
16 JUNHO 2018
SÁBADO
22:o0 — Anfiteatro ao Ar Livre
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Giacomo Puccini
Manon Lescaut



duração prevista: 2h16 
inicio da ópera às 22:00. intervalo de 15’ às 23:20, sendo 5’ com a apresentação de um filme. 
segunda parte às 23:35, final às 00:16

Cantado em italiano, com legendas em português.

“Liceu a la fresca” é uma iniciativa promovida pelo Gran Teatre del Liceu.
Coprodução: Gran Teatre del Liceu (Barcelona), Teatro di San Carlo (Nápoles) e Palau de les Arts 
Reina Sofía (Valência)

com o apoio de

Manon Lescaut
Ópera em 4 atos
Giacomo Puccini Música

Abade Prévost libreto baseado na novela L’Histoire du Chevalier Des Grieux 
et de Manon Lescaut

Orquestra Sinfónica e Coro do Gran Teatre del Liceu

Emmanuelle Villaume Maestro

Davide Livermore Encenação 

Mikeldi Atxalandabaso (Tenor) Edmondo (um estudante, amigo de Des Grieux)

Gregory Kunde (Tenor) Des Grieux (amante de Manon)

David Bižic (Barítono) Sargento Lescaut (irmão de Manon)

Marc Pujol (Baixo) O gerente do hotel

Carlos Chausson (Baixo) Geronte de Ravoir (Tesoureiro real, amante de Manon)

Liudmyla Monastyrska (Soprano) Manon Lescaut

Carol García (Meio-Soprano) Uma cantora

José Manuel Zapata (Tenor) Um professor de dança

Albert Muntanyola Renato Des Grieux (Ator)

Michael Borth (Baixo) Sargento da Artilharia Real

Jordi Casanova (Tenor) Um acendedor de lampiões de rua

David Sánchez (Baixo) O Comandante do Navio

Davide Livermore e Giò Forma  Cenografia
Giusi Giustino Figurinos
Nicolas Bovey Desenho de Luzes
D-Wok Video
Conxita Garcia Maestrina do Coro



Ato I — Uma praça em Amiens. Edmondo, um 
compositor de canções, e os seus companheiros 
estudantes namoriscam algumas raparigas 
que trabalham nas fábricas. O seu amigo, Des 
Grieux, também um estudante, mantém-se 
afastado deles. Chega um coche trazendo 
Geronte, um coletor de impostos, e Lescaut, um 
soldado, que vem acompanhado da sua irmã 
mais nova, Manon. Des Grieux apaixona-se por 
ela à primeira vista e descobre que o pai dela a 
está a mandar para um convento. Ele pensa no 
que poderá fazer para que tal não aconteça. Mas 
Geronte, com a conivência de Lescaut, tenciona 
raptar Manon. Edmondo consegue escutar os 
seus planos e avisa Des Grieux, que escapa com 
Manon para Paris. Lescaut conforta Geronte 
dizendo-lhe que Manon não ficará muito tempo 
com um estudante e que ele a trará de volta e lha 
entregará. 

Ato II — Uma casa em Paris. Manon deixou Des 
Grieux e vive uma vida de luxúria com Geronte. 
Ela sofre de tédio, e o seu irmão promete
trazer-lhe Des Grieux de visita. Alguns cantores 
fazem uma serenata a Manon com um madrigal 
escrito por Geronte. Depois ela dança e canta 
para ele e para os seus amigos. Quando eles saem, 
ela diz a Geronte que os seguirá dentro de pouco 
tempo, mas Des Grieux aparece e Manon começa 

a seduzi-lo. Geronte interrompe a sua atmosfera 
amorosa e ameaça-os com frieza. Deixa-os, 
dizendo-lhes que voltará em breve. Lescaut sai 
avisando os amantes que Geronte irá prender 
Manon e que por isso ela deverá fugir. 
Ela demora-se ao tentar reunir as suas joias e é 
presa antes de conseguir escapar. 

Ato III — Junto ao porto de Havre, Des Grieux 
espera no exterior da prisão onde Manon está 
detida. Lescault suborna um sentinela para 
permitir que a sua irmã passe algum tempo com 
Des Grieux, enquanto organiza um grupo capaz 
de permitir a sua fuga. A tentativa falha e um 
tiro é disparado. A população da cidade acorre. 
Os soldados repõem a ordem e o capitão do navio 
processa Manon e os outros prisioneiros, na sua 
maioria prostitutas, antes de serem deportados. 
Desesperado, Des Grieux agarra a arma de 
Lescaut e ameaça o capitão, derrubando-o. 
Des Grieux implora ao capitão que lhe permita 
navegar como membro da tripulação.

Ato IV — Um deserto. Des Grieux e Manon estão 
em fuga. Estão com as suas forças esgotadas, 
cheios de sede e exaustos. Des Grieux deixa 
Manon, à procura de água. Quando regressa, 
encontra-a a morrer. No seu ultimo suspiro ela 
diz que o ama. 
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GULBENKIAN.PT

26 maio — 28 junho

Assinaturas
18/19
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