Demon (Anton Rubinstein)
Personatges principals
Príncep Gudal
Tamara, filla de Gudal i promesa de Sinodal
El Dimoni
Un Àngel
Governanta de Tamara
Príncep Sinodal, promès de Tamara
Servent de Sinodal

On passa l’acció
Al castell del príncep Gudal, a Geòrgia (Rússia).

Resum argumental
Acte primer
Un cor integrat per esperits de la natura,
el vent, els arbres, les flors i les roques,
canten lloances a Déu.
Representen les forces del bé.
El Dimoni irromp amb les forces del mal
i proclama el seu odi vers el món i les persones.
Apareix un Àngel que recorda al Dimoni
que l’amor podria salvar-lo i obrir-li les portes del cel.
Però el Dimoni refusa la proposta i desafia les forces del bé.
Al capvespre, a la vora d’un riu,
unes noies omplen els seus càntirs d’aigua.
La jove Tamara, filla de Gudal i promesa del príncep Sinodal,
es reuneix amb elles.
Tamara sent la veu del Dimoni
que, fascinat per la bellesa de la noia, intenta seduir-la.
Només ella percep la seva presència.
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En veure-la nerviosa i espantada,
la governanta li recorda la felicitat que l’espera
pel seu pròxim casament.
Tot i que això sembla animar-la,
la governanta intueix que algun perill assetja la noia
i decideix tornar amb ella al castell.
En una capella enmig d’una zona muntanyosa,
el príncep Sinodal i el seu seguici
es troben bloquejats per una tempesta de neu.
Han d’aturar el viatge cap al castell de Gudal.
Un vell servent demana al príncep que pregui a la capella
per demanar la protecció de Déu,
perquè es troben en un indret perillós, ple d’enemics.
Però Sinodal, exhaust, decideix descansar
i pregar l’endemà al matí.
Envia un missatger al castell de Gudal per avisar del retard
i s’adorm pensant en Tamara.
El Dimoni apareix aleshores i xiuxiueja al príncep
que somniï en la seva estimada, ja que no la veurà mai més.
A la nit, uns tàrtars ataquen el campament de Sinodal
i aquest queda ferit de mort.
Tot i la greu ferida, es disposa a cavalcar fins al castell de Gudal
per reunir-se amb la seva promesa.
Però mor abans de pujar dalt del cavall,
mentre veu el Dimoni davant seu

Acte segon
Al castell del príncep Gudal segueixen els preparatius pel casament.
Un missatger arriba anunciant que Sinodal i el seu seguici
arribaran tard per culpa d’una tempesta de neu.
El príncep Gudal proposa un brindis pels nuvis,
enmig d’un ambient festiu.
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Però Tamara té mals presagis i confessa a la governanta
que sent tothora la presència estranya d’algú que li parla.
Enmig de la festa, uns homes arriben
amb el cos sense vida del príncep Sinodal.
Tamara es desespera, mentre el vell servent
narra l’atac dels tàrtars i la mort del príncep.
El seu pare intenta, en va, consolar-la.
Tothom està trasbalsat.
Mentre plora, desconsolada, Tamara sent la veu del Dimoni
convidant-la a seguir-lo al seu reialme.
Tots pensen que la noia té al·lucinacions
i per calmar-la Gudal ordena retirar el cos de Sinodal.
Però Tamara segueix sentint la veu del Dimoni
que li ofereix la immortalitat
i la convida a trobar-se amb ell aquella mateixa nit.
Tamara, que tem no poder-se resistir a les paraules del Dimoni,
demana retirar-se a un convent.
Gudal lamenta la decisió de la seva filla, però acaba acceptant-la.
Ell i la governanta l’acomiaden entre plors.

Acte tercer
Exterior del convent que acull Tamara.
Es veu la finestra de la cel·la il·luminada.
Novament apareix el Dimoni
que, de lluny, l’observa a través de la finestra.
Commogut per la bellesa i la puresa de la noia,
el Dimoni està disposat a deixar de ser immortal per aconseguir-la.
Un Àngel intenta barrar-li el pas al convent,
però el Dimoni el desafia, proclamant que Tamara li pertany.
Finalment el Dimoni aconsegueix entrar.
Tamara, a la seva cel·la, no pot dormir.
Està obsedida pel desconegut que se li apareix en somnis
i la té fascinada.
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Quan el Dimoni es presenta davant seu,
li declara que és l’ésser que apareix en els seus somnis.
Ell que encarna tots els mals,
jura que renunciarà al mal a canvi del seu amor.
Tamara intenta resistir-se a l’atracció que sent pel Dimoni,
però finalment cedeix i permet que la besi.
En aquell mateix instant cau morta.
Apareix l’Àngel i condemna el Dimoni a la soledat eterna.
Tamara ha estat perdonada i uns àngels la pugen al cel.

Els textos de Lectura Fàcil segueixen
les directrius internacionals de l’IFLA
(International Federation of Library Associations
and Institutions) quant al llenguatge, el contingut
i la forma, a fi que tothom els pugui entendre.
L’Associació Lectura Fàcil ha fet aquesta versió en Lectura Fàcil.

4

