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REPARTIMENT 

Somni (Omànlic en un acte. Música de CHOP Lf\, orqueslradu 
per Villorio lUETI.--Coreografia de Michel FOKJN.- Dc· 
coral segons COHO'l', execut.al pel príncep A. SCH ERYA · 
CHTDZÉ. 

OCTURN 

VALS 

IYilles. Alcxandrn Duni lova, 
1 

Tatiana Riabuchinska, Branitskn, 
Morosova, Berry. Chumié, Delarova, Gueneva, Howard, Kirso· 
va, Larina, Lipkovska . .Marra. Raievska: Sorina, Tnrakanova, 
Trebasar, Verrhinina. 

atali1• Branitska. 

MASURCA 
MJle. Alexanclra Danil ova. 

MASURCA 
Mr. David Lichine. 

PRELUDI 
Ml1e. Tatiana Riabuchinska. 

VALS 
Mlle. Alexandra Danilova i Mr. David Lichine. 

VALS 
Mlles. Alexand1·a Dani lova, Tatiana Riabuchinska, Bnmil!'lku, 
Morosova, Mr. Dttvid Lichine i els altres artist·~:¡¡ del Ballcl. 

ELS PRESS .~Gl~ 
Simfonia co1eogràfica. Llibret ·dc Leonide MASSJNE ... Música 
dc P. TCHAl KOWSKY, 5." imfonia.- Decorat i vestuari de 
André MASSOi\ , executats pel príncep A. SC HERVACHlD· 
zr~ . Els vestits per Mme. KA RIN. K). 

PRIMERA PAHT 

L' ACC ió 
:Nlll<>. l\ina Ven·hinina. 

LES TEi\TAC!ONS 
Mlles. Nathalie Branitsku, Nina Tn•·akanovu 
T::glevsky. 

EL MOV l Mt:.NT 

M. André 

Ml les;. Berry. Ciwm it\ e UC'II I'VU , llowtlrd, Kirsova. La ri un, 
Raievska, ·Sorina, Tresuhtll', MM. ShnLrlesvslcy, Dolotine, 
Hoyer, Kattharoff, Lipnt'oiT, Mnt ouvhevt-~ky i Psola. 

SEGO A PART 

LA PASSló 
Mlle. Trina Barouova i M. Da' id Lichinc. 

LA' SORT 
M. Léon Woizikovsky. 

ELS PRESSAGIS 

Mlles. Branitska, Dela1·ova, Kirsova, Larina, Lipko\•ska, Mar
ra; Tresahar, Tarakanova, MM. Alexandroff, Borovansky, 
Ladré i Pétroff. 

TERCERA PART 

LA LLEUGERESA 
Mlle. Tatiana Riabouchinska. 

I 
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VAR IAClv 
Ml les. Bcrr). Bnmitska. Chamié. Delarova. Gucneva, Ho
ward. Kirsova, Larina, Lipkmska. Marra. Chai>eh.ka. Hnievt-~· 

ka, Sorinn, Tarak<~nu\ a. Tresahar. 

QCARTA PART 

Li\ PA S ió 
Mllr. I ri na Barono\a. 

LA LLEUGEIU:SA 
Mlle. Tatiana .Riabouchinska. 

L'ACCió 
'\in a Verchininu. 

LA SORT 
M. Léon Woizikov~ky. 

L:HEHOr 
M. Dav id Lichine. 

ELS DESTI NS 

1Vllles. BeJTy, Bran itska. Chamié. Dclarova, Gueneva, Howard. 
Kirsova, Larina. Lipkovska. Marru. Chabr lska. Haievska. Su· 
ri na. Tarakanova, Tresahar. Mrs. 'habelevsk), Alexandroff. 
BorO\'ansk}. DoLotinr. EgLe,~k). Ho)CI'. Katcharoff. Ladré, 
Lipatoif. Matouchen.ky. Pé roH i P~ota. 

ARGUMEi\T 

Sübre la quinta Simfonia de Tchaiko,Sk). 
El Lema d'aquesta simfonia coreogràfica és la lluita de l'home 

contra el seu destí. 
Primera part. L'activitat humana. in tenompuda sovint per les 

di;; traccions, eLs desigs i les iempla<·ion~:-. 
La segona part tradueix l'amor i Ja passió que una sort adversa 

ve a somoure repetidament. E ls amants procuren combatre·la i arri
ben a allunyar-la. però sen(en llu r felicitat torbada. 
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La Lcrcc ra pnrl és un diverLimenL, ou dom)nen la lleugeresa i ln 

fri vo litat. 
A la quarta part, Ics adversitats desvetllen en els homes l 'espl'rit 

de conquestn i d'heroi~ me, que els empeny al combat. Les doncs 'O· 
Ien primt>rament retenir-los. però l'entusiasme d'el ls les ~uan~a i d t. 
segueixen. El o; herois. de~prPS de ,·ènçer mil perills. surten 'encedors 

en In lluita i celrbn·n llur tdomf. 

Pl~TI:luCf-IKA 
E~1·cncs hurll'~qlii'S en L quadros. Llibret de Alcxandn· Bl•:. 

i\01 i l ~or STHAVI SKY. - \Vfúsicu cie l gor S'l'HA 
VH\SY. Tr~ó. clrC'orat i H:!l!uari d'Alexandre BEN OlS. 
Corrogntfin dt> Midwl F'OKl i\ E.. 

LA BALLA I{ I ,\ ¡\ , 
Ml'i n. Alt•xaucl ra IJani! o~n . 

P F:TRO UCHKi\ 
M. Léon Woizikov!'ky. 

EL MORO 
M. David Li< ·hin~. 

EL VELL XEH RAlRE 
M. Marjan Ladr~. 

LA DlOA PR U\ClPAL 
Mlle. Eleonorn Marm. 

. .. 

EL COMERC IA \T ESPLENOID 
M. J. Dolotine. 

EL PRIMER COTXER 
M. Jean H oyer. 

LES DIDES 
Mlles. Branitska, Dclar ova, Gueneva, H oward, Verchinina, 

Morosova, Turakanova, Tresahar. 

ELS COTXERS 
MM. Borovunsk y, .Matouehevsky, Pétroff i Psola. 

E LS PALAFRE ERS 
MM. Shabelevsk y i Katcharoff. 

EL TZIGANS 
Mlles. Lipkovska i Raievska. 

LES BALLARI~ES DF. CARRER 
Mlles. Chamié i Kirsova. 

ELS COMPARES DE LA F IRA 
MM. Lipatoff i Alexandroff. 

D fSFRESSES 
Mlles. Berry, Larina i Sorina; MM. Eglavsky i Psota. 
Comerciants, oficials, soldats, senyors. clames, cosacs, agents 

de policia, exhibidors d'ósses, nens i l'l' iodes. 
Orqueslra sola la direcció dc. M. Miqu el Steímann. 

Mestre ball , M. Léonidc Massine. 

Regisseus general, M. Serge Cricorieff. 

ARGUMENT 

I. L'acció a Sant Petersbur¡:::. pl aça dc l'A lmiral l, l'm1\1 1830. 
Dia de sol a l 'hivern . A mà esquerra una barraca gran amb un 

balcó pel " Compare dc la fira'·. Al mig de l'esl'ena, el teatret del 
erraire; a mà dreta. parada de pastisseria i un que exhibeix vistes 

d'òptica. Gentada pa¡:sejant, personatges i ~enl del poble. ~rups 
d'embriacs enllaçats : els nois volten la eni xa d'òpti<'a. (e¡,. noies 'ol· 

ten les parades de pastisseria. 
Enmig de l 'alegria de la ::clmana grassa. un ,•ell xerraire. d'a~

pectc oriental. presenta cim ant drl públi t emhadaliL rh, ninots ani· 
mats : Petmchka·. la Ba ll arina i r i Moro. quc ewt·utl'n una dansa 

desfrenada. 
2. La cambra de P rtrut hku. Les parets dC' c·artró sé>n pintade,; 

de negre amb estrelles i la milja lluna. A una dc les plrets. penjat. 

el retrat del Xerraire. 
La màg ia del Xerraire ha comunicat nis ninots els sentiments i 

les passions humanes. Es Pelruchka que ha rebul ,més· forta aquesta 

influència. Per ilquesta raó sofreix molt més que la Ballarina i el 
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Moro. Tí• ~ran sentiment de vt>ure la erueltat del Xerrn1rc. la ~C\ 11 

esclavitud, l'ésser exclòs de lola tompan yia. sa lletjor i son a,spccle 

ridícul. Cerca un eon!'ol en l'amor dP In Ballarina i gaircbr ho asso· 

leix. Però ell a fuig. eQpantada de son aspecte i estranyes maneres. 

3. La cambra del Moro. Pintada amb dibuixos de palmes ver· 

eles i fruits fantà~tics sobre Ions vem1ell. 
El Moro. ahillat ricamenl. està jegut damunt un ~ofà baix i 

juga amb una nou cie coco. 
El Moro és t>SlÍipid i dolenl. però el seu aspecte sumptuó:; ,;eduei\. 

la bella Ballnrina qui procura capti,·ar-lo i a la fi ho assoleix. Just 

al moment dc !"escena d'amor. arriba P etruchka furiós dc gelosia, 

però el Moro a\' ia t r i posa a la porta . 
4. M ateixu decora(·ió del primer quadro. Es va fent nit. Apa· 

reïxen diverses disfresses a la llum de {ocs de bengnla. Al moment 

dr la mori dc P ctruchku neva i l'obscuritat és gairebé comolrla. 

La festa de la setmuna grassa està al seu màxim esplendor. Uu 
comercianl f's pl è>r1did. acompanyat per cantaires, Lzigan!ï reparl cíx n 

la gent bitllots de banc. f::], eolxers dan¡;en amb les dides; arriba un 

gitano amb un ós j finalment una colla de disfresses porta a tothom 

a un torbellí endimoni a!. De sobte hom ~enl n its que ' éncn del iealn· 

del Xrrrai re. La riHtl i tat entre PPtrucl1ka i el M oro pren un caire 

tràgic. 
Els ninots animals fu~en corrent del teatre. El :Moro mala a Pc

lruchka d'un cop dr sabre. 
La ~cnt 'olla f') cadà\E•r del miserable P etruchka. je~ul darnunl 

la neu. 
Un agent de polit·ia es presenta . El Xerraü·e el lranquilitza, així 

t:om n tothom. c·ar. entre les seves mans, Petruchka redevé ninot. 

Prega a toll> el~ coneurr<>nls que comprovin que el cap f..s de Fusln i t•l 

t·os és ple dc serradures. 
Lu gcnlnda e::~ di:;prrsa. E:n re5tar sol. el xerraire \CU. alerrnril zal, 

damunt del lcntrrt, l"r!'pt•ttre dc Petruchka menaçant-lo. fent gu· 
11) otcs i Pscnrnint a tols aq ue lls a qui el Xerraire ha enganyat. 

Demà diunwnp;c. tarda, a les 5'45 
LES S ri.PifiDES ELS PRESSAGIS I PETROUCK!\ 

(darreres representacions) 
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