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Ballets 
o~· VJO.LVTE- CAR D(J 

Direcció ¡¡~>neral de Iu Com pnn~ ia: \\. d1• BASIL 

Oirrctor artiHio·: ltt• tlf: HI.LM 

~l eslre dfl hullet: l.t'ouide i\JASSINE 

Mest r1· diceetor·d'orquestra: Picrre KOLPIKOFF 

Col lnhorador ar-ri~tic: P1•q• PRUNA :: Hégisfcur gen erol: Ser ge CRIGORI EFF 



REPARTIMENT 

.Poema coreognHit· en un acle.-Música de P. 'rchaikowsky.
Dccorul de ** *. Coreografia segons M. Peli pa. 

La Regina dels Cigne.s . . . . .. 
El Príncep ................. . 
L'Amic del Príncep 
[i;l Geni del Mal 

EL CIG\IES 

Mil e. A lexandl·a Danilova 
Mr. David Licbine 

Yurek Shabelevsky 
I. Dololin 

Mil es. \. Bran ilska. \. T arakanova. 
Rerry. Chamié. Chabelska. Delarova. Gueneva. Howard. Kir· 
SO\ a. Larina, Lipkovska. Marra. Morosova. Raie' ska. Sor i na. 
'rm:ahar. Verchinina. 

DANSA DELS PETl'rS CTG 'ES 

Mllrl-. B <'IT). Kir!lova. Tresahar. Larinu. 

P JA .V O 
J)Jí) CllA 

CPd/1 [11'1' /(1 
UASA Of'A O. NO 

' . 

ELS CAÇADORS 

.Mrs. Alexandroff, Eglevsky, Hover, Katcharoff. Lipatoff, 
Matuchevsky, Petrofí. Psola. 

ARGUME!\T 

Un jove Príncep, acompanyat dels 1-~eus amic¡, va a caçar a la 
vora d'un llac. Li apareixen uns Cignes, qui, sols l'aspecte de noies, 
dansen al clar de la lluna. El Príncep s'enamora dc la Regina dels 
Cigues, interromp la cacera i es barreja amb les dansarines. 

Més a l'auba, les Princeses encantades, a les quals el Geni del 
Mal torna a convertir en Cignes, fugen. 

El Príncep les vol seguir, però, ol Geni malHic li barra el pas. 
Impotent per vèncer la mugia del seu enemic, el Príncep cau i 

sucumbeix . 

ESCOf~A DE IJANSA 
Comèdia de Cario Goldoni, arr11njada i udaplada per Léonide 
.VIASSL E. - Música de BOCCll ERI \I , orquestrada per J. 
FRAi\ÇAlX.- Corcografia de Leónidc MAS. 1 \IE.-Decorats 
i vestu~ri del Comte Etienne de BEA UMO\'T. Decorat exe· 
cutat pel Príncep A. CHERVACHIDZÉ. 

Rigodon. el Professor . . . . .. 
Rodolf, l'amic de Ril{odon ..... . 
F abric, l'Empresari ..... . ..... . 
Cnmte Anseún .............. . 

LES ALUMNES 

Rosina ... .. ....... .. ............ . 
Josefina, l'alwnna preferida ..... . 

Mr. Léon Woiziko,sky 
Vanin Psola ,. 
F:dourd Borovansh 
André E¡de,·sky 

Mil e. Tu tiana Riabouchinska 
1 rin a Baronova 
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Felicita, l'alumna dolenta .. . 
Blanca ............. .... ... . 
Rc1sa .......................... . 
Carlets .......... ............. . 
Felip .................... . 
Nicolello ................. . 
[ucrècia, la mare dc Rosina 
El \'ot ari ................. . 

Els Carabiners ...................... .. 

ARGUMENT 

·· Eugénie Delarova 
_\f athalie Branit..,ku 
Olga Morosova 

Mr. Léonide Massine 
Yurek Shabelev!"ky 
Marjan Ladré 

\'llle. Eléonora Marra 
Mr. Jean Hoyer 

l •· . Matoucbevsk) 

' ,. Alexandroff 
1 ,. Lipatoff 

'' Katcharoff 

L'escenu representa l'escola de ball del professor Rigodon. F'u 
estudiar les sevc·-1 ulumnes, les quals només procuren desaparèixer 
sola qualsevol pretext. L::nlra Lucrècia que demana de poder parlar 
a soles amb Rigodon, el qual fa plegar de seguida les seves alumnes. 
Lucrècia I i reeomana la seva filla Rosiua i després d'admirar el!> 
mèrits que ella possreb •. es posa d'acord amb Lucrècia per tal d'e>.· 
plotar el tall•nl dc la ::.e,·a filla. 

Entra clon Fabriri acompanyat de Rodoli. Aquest dar"e•· CX!Jlica 
a Rigodon que Fabrici és un empresari molt poderós del qual hom 
en podrà treure molt de diner per partir-se'l. Fabrici malda per OU· 
tenir una companyona. Rigodon li presenta Felicita, de la qual t'li fa 
un gran elogi dc la seva gràcia i bellesa. bo i dissimulant la seva 
manca de talent, però. Rodolf revela la professió de Fabrici, el qual 
donant-s<> importància demana de veure a ballar Felicita abans de 
contraure cap obligació, a la qual cosa s'hi oposa R.igodon, insislint 
en què el eontracte sigu i signat. 

F:ntra el Comte Anselm amb J osefina, la deixebla preferida de 
Rigodon. Pas dc clos, en el qual exposen la recíproca passió. 

Hetol·n de Fabrici i fi'elic itu qur la fa dansar per tal de veure d 
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seu talent, però la seva ignorància li revelen que ha estat enganyat 
per Rigodon. Còlera de Fabrici. Felicita que ja té el seu contracte. 
s'apropa a Fabrici i el persuadei:-. de que ell a és una excrHent ar· 
triu dramàtica. Subjugat per la ~C\ a grària ¡;urt amb ella. 

Rosina. surt amb la se,·a marc per a aprendre la lliçó. Per ca
sualitat entra Carlets i la reconei>. com una de les seves antígüe.s 
amiguetes. Gran joia recíproca. Torna FahriC'i i per a demostrar el 
seu e"nuig obliga que li ensen~ in lot, els alumnes per tal de reempla
çar Felicita per una altra ballarina. A contrH·Cor Rigodon hi con
sent. Concurs de danse;:. Fabrici vol que Rosina reemplaci o feli
cita. Rigodon la refusa. i pro' oca un batibull general que acaba amh 
l 'expuJ¡:;ió de Fabricí. Ben aviat 110 obstunt torna acompan)'at d'un 
J otari que reclama a Higodon els diners rebuts de Pabrici. Des1Jrés 
de mil peripècies Rigodon es VPU preciML a complir-ho. Enlre tant, 
els alumnes han demanat ui notari qun e ls casi enn1ig del fut·or de 
Rigodon, declarant que havent obtingut una bona coHoeat:ió, volen 
deixar-lo. El deixen sol i desespen11. 

BEACH 
Ballet-natura eu tres quadro;.. scgun~ li i bret de René KJ::R. 
DYK. Música de Jean FRA \ÇA l X. Decorat i vestuari ell' 
Raou1 DUFY.- Derorat t'\rc·utat prl prínrep CHERVA
CHTDZÉ. 

Les robes de Les Nereides del primt'r tpuulro, /f•s robes de nil i el 
vestit que porta J1f. Lichine al tercer quadro són rreae'ions 
de fa caM /aue Lanviu. 

Els altres ves/Üs só11 fets de l1m<'. B. Kariusl:y. 

Els vestits dels homes. del terrer quadro. són fets per la casa 
Lin el u•a l/. 
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l'RIMER QUADRO 

L'IMPERI DE \EH EU 
Nercu . ...... 
L'Amor. 

Les \ereir/es .. . .. . .. ......... . 

Els Ttilom . ................. . 

Mr. David Lichine 
Mlle. Tatiana Riabouchim,ka 

( .'v11les. Branitska, Del arO\ 11, 

' KirsoYa. Larina. Morosa· 

I l' a . Raievsk11. Tarakanm 11. 
Verchinina 

Mrs. Boro1 ansk). Dolotin, 
Ladré. Petroff 

SEC..Ol\ QUADRO 

L' HORA DEL BANY.- LES BANYISTES 
Mlles. Berry, Branilska, Dela rova, Howard. Kirsovn, Lurina. 
Morosova. Raiev!'kn. Sorina, Tarakanova. Trehasar. Verrhi
nina 

Mrs. Alcxandroff, Buro1 an!"ky. Dolotin. Eglevsky. Katchu· 
roff, Lndr{•. Petroff. Matuchcvsky 

LES ROMA NTIQUES 
Mlles. Deia rova. Guena1 u. Howard. Lipkov:;;ka, Marra. Ver
chinina 

ESCENA DE PLATJ A 
El Maltarafljah. 
La seva esposa. 
El Süli ... ..... . 
El Groom ..... . 

F:LS REMERS 

Mr. Borovanskl 
.Mlle. Chamié 
:\h. Hoyer 
Mlle. Tatiana Riabouchinl'ku 

Mrs. Shahclt•l·!'>k). Li patoff. Psota. 

EL BELL l\ADADOR 
Mr. David Lichine 

LES BA YISTES ENAMORADES 
Mllcs. Delarova. Cneneva. Howard, Lipkovska, Marra. Ver· 
cl1ininu l' 
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EL GROOM ESBOJARRAT 
Mlle. Tatiana Riabouchinska 

LA DONA DE COLOR DE ROSA 
Mlle . Irina Barono1·a 

l LES BA).'YISTES ES DE\'1\Gl fWS XAFARDERE~ 
EL,<::; RAIGS DEL SOL 

Mlles. Berry. Branitska. Oelaro1 a . Guene\·a. Kir::;ol a. Lari· 
na, MorosO\ a. Sor i na. Raievska. Tarakano1 a. Trebasar. Ver
chinina 

LA DO 'A SOMROSA DA l I~L BELL i\EDAOOR E. TRORF:i\ 
MlJe. Irina Baronova i \ll r. Lichine 

, 
ELS MARINERS AMERICANS I LA BAI\JYISTA QUF: S'EQUI

VOCA. EL GROOM 
Mrs. Léonide MasFine i Lthm Woizikovsk) 
Ml les. Eu ge ne Del a rova i Tal i a na Riabouchinska 

ELS ELEGA TS DUBTOSO~ I I.F.S RA YTS'I'ES QUE TAMBE 
S'EQUIVOQUEN 

Mrs .. BorO\ansk). Dolotin. l.nclré, P<'II'Off 

Mlles. Howard, Li pkovska 

EL RETORi\ DEL BA A\Y. CAPVESPRA DA 
T ots els artisll';: dl'l Ballet 

F:LS AIRES DEL CASI:\0 
Mlle. Jrina Baronova i Mr. Da1 id Li<·hine 
Mlles. Delarol·a. KirsOHI. Lípkovska. \ll arra. vlorosova. 
Raievska, Tarakanm a. Vert'hinina 
Mrs. Shabelevsky, Alexandroff. Borm ansky. Dololin, Eglevs

ky. Ladré. Pet ro ff. P:;nlH 

EPlLEG 
Mlle. Jrina Baronova i Mr. Dnvid Lichine 
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Mil es. Branitska. Dclarova. Kirsova. Larina. Moroso\ a, 
Raievska, Tarakano\ a. Verchinina 
Mrs. Katcharoff. Ho~ er. Matuchevsky 

A H.G UME'-:T 

\ercu :im orreÏ.'\ <'n ri :-eu humit estatge, malgrat l"enCÍ!> de le:
seH'S filles que s'e::.forcen per divertir-lo. Per tal de revifar-lo, l'A· 
mor li Lira una fletxa i transforma tols els personatges mitològics 
en banyistes moderne:.. 

Banyistes d'ambdós sc>.e:-s. un dia de wl, es di\erteixen a la platjn 
de Monte-Cario. Elles juguen amb ninots grotescos; els remers fan 
admiraJ· llur Ln1ça i Ics belle!' esllanguides fan \'aler Iu bellesa dc> 
llurs línies: un Sicli oll~equió!' mostra els seus tapissos i caliÍc!:l, men· 
Ln: uu Hajuh passeja orgullosament amb la seva esposa. Apareix el 
bell Nedador, de forme~ allètiques. qui atrau els esguards dc les he· 
lles banyi!ltes: aquestes escriuen missatges adreçats a ell i els u·ans· 
meten pc•l Croom. Aqur.sl. esverat, marxa corrent, ensopega i cau, 
escampunl els missat~es. Els recull de pressa, els confon incon~cicnl· 
ment i clesupareh. 

Entra la dona clc <·uti~ :,omrusal: la se\a epidermis, massa pàJ.Ii. 
da, provoea lc~ burles dels maliciosos. Lla\·ors. els Raigs del Sol la 
tornen morena i C'l bell C\cdador resta c01·près pel seu encís. \'rentrc 
la parella amoro-;a ::.'all un~ a. el Croom tramet els missatges al"' Ma· 
riner>- amt>ri<·arls i despré:- a uns elegants dubtosos. Aquests. Cllt"Í"ab·. 
~·apropen a les han) istes, qui de prm1era intenció :;e senten <·on I n•· 
riade!-. però a' iai es prcstrn a acceptat· els homenatges d'ells. 

La Iarda declina: ciri <·a<:ino vénen les primere:" llum" i t>l l:>O de 
lA miJo.;icn. 

l·~ pre!'ienla \creu i la Dona ::.omrosada. als qui l'Amor ll<•nça 
una Act.lla. La parella, (·orferida, l>'immobililza. Ell esdevé un déu 
i ella una Ondina \ollals ¡lf'r IP" dignitat;; del 1\'Jar. 

Mestre elf' Bai!PL: Mr. Léonide MASSll\E 
Mt~strc director d'orquestra: Pierre KOLPIKOFF 
Regiss<'ur genera l: Mr. Serge GRIGORIEFF 
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