

Mélisande
Não.

Pelléas
Esta pode ser a última vez que te 
vejo... Tenho de partir para sempre!

Mélisande
Porque dizes sempre que 
vais partir?

Pelléas
Tenho de te dizer o que já sabes!
Não sabes o que te vou dizer?

Mélisande
Não, não, eu não sei de nada.

Pelléas
Não sabes porque tenho de me
afastar...
Não sabes que é porque...
Eu amo-te.

Mélisande
Eu também te amo...

Pelléas
Oh, o que disseste, Mélisande?
Quase não te ouvi!

Mélisande
Pourquoi riez-vous?

Pelléas
Je ne ris pas; ou bien je ris de joie 
sans le savoir.
Il y aurait plutôt de quoi pleurer...

Mélisande
Nous sommes venus ici il y a bien 
longtemps. Je me rappelle...

Pelléas
Oui... il y a de longs mois.
Alors, je ne savais pas...
Sais-tu pourquoi je t’ai demandé de 
venir ce soir?

Mélisande
Non.

Pelléas
C’est peut-être la dernière fois que 
je te vois. Il faut que je m’en aille pour 
toujours!

Mélisande
Pourquoi dis-tu toujours que tu t’en 
vas?

Pelléas
Je dois te dire ce que tu sais déjà!
Tu ne sais pas ce que je vais te dire?

Mélisande
Mais non, mais non; je ne sais rien.

Pelléas
Tu ne sais pas pourquoi il faut que je 
m’éloigne...
Tu ne sais pas que c’est parce que...
Je t’aime.

Mélisande
Je t’aime aussi...

Pelléas
Oh! qu’as-tu dit, Mélisande ?
Je ne l’ai presque pas entendu!
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O gelo foi quebrado com ferros em 
brasa!
Dizes isso com uma voz que vem do 
fim do mundo!
Eu quase não te ouvi...
Amas-me? Também me amas?
Desde quando me amas?

Mélisande
Desde sempre...
Desde que te vi...

Pelléas
Parece que a tua voz passou pelo mar 
na primavera!
Nunca a tinha ouvido até agora.
Parece ter chovido no meu coração!
E dizes isso tão abertamente!
Como um anjo a ser interrogado...
Não posso acreditar, Mélisande...
Porque me amas? Mas porque me
amas?
É verdade o que dizes? Não me estás 
a enganar?
Não estás a mentir um pouco, para 
me fazeres sorrir?

Mélisande
Não, eu nunca minto; eu só minto ao 
teu irmão.

Pelléas
Oh, como dizes isso!
A tua voz! A tua voz...
É mais fresca e mais límpida que a 
água!
Soa como água pura nos meus 
lábios...
Parece-me água pura nas minhas 
mãos...
Dá-me, dá-me as tuas mãos.
Oh, as tuas mãos são pequenas!
Não sabia que eras tão bela!
Nunca vi nada tão belo 
antes de ti...
Estava preocupado, procurei 
por toda a casa...

On a brisé la glace avec des fers 
rougis!
Tu dis cela d’une voix qui vient du 
bout du monde!
Je ne t’ai presque pas entendue...
Tu m’aimes? Tu m’aimes aussi?
Depuis quand m’aimes-tu?

Mélisande
Depuis toujours...
Depuis que je t’ai vu...

Pelléas
On dirait que ta voix a passé sur la 
mer au printemps!
Je ne l’ai jamais entendue jusqu’ici.
On dirait qu’il a plu sur mon cœur!
Tu dis cela si franchement!
Comme un ange qu’on interroge...
Je ne puis pas le croire, Mélisande...
Pourquoi m’aimerais-tu? Mais 
pourquoi m’aimes-tu?
Est-ce vrai ce que tu dis? Tu ne me 
trompes pas?
Tu ne mens pas un peu, pour me faire
sourire?

Mélisande
Non, je ne mens jamais; je ne mens 
qu’à ton frère.

Pelléas
Oh! Comme tu dis cela!
Ta voix! Ta voix...
Elle est plus fraîche et plus franche 
que l’eau!
On dirait de l’eau pure sur mes 
lèvres...
On dirait de l’eau pure sur mes 
mains...
Donne-moi, donne-moi tes mains.
Oh! Tes mains sont petites!
Je ne savais pas que tu étais si belle!
Je n’avais jamais rien vu d’aussi beau 
avant toi...
J’étais inquiet, je cherchais partout 
dans la maison...
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Procurei em todo o campo,
e não encontrei 
a beleza...
E agora encontrei-te. 
Encontrei-a...
Acho que não há uma mulher mais 
bonita na Terra!
Onde estás? Já não te oiço 
respirar...

Mélisande
É porque estou a olhar para ti...

Pelléas
Porque olhas para mim com um ar 
tão sério?
Já estamos na sombra.
Está muito escuro debaixo desta 
árvore. Vem, para a luz.
Assim não podemos ver como 
estamos felizes.
Vem, vem; temos tão 
pouco tempo...

Mélisande
Não, não, fiquemos aqui.
Estou mais perto de ti na escuridão.

Pelléas
Onde estão os teus olhos? 
Não vais fugir de mim?
Não estás a pensar em mim neste 
momento...

Mélisande
Mas estou, só estou a pensar em ti...

Pelléas
Estavas a olhar para o infinito...

Mélisande
Estava a ver-te no infinito...

Pelléas
Estás distraída... O que tens?
Não pareces feliz...

Mélisande
Estou. Estou muito feliz, mas estou 
triste.

Je cherchais partout dans la 
campagne, et je ne trouvais pas la 
beauté.
Et maintenant je t’ai trouvée! 
Je l’ai trouvée!
Je ne crois pas qu’il y ait sur la terre 
une femme plus belle!
Où es-tu? Je ne t’entends plus 
respirer.

Mélisande
C’est que je te regarde...

Pelléas
Pourquoi me regardes-tu si 
gravement?
Nous sommes déjà dans l’ombre.
Il fait trop noir sous cet arbre.
Viens, dans la lumière.
Nous ne pouvons pas voir combien 
nous sommes heureux.
Viens, viens; il nous reste si peu 
de temps...

Mélisande
Non, non, restons ici.
Je suis plus près de toi dans l’obscurité.

Pelléas
Où sont tes yeux? 
Tu ne vas pas me fuir?
Tu ne songes pas à moi en ce 
moment.

Mélisande
Mais si, je ne songe qu’à toi.

Pelléas
Tu regardais ailleurs.

Mélisande
Je te voyais ailleurs.

Pelléas
Tu es distraite... Qu’as-tu donc?
Tu ne me sembles pas heureuse.

Mélisande
Si, si, je suis bien heureuse, mais je 
suis triste...
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Pelléas
Que barulho é este?
As portas estão a ser fechadas!

Mélisande
Sim, as portas estão fechadas...

Pelléas
Não podemos voltar a entrar?
Ouves os ferrolhos?
Ouve! Ouve!
As correntes pesadas!
É tarde demais, é tarde demais!

Mélisande
Tanto melhor! Tanto melhor!

Pelléas
Tu? Pronto, pronto!
Já não somos nós que o queremos!
Tudo está perdido, tudo está salvo!
Tudo está salvo esta noite!
Vem! Vem! O meu coração bate 
como um louco até ao fundo da 
minha garganta...
Ouve! O meu coração está prestes a 
estrangular-me... Vem!
Ah, que bem se está na escuridão...

Mélisande
Há alguém atrás de nós...

Pelléas
Não vejo ninguém.

Mélisande
Ouvi um barulho...

Pelléas
Só oiço o teu coração 
na escuridão...

Mélisande
Ouvi o estalar de folhas mortas...

Pelléas
Foi o vento que de repente...
Calou-se enquanto nos 
beijávamos.

Pelléas
Quel est ce bruit?
On ferme les portes!

Mélisande
Oui, en a fermé les portes...

Pelléas
Nous ne pouvons plus rentrer?
Entends-tu les verrous?
Écoute! Écoute!
Les grandes chaînes!
Il est trop tard, il est trop tard!

Mélisande
Tant mieux! Tant mieux!

Pelléas
Tu? Voilà, voilà!
Ce n’est plus nous qui le voulons!
Tout est perdu, tout est sauvé!
Tout est sauvé ce soir!
Viens! viens... mon cœur bat 
comme un fou jusqu’au fond 
de ma gorge...
Écoute! Mon cœur est sur le point de 
m’étrangler. Viens!
Ah! Qu’il fait beau dans les ténèbres...

Mélisande
Il y a quelqu’un derrière-nous...

Pelléas
Je ne vois personne.

Mélisande
J’ai entendu du bruit.

Pelléas
Je n’entends que ton cœur dans 
l’obscurité.

Mélisande
J’ai entendu craquer les feuilles mortes.

Pelléas
C’est le vent qui s’est tout à coup...
Il est tombé pendant que nous nous 
embrassions.
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Mélisande
Como as nossas sombras 
estão grandes esta noite!

Pelléas
Elas abraçam-se até ao fundo do 
jardim! Ah! Como se beijam tão longe 
de nós!
Olha! Olha!

Mélisande
Ah! Ele está atrás de uma árvore!

Pelléas
Quem?

Mélisande
O Golaud!

Pelléas
O Golaud? Onde? Não vejo nada!

Mélisande
Ali... no final das nossas sombras...

Pelléas
Sim, sim; já o vi.
Vamos dar a volta 
de repente.

Mélisande
Ele tem a espada dele.

Pelléas
Eu não tenho a minha...

Mélisande
Ele viu que nos estávamos a beijar...

Pelléas
Ele não sabe que nós o vimos...
Não te mexas; não vires a cabeça.
Ele iria precipitar-se…
Ele está a observar-nos... 
Ainda está imóvel...
Vai, vai, depressa, por aqui...
Eu espero por ele. Eu detenho-o.

Mélisande
Não...

Mélisande
Comme nos ombres sont grandes 
ce soir!

Pelléas
Elles s’enlacent jusqu’au fond du 
jardin! Ah! Qu’elles s’embrassent loin 
de nous!
Regarde! Regarde!

Mélisande
Ah! Il est derrière un arbre!

Pelléas
Qui?

Mélisande
Golaud!

Pelléas
Golaud? Où donc? Je ne vois rien!

Mélisande
Là...au bout de nos ombres...

Pelléas
Oui, oui; je l’ai vu...
Ne nous retournons pas 
brusquement.

Mélisande
Il a son épée...

Pelléas
Je n’ai pas la mienne...

Mélisande
Il a vu que nous nous embrassions...

Pelléas
Il ne sait pas que nous l’avons vu...
Ne bouge pas; ne tourne pas la tête.
Il se précipiterait...
Il nous observe... 
Il est encore immobile...
Va-t’en, va-t’en, tout de suite par ici...
Je l’attendrai...je l’arrêterai...

Mélisande
Non...
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Pelléas
Vai...

Mélisande
Não!

Pelléas
Ele viu tudo...
Ele vai matar-nos!

Mélisande
Tanto melhor! Tanto melhor!

Pelléas
Ele vem aí! A tua boca! A tua boca!

Mélisande
Sim! Sim! Sim!

Pelléas
Oh! Oh! Todas as estrelas estão a cair!

Mélisande
Também sobre mim! 
Também sobre mim!

Pelléas
Outra vez! Outra vez! 
Dá-me! Dá-me!

Mélisande
Tudo! Tudo! Tudo!
Oh! Oh! Não tenho coragem! 
Não tenho coragem... Ah!

ATO V
Cena 1

Um quarto no castelo

O médico 
Não é desta pequena ferida 
que ela vai morrer.
Um pássaro não morreria... 
Não foi o meu bom senhor que a 
matou.
Não fique tão angustiado.

Pelléas
Va-t’en...

Mélisande
...non!

Pelléas
Il a tout vu...
Il nous tuera!

Mélisande
Tant mieux! tant mieux!

Pelléas
Il vient! Ta bouche! Ta bouche!

Mélisande
Oui! oui! oui!

Pelléas
Oh! Oh! Toutes les étoiles tombent!

Mélisande
Sur moi aussi! 
Sur moi aussi!

Pelléas
Encore! Encore! 
Donne Donne Donne!

Mélisande
Toute! toute! toute!
Oh! Oh! Je n’ai pas de courage! 
Je n’ai pas de courage... Ah!

ACTE V
Scène 1

Une chambre dans le château

Le médecin
Ce n’est pas de cette petite blessure 
qu’elle peut mourir;
un oiseau n’en serait pas mort... 
Ce n’est donc pas vous qui l’avez 
tuée, mon bon seigneur;
ne vous désolez ainsi...
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E depois, não se disse que não a 
íamos salvar...

Arkel
Não, não; parece-me que, 
apesar de tudo, estamos
demasiado silenciosos neste quarto.
Não é bom sinal...
Olhe como ela dorme... 
calmamente, calmamente...
Parece que a sua alma esfriou para 
sempre...

Golaud
Eu matei sem razão!
Não é de fazer 
chorar as pedras?
Eles beijaram-se como 
duas crianças.
Eram irmão e irmã.
E eu, repentinamente!
Eu fi-lo, lamento, vejam...
Lamento, mas fi-lo.

O médico
Cuidado; acho que ela está a despertar...

Mélisande
Abram a janela...
Abram a janela...

Arkel
Queres que abra esta, 
Mélisande?

Mélisande
Não, não.
A janela grande. Quero ver.

Arkel
O ar do mar não está muito frio 
esta noite?

O médico
Abra, abra…

Mélisande
Obrigada.
É o sol a pôr-se?

Et puis il n’est pas dit que nous ne la 
sauverons pas...

Arkel
Non, non; il me semble 
que nous nous taisons
trop malgré nous dans la chambre.
Ce n’est pas un bon signe.
Regardez comme elle dort...
lentement, lentement.
On dirait que son âme a froid pour 
toujours...

Golaud
J’ai tué sans raison!
Est-ce que ce n’est pas à faire 
pleurer les pierres!
Ils s’étaient embrassés comme des 
petits enfants.
Ils étaient frère et sœur...
Et moi, moi tout de suite!
Je l’ai fait malgré moi, voyez-vous...
Je l’ai fait malgré moi...

Le médecin
Attention; je crois qu’elle s’éveille...

Mélisande
Ouvrez la fenêtre... 
Ouvrez la fenêtre…

Arkel
Veux-tu que j’ouvre celle-ci, 
Mélisande?

Mélisande
Non, non.
La grande fenêtre. C’est pour voir...

Arkel
Est-ce que l’air de la mer n’est pas 
trop froid ce soir?

Le Médecin
Faites, faites...

Mélisande
Merci...
Est-ce le soleil qui se couche?
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Arkel
Sim. É o sol a pôr-se no mar. 
É tarde.
Como te sentes, Mélisande?

Mélisande
Bem, bem.
Porque me pergunta isso?
Nunca estive melhor, mas no 
entanto...
Parece-me, no entanto, 
que sei algo...

Arkel
O que dizes? Não te entendo...

Mélisande
Eu também não entendo tudo o que 
digo, sabe...
Não sei o que digo... Não sei o que
sei...
Já não digo o que quero dizer...

Arkel
Mas sim, mas sim.
Estou feliz por te ouvir 
falar assim.
Tiveste um delírio um destes dias, 
e não te entendíamos...
Mas agora, tudo isso já passou!

Mélisande
Não sei...
Está sozinho no quarto, 
avô?

Arkel
Não, ainda está o médico que te 
curou...

Mélisande
Ah!

Arkel
E depois, há outra pessoa...

Mélisande
Quem?

Arkel
Oui; c’est le soleil qui se couche sur la 
mer; il est tard.
Comment te trouves-tu, Mélisande?

Mélisande
Bien, bien.
Pourquoi demandez-vous cela?
Je n’ai jamais été mieux 
portante...
Il me semble cependant 
que je sais quelque chose...

Arkel
Que dis-tu? Je ne te comprends pas.

Mélisande
Je ne comprends pas non plus tout 
ce que je dis, voyez-vous...
Je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais 
pas ce que je sais...
Je ne dis plus ce que je veux...

Arkel
Mais si, mais si,
Je suis tout heureux de t’entendre 
parler ainsi;
tu as eu un de délire ces jours-ci, 
et l’on ne te comprenait plus. Mais 
maintenant, tout cela est bien loin!
Mélisande
Je ne sais pas...
Etes-vous  seul dans la chambre, 
grand-père?

Arkel
Non, il y a encore le médecin qui t’a 
guérie...

Mélisande
Ah!

Arkel
Et puis il y a encore quelqu’un...

Mélisande
Qui est-ce?
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Arkel
É... não deves ter medo.
Ele não te quer mal, 
fica descansada...
Se tiveres medo, ele sai...
Ele está muito infeliz...

Mélisande
Quem é?

Arkel
É... é o teu marido. É Golaud.

Mélisande
O Golaud está aqui? Porque é que ele 
não vem ter comigo?

Golaud
Mélisande... Mélisande...

Mélisande
Golaud? 
Quase não o reconhecia...
Tenho o sol da noite a bater-me 
nos olhos.
Porque olha para as paredes?
Emagreceu e envelheceu.
Há muito tempo que não 
nos vemos?

Golaud
Importam-se de sair por um 
momento, meus pobres amigos?
Vou deixar a porta grande aberta... 
é só por um momento...
Gostaria de lhe dizer algo,
senão não poderia morrer...
Importam-se? Podem voltar num
instante...
Não me neguem isto. 
Sou um infeliz.
Mélisande, tens piedade de mim 
como eu tenho de ti?
Mélisande... Perdoas-me, 
Mélisande?

Mélisande
Sim, sim, eu perdoo... 
O que há a perdoar?

Arkel
C’est... il ne faut pas t’effrayer.
Il ne te veut pas le moindre mal, 
sois-en sûre...
Si tu as peur, il s’en ira...
Il est très malheureux...

Mélisande
Qui est-ce?

Arkel
C’est...c’est ton mari... C’est Golaud.

Mélisande
Golaud est ici? Pourquoi ne vient-il 
pas près de moi?

Golaud
Mélisande... Mélisande...

Mélisande
Est-ce vous, Golaud? Je ne vous 
reconnaissais presque plus...
C’est que j’ai le soleil du soir 
dans les yeux...
Pourquoi regardez-vous les murs?
Vous avez maigri et vieilli.
Y-a-t’il longtemps que nous nous 
sommes vus?

Golaud
Voulez-vous vous éloigner un instant, 
mes pauvres amis...
Je laisserai la porte grande ouverte. 
Un instant seulement.
Je voudrais lui dire quelque chose,
sans cela je ne pourrais pas mourir...
Voulez-vous? Vous pouvez revenir 
tout de suite...
Ne me refusez pas cela. 
Je suis un malheureux.
Mélisande, as-tu pitié de moi comme 
j’ai pitié de toi?
Mélisande, me pardonnes-tu, 
Mélisande?

Mélisande
Oui, oui, je te pardonne... 
Que faut-il pardonner?
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Golaud
Fiz-te tanto mal, Mélisande...
Não te posso dizer o mal 
que te fiz... 
Mas eu vejo-o, vejo-o tão claramente 
hoje.
Desde o primeiro dia...
E é tudo culpa minha, 
tudo o que aconteceu, 
tudo o que vai acontecer...
Se o pudesse dizer, verias como eu 
vejo! Eu vejo tudo, eu vejo tudo!
Mas eu amo-te tanto! 
Eu amo-te tanto!
Mas agora alguém vai morrer...
Eu é que vou morrer...
E eu quero saber...
Gostaria de te perguntar...
Não vais ficar zangada comigo?
Tens de dizer a verdade a alguém que 
vai morrer...
Ele tem de saber a verdade, senão 
não conseguirá dormir...
Juras dizer-me a verdade?

Mélisande
Juro.

Golaud
Amaste Pelléas?

Mélisande
Sim. Amei-o.
Onde está ele?

Golaud
Tu não me compreendes. 
Não me queres compreender?
Parece-me que... Parece-me que...
Tenho de dizer.
Pergunto-te se o amaste com um 
amor proibido?
Amaste? Foste culpada? 
Diz! Diz! Sim, sim, sim?
Mélisande
Não, não fomos culpados.
Porque me pergunta isso?

Golaud
Je t’ai fait tant de mal, Mélisande...
Je ne puis pas te dire le mal 
que je t’ai fait...
Mais je le vois, si clairement 
aujourd’hui.
Depuis le premier jour...
Et tout est de ma faute, 
tout ce qui est arrivé, 
tout ce qui va arriver...
Si je pouvais le dire, tu verrais comme 
je le vois! Je vois tout, je vois tout!
Mais je t’aime tant! 
Je t’aime tant!
Mais maintenant, quelqu’un va mourir.
C’est moi qui vais mourir.
Et je voudrais savoir...
Je voudrais te demander...
Tu ne m’en voudras pas?
Il faut dire la vérité à quelqu’un qui va 
mourir.
Il faut qu’il sache la vérité, sans cela il 
ne pourrait pas dormir...
Me jures-tu de dire la vérité?

Mélisande
Oui.

Golaud
As-tu aimé Pelléas?

Mélisande
Mais oui. Je l’ai aimé.
Où est-il?

Golaud
Tu ne me comprends pas. 
Tu ne veux pas me comprendre?
Il me semble... Il me semble...
Eh bien, voici.
Je te demande si tu l’as aimé d’un 
amour défendu?
As-tu? Avez-vous été coupables? 
Dis, dis? Oui, oui, oui ?

Mélisande
Non, non, nous n’avons pas été 
coupables. Pourquoi demandez-vous cela?
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Golaud
Mélisande! Diz-me a verdade, 
pelo amor de Deus!

Mélisande
Porquê? Não disse a verdade?

Golaud
Não me mintas assim, na hora de 
morrer!

Mélisande
Quem é que vai morrer? Eu?

Golaud
Tu. Tu e eu. Eu também. Depois de ti!
E precisamos da verdade... 
Precisamos finalmente da verdade, 
estás a ouvir? Conta-me tudo! 
Diz-me tudo, eu perdoo-te tudo!

Mélisande
Porque é que vou morrer?
Eu não sabia.

Golaud
Agora já o sabes... Chegou a hora!
Depressa! Depressa! A verdade! 
A verdade...

Mélisande
A verdade... a verdade...

Golaud
Onde estás? Mélisande! Onde estás?
Não é natural! Mélisande! 
Onde estás?
Sim, sim, podem entrar...
Não sei nada, é inútil... 
ela está já demasiado longe de nós...
Nunca irei saber!
Vou morrer aqui como um cego!

Arkel
O que fez? Vai matá-la...

Golaud
Já a matei...

Golaud
Mélisande! Dis-moi la vérité pour 
l’amour de Dieu!

Mélisande
Pourquoi n’ai-je pas dit la vérité?

Golaud
Ne mens plus ainsi, au moment de 
mourir!
Mélisande
Qui est-ce qui va mourir? Est-ce moi?

Golaud
Toi, toi, et moi, moi aussi, après toi!
Et il nous faut la vérité... Il nous faut 
enfin la vérité, entends-tu?
Dis-moi tout! Dis-moi tout. 
Je te pardonne tout!

Mélisande
Pourquoi vais-je mourir?
Je ne le savais pas.

Golaud
Tu le sais maintenant... Il est temps!
Vite! Vite! La vérité! 
La vérité...

Mélisande
La vérité...la vérité...

Golaud
Où es-tu? Mélisande! Où es-tu?
Ce n’est pas naturel! Mélisande! 
Où es-tu?
Oui, oui, vous pouvez rentrer.
Je ne sais rien, c’est inutile... 
elle est déjà trop loin de nous.
Je ne saurai jamais!
Je vais mourir ici comme un aveugle!

Arkel
Qu’avez-vous fait? Vous allez la tuer...

Golaud
Je l’ai déjà tué...
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Arkel
Mélisande!

Mélisande
É o avô?

Arkel
Sim, minha filha. 
O que queres que faça?

Mélisande
É verdade que o inverno está a 
começar?

Arkel
Porque perguntas isso?

Mélisande
Porque está frio e as folhas
caíram...

Arkel
Tens frio?
Queres que fechemos as janelas?

Mélisande
Não... até o sol estar no fundo do mar.
Ele está a descer lentamente. 
É o inverno a começar?

Arkel
Não gostas do inverno?

Mélisande
Oh, não. Tenho medo do frio! 
Tenho tanto medo do frio...

Arkel
Sentes-te melhor?

Mélisande
Sim, sim; já não tenho 
preocupações.

Arkel
Queres ver a tua criança?

Mélisande
Que criança?

Arkel
Mélisande!

Mélisande
Est-ce vous, grand-père?

Arkel
Oui, ma fille... 
Que veux-tu que je fasse?

Mélisande
Est-il vrai que l’hiver 
commence?

Arkel
Pourquoi demandes-tu cela?

Mélisande
C’est qu’il fait froid et qu’il n’y a plus 
de feuilles...

Arkel
Tu as froid?
Veux-tu qu’on ferme les fenêtres?

Mélisande
Non. Jusqu’à ce que le soleil soit au 
fond de la mer.
Il descend lentement; alors c’est 
l’hiver qui commence?
Arkel
Tu n’aimes pas l’hiver?

Mélisande
Oh! non. J’ai peur du froid! 
J’ai si peur des grands froids...

Arkel
Tu sens-tu mieux?

Mélisande
Oui, oui; je n’ai plus toutes ces 
inquiétudes.

Arkel
Veux-tu voir ton enfant?

Mélisande
Quel entant?
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Arkel
A tua criança. A tua filha...

Mélisande
Onde é que ela está?

Arkel
Aqui...

Mélisande
É estranho... Não consigo levantar os 
braços para a abraçar...

Arkel
Ainda estás muito fraca.
Eu mesmo a seguro. Olha...

Mélisande
Ela não se ri...  Ela é pequena...
Ela também vai chorar... 
Tenho pena dela...

Golaud
O que se passa? O que fazem aqui 
todas estas mulheres?

O médico
São as criadas...

Arkel
Quem as chamou?

O médico
Eu não fui.

Golaud
O que querem daqui?
Ninguém vos chamou.
O que fazem aqui?
Mas o que é isso? 
Respondam!

Arkel
Não fale muito alto...
Ela vai dormir; ela fechou os olhos.

Golaud
Não é…

O médico
Não, não. Veja, ela respira...

Arkel
Ton enfant. Ta petite fille...

Mélisande
Où est-elle?

Arkel
Ici...

Mélisande
C’est étrange... je ne peux pas lever 
les bras pour la prendre...

Arkel
C’est que tu es encore très faible.
Je la tiendrai moi-même; regarde...

Mélisande
Elle ne rit pas... Elle est petite...
Elle va pleurer aussi... 
J’ai pitié d’elle.

Golaud
Qu’y-a-t’il? Qu’est-ce que toutes ces 
femmes viennent faire ici?

Le médecin
Ce sont les servantes...

Arkel
Qui est-ce qui les a appelées ?

Le médecin
Ce n’est pas moi...

Golaud
Que venez-vous faire ici?
Personne ne vous a demandées...
Que venez-vous faire ici?
Mais qu’est-ce que c’est donc? 
Répondez!

Arkel
Ne parlez pas trop fort...
Elle va dormir; elle a fermé les yeux...

Golaud
Ce n’est pas?

Le médecin
Non, non; voyez; elle respire...
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Arkel
Os olhos dela estão cheios de 
lágrimas.
Agora, é a sua alma que chora...
Porque é que ela levanta assim os 
braços? O que quer ela?

O médico
É a criança, sem dúvida.
É a luta da mãe contra...

Golaud
Neste momento? Neste momento?
Tem de se dizer! De dizer...

O médico
Talvez...

Golaud
Agora?
Oh, oh, tenho de lhe dizer...
Mélisande! Mélisande!
Deixem-me só! 
Deixem-me a sós com ela!

Arkel
Não, não, não se aproxime mais...
Não a perturbe... 
Não lhe fale...
Não sabe o que é a alma...

Golaud
A culpa não é minha! 
A culpa não é minha!

Arkel
Cuidado... Cuidado...
Temos de falar em voz baixa, agora.
Não devemos preocupá-la mais...
A alma humana é muito silenciosa...
A alma humana gosta de partir 
sozinha...
Sofre tão timidamente.
Mas a tristeza, Golaud...
Mas a tristeza de tudo o que vimos...
O que se passa?

O médico
Elas têm razão...

Arkel
Ses yeux sont pleins 
de larmes.
Maintenant c’est son âme qui pleure...
Pourquoi étend-elle ainsi les bras? 
Que veut-elle?

Le médecin
C’est vers l’enfant sans doute.
C’est la lutte de la mère contre...

Golaud
En ce moment? En ce moment?
Il faut le dire, dites! Dites...

Le médecin
Peut-être...

Golaud
Tout de suite?
Oh! oh! Il faut que je lui dise...
Mélisande! Mélisande!
Laissez-moi seul! 
Laissez-moi seul avec elle!

Arkel
Non, non, n’approchez pas...
Ne la troublez pas... 
Ne lui parlez plus...
Vous ne savez pas ce que c’est que l’âme...

Golaud
Ce n’est pas ma faute ! 
Ce n’est pas ma faute!

Arkel
Attention...Attention...
Il faut parler à voix basse, maintenant.
Il ne faut plus l’inquiéter...
L’âme humaine est très silencieuse...
L’âme humaine aime à s’en aller 
seule...
Elle souffre si timidement.
Mais la tristesse, Golaud...
Mais la tristesse de tout 
ce que l’on voit... Qu’y-a-t’il?

Le médecin
Elles ont raison...
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Arkel
Eu não vi nada. Tem a certeza?

O médico
Sim, sim.

Arkel
Não ouvi nada...
Tão depressa, tão depressa...
Ela partiu sem dizer nada...
Não fique aqui, Golaud... 
Agora, é preciso silêncio...
Venha, venha...
É terrível, mas a culpa 
não é sua...
Ela era uma pequena criatura tão 
tranquila, tímida e silenciosa…
Ela era um pobre ser misterioso, 
como todos os outros...
Ela está ali como se fosse a irmã mais 
velha da sua filha...
Venha. A criança não deve ficar aqui 
neste quarto...
Agora, tem de viver no lugar dela.
É a vez da pobre pequena.

F I M

Arkel
Je n’ai rien vu. Êtes-vous sûr?

Le médecin
Oui, oui.

Arkel
Je n’ai rien entendu...
Si vite, si vite...
Elle s’en va sans rien dire...
Ne restez pas ici, Golaud. 
Il lui faut le silence, maintenant.
Venez, venez.
C’est terrible, mais ce n’est 
pas votre faute.
C’était un petit être si tranquille, si 
timide et si silencieux...
C’était un pauvre petit être 
mystérieux comme tout le monde...
Elle est là comme si elle était la 
grande sœur de son enfant...
Venez. Il ne faut pas que l’enfant reste 
ici dans cette chambre...
Il faut qu’il vive maintenant, à sa place.
C’est au tour de la pauvre petite.

F I N
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Claude Debussy (1862-1918)
Nasceu em Saint-Germain-en-  
-Laye e morreu em Paris.
Recebeu uma educação musical 
pouco formal quando criança, 
embora o seu engenho musical tenha 
sido canalizado para aulas de piano 
com a sogra de Verlaine, Madame 
Mauté de Fleureville, aluna de Chopin, 
que o preparou para a entrada no 
Conservatório de Paris aos dez anos. 
Aí passou 12 anos, adquirindo uma 
sólida formação musical. 
A sua reputação era de um pianista 
excêntrico e rebelde em questões 
de harmonia e teoria. Depois de 
acompanhar a baronesa Von Meck, 
protetora de Tchaikovsky, em várias 
viagens, como pianista, instala-se 
definitivamente em Paris em 1887. 
Outras influências resultantes desses 
anos a viajar vieram-lhe da amizade 
com os pintores do movimento 
impressionista e, ainda mais 
importante, com escritores e poetas 
como Mallarmé e os simbolistas. 
Em 1889, substituiu o simbolismo 
por Wagner, reconhecendo a sua 
grandeza, mas também o facto de 
que este representava a «linha 
morta» para outros compositores.
Foi um dos maiores e mais 
importantes compositores do século 
XX, não só pelo que produziu, mas 
também pelos caminhos que abriu 
para outros explorarem. 
Daí a homenagem que compositores 
posteriores como Boulez, Messiaen, 
Webern e Stravinsky lhe têm 
prestado. Depois do sucesso de 
Nocturnos, no início do século XX 
dedica-se a uma vasta produção 
musical, com o piano a ocupar 
sempre uma posição central.  
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Kristiina Helin
Encenação

A encenadora Kristiina Helin estudou 
Interpretação na East15 Acting School, 
em Inglaterra, entre 1989 e 1991. Teve 
ainda formação na mesma área no 
País de Gales com o Odin Teatret, 
fundado pelo lendário encenador 
Jerzy Grotowski. Insatisfeita com o 
terceiro ano a lecionar na escola, e 
incentivada pelo grupo Odin, Kristiina 
Helin estudou dança e coreografia 
com um bailarino de butô japonês, 
Min Tanaka. O trabalho e o estudo 
na quinta «Body Weather», no 
Japão, acabou por se tornar um dos 
principais pontos de viragem na sua 
vida, onde desenvolveu uma relação 
profunda com o coreógrafo Lemi 
Ponifasio.
Regressou à Finlândia em 1994, 
durante um período marcado pela 
regressão e o desemprego, tendo 
sido atraída pela sua paixão, a música 
clássica e canto. Trabalhou como 
encenadora de ópera, e entre vários 
projetos foi assistente de encenação 
na Academia Sibelius e na Ópera 
Nacional Finlandesa. 
Em 2000 fundou a sua própria 
companhia Graal Opera, tendo então 
assinado o seu primeiro trabalho 
como encenadora em colaboração 
com a Mariinsky Opera Academy. 
Trabalha como artista independente, 
encenadora, coreógrafa, artista de 
videoarte, figurinista e coprodutora 
há quase 30 anos. 
Encenou espetáculos para o Festival 
de Helsínquia, a Bienal de Veneza, o 
Festival do Mar Báltico, a Fundação 
Gulbenkian, entre outros. Sempre 
procurou as margens em vez da 
ópera convencional, pois considera o 

trabalho com grupos independentes 
e originais (e acima de tudo, raros 
espaços de atuação) mais inspirador 
e recompensador.
Na última década, colaborou com a 
Orquestra Barroca de Helsínquia e 
outras orquestras independentes, 
concebendo produções semi-   
-encenadas que formam uma parte 
cada vez mais importante do seu 
trabalho. Considera as produções 
de ópera fora das casas de ópera 
essenciais para o desenvolvimento 
saudável desta forma arte, ao lado 
da produção de ópera tradicional 
nas instituições. 
Helin trabalhou com maestros de 
gerações como Esa-Pekka Salonen e 
Hannu Lintu, bem como com o jovem 
maestro Lorenzo Viotti. 
Tem colaborado com compositores 
modernos e inspiradores como 
Jamie Pui Ling Man. Helin leciona 
na Sibelius Academy e na ENOA 
(European Network of Opera 
Academies) e é uma investigadora 
apaixonada de voz, psicologia e 
espiritualidade. 
Tem trabalhado para a Save the 
Children para apoiar e defender os 
direitos das mulheres e crianças em 
todo o mundo.

Dinis Sousa
Direção musical

Dinis Sousa foi nomeado maestro 
titular da Royal Northern Sinfonia 
em março de 2021, por um período 
inicial de três anos. É também diretor 
artístico da Orquestra XXI — projeto 
vencedor do prémio FAZ-IOP 2013, 
que reúne músicos portugueses 
residentes no estrangeiro —, com a 
qual se apresenta regularmente em 
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Portugal. A orquestra tem aparecido 
nas temporadas do Centro Cultural 
de Belém, da Fundação Calouste 
Gulbenkian, da Casa da Música, 
recolhendo grandes elogios da crítica 
especializada. 
Nas últimas temporadas, Dinis Sousa 
dirigiu orquestras como a BBC 
Philharmonic, Orquestra Sinfónica de 
Tenerife e a Orquestra Gulbenkian, 
entre outras. Com a Orquestra 
XXI, fez a abertura da Temporada 
Gulbenkian Música e participou, 
por diversas vezes, no festival Dias 
da Música em Belém, em concertos 
filmados para a RTP.
Dinis Sousa trabalha regularmente 
com Sir John Eliot Gardiner e os seus 
agrupamentos — os English Baroque 
Soloists, a Orchestre Révolutionnaire 
et Romantique e o Monteverdi Choir 
—, e foi recentemente nomeado 
o primeiro maestro assistente da 
história destes grupos. Colaborou 
também com Gardiner em 
orquestras como a Sinfónica de 
Londres, Filarmónica de Berlim e a 
Tonhalle de Zurique. Esta temporada 
dirigiu os English Baroque Soloists 
em dois programas inteiramente 
preenchidos com obras de Bach, no 
Festival Internacional de Música de 
Cartagena. Dinis estudou na Guildhall 
School of Music and Drama, onde 
exerceu a fellowship em direção de 
orquestra. Durante esse período, 
dirigiu vários agrupamentos, tendo 
preparado a Guildhall Symphony 
Orchestra para o maestro Bernard 
Haitink, dirigido a Paixão Segundo 
São João, de Bach, no Milton Court 
Concert Hall, e uma encenação de 
Down by the Greenwood Side, de 
Harrison Birtwistle, no Silk Street 
Theatre. 

Na mesma escola, concluiu a 
licenciatura e mestrado com 
distinção, estudando direção de 
orquestra com Sian Edwards e 
Timothy Redmond e piano com 
Philip Jenkins e Martin Roscoe. 
Paralelamente, trabalhou em 
masterclasses com professores como 
Yekaterina Lebedeva, Sequeira Costa, 
Angela Hewitt, Ralf Gothóni, Richard 
Egarr, Jean-Sébastien Béreau, entre 
outros. 
No dia 10 de junho de 2015, foi 
condecorado pelo Presidente da 
República, Dr. Aníbal Cavaco Silva, 
com o grau de Cavaleiro da Ordem 
do Infante D. Henrique.

Orquestra XXI

A Orquestra XXI nasceu em 2013, fruto 
da vontade de reunir o crescente 
número de músicos portugueses 
residentes no estrangeiro, para que 
pudessem partilhar com o seu país 
de origem as suas experiências, 
desenvolvimento e trabalho. Desde 
então, apresentou-se de Norte a 
Sul do país, com o objetivo de levar 
concertos a um público o mais 
diversificado possível, tanto nos 
grandes centros urbanos como em 
locais com atividade cultural menos 
regular, sob a direção do seu maestro 
fundador, Dinis Sousa.
Afirmando-se como um dos projetos 
mais destacados na atualidade 
musical portuguesa, a Orquestra XXI 
conquistou rapidamente o público 
português e a crítica especializada, 
marcando, assim, presença regular 
nalgumas das mais prestigiadas 
salas de concerto nacionais, como 
o Centro Cultural de Belém, a Casa 
da Música e a Fundação Calouste 
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Gulbenkian. Desde a criação do Coro 
XXI, em 2016, a programação da 
orquestra passou a espelhar ainda 
mais a flexibilidade dos seus músicos, 
com um repertório que se estende 
de marcos como a Paixão Segundo 
São João, de Bach, até ao grande 
espólio sinfónico de compositores 
como Beethoven, Brahms ou 
Tchaikovsky, sem esquecer a estreia 
de obras de um conjunto alargado 
de autores portugueses. Partilhou 
o palco com solistas como Ana 
Quintans, Artur Pizarro, Clara-Jumi 
Kang, James Gilchrist, Jano Lisboa, 
Pavel Gomziakov ou Valeriy Sokolov, e 
contou ainda com a colaboração do 
Coro Gulbenkian na apresentação da 
oratória de Schumann Das Paradies 
und die Peri, para o encerramento 
dos Dias da Música em Belém.
Buscando uma contínua aproximação 
às novas gerações de músicos 
portugueses, a Orquestra XXI 
organiza também um estágio anual de 
orquestra, em que alunos do ensino 
artístico especializado de todo país 
trabalham, enquanto colegas de 
estante, com os instrumentistas do 
agrupamento, naquela que é uma 
singular troca de experiências.
Distinguida com o 1.º Prémio 
no concurso Ideias de Origem 
Portuguesa da Fundação Calouste 
Gulbenkian, em parceria com a 
Cotec Portugal, e o Alto Patrocínio da 
Presidência da República, a Orquestra 
XXI reuniu já mais de duas centenas 
de músicos portugueses residentes 
no estrangeiro, criando, com isso, 
uma plataforma que muito tem 
fortalecido a sua ligação ao país.

André Baleiro
Barítono

André Baleiro é vencedor do 
concurso «SWR Young Opera Stars» 
2019, do 17.º Concurso Internacional 
R. Schumann, em Zwickau, do 
9.º Concurso de Canto Lírico da 
Fundação Rotária Portuguesa em 
Lisboa, bem como do «Prémio 
Cultural Theodor Heuss 2017» em 
Schwetzingen, e do Prémio Most 
Promising Talent do prestigiado 
Concurso Internacional DAS LIED, 
em Heidelberg. Recentemente, foi 
galardoado com o 2.º Prémio no 
Concurso Internacional de Lied 
«Helmut Deutsch» em Viena. No 
palco operático tem-se destacado 
pelas interpretações de Tarquinius 
em The rape of Lucrecia de B. Britten 
no Teatro Nacional São Carlos (TNSC), 
Fígaro em O barbeiro de Sevilha de 
G. Rossini com a Kammeroper 
München em Munique, e Don 
Parmenione em L’occasione fa il 
ladro de G. Rossini no Teatro Pérez 
Galdós em Las Palmas. Do seu 
vasto repertório de concerto são de 
salientar as oratórias de C. Monteverdi, 
J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart 
e A. Dvořák, a cantata Dona Nobis 
Pacem de R. Vaughan Williams, 
os Requiem de G. Fauré, M. Duruflé e 
J. Brahms, L’Enfance Du Christ de H. 
Berlioz, Don Quichotte À Dulcinée de 
M. Ravel e os Gurrelieder de 
A. Schönberg. 
Tem colaborado com os maestros 
Michel Corboz, Steffan Blunier, 
Frédéric Chaslin, Greahme Jenkins, 
Martin André, Moritz Gnann, 
Antonio Pirolli, Andreas Spering, 
Joana Carneiro, Nabil Shehata e 
Lorenzo Viotti. 
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Apresenta-se regularmente em recital 
na Alemanha e em Portugal com 
diversos pianistas, sendo de destacar 
as colaborações de longa data com 
o maestro João Paulo Santos e com 
o pianista David Santos. A música 
vocal moderna e contemporânea 
tem sido desde sempre um dos 
seus focos de interesse. Nas últimas 
três temporadas tem cooperado no 
projeto Liederwerkstatt, no Festival 
Kissinger Sommer, na Alemanha, 
projeto cujo foco é a encomenda e a 
execução de obras para canto e piano 
a conceituados compositores como 
Aribert Reimann, Wolfgang Rihm e 
Manfred Trohjan. 
O barítono português iniciou a sua 
formação musical aos 10 anos no 
Instituto Gregoriano de Lisboa, e a 
sua formação vocal aos 15 com Elsa 
Cortez. É licenciado em Direção 
Coral e Formação Musical pela Escola 
Superior de Música de Lisboa. 
Como bolseiro da Fundação Hamel 
em Hannover e da Fundação 
Gulbenkian em Lisboa estudou Canto 
na Universidade das Artes em Berlim 
na classe de Siegfried Lorenz, e 
aprofundou o seu conhecimento e 
interpretação do repertório de 
Lied com Eric Schneider. 
Para além disso, tem frequentado 
masterclasses com cantores 
consagrados como Tom Krause, Ian 
Bostridge, Lorenzo Regazzo e José 
van Dam. Atualmente prossegue 
o seu aperfeiçoamento técnico e 
artístico com a professora Snežena 
Stamenković em Mannheim.

Susana Gaspar
Soprano

Estudou no Conservatório Nacional 
de Lisboa, na Guildhall School of 
Music and Drama e no National Opera 
Studio em Londres. 
Em 2013 representou Portugal no 
concurso Cardiff Singer of the World. 
Dos papéis operáticos destacam-se: 
Violetta em La Traviata (Verdi), Mimì 
em La Bohème (Puccini), Cio-Cio-  
-San em Madama Butterfly (Puccini), 
Manon em Manon (Massenet), 
Marguerite em Faust (Gounod), Azema 
em Semiramide (Rossini) gravado para 
a Opera Rara, Paride em Paride ed 
Elena (Gluck), Clarice em Il Mondo 
della luna (P.Avondano), Sevadilha 
em Guerras do Alecrim e Manjerona 
(António Teixeira) com Os Músicos 
do Tejo, Josephine em Comedy on 
the Bridge (Martinu), Lauretta em 
Gianni Schicchi (Puccini) e Vi em 
Blue Monday (Gershwin) no Teatro 
Nacional de São Carlos. 
Como jovem artista na Royal Opera 
House Covent Garden (ROH) 
interpretou os papeís de Barbarina 
em As bodas de Fígaro (Mozart), 
Contessa di Ceprano em Rigoletto 
(Verdi), Giannetta em L’Elisir d’amore 
(Donizetti), First innocent em 
Minotaur (Birtwistle), Papagena em 
A Flauta Mágica (Mozart) e Voz do 
Céu em Don Carlo (Verdi). Ainda 
na ROH foi a understudy para os 
papéis de Susanna em As bodas de 
Fígaro (Mozart), Gilda em Rigoletto 
(Verdi), Mimì em La Bohème (Puccini), 
Adina em L’Elisir d’amore (Donizetti) 
e Magda em La Rondine (Puccini). 
No Linbury Theatre da ROH cantou 
numa produção encenada de Les 
nuits d’été (Berlioz), e Aurore em Le 
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portrait de Manon (Massenet), ambas 
gravadas para a editora Opera Rara. 
Próximos e recentes projetos 
incluem Vittelia em La Clemenza di 
Tito (Mozart), Mimì em La Bohème 
(Puccini) no Teatro Nacional de São 
Carlos, Violeta Valéry em La Traviata 
(Verdi) para a Nevill Holt Opera, Ein 
Deutsches Requiem (Brahms) no CCB, 
Clara em Il proscritto (Mercadante) 
no Barbican Centre em Londres e 
Mélisande em Pelléas et Mélisande 
(Debussy).

Raquel Camarinha
Soprano

A soprano Raquel Camarinha iniciou 
os seus estudos musicais aos 5 anos, 
formando-se em piano e flauta 
transversal. 
Fascinada desde sempre pelo canto 
e pelo teatro, fez primeiramente uma 
formação vocal e teatral em Portugal, 
interpretando os seus primeiros 
papéis operáticos aos 19 anos em 
Lisboa (Zerlina, Barbarina). 
Decide em seguida aperfeiçoar-  
-se em França e obtém em 2011 o 
Mestrado de Canto no Conservatório 
Nacional Superior de Música e Dança 
de Paris, e em 2013 os Diplomas 
de Artista Intérprete «Canto» e 
«Repertório Contemporâneo e 
Criação». Desde cedo, é elogiada 
pela crítica pelo seu timbre fresco 
e luminoso, assim como pela fineza e 
inteligência do seu trabalho de atriz. 
«É o prodígio da voz nua de Raquel 
Camarinha que mais impressiona. 
Cantora e atriz, passando por todos 
os registos da voz humana, ela 
interpreta em todos os sentidos 
da palavra.» (resmusica.com)
Nomeada para as Victoires de la 

Musique Classique 2017 na categoria 
Artista Revelação Lírico, Raquel 
Camarinha foi vencedora de vários 
concursos nacionais e internacionais: 
1.º prémio do Concurso de Canto 
Barroco de Froville em 2013 e 1.º 
prémio no Concurso Nacional de 
Canto Luísa Todi, em 2011. 
Raquel Camarinha foi também 
galardoada com o Best Female 
Interpreter Award, na Armel Opera 
Competition, Hungria. 
Em colaboração com o pianista 
Satoshi Kubo, recebeu o Prix de 
Duo no VI Concours International 
de Chant-Piano Nadia et Lili 
Boulanger. É igualmente laureada dos 
concursos Prémio Jovens Músicos 
2007, 2.º Concurso de Canto Lírico 
da Fundação Rotária Portuguesa e 
Prémio José Augusto Alegria.
Em palco, Raquel Camarinha 
interpreta vários papéis e é 
especialmente considerada pela 
crítica nas suas interpretações de 
Mozart (Pamina, Susanna, Zerlina) e 
Händel (Morgana, Bellezza). 
Podemos ouvi-la nos maiores 
teatros franceses (Chatelet, 
Chorégies d’Orange, Opéra Comique, 
Philharmonie de Paris) e europeus 
(Alemanha, Espanha, Itália, Portugal, 
Suíça). 
Trabalha regularmente com o pianista 
Yoan Héreau, tendo gravado em 2018 
o disco rencontre para a editora 
Naïve, integralmente dedicado à 
mélodie francesa. Juntos lançam em 
2020 o disco Chopin - Schubert para 
a editora Mirare, que inclui a integral 
das melodias de Chopin. Desenvolve 
igualmente um grande interesse 
pelo repertório contemporâneo, 
tendo estreado múltiplas obras 
de compositores portugueses e 



estrangeiros. Colabora regularmente 
com o compositor Benjamin Attahir, 
de quem estreou o tríptico operático 
Le Silence des Ombres e o duplo 
concerto para soprano, violino e 
orquestra je/suis/judith, ao lado do 
violinista Renaud Capuçon.

Élodie Méchain
Contralto

Elodie Méchain destacou-se graças 
à naturalidade do seu tom raro de 
contralto real, uma voz descoberta 
enquanto estudava para uma carreira 
profissional como flautista. 
Ganhou o concurso «Voix Nouvelles» 
em 1998, foi proclamada revelação 
lírica pelo Adami em 2000 e nomeada 
nas Victoires de la Musique Classique 
em 2002. 
É regularmente convidada para cantar 
repertório francês. 
Entre os seus papéis favoritos, 
destaquemos as poucas atuações 
em Béatrice et Bénédict em 
Lausanne, Luxemburgo, Bordéus, 
Toulouse e Paris, na Ópera Comique, 
e no Théâtre des Champs-Elysées com 
a Orquestra Nacional de França sob a 
direção de Sir Colin Davis. 
Cantou na ópera Thaïs de Massenet 
em Veneza sob a direção de 
Marcello Viotti, e foi em várias 
ocasiões Geneviève em Pelléas et 
Mélisande em Marselha, Nancy, Nice 
e Gand antes de interpretar este 
mesmo papel no London Prom’s, no 
Amsterdam Concertgebouw e com a 
Orquestra Sinfónica de Chicago em 
versão de concerto. 
Obteve um grande sucesso 
interpretando o papel principal 
de Orphée de Glück em Lausanne 
e cantou ainda em produções de 

Carmen, Manon, Les Troyens (Anna), 
Pénélope e L’Enfant et les Sortilèges 
no Festival de Glyndebourne e em 
Tóquio.
Além de ópera, gosta de abordar 
diferentes repertórios como provam 
as suas atuações em peças barrocas: 
Dido e Eneias, Júlio César e A Flauta 
Mágica de Mozart em Paris, Nice, 
Lyon, Lisboa, Aix-en-Provence, 
Orange ou Edinburgh. 
Méchain também interpreta o 
repertório do século XIX: A Valquíria, 
Traviata, Manon Lescaut ou Falstaff. 
Já do repertório do século XX, 
cantou em produções de Adrianna 
Lecouvreur, Rusalka, Ariadne auf 
Naxos ou Sonho de uma noite de 
verão.
As harmonias negras da sua voz 
encaixam-se muito bem no oratório: 
Paixões e Missa em Si menor de 
Bach, Requiem de Mozart, Messe 
du Couronnement, Romeo e 
Julieta de Berlioz, Stabat Mater de 
Vivaldi, de Pergolese e de Dvořák. 
Recentemente, destacamos a 9.ª 
Sinfonia de Beethoven em Lille e no 
Festival de Saint-Denis, Le Martyre 
of Saint-Sébastien de Debussy com 
Kurt Masur, Le Roi David de Honegger 
em Amesterdão e La Demoiselle 
élue com a Orquestra Sinfónica de 
Chicago.
Elodie Méchain gosta particularmente 
das melodias francesas (Debussy, 
Fauré, Ravel, Chausson) e do 
Lieder alemão (Brahms, Schubert, 
Schumann, Strauss, Wagner). 
Um recital na Bibliothèque Nationale 
de France, outro de canções 
orquestradas por Duparc e uma 
gravação de Schubert com o pianista 
Maciej Pikulski atestam a sua 
implicação nesse repertório.
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e Sweeney Todd no Staatstheater 
Hannover. As suas interpretações 
anteriores como Golaud para a 
English Touring Opera foram elogiadas 
como «excelentes» (The Guardian).
Atuações em concertos notáveis 
incluem apresentações com a 
London Symphony Orchestra, 
London Philharmonic Orchestra, 
Melbourne Symphony Orchestra, 
Sapporo Symphony Orchestra, 
MDR-Sinfonieorchester, Sächsische 
Staatskapelle Dresden, Orchestra 
dell’Accademia di Santa Cecilia, 
Mozarteum Orchestra Salzburg, 
National Symphony Orchestra em 
Washington e a Orquestra Sinfónica 
de São Francisco.
Nascido em Dresden, foi um dos 
primeiros vencedores do Wigmore 
Hall International Song Competition, 
onde é agora um recitalista regular. 
Desde então, atuou no Carnegie Hall, 
no Concertgebouw Amsterdam, na 
Vienna Konzerthaus, no Klavierfestival 
Ruhr, no Schleswig-Holstein Festival, 
no Musée d’Orsay Paris e na Vocal 
Arts Series em Washington.

Patrick Bolleire
Baixo

Amante da música desde muito cedo 
e tendo formação como pianista, só 
aos 27 anos o cantor belga Patrick 
Bolleire, que era engenheiro na 
época, conheceu o seu professor de 
canto Lubov Tomasson-Stuchevskaya. 
Rapidamente decide dedicar-se 
à carreira de cantor solista e 
acrescenta a formação teatral à sua 
formação vocal. 
Antes de ingressar no Opéra Studio 
na Opéra national du Rhin, Patrick 
Bolleire foi premiado com o segundo 

Recentemente, Élodie Méchain 
cantou em Rusalka para sua estreia 
na Ópera Nacional de Paris, bem 
como em A Flauta Mágica, o 
Requiem de Mozart no Théâtre des 
Champs-Elysées, Les Mystères d’Isis 
em versão concerto na Salle Pleyel, 
Lakmé na Ópera de Lausanne e na 
Opéra Comique, Guillaume Tell na 
Ópera de Monte-Carlo e no Théâtre 
des Champs-Elysées, L’Enfant et les 
sortilèges em versão de concerto 
em Paris, Londres e Chicago com 
Esa-Pekka Salonen mas também 
em Glyndebourne, Montpellier, 
Monte-Carlo com a Filarmónica 
de Berlim sob a direção de Mikko 
Franck, Pénélope de Fauré em 
Estrasburgo (encenação de Olivier 
Py), L’Hirondelle Inattendue de Laks 
em Montpellier e Il Ritorno d’Ulisse 
no Théâtre des Champs-Elysées e em 
Dijon, Requiem de Mozart na Hungria, 
Béatrice et Bénédict de Berlioz com 
a BBC Philharmonic Orchestra e 
Pelléas et Mélisande (Geneviève) em 
Montpellier.

Stephan Loges
Baixo-barítono

Stephan Loges é presença regular nas 
grandes salas de ópera da Europa, 
onde interpretou papéis de destaque 
na Staatsoper Berlin, La Monnaie 
Brussels, Royal Opera House Covent 
Garden, Theatre an der Wien, Opera 
national du Rhin e interpretou o 
papel de Boris Berezovsky na estreia 
mundial de The Life and Death of 
Alexander Litvinenko para a Grange 
Park Opera, Sprecher em A Flauta 
Mágica no Théâtre du Capitole de 
Toulouse e os papéis principais de 
Oberto para o Chelsea Opera Group 
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Gianluigi Gelmetti, Louis Langrée, 
Marko Letonja, Kenneth Montgomery, 
Paolo Olmi, Evelino Pidò, Daniele 
Rustioni, Alberto Zedda e em 
produções encenadas por Vincent 
Boussard, Stéphane Braunschweig, 
Peter Brook, Robert Carsen, Jean-  
-Louis Grinda, Klaus Michael Grüber, 
Christophe Honoré, Ivo van Hove, 
Laurent Pelly, Denis Podalydès, 
Olivier Py ou Jean-  Paul Scarpitta. 
Recentemente, cantou Guillaume Tell 
em Amesterdão, Monte-Carlo, Paris 
e Marselha, Pelléas et Mélisande e 
Robert le Diable em Bruxelas, Fidelio 
(Rocco) em Rouen, From the House 
of the Dead em Estrasburgo, Roméo 
et Juliette e Faust (Mephistophélès) 
em Tallin, Anna Bolena em Bordéus 
e Avignon, Le Comte Ory (Le 
Gouverneur) na Opéra Comique, 
em Lyon e em Versalhes, Manon e 
Lucia di Lammermoor (Raimondo) 
em Lausanne, Semiramide em Lyon, 
Paris e Marselha, Macbeth, 
Zelmira e Guillaume Tell em Lyon, 
Simon Boccanegra e Hamlet em 
Avignon, Falstaff em Marselha 
e Monte-Carlo, Don Carlo em 
Bordéus, Estrasburgo e Marselha, 
Don Giovanni (Il Commendatore) em 
Rouen, Versalhes e na Opéra national 
du Rhin, Der Fliegende Holländer 
(Daland) em Lille, Samson et Dalila 
em Metz e Massy, Les Huguenots 
na Ópera Nacional de Paris e em 
Bruxelas, Rigoletto em Massy, Don 
Carlo em Lyon e em Liège, Samson 
et Dalila na Opéra national du Rhin, 
Tosca em Marselha e Lille, Roméo 
et Juliette na Opéra Comique, 
Rigoletto em Liège, Die Entführung 
aus dem Serail em Marselha, Pelléas 
et Mélisande em Neuchâtel, Faust em 
Québec. 

prémio de ópera no Concurso 
Internacional Canari Lyrical Song, 
cujo presidente foi Gabriel Bacquier 
e o segundo prémio de ópera no 
Concours International de Marmande. 
Após a sua estreia no palco da Opéra 
du Rhin, é contratado por vários 
teatros europeus: Concertgebouw de 
Amesterdão, Vlaamse Opera, Opéra 
Royal de Wallonie, La Monnaie em 
Bruxelas, além de ser regularmente 
convidado pelas casas de ópera 
de Avignon, Montpellier, Marselha, 
Nancy, Toulon, Toulouse e Bordéus. 
De novembro de 2010 a outubro de 
2011, interpretou o papel de Sarastro 
em Une flûte enchantée (Prémio 
Molière 2011 como melhor espetáculo 
de Teatro Musical), com encenação 
de Peter Brook, tendo andado em 
digressão um pouco por todo o 
mundo. 
Já atuou em Lyon, Luxemburgo, 
Milão, Londres, Porto, Bilbau, Madrid, 
Barcelona, Nova Iorque, Québec, 
Rio de Janeiro, Buenos Aires e 
Cidade do México. Nas últimas 
temporadas, interpretou os papéis 
de Melchtal (Guillaume Tell), 
Lorenzo (I Capuleti e I Montecchi), 
Le vieil hébreux (Samson et Dalila), 
Brander (La Damnation de Faust), 
Calchas (Iphigénie en Aulide), Il 
Commendatore (Don Giovanni) ou 
Bartolo (As bodas de Figaro). Além 
de Une Flûte enchantée, fez parte de 
produções como Il Viaggio a Reims 
em digressão em França, Hamlet em 
Marselha, Cendrillon em Bruxelas, Les 
Huguenots e Der ferne Klang de Franz 
Schreker em Estrasburgo.
Bolleire canta sob a direção de 
maestros como Marc Albrecht, 
Alain Altinoglu, Daniele Callegari, 
Jesus Lopez Cobos, Mikko Franck, 
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do Festival de Verbier 2013 onde 
trabalhou com Barbara Bonney, 
Claudio Desderi, Tomas Quastoff e 
Tim Caroll, tendo-se destacado com 
o Prémio Jovem Promessa Thierry 
Marmod. Como solista, em Oratório, 
tem-se apresentado em concerto 
com diversas orquestras nacionais 
e internacionais, cantando obras 
de referência do repertório 
coral-sinfónico.
No campo da ópera interpretou, 
no TNSC, ao longo das últimas 
temporadas, diversos personagens 
do repertório lírico, abrangendo 
obras de compositores consagrados 
como G. Puccini, G. Donizetti, 
G. Rossini, G. Bizet, entre outros. 
Do seu repertório, noutros palcos 
nacionais e internacionais, fazem 
também parte compositores como 
G. Verdi, W. A. Mozart, F. Busoni, 
I. Stravinsky, B. Briten. 
Da sua discografia, destaca-se o 
disco Canções Pagãs, inteiramente 
dedicado ao cancioneiro de 
Luiz Goes, trabalho esse com 
reconhecimento de Utilidade Cultural 
pelo Ministério da Cultura.
Foi cantor residente no Stadttheatre 
Bern, Suíça, durante a temporada 
2014/15. Atualmente faz parte dos 
corpos artísticos do Teatro Nacional 
de São Carlos.

Luís Rendas Pereira
Baixo

Luís Rendas Pereira tem-se 
apresentado regularmente como 
solista no âmbito da ópera, oratória 
e canção. 
Destacam-se as participações 
operáticas como protagonista 
em As bodas de Figaro (Conde), 

Em concerto, cantou La Jacquerie 
de Lalo no Festival de Radio France, 
Die Jahreszeiten de Haydn com 
a Orchestre Philharmonique de 
Mulhouse, L’Enfance du Christ em 
Aarhus, Malmö e Varsóvia, Roméo et 
Juliette de Berlioz com a Orquestra 
Nacional do Capitólio em Toulouse, 
Olympie de Spontini no Théâtre des 
Champs-Elysées e em Amesterdão, 
L’Enfant et les Sortilèges com a 
Orquestra Filarmónica de Monte-           
-Carlo, Ermione em Lyon e no 
Théâtre des Champs-Elysées, 
Tancredi em Marselha, Les Pêcheurs 
de perles na Philharmonie de Paris 
e em Marselha.
Entre os seus projetos recentes 
destacam-se Pelléas et Mélisande 
agora no CCB, que seguirá para Lille 
e Caen, L’Amour des trois oranges 
em Nancy, Werther em Budapeste 
com o Palazzetto Bru Zane, Il 
Trovatore em Saint-Étienne, Falstaff 
em Nice e Antibes, Dialogues des 
Carmélites, Falstaff e Carmen em 
Liège e, em concerto, Les Béatitudes 
de César Franck com a Orchestre 
Philharmonique de Liège.

Nuno Dias
Baixo

É licenciado em Canto pela 
Universidade de Aveiro, na classe 
da professora Isabel Alcobia, onde 
foi docente assistente no ano letivo 
2013/2014. 
Desenvolveu os seus estudos 
posteriormente com Alan Watt, 
Tom Krause e Michael Rhodes. 
É bolseiro da Fundação Calouste 
Gulbenkian para o projeto European 
Network of Opera Academy (ENOA). 
Fez parte de Academia de Ópera 
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Gnóstica de Jorge Salgueiro. Nos 
concertos referidos apresentou-se 
com diversas orquestras e formações 
como a Orquestra Filarmonia das 
Beiras, Orquestra Clássica da Madeira, 
Orquestra Barroca da Casa da Música, 
Orquestra Clássica de Espinho, 
Remix Ensemble, Orquestra do 
Norte, Orquestra Clássica do Centro, 
Orquestra ESART, entre outras. 
Para além de maestros anteriormente 
referidos, foi dirigido por Hervé 
Niquet, Lawrence Cummings, Paul 
Hillier, Sofi Jeanin, Sergio Alapont, 
Cesário Costa, Baldur Brönnimann, 
A. Vassalo Lourenço, Vasco 
Negreiros e Gonçalo Lourenço. 
Integra desde 2011 a formação base 
do Coro da Casa da Música, onde 
tem interpretado repertórios das 
mais diversificadas épocas, desde 
a idade média até ao século XXI, 
desde repertório de câmara até ao 
repertório sinfónico e onde canta 
solos regularmente. 
Trabalhou com maestros como 
Christoph König, Paul Hillier, Simon 
Carrington, Philip Pickett, Laurence 
Cummings, Martin Andre, Michail 
Jurowsky, Olari Elts, Paul McCreesh, 
Sofi Jeannin, entre outros. Estudou 
no Instituto Gregoriano de Lisboa, 
ingressando no Curso Superior de 
Música na Universidade de Aveiro, 
onde conclui a Licenciatura em 
Música e o Mestrado em Ensino de 
Música. Realizou uma Pós-Graduação 
em Ópera na ESMAE. Fez o seu 
aperfeiçoamento artístico na A2DV, 
frequentando o «Vocal Performance 
Certificate» com Patricia MacMahon 
e Carla Caramujo e tem trabalhado 
Lieder com Wolfgang Holzmair. 
Aperfeiçoa-se presentemente com 
a professora Abbie Furmansky, 

Così fan tutte (Guglielmo) e Der 
Schauskspieldirektor (Buff) de 
W. A. Mozart, The Old maid and the 
thief (Bob), O telefone (Ben) de 
G. Menotti, La Serva Padrona 
(Uberto) de G. B. Pergolesi e Rita 
(Gasparo) de G. Donizetti – as últimas 
quatro em versões portuguesas. 
Trabalhou com os encenadores Mário 
Moutinho, Claudio Hochman, António 
Durães, Cláudia Marisa, Paulo Lapa, 
Kevin Phela, Roberto T. Vecchia, 
Leandro Alves e José Rui Martins. 
Cantou com a Orquestra Filarmonia 
das Beiras, Orquestra ESMAE, 
Orquestra do Zêzere Festival Arts, 
sob direção dos maestros A. Vassalo 
Lourenço, A. Saiote, J. Ferreira Lobo 
e Brian Mackay, entre outros. 
Fez parte do elenco de estreia das 
óperas Ainda não vi-te as mãos 
(Homem) de Edward Luiz d’Abreu, 
com encenação de Ruben L. Chama 
e Geraldo e Samira (Omar Youssef) 
de Amílcar Vasques Dias, com 
encenação de F. Pedro Oliveira e 
coreografia de Nélia Pinheiro. 
No âmbito da oratória e concerto, 
destacam-se a participação no Te 
Deum de Charpentier, o papel de 
Adão em A Criação de J. Haydn, os 
solos nas cantatas BWV 6, 36, 62, e 
133 de J.S. Bach, bem como as 4.ª, 5.ª 
e 6.ª cantatas da Oratória de Natal, 
e ainda os seus Magnificat (gravado 
para a RTP) e Missa em Si menor. 
Também faz parte do seu repertorio 
a Oratória de Natal de Saint-Saëns e 
as Vésperas de C. Monteverdi. 
Cantou já os solos dos Requiem de 
W. A. Mozart, G. Fauré, M. Duruflé e 
F. Delius. 
Foi barítono solista no Das Berliner 
Requiem de Kurt Weill, na 9.ª Sinfonia 
de L. V. Beethoven e na Cantata 
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Seara em espaços como o Teatro 
do Campo Alegre e Casa da Música 
(Porto), Pavilhão Centro de Portugal 
(Coimbra), Casa de Fralães (Barcelos) 
Hotel Moliceiro (Aveiro) e também 
em França no Festival de Mesnil Saint 
Martin, entre outros, com especial 
destaque à canção portuguesa. 
É professor de Canto, Coro e Classes 
de Conjunto no Conservatório 
de Música e Artes do Dão. Tem 
preparado diversos alunos premiados 
em concursos de canto e candidatos 
aptos ao ensino superior em Portugal 
e no estrangeiro. 
Dirige também, desde 2013, o Coro 
Magnus D’Om. Com estes grupos 
tem-se apresentado em dezenas de 
concertos. 
É professor residente de Técnica 
Vocal no Zêzerere Festival Arts desde 
2015. Tem orientado masterclasses 
de Canto nos Cursos da Escola de 
Música de Esposende (2019) e no VI e 
XI Ciclos de Masterclasses do Orfeão 
de Leiria.

destacando no seu percurso o 
trabalho regular com Susan Waters 
e Pierre Mak. Tem participado em 
inúmeras masterclasses de canto 
a nível nacional e internacional, de 
onde se destacam os professores 
Francisco Lazaro, Brian Gill, Peter 
A. Wilson, Håkan Hagegård, Norma 
Enns, Stephen Robertson, Lina 
Maria Akerlund, Ulrika Sonntag e 
interpretação com João Paulo Santos, 
Enza Ferrari e Miquel Ortega Pujol. 
Luís Rendas Pereira foi vencedor do 
1.º prémio (ex-aequo) no Concurso 
Internacional de Santa Cecília em 
2013 e do 3.º prémio no XV Concurso 
Internacional Cidade do Fundão 
em 2014 e 2016. Foi finalista do 11.º 
Concurso de Canto da Fundação 
Rotária, obtendo o prémio de melhor 
interpretação de canção estrangeira 
e conquistou o  2.º prémio no 
Concurso José Augusto Alegria 
(Évora) em 2021. 
Tem-se apresentado desde 2014 em 
vários recitais com a pianista Rita 



Orquestra XXI

Flautas
Inês Pinto 
João Milhinha
Alexandra Gouveia

Oboés
João Barroso 
Diogo Pinheiro 
Luísa Bandeira

Clarinetes
José Viana 
Nuno Baptista
Fagotes
Diogo Moutinho 
Joana Lima 
Daniela Silva

Trompas
Nuno Miguel Nogueira 
José Nuno Teixeira 
Bruno Barbosa
Tiago Silva

Trompetes
Fábio Aguiar
Tiago Baeza
Miguel Vilarinho

Trombones
Diogo Mendes
Bernardo Ferreira
Henrique Peralta

Tuba
Luís Leitão

Tímpanos
Agostinho Sequeira

Percussão
Tiago Ferreira

Harpas
Zita Silva
Beatriz Cortesão

Violinos I
Daniel Abrunhosa
Isolda Lidegran
Ricardo Vieira
Ravena Carvalho
Alexandra Silva
José Simões
Maria Luísa Couto
Joana Praça
Mariana Cabral
Verónica Costa

Violinos II
Heloísa Ribeiro
Eddy Betancourt
Alexandra Araújo
Amélia Pack
Inês Vilarinho
Henrique Gonçalves
Ana Isabel Pires
Ana Brandão

Violas
Joana Nunes
Francisco Lourenço
Filipa Rodrigues
Ana Maria Castro
Francisca Barata Feyo
Margarida Lamelas

Violoncelos
Inês Paiva
Maria Nabeiro
Catarina Nunes
Bernardo Nabais
Tiago Anjinho
Mariana Taipa

Contrabaixos
Georges Pereira
Gabriel Rodrigues
Evanilda Veiga
Rafael Aguiar
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Pág. 72: Susana Gaspar © Maria Silva/CCB / André Baleiro © Mara D’Eleán  
Élodie Méchain © Alix Laveau / Raquel Camarinha © Thibaut Stipal 
Pág. 73: Stephan Loges © Helena Cooke / Patrick Bolleire © Loïc Fontaine / Nuno Dias © Pedro Elias



ÓPERA NO CCB
Nova Temporada 22-23

16 OUT 2022
Domitila, ópera de 
João Guilherme Ripper
Encenação Carlos Antunes 
Orquestra Metropolitana 
de Lisboa

Estreada em março de 2000, 
Domitila nasceu da encomenda a 
João Guilherme Ripper 
(n. 1959) de um ciclo de canções 
que tratasse da temática do 
relacionamento entre D. Pedro I 
e a Marquesa de Santos, Domitila 
de Castro Canto e Melo. 
No entanto, o compositor optou 
por compor uma ópera. Agora, e 
a propósito das comemorações 
dos 200 anos da independência 
do Brasil, o CCB encomendou 
ao compositor uma versão 
orquestral para ser estreada em 
Portugal, juntando a soprano 
Carla Caramujo à Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, que 
será dirigida pelo maestro Tobias 
Volkmann. Esta ópera em um 
ato contará com encenação de 
Carlos Antunes.

Dom, 17h00
Grande Auditório
M/6 anos
Coprodução Centro Cultural de Belém, 
Metropolitana
Apoio OPART/Teatro Nacional de São 
Carlos

20 NOV 2022
A hora espanhola 
de Ravel e El Sombrero de 
Tres Picos de Falla
Encenação Jorge Balça
Ensemble Mediterrain e 
Companhia Portuguesa de 
Bailado Contemporâneo

Neste espetáculo, a ópera e o 
bailado surgem de mãos dadas. 
A ópera cómica A hora 
espanhola, de Maurice Ravel, 
terá no elenco Marco Alves 
dos Santos, Cátia Moreso, João 
Terleira, José Corvelo e Laurence 
Meikle. O Ensemble Mediterrain 
irá ainda interpretar, sob a 
direção de Bruno Borralhinho, 
a peça do célebre bailado 
El sombrero de tres picos, de 
Manuel de Falla. Um espetáculo 
com encenação de Jorge Balça, 
coreografia de Miguel Ramalho e 
a participação dos/as bailarinos/
as da Companhia Portuguesa de 
Bailado Contemporâneo.

Domingo, 17h00
M/6 anos
Grande Auditório
Espetáculo em francês, legendado 
em português



29 E 30 DEZ 2022
Il Viaggio a Reims 
de Gioachino Rossini
Orquestra de Câmara 
Portuguesa e Coro Participativo

Com apenas 32 anos, Rossini era 
já um compositor consagrado. 
É assim que no ano de 1824 
Rossini recebe um convite 
para assumir a direção do 
Teatro Italiano de Paris. Uma 
vez chegado à capital francesa, 
é-lhe proposto trabalhar numa 
nova ópera para fazer parte das 
comemorações em torno da 
coroação de Carlos X na Catedral 
de Reims durante a primavera 
daquele ano. Essa ópera viria a 
ser Il Viaggio a Reims, estreada no 
Teatro Italiano no dia 19 de junho 
de 1825, pouco tempo depois da 
coroação, mas ainda a tempo de 
fazer parte das comemorações da 
efeméride. Numa coprodução entre 
a Égide – Associação Portuguesa 
das Artes e o CCB, este será o 
momento único para reunir um 
vasto elenco nacional, incluindo 
alguns dos melhores representantes 
do canto em Portugal. 

Quinta e sexta-feira, 18h00
Grande Auditório
Coprodução Centro Cultural de Belém, 
Égide-Associação Portuguesa das Artes
Espetáculo em italiano, legendado 
em português

27 JAN 2023
ESTREIA ABSOLUTA
Paraíso 
de Nuno da Rocha
Encenação Marcos Morau

Paraíso resulta do convite 
endereçado pelo Centro Cultural 
de Belém ao compositor Nuno da 
Rocha e abrirá as comemorações 
do 30.º aniversário do CCB. 
A proposta surge na sequência e 
em continuação da obra Inferno, 
que o compositor estreou em 
2020, e tem a colaboração do 
coreógrafo Marcos Morau para a 
criação de uma obra que conflui 
várias tipologias artísticas da 
música e dança.

Sexta-feira, 20h00
Grande Auditório
Coprodução Centro Cultural de Belém, 
O Espaço do Tempo

CONSULTE OS DESCONTOS 
ASSOCIADOS À NOVA 
TEMPORADA DO CCB
ccb.pt




