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Dissabte 16 de juny de 2018

Música

Liceu a la Fresca: "Manon Lescaut", de Puccini

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Castellar s’adhereix a la proposta “Liceu
a la fresca”, que suposarà la projecció, a través de pantalla gegant, d'una òpera
representada al Gran Teatre del Liceu. Enguany, la producció és Manon Lescaut, de
Puccini.

Estrenada a Torí el 1893, Manon Lescaut va ser el primer gran èxit de Giacomo
Puccini (1858-1924), un dels compositors més rellevants de la generació del
conegut com a verisme, en què preval l'emoció i la versemblança de les les
emocions en l'òpera, superats ja els postulats del bel canto i del romanticisme.

Inspirada en la novel·la Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut de l'
abbé Prévost, publicada a França el 1731, l'òpera pucciana és la tercera de les
adaptacions sobre aquest relat divuitesc, després de les d'Auber i Massenet.

Al llarg dels quatre actes que la integren, Manon Lescaut narra l'ascensió i la
caiguda de la jove Manon, adolescent amant de la mundialitat i dels plaers ràpids i
fàcils, tot i l'amor sincer que la uneix a Des Grieux. Aquest és un jove burgès que
acompanya Manon fins a veure-la morir "sola, perduda, abandonada" al desert de
Louisiana, on és condemnada acusada d’exercir la prostitució. La tercera òpera de
Puccini consolida l'estil que caracteritzaria a partir d'aleshores la seva obra, veritable
apoteosi del melodrama.

Repartiment:

Durada total aproximada: 3 hores.

Horari | 22:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament. Iniciativa promoguda pel Gran Teatre del Liceu

Lloc | Jardins del Palau Tolrà
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