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“Hi ha noms que han tingut un ressò mundial,
quan han aparegut amb insistència a les pàgines

dels diaris, que han fet moure una multitud
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HIPÒTESI

Teresina  Boronat  fou  una  ballarina  d'èxit  que,  podent  ser  una  gran artista  i  una  catalana 

universal, va quedar relegada a l'oblit, fruit de les circumstàncies sociopolítiques en què va 

viure i l'actitud amb què les va afrontar.
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INTRODUCCIÓ

La hipòtesi plantejada també es pot complementar englobant a Teresina en un buit històric que 

ens presenta el segle XX, uns anys molt conflictius que han quedat desatesos per la història 

nacional. Pel que fa referència a l'èxit  de Teresina, és possible que fos possible pel fet de 

trobar-se a l'estranger i que els mateixos espectacles a Espanya no li haguessin permès tenir 

tant d'èxit.

Podria avançar que demostrat està que Teresina fou una exitosa i reconegudíssima ballarina1 i 

artista de la seva època i que, tanmateix, avui en dia ja no se la recorda, no se la reconeix i, de 

fet, ni tant sols es coneix. Així doncs, ens hem de preocupar pel fet que no es recordi a una 

figura tant important dins de la cultura catalana a nivell mundial i que no se li hagi arribat a  

fer cap reconeixement tot i el suport i l'afany de catalanitat que va demostrar en vida?

Aquesta ballarina del barri de Sant Andreu em va despertar l'interès per dos motius: com a 

cosina germana i íntima amiga de la meva besàvia i com a artista d'èxit. Pel que fa al primer 

aspecte,  m'agradaria  poder  reconstruir  una  història  familiar  perduda  i,  respecte  el  segon, 

voldria  recuperar  la  història  d'una  artista  que,  d'entrada,  sembla  que  ens  presenta  les 

característiques més inapropiades per ser recordada, com comprovarem a les conclusions2. 

D'entrada ens podem preguntar quines són aquestes característiques que, en un començament, 

poden semblar poc suggeribles per ser producte d'una recerca però n'hi ha de tant evidents 

com el fet de pertànyer a una companyia teatral històrica o l'adhesió i militància en algun 

moviment politicocultural recuperables a posteriori.

Veurem també com l'estil  de vida i el tipus d'espectacles que va fer expliquen, en part, el  

pobre record que tenim d'aquesta ballarina i la dificultat per escriure'n la història.

1 Com menciona la seva pròpia professora de dansa Pauleta Pàmies en una entrevista. Domènec de Bellmunc 
(1982). L'educadora de “Girls” (Un interviu-bibliografia amb Pauleta Pàmies), La Rambla (esport i  
ciutadania), 159, 3 – 23-I-33, Barcelona.

2 Explicades concretament als punts 5, 6 i 8, a les pàgines 78 i 79.
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He  desenvolupat  aquest  treball  a  partir  de  breus  articles  d'època  recopilats  a  través  de 

nombroses cerques a arxius i biblioteques nacionals i internacionals. Així doncs no es tracta 

d'un treball amb una part estrictament teòrica i una de pràctica ja que ambdues parts s'han 

desenvolupat juntes al llarg del procés. Un procés minuciós que si bé m'ha permès incidir en 

detalls molt concrets de la vida de Teresina, ha donat lloc a nous interrogants que en alguns 

casos no he sigut capaç de resoldre i m'ha limitat aquesta recerca, sobretot per la disponibilitat 

de  temps.  Presento  el  desenvolupament  concret  de  tots  aquests  processos  en  l'apartat  de 

dedicat a la recerca a la pàgina 63, el Quadern de bitàcola.

L'objectiu d'aquesta recerca ha sigut doncs, no només el de recopilar en un sol document tota 

la informació possible sobre la seva biografia sinó, també, el de determinar el motiu pel qual 

no se la recorda i la possible influència de factors externs (com la Guerra Civil Espanyola) 

així com també de factors personals (com el caràcter) en aquesta falta de memòria.

Aquestes i altres qüestions plantejades al llarg de la recerca són les que donen peu a aquest 

Treball i és que, per molt independents que semblin, aquestes es poden relacionar entre si 

sense problemes.

7



TERESINA BORONAT: L'EXILI DE LÈXIT Laia Esquerrà

QUI VA SER TERESINA BORONAT?

Teresina Boronat va ser una dona moderna i una ballarina allerada. Independent en tot el què 

feia va exhibir fervorosament les seves danses per tot el món i va obtenir així l'aprovació i 

l'èxit dels públics més difícils i diversos, sense deixar de fer gala dels seus orígens.

Aquesta catalana, nascuda a Sant Andreu de Palomar (Barcelona) l'any 1904, durant el primer 

terç  del segle  XX va recórrer el  món amb els seus espectacles, va ballar  per tot  Europa, 

Egipte, els EEUU, Cuba, les Filipines, el Japó i la Xina sobre els escenaris més importants de 

l'època.

La seva formació es va iniciar a  l’Institut Català de Rítmica i Plàstica on Joan Llongueras3 

impartia un nou mètode d'aprenentatge musical a través del moviment i tot seguit, va entrar a 

l'escola de dansa del Gran Teatre del Liceu on va aprendre la tècnica clàssica amb Pauleta 

Pàmies4.  Paral·lelament,  amb el Mestre Coronas va conèixer-hi tots els secrets de l'escola 

bolera i,  a l'Escola Municipal de Música de Barcelona hi va estudiar violí.  Una formació 

completa en la qual aviat va destacar el seu talent.

Amb 15 anys ja era primera ballarina del Liceu i als 18 la reclamaven al Gran Teatre de 

l'Òpera de París perquè hi anés a ballar. Allà hi va debutar amb “Taglioni chez Mussette” i s'hi 

va quedar quatre temporades amb un èxit que no va fer més que augmentar gradualment.

Actuant en gales espanyoles, Teresina va començar a sortir de París i a triomfar allà on anava. 

El caràcter i el virtuosisme de la ballarina li conferien un gran magnetisme que captivava a 

tots els públics.

Durant aquella època l'escola bolera espanyola estava de moda a tot el món i era un símbol 

significatiu d'Espanya cosa que li va permetre a ella i a molts altres ballarins fer-ne ús per a 

vendre la seva obra. Però allò català també ho estava i les cobles eren una sonoritat molt 

3 Reconegut músic i  pedagog que va introduir a Catalunya el  mètode Dalcroze que expliquem a l'Institut 
Català de Rítmica i Plàstica fundat per ell mateix.

4 Veure la seva relació a l'apartat Relacions professionals: Pauleta Pàmies a la pàgina 31.
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demandada. 

Teresina va compaginar en els seus balls ambdues tradicions però aquesta combinació no va 

permetre ni a espanyols ni a catalans fer-se-la seva perquè sempre contenia massa de l'altra. 

Amb els més tradicionalistes no concordava en tendència política tot i ballar i ennoblir els 

seus  balls  d'arrels  espanyoles,  per  als  clarament  catalanistes,  les  seves  actuacions  estaven 

massa carregades amb l'espanyolada tot i demostrar-se sempre catalanista  i exportar la cultura 

catalana amb els  seus espectacles,  i  posteriorment,  republicana durant la conjuntura de la 

Guerra Civil Espanyola (d'ara en endavant GCE). Així doncs, la GCE va esclatar i Teresina, 

tot i posicionar-se obertament amb els republicans va quedar-ne relativament relegada.

El règim dictatorial franquista ni tant sols la va voler a Espanya 5 i així doncs, ella es va quedar 

al seu París que l'havia portat a la fama mundial i on havia establert el seu propi estudi de  

danses.

En tornar, l'aïllament va ser seu, no va tornar a relacionar-se amb la família i no va fer menció 

al  seu passat,  del qual cal  esmentar que,  el  1935, mentre a París  la gent  es barallava per 

aconseguir entrades, Teresina havia vingut a actuar a Girona en un teatre buit on es van donar 

totes les circumstàncies perquè ella se sentís traïcionada i oblidada a la seva terra d'origen.

La ballarina, amb el seu esperit de  Carpe Diem no va temptar de ser recordada per la gran 

figura que havia estat sinó que es va resignar a viure en la nova situació, gaudint del moment 

en què es trobava. Acceptava tot allò que li arribava però tampoc no era pionera.

Fent tota la seva vida allò que li venia de gust segons les circumstàncies en què es trobés, 

Teresina va fer una gran diversitat d'espectacles (arribant a fer alguna incursió en la gran 

pantalla) i va donar suport a causes de tot tipus però no va tenir darrera seu, el suport d'un 

gran teatre o un mecenes que la seguís al llarg de la seva carrera.

Així doncs, Teresina, una dona de gran caràcter i idees clares, va triomfar per tot el món 

donant a conèixer els seus orígens però el xoc entre el seu caràcter i el franquisme la van 

5 Com veurem en l'apartat dels efectes que va tenir el seu compromís amb la República a les pàgines 47-49.
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relegar a l'exili i a casa seva va ser oblidada. 

Ara ens trobem davant d'un altre personatge digne de més d'un homenatge que la memòria 

històrica del seu país ha oblidat.

PRIMERS ANYS

Infància

Teresa Boronat i Fabra va néixer al barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona el 1904. De  

família burgesa aviat va tenir els seus primers contactes amb el món artístic. De ben petita es 

va criar en l'ambient  dels cercles culturals andreuencs de l'època que freqüentava la  seva 

família.

El seu pare era originari del barri de Sant Andreu mentre que la seva mare venia d'una família 

del Poble Nou6.  Tenia un germà anomenat Roc Boronat i una germana menor que es deia 

Quimeta.  Vivien  a  l'actual  Carrer  Ignasi  Iglesias,  dramaturg  i  poeta  modernista  amb qui 

Teresina es va relacionar i també veí del carrer, que llavors es deia Carrer de l'Ordre.

El 1911, amb set anys, va iniciar la seva formació artística estimulada pel seu pare. Va entrar 

al  Gran Teatre del Liceu a estudiar dansa amb Pauleta Pàmies, de la qual fou una de les 

últimes i més notables deixebles i, opció per la que ella sempre es va decantar més. Al Liceu 

hi anava sempre acompanyada de la seva cosina, Vicenta Fabra, amb qui estudiava “teneduría 

de libros7” a l'acadèmia de comptables, i que es quedava a esperar-la per tornar conjuntament 

cap a casa.

El teatre, segons va dir la mateixa Teresina8, va ser la seva primera vocació, l'apassionava i 

tampoc no el va voler deixar mai de banda.  Amb Joan Llongueres i  Badia va estudiar-hi 

expressió  rítmica  i  posteriorment  va  ingressar  a  l'Escola  Catalana  d'Art  Dramàtic,  sent 

deixeble del gran Adrià Gual així com també d'Ignasi Iglesias i Antoni Carrión.

6 Motiu pel qual, posteriorment també es considerarà a Teresina com a filla d'aquest barri.
7 El que actualment entenem com a comptable, dependent encarregat de la comptabilitat d'una empresa.
8 Extret de l'article de Pere Guilanyà (París X-1927). Teresina Boronat, La nova revista, 11, 161-164 – 

novembre 1927, Barcelona.
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A l'Escola Municipal de Música de Barcelona hi va estudiar violí amb Antoni Torelló fill, tot i 

que mai no va arribar a triomfar amb la seva faceta musical. El seu cosí però, també anomenat 

Roc Boronat va excel·lir en aquest àmbit arribant a ser director d'orquestra a Brussel·les.

Podem dir que Teresina va iniciar una formació típica de filla d'una família benestant i amb 

una gran tradició cultural però a diferència de la seva germana, ella decidí fer-ne la seva 

professió. No podem dir si tenia un talent innat o si la seva perseverança la dugueren cap a 

l'èxit però sí que podem dir que la fama li va arribar aviat, de ben joveneta.

Adolescència

Els  primers  anys  d'adolescència  de  Teresina  foren  sobre  els  més  reconeguts  escenaris  de 

l'època. Amb només 13 anys ja actuava al Teatre de Novetats de Barcelona.

Amb 14 anys ja formava part del cos de dansa del Gran Teatre del Liceu i un any més tard hi  

era primera ballarina amb l'òpera de Jules Massanet, “Thaïs”.

El  1919 interpretà  per  primera  vegada “La sardana de les  monges”  d'Enric  Morera  a  El 

Dorado al costat de Raquel Meller que cantava mentre ella ballava. Un any més tard, el 7 

d'octubre, hi tornava per interpretar “Don Joan de Serrallonga”, una sarsuela en català amb 

música també d'Enric Morera i text de Francesc Pujols, on aquest cop cantava ella mateixa. 

Teresina va seguir com a primera ballarina del Liceu fins l'any 1923. Un any abans, Paul 

Leon, ministre de Cultura de la República Francesa l'havia vist actuar a Barcelona i li va 

proposar el seu debut a l'Òpera de París, oferta que ella va acceptar de bon grat. Al voltant 

d'aquestes dates també va conèixer a Ezequiel Vigués que seria el seu mànager fins al 1930. 

Així Teresina va iniciar la seva carrera com a ballarina internacional.

Aquest èxit tant primerenc de Teresina va fer que molts la fessin més gran del que era i poc  

després de complir els vint anys alguns ja comencessin a parlar de la fi de la seva carrera 

posant-li'n trenta llargs.
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ANYS D'ÈXIT

París

Seguint el suggeriment de Paul Leon, Teresina es va traslladar a París tot i que els primers 

anys  va  seguir  actuant  a  Barcelona  amb  actuacions  tant  destacades  com  la  dansa  de 

“Marianela”  de  Benito  Pérez  Galdós,  de  la  qual  els  germans  Serafin  i  Joaquin  Alvárez 

Quintero vàren fer una adaptació teatral9.

A l'Òpera de París hi va debutar amb “Taglioni chez Mussette”, espectacle que contava amb 

músiques d'Auber, de Boieldieu, de Meyerbeer i de Weckerlin. Sobre aquests escenaris hi va 

restar durant quatre temporades com una de les ballarines més cotitzades del moment alhora 

que començava a desenvolupar el seu propi estil de ballet incorporant danses tradicionals com 

la sardana i l'ús de les castanyoles en els seus balls.

Les  primeres  representacions  que  Teresina  va  fer  a  París  foren  fonamentalment  gales  de 

danses espanyoles, on executava el seu peculiar repertori, tot i que no enterament original, a la  

Sala Pleyel i al Folies-Bergère.

Paral·lelament Boronat va participar en una Conferència dedicada als poetes catalans al Foyer 

Féminin on va recitar versos de Ventura Gassol i Margall. 

L'èxit irrebatible també li va arribar a Teresina aquest mateix any, concretament al mes de 

novembre quan es va estrenar al Splendid Gaumont Palace “Le Criminel”, la gran pel·lícula 

que la va donar a conèixer com a artista polifacètica.

El 1927, la pel·lícula es reestrena a París en dues ocasions, al gener i al març, i a Nantes al  

setembre. 

9 D'una reelaboració del setembre de 2010 de l'article: Pallarès-Personat, Joan. Teresina Boronat, ballarina  
andreuenca, Finestrelles, 12, 295-298,  Barcelona 2002.
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Al juny d'aquest mateix any Teresina inaugura, a la plaça de Saint Georges 28, el seu “Studio 

de  Danses”  juntament  amb  Ezequiel  Vigués.  Al  bell  mig  de  Montmatre  però  aïllada  en 

l'ambient  romàntic  de  la  plaça,  la  torreta  enclou  també  una  galeria  d'exposicions.  És  un 

palauet d'arquitectura romàntica de principis del segle XIX amb un jardí enreixat a l'entrada. 

L'escola se situa a l'extrem més llunyà de la casa, baixant unes escales a l'esquerra del pati 

interior.  Teresina  hi  exerceix  de professora  però l'estudi  aviat  es  converteix  també en  un 

important lloc de trobada d'homes de negocis i intel·lectuals espanyols equiparable amb el 

Moulin Rouge del també català Josep Oller.

Al número del novembre de La Nova Revista li dediquen un extens article de quatre pàgines 

on,  humilment,  es  conta  la  impressió  que  causa  Teresa  Boronat  i,  especialment,  la 

interpretació  de  la  mort  de  “Le Cigne” de  Saint-Saëns,  il·lustrat  per  Pau  Gargallo  i  que 

anteriorment havia interpretat  Anna Pavlova. La revista d'Ací i d'Allà també li dedica una 

plana composta per una gran fotografia i un breu però intens escrit.

El 10 de maig al centenari de Goya Teresina participa en el Festival de Danses Espanyoles a 

la Sala Pleyel que li ret homenatge. En una vetllada lluïdíssima Teresina va interpretar de 

manera  calculada  però  àgil  obres  d'Albérniz,  Granados,  Cuenca,  Gimnénez  i  Falla 

acompanyada pel guitarrista Amalio Cuenca. 

El ball més destacat foren les “Sevillanes” on hi mostra la capacitat de transmetre passions a 

partir  d'un  art  molt  profund,  personal  i  ennoblit.  L'actuació  culminava  amb  la  tèrbola  i 

violenta interpretació de  “La dansa de la por” de Falla.

Unes setmanes més tard, Teresina Boronat torna a Barcelona per repetir l'espectacle al  Liceu. 

A ambdós llocs va ser aclamada càlidament. Les seves interpretacions van ser definides com a 

fruit d'una profunda meditació que quedava plasmada en una elegància intel·ligent i exquisida 

i un ennobliment de les danses populars i, especialment, de l'ús de les castanyoles.

La figura de la ballarina va ser comparada amb una estàtua que, sense necessitat de pentinats i 

accessoris,  recordava  a  les  subtils  i  gràcils  figures  de  l'Antiga  Grècia.  Teresina  va  ser 

nomenada com una de les responsables del Renaixement de la dansa.
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Un mes després, van aparèixer, en diverses revistes, els primers versos dedicats a la ballarina 

catalana10. El 10 de juny Pere Guilanyà va publicar a El Poble Nou dos poemes titulats Glavi i 

Ígnia Rosa. Al voltant d'aquestes mateixes dates Virai li va dedicar el Glossari a L'Esquella de 

la Torratxa i a l'agost, des de Vallvidrera, Ignasi Iglésias li va escriure un sonet.

El 5 de juny de 1928 Teresina havia donat també un recital de danses al Saló Modern de París 

i el 19 de novembre participa en una vetllada organitzada per la Universitat dels Annals on 

il·lustra coreogràficament la conferència que va tenir lloc a la Sala Coliseu als Camps Elisis.

Aquest mateix any es porten a terme quatre reposicions de  “Le Criminel” al gener, al març, al 

setembre i a l'octubre, totes elles a París.

Al voltant  d'aquestes  dates  funda els  Ballets  Espagnols Teresina  juntament amb el  també 

ballarí Juan Martínez, el guitarrista Amalio Cuenca, el cantautor Niño de Talavera, el pianista 

Maurice Bleché i el director d'orquestra Francis Casadesus11.

Al gener de 1929 apareix a La Veu de Catalunya el primer poema dedicat a la Teresina en 

llengua francesa del qual tenim constància. L'original és de Pierre Lagarde i fou publicat a 

Comédie.

El dia 19 d'aquest mes Teresina actua a les 21h al Théâtre des Champs Elysées situat a l'Av. 

Montaigne número 15. La gala de danses i músiques espanyoles compta novament amb la 

participació d'Amalio Cuenca com a guitarrista.  Teresina  hi  ofereix una representació  (en 

ordre d'aparició) de “Asturias” i “Pepita Jiménez” d'Albéniz, “Danse X” de Granados, “Pano 

Mocuno”,  “Asturiana”,  “Seguidillas Murcianas”  i  “La  danse  de  la  frayeur”  de  Falla, 

“Sérénade Mauresque” de Tarega, “Bolero 1830” de Giménez,  “Pavane pour une infante  

défunte” de Ravel, “Rêve d'or” de Garcia Mancilla, “El poeta niño” d'A. Munné, “Parana 

Guasu” d'A. Broqua, “Alegrias”, “Solesres”, “Farruca” i “Tango, Sevillanas”de Cuenca i una 

“Jota aragonesa”12.

10 Veure l'Annex 5. Poemes dedicats a Teresina.
11 Segons la menció de la referència Ro 12301. BNF. AS en el capítol de Teresina Boronat (p-180-184) del  

llibre d'Idoia Murgo Castro. Escenografia de la Danza en la Edad de Plata, 1916-1936. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2009.

12 Extret de Danse (programmes). Spectacles de Danse. La danseuse espagnole Teresina, La Semaine à Paris,  
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Aquest  espectacle  és  probablement  la  primera  posta  en  escena  dels  Ballets  Espagnols  de 

Teresina que compta amb el figurinisme del pintor Ignacio Zuloaga13.

El 31 de maig participa al costat de Vava Yacowieva i Arthur Rubinstein en un concert de gala 

destinat al servei d'ajuda als emigrants que té lloc també al Théâtre des Champs Elysées.

El 29 de juny apareix novament a la revista d'Ací i d'Allà amb un gran retrat i un article de 

Ramón Xuriguera que compta amb parts d'una visita i entrevista que va tenir lloc a París al  

gener.  Passats  els  mesos  de  vacances  d'estiu  sembla  que  Teresina  va  tornar  de  visita  a 

Barcelona a passar-hi una temporada.

Al desembre d'aquest any té lloc una nova reposició de “Le Criminel” que encara es va emetre 

per darrera vegada al setembre de 1930.

El  28 de gener de 1930 Teresina dóna un  “Festival de Danse et  Musique Espagnole”  al 

costat  de Madelaine  de  Valmalède  (al  piano)  i  el  sempre  fidel  Amalio  Cuenca que,  com 

habitualment, interpreten peces d'Albéniz, Granados, Falla, Giménez i Cuenca. L'espectacle té 

lloc a les 21h al Théâtre des Champs Elysées i té un preu d'entre 7 i 100 francs. 

Al febrer participa en un cicle de conferències sobre Espanya a la Universitat dels Annals que 

també compta amb la col·laboració d'Antònia Mercé, La Argentina.

Els dimarts 1 i 8 d'abril a les 21:15h, els Ballets Espagnols de Teresina et sa troupe ofereixen 

el  famós  “Cuadro  Flamenco”  als  Camps  Elisis  per  un  preu  d'entre  12  i  100  francs. 

L'espectacle  compta  amb  Amalio  Cuenca  a  la  guitarra,  Niño  de  Talavera  cantant  i  la 

participació de Juan Martínez. És la primera vegada que tenim constància de que els decorats 

i figurins foren obra del també català Ángel Fernández Castanyer.

La primavera de 1930 Teresina havia de participar al costat de la cantant Mercè Plantada, la 

Cobla Barcelona i el Cor Popular de París en una gira que s'anomenaria “Catalunya a París” 

347, 70, 18-I-1929, París.
13 Del mateix llibre d'Idoia Murgo Castro. Escenografia de la Danza en la Edad de Plata, 1916-1936. Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 2009. Veurem la seva relació en l'apartat de Relacions professionals.  
Ignacio Iglésias.
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però  que  va  quedar  anul·lada.  La  gira  que  havia  de  passar  per  París,  Lió,  Montpeller  i 

Perpinyà va quedar anul·lada perquè al informar-ne el govern espanyol per a que hi donés el 

vist-i-plau,  aquest va posar la  condició que hi fossin presents els representant oficials del 

govern però els organitzadors no ho van voler acceptar14.

El 8 de maig un altre article ennoblia les danses de Teresina i en puntualitzava el motiu del 

seu valor: la depuració de totes les lletjors i coloraines que envolten la dansa reduint-la al seu 

límit  plàstic.  D'aquesta manera les danses en sortien aristocratitzades,  imatge que es veia 

reflectida en els seus espectadors burgesos.

El 16 d'octubre la troupe de Teresina tornava a actuar a les 21h al Théâtre des Champs Elysées  

en una gala de danses espanyoles i dos mesos després ho feia al Théâtre de Montaparnasse. 

Aquesta actuació del 16 de desembre va tenir lloc a les 17:30h dins del cicle d'espectacles 

“Les Mardis de Montparnasse”. Sabem també que hi va haver un segon recital dins del mateix 

cicle però en desconeixem la data.

El 1931 Teresina només va actuar a París en una ocasió el dia 14 de setembre a les 22h. Ho va 

fer al Cinéma Paris en un espectacle anomenat “Juego de Damas”. 

A Nantes però, hi va actuar diverses ocasions al llarg d'aquest any. El primer espectacle de 

l'any va ser el dissabte 21 de març al Théâtre Graslin amb un espectacle de creació anomenat 

“Le Festin de l'araigné” i hi  va tornar la primera setmana de setembre. El dia 31 d'agost 

actuava  al  Modern  Dancing  de  Guémené-sur-Scorff,  l'1  de  setembre  a  la  Salle  de  Fêtes 

Montfort-sur-Mer, el dia 2 al Théâtre Municipal de Vitré i el 3 a la Salle de Fêtes d'Ernée. El 4 

de setembre continuava amb les seves actuacions a la Salle de Fêtes de Gerron, el 5 i el 6 feia 

tres representacions al Cinéma du Pôle Nord a La Ferte-Macó i dia 7 completava la seva 

estança al Théâtre Municipal de Mortagne.

El  1932,  al  Salon des  Surindépendants,  una exposició pública oberta  a  l'avantguarda,  s'hi 

exposa un retrat de la ballarina fet per Léon-Zack i el 4 de juliol Teresina interpreta dos solos 

14 A la pàgina 133 de la tesis doctoral de Ramon Batalla i Galimany. Jaume Miravitlles i Navarra. Intel·lectual,  
revolucionari i home de govern. Els anys joves, 1906-1939. 
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de castanyoles al programa de Radio-Rennes a les 12:15h. Toca una “Jota Aragonesa” i la 

“Serenata” de Joaquín Malats.

El  1933 una revista  classifica les actuacions de Teresina com a imitacions dolentes de la 

Pavlova i comença a parlar de la seva retirada. No obstant això a Boronat encara li queden 

anys per  retirar-se  i  lluirà  els  seus balls  sobre els  escenaris  de tot  el  món en nombroses 

ocasions. El mateix 1933, concretament el divendres 26 de juliol a les 21h actua a l'Alhambra 

de París en un espectacle que la situa com a rival que pot arribar a l'alçada de La Argentina tot 

i la similitud de les seves danses.

El 12 i 13 de febrer de 1934 Teresina torna a l'Universitat dels Annals. El primer dia ho fa 

il·lustrant amb les seves danses una conferència de M. de Sariac sota el títol de “La Societat  

de la 3a República” i el segon posa els seus balls a la disposició de la conferència del mateix a 

“L'exposition de 1889”.

El gran èxit de l'any és però és l'espectacle  “Danse et Chant Espagnol” protagonitzat per 

Teresina i Mercedes Plantada el 18 de maig al Théâtre des Champs Elysées. L'actuació que té 

lloc  a  les  21h  és  molt  anunciada  al  llarg  de  les  setmanes  precedents  i  té  un  preu  molt 

econòmic comparat amb els anteriors amb entrades d'entre 10 i 40 francs. Hi participen també 

Amalio Cuenca, sempre a la guitarra i Carlos Montoya, també guitarrista.

El 18 de novembre Teresina fa  una petita aparició en l'espectacle de Mme Ganna-Walska en 

honor a Toscanini. En un escenari generosament decorat, la nostra ballarina opta per ballar en 

solitari davant del teló.

El 1935 torna a ser, per Teresina, un any de plena dedicació als països francòfons. Al llarg de 

l'any ofereix set espectacles al Théâtre Royal de la Monnaie de Bèlgica amb dates del 3 de 

febrer, 17 d'abril, 6 de maig, 6, 18 i 24 de novembre i 15 de desembre. 

El 26 de setembre Teresina torna a la Sala Pleyel acompanyada per l'Orquestra Simfònica de 

París. Vestida d'encaix negre i sota una llum blava entusiasma a tot un públic que demana 

insistentment diversos Bis. En aquest espectacle, Teresina recupera els balls característics de 
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les seves grans gales. Una única paraula amb què comparar-la: poesia15.

Al llarg d'aquests  anys, Teresina torna en una ocasió a Catalunya,  concretament  al  Teatre 

Municipal de Girona. Ho fa una tarda d'estiu sense atreure l'atenció de la gent que passeja per 

la ciutat i ha oblidat ja a la ballarina.

El 20 d'octubre la ballarina participa en un concert radiofònic de la mateixa OSP amb el seu 

particular toc de castanyoles.

El 9 de novembre visita l'École Normale de Musique i ofereix als alumnes i treballadors un 

petit espectacle. Aquest mateix mes torna a participar als “Samedis de la Danse” que reprenen 

el seu programa després d'una crisi a causa dels elevats preus.

El mes de desembre el dedica a obres socials. Per una banda participa, el dia 3, a la “Soirée de 

gala au bénéfice de l'Entraide Nantaise” al teatre Apollo de Nantes i, per l'altra, el dia 7, a la 

“Matinée de gala au bénéfice de la Caisse de Retraite” a la Comédie-Française situada a la 

Place du Théâtre-Franais a París.

El gener de 1936 Boronat és convidada al sopar en honor a ballarí rus Serge Lifar organitzat 

per La Semaine à Paris i sota la presidència de Berthe Bovy. Un esdeveniment exclusiu i íntim 

que presenta un ambient càlid però cordial  en el  restaurant més presumptuós del Quartier 

Latin, “Chez Miron”. Un parell de setmanes més tard, el 29 de gener, Teresina tornarà en 

aquest local per oferir-hi un solo de castanyoles, concretament las “Seguedillas et Sevilla” 

d'Albéniz.

A la primavera d'aquest mateix any la Societat d'Historiadors del Teatre ofereix el segon cicle 

de conferències sobre “La Technique de la Danse”. Fernand Divoire estrenarà aquest cicle el 

24 de març amb la presentació de Teresina Boronat, la “grande danseuse espagnole”16.

Encara a la “Grande Saison du Printemps”, Teresina triomfarà el  dia 8 de maig a la Sala 

15 Segons Fernand Divoire en el seu article dedicat exclusivament a aquest espectacle Teresina a l'O.S.P., La 
Semaine à Paris, 701, 45, 1-XI-1935, París.

16 Extret de l'original Bulletin de la Société des historiens du Théâtre, p26, gener 1936, París.
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Pleyel a la “Gala de la Société de Secours aux Blessés Militaires” organitzada per la Creu 

Roja francesa i en la que balla acompanyada per l'Orquestra Filharmònica de París.

El  15  de  novembre  ofereix  un  nou  festival  de  músiques  espanyoles  dins  del  cicle  de 

“Concerts Pasdeloup” al Théâtre de l'Opéra-Comique. Dos mesos després Teresina s'estrena 

al teatre Monte-Carlo de París amb una altra gran gala de música espanyola.

Al març de 1937, Teresa Boronat és nomenada Representant dels Artistes Espanyols en els 

Tractats Comercials entre Espanya i l'Argentina.

El 2 de juliol balla a la “Gala de la Danse” al Grand-Palais de París acompanyada per la 

música  de  la  Cobla  de  Barcelona.  És  l'encarregada  de  tancar  l'actuació  després  de  la 

participació del Filadèlfia Ballet, els Ballets de Monte-Carlo i el Ballet de l'Òpera (dirigit per 

Lifar) i ho farà des de l'encís de l'Espanya aspre i romàntica, actuació de gran contrast amb el 

to dominant de la velada.

El  29  de  desembre  Teresina  era  presentada  com a  vedet  mundial  de  la  dansa  al  “Gala 

Espagnol” organitzat per la Societat de Belles Arts de Caén a la Sala Guilbert. Durant la seva 

actuació la ballarina va estar envoltada dels més reputats artistes espanyols. Aquest espectacle 

va ser repetit en dues ocasions més el 6 i el 8 de gener de 1938.

Al  llarg  d'aquest  any  Teresina  també  va  col·laborar  en  algunes  ocasions  amb  la  Cobla 

Barcelona, Emili Vendrell i Joan Magrinyà en una expedició que entre febrer i novembre de 

1937  va  fer  dues-centes  vint  actuacions  a  poblacions  de  França,  Bèlgica,  Luxemburg  i 

Txecoslovàquia. 

El 27 de març de 1938 Boronat va interpretar la sardana “La Santa Espina” novament en un 

acte republicà. El partit socialista va omplir la Sala Pleyel de París, amb una capacitat d'unes 

3000 persones. El programa constava d'una part més artística, a més de l'actuació de Teresina 

també  es  va  interpretar  l'obra  teatral  de  Manuel  Azaña,  “La  Corona”,  i  d'una  part  més 

històrica  en  la  que  Jaume  Miravitlles  va  presentar  una  dissertació  dels  bombardeigs, 
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“Barcelona, ciutat màrtir”, i la projecció de tres produccions de Laya Films17.

Ara sí, la carrera de Boronat començava a acostar-se a la seva fi. Les següents actuacions de 

Teresina van tenir lloc el desembre de 1940. Els dies 21 i 31, la ballarina va oferir al teatre 

Graslin de Nantes “Danses d'Espange”, un espectacle de gran èxit recent a la Sala Pleyel de 

París però en dates que desconeixem.

El  1941  encara  era  protagonista  d'una  original  conferència  de  Fernand  Divoire  als 

Ambassadeurs. Teresina hi va ballar la història de la dansa espanyola mentre Divoire llegia. 

L'espectacle va ser propi de la Teresina en la seva millor època i novament se'n va aclamar el  

seu generós talent i la gràcia alhora d'expressar-se. També en van ser molt remarcables els 

vestits escollits18.

Entre 1948 i 1950 va iniciar la seva retirada definitiva dels escenaris tot i que donava classes 

convingudes molt  exclusives a la  Sala Pleyel,  un ensenyament de luxe i  personalitzat  per 

alumnes  selectes.  Un espectacle  al  Palais  de Chaillot  va clausurar  la  seva  carrera  com a 

ballarina el 1949.

Estats Units

Al gener  de  1931,  Teresina  s'embarcava  per  primer  cop cap a  l'altra  banda de  l'Atlàntic, 

concretament cap a Nova York. Tot i que el seu gran debut havia de ser l'11 de gener, una 

setmana abans Teresina  feia  un petit  tast  del  que  seria  el  seu espectacle  al  Henry Street 

Visiting Nurse Service, una ONG femenina que posteriorment esponsoritzaria el seu debut.

L'11 de gener Teresina va fer el seu debut al Town Hall de Nova York. L'espectacle va tenir 

una bona rebuda tot i que no fos la més talentosa dels ballarins espanyols que havien passat  

per aquest escenari. Potser les seves danses i els seus decorats i figurins no eren els millors 

però la seva personalitat,  la seva gràcia,  el  seu encant i  la seva empenta en varen fer un 

17 Extret de les pàgines 478-479 de la tesis doctoral de Ramon Batalla i Galimany. Jaume Miravitlles i Navarra.  
Intel·lectual, revolucionari i home de govern. Els anys joves, 1906-1939. 

18 Descrits a per G.L.B a Une conférence-récital sur la danse espagnole, L'Officiel de la Mode, 239, 28, 1941, 
París.
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espectacle agradable i competent.

Les crítiques del seu debut també varen ser dures tot i ser fruit del mateix autor que en feia 

compliments. Dits aquests compliments, diu l'autor, hi ha poc més a destacar i pel que fa a la 

resta podria ser tot una còpia de La Argentina. El propi plantejament de la Teresina a l'hora de 

fer l'espectacle és el que dóna lloc a aquestes crítiques que podrien ser del tot evitables19.

Una setmana després, sortia a la mateixa premsa novaiorquesa una carta  al  director20 que 

jutjava les comparacions de l'autor de la crítica de subjectives i imparcials donada la forta 

influència que La Argentina devia tenir sobre ell. De fet, cal remarcar que des de Catalunya 21, 

uns mesos després s'escrivia que l'estada de la Teresina a Nova York havia tingut un èxit  

inversemblant, que molts artistes plàstics que hi acudiren n'havien quedat impressionats i que 

la rebuda tingué la mateixa comprensió i entusiasme que havia celebrat a París.

Aquell mateix vespre dia 18 de gener, Teresina va donar el seu segon espectacle a la gran 

ciutat. En aquesta ocasió l'actuació va tenir lloc al Shubert Theatre i Teresina va evitar part 

dels balls que havien portat controvèrsia substituint la, “Danse X”, “Pavane”, “Sardaña22” i la 

“Dansa del Terror” de Falla per “Goyescas” de Granados, “Bulerías” de Romero i el gran èxit 

de la gira “La Santa Espina” d'Enric Morera.

De cara al tercer recital, el dia 30 de gener al Craig Theatre, Teresina va tornar a incloure-hi  

tres peces noves.  En aquesta  ocasió les noves incorporacions foren “Serenata Espanyola” 

d'Albéniz i “Danza Flamenca” i “Sevillanas” sobre músiques populars.

Durant la seva estança a Nova York, Teresina va ser convidada a nombroses festes, bouquets i 

visites a cases de famílies prestigioses i estudies d'artistes de tota mena.  Entre els actes als 

quals va participar hi consta en una festa de la Colònia Catalana on la ballarina va recitar  

versos de Maragall fent gala de la seva catalanitat.

19 Veure Martin, John. Teresina welcomed warmly at debut: Spanish Artist Shows Grace, Charm and Youthful  
Verve in Her Dancing, The New York Times, 12-I-1931, Nova York.

20 Graham, Gloria. A disagreement about “comparisons”, The New York Times, 18-I-1930, Nova York.
21 De l'article de Ramón Xuriguera. Teresina al Town Hall, El Mirador, 124, 5, 10-VI-1931, Barcelona.
22 Escit així a l'original Martin, John. Margaret Severn gives dance recital: “Hardy-Gardy” a Good Comedy Bit-  

Second Appearance by Teresina, The New York Times, 19-I-1931, Nova York. Tenim els nostres dubtes de si 
es tracta d'una Sardana o d'una música de Sardenya.
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Durant aquest període, sabem que Boronat havia firmat un contracte d'exclusivitat a la capital 

novaiorquesa per tres anys que li impedia acceptar ofertes sur place. Tot i que sabem que va 

actuar a Los Angeles, sabem, de la mateixa manera que va rebutjar un primer rol d'un talkie  

espanyol que la Paramount li havia ofert en un telegrama expedit des de Hollywood.

La següent aparició sobre els escenaris nord-americans de la qual tenim constància és més de 

dos anys més tard, al novembre de 1933.

Teresina va arribar de París el 8 de novembre a The Champlain i va debutar quatre dies més 

tard al Town Hall.

L'espectacle del dia 12 va ser, aquest cop sí, un èxit rotund. Amb la seva reaparició al Town 

Hall, tres temporades després del debut, Teresina va demostrar al públic nord-americà que, en 

aquesta  nova  situació,  menys  influenciada  per  La  Argentina,  ella  tenia  la  capacitat  i  la 

determinació per captivar-los i delectar-los.  El mateix autor de les crítiques de la seva última 

aparició, va definir-la com l'autèntica ballarina espanyola i va destacar força que va agafar 

l'espectacle quan el seu guitarrista Amalio Cuenca i ella van aportar-hi tota la seva originalitat 

i naturalitat espanyoles. I tot i que les seves dots com a coreògrafa i la seva virtuositat són 

limitades, la seva autenticitat, la seva imatge i el seu caràcter desafiant i provocador van ser 

suficients per contrarestar-ho.

En l'actuació, Teresina va oferir una gran quantitat de peces tradicionals que foren les més 

aplaudides  entre  les  quals  podem  destacar  “Farruca”,  “Sevillanas”,  “Bulerías”,  “Tango 

Flamenco”, la “Jota Aragonesa” i varis balls andalusos més.

El 23 de novembre la ballarina oferia, juntament amb Alfonso Ortiz, Carlos Montoya, Javier 

Alfonso i Ernesto Arcos el segon matí artístic a l'Hotel Barbizon-Plaza en el qual van destacar 

novament la interpretació de “Goyescas” de Granados i “Seguidillas” d'Albéniz. La tercera 

actuació de la temporada i l'última als Estats Units de la qual tenim constància, va tenir lloc la 

nit següent al mateix Barbizon-Plaza en una petita sala de concerts acollidora i íntima.
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Gires Mundials

En els últims dos apartats ens hem dedicat a dos escenaris concrets que van acollir nombroses 

actuacions de la Teresina però que no van ser necessàriament els més importants. L'èxit de 

Teresina no va ser només a França i als Estats Units, va ser mundial. 

El fet de dedicar-los tot un apartat a cadascun només ve donat pels resultats de la recerca duta 

a terme  que no m'han permès entrar en tant detall als altres arxius internacionals. En l'apartat  

de París hem fet referència a una sèrie d'espectacles que va fer a Bèlgica però aquests tampoc 

no foren els únics. 

Així doncs, poc abans d'obrir  la seva escola de dansa Teresina ja va fer una primera gira 

juntament amb el seu primer mànager Ezequiel Vigués. Al voltant de 1926 van partir cap a 

Egipte i seguidament, Itàlia. Aquesta però va ser l'única tournée de la parella ja que a partir 

del crac del 29 Vigués va embarcar-se cap Xile i es va distanciar de la ballarina. 

També al voltant d'aquestes dates, no sabem si encara en companyia de Vigués Teresina va 

viatjar a l'Alger on el 29 de desembre de 1929 va donar un recital de danses espanyoles al 

“Marseillais”.

Aviat  Teresina  es  va  dotar  d'un  nou  mànager,  Antoni  Momplet  i  Guerra.  Amb  ell  van 

començar  les  grans  gires  mundials  dels  anys  trenta.  Com hem dit  va passar  pels  millors 

escenaris dels Estats Units i seguidament va aventurar-se cap a l'Amèrica Llatina, la Xina i el 

Japó.

Al desembre de 1933 es va embarcar cap a Cuba on va donar dues actuacions al teatre Pro-

Arte Musical de la capital el mes de gener. La seva estança en aquesta illa la va passar a 

l'hotel Savoy a la mateixa ciutat de l'Havana.

Un dels espectacles més destacables de la gira va ser que va donar a Tòquio (al Japó) on la 

seva nova incorporació en el repertori,  “La Sardana de les Monges”, va tenir un èxit més 

impactant. Aquest número també va agradar molt a les altres ciutats asiàtiques que varen tenir 
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l'oportunitat de presentar els balls de Teresina, com Yokohama (també al Japó) i Shanghai (al 

seu pas per la Xina).

Però  no  totes  les  actuacions  foren  a  l'altra  banda  de  l'Atlàntic.  Teresina  també  va  fer 

nombroses gires europees visitant,  entre  d'altres la  Rússia soviètica,  l'Alemanya nazi o la 

Suïssa de la preguerra. Formen part d'aquests viatges els espectacles de suport a la República 

Espanyola. Destins tant variats com contradictoris que ens confirmen la seva dedicació a la 

dansa com a professió i passió en la que no intervé activament la política.

Anecdòticament vull explicar uns fets successos el març de 1933 quan Teresina va actuar a 

Londres en un espectacle que va fer esdevindre realitat la llegenda del príncep i la ballarina23. 

Al recital de danses que va tenir lloc a l'Ambaixada espanyola hi va assistir el Príncep de 

Gal·les. Segons es diu, en un dels seus balls Teresina va perdre les peinetes que li guarnien els 

cabells i el príncep es va aixecar a recollir-ne una i quan va acabar li digué: 

“Quan un príncep és davant d'una artista com vós i es veu precisat a recollir sis joies requeriria  
de bon gran l'ajut de cinc prínceps més. Jo, malauradament, sóc sol. Heus ací l'única pinta que 
he pogut recollir. Jo us demano que em concediu el plaer de guardar-la per a mi”. 

Dit això, Teresina li va cedir el detall i va finalitzar el seu espectacle.

A l'abril de 1936 Teresina va tornar a l'Alger i hi va restar tota aquella temporada. Aquest 

mateix escenari va ser el que va acollir l'últim recital de Teresina a l'estranger del qual tenim 

constància. Va ser, concretament el 5 de febrer a l'Òpera d'Alger amb un dels seus recitals de 

danses espanyoles.

DARRERS ANYS DE VIDA

Després de la seva voluntària retirada dels escenaris donada la seva avançada edat com a 

ballarina,  Teresina  encara  va  romandre  a  París  mentre  perdurava  el  règim  dictatorial  de 

Franco.  Durant  aquests  anys,  Boronat  es va dedicar a  l'ensenyament.  Com ja  hem dit  va 

23 Anècdota explicada a La llegenda del príncep i la dansarina, La Veu de Catalunya, 11480, 4, 29-III-1933, 
Barcelona. Aquest diari que hem consultat en diverses ocasions al llarg del treball va ser fundat per Valtentí  
Almirall el 4 de maig de 1879 sota el nom de Diari Català que posteriorment passarà a ser La Veu de 
Catalunya amb seu a Barcelona.
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exercir de professora a la Sala Pleyel on comptava amb els alumnes més selectes però també 

va mantenir el seu estudi, una mica més popular.

A partir  de  1968  va  començar  a  freqüentar,  cada  vegada  més  sovint,  Llívia,  recentment 

declarada  com a vila  cultural  d'interès  nacional  històric.  Aquesta  població havia acollit  a 

Teresina i la seva família cada estiu des de que ella tenia 10 anys. Ara es parlava de que tenia 

la intenció de crear-hi quelcom:

“Tiene Teresina una marcada predilección y parece ser que ella tiene la intención de crear en  
Lívia algo que será sonado24”.

No tenim constància però de que, si aquest era el seu objectiu, arribés a atènyer-lo.

Retorn a Catalunya

El 1975, amb la mort de Franco, Teresina va retornar discretament cap a Catalunya però no ho 

va fer mai a Barcelona. La ballarina es va instal·lar en un àtic d'aquells blocs de pisos que 

recorden  fitxes  de  dòmino25 a  Sant  Antoni  de  Calonge.  En  aquest  pis  a  les  envistes  de 

Palamós, el seu retorn va passar inadvertit durant una llarga temporada.

No sabem exactament quan, el seu nou domicili va ser notificat a la família però la sensació  

que transmetia la situació era d'una falta d'adaptació a les noves circumstàncies. Teresina va 

rebutjar veure als seus familiars així com també refusava entrevistes i altres visites. Segons 

ella la seva vida ja no tenia cap interès, no volia exhibir el seu passat i considerava que tot el 

que havia de fer en aquesta vida ja ho havia fet. Teresina no volia  recordar el  seu passat 

considerava que el moment en què vivia era sempre el més important sense tenir en compte el 

que en pensessin els altres. Tot i així, conservava poesies i cartes que havia rebut durant la 

seva carrera, uns verdaders tresors per ella.

24 Extret literalment de l'article de Sebastián Gasch. Ultimas noticias de Teresina Boronat, Destino, 1625, 65, 
16-XI-1968, Barcelona.

25 Com l'anomena Xavier Fàbregues en l'entrevista Teresina Boronat retrobada, Serra d'Or, 216, 51-54, 
setembre 1977, Barcelona.
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Durant els anys que va passar a Sant Antoni de Calonge, Teresina va fer noves amistats i 

sovintejava, amb uns amics de Palamós, el monestir de Montserrat. Li tenia molta afecció a 

l'Escolania de Montserrat,  cosa que ens  demostra  que  no havia  deixat  les seves  creences 

religioses26 enrere, no havia perdut les seves arrels tot i viatjar i conèixer multitud de cultures 

diferents. Teresina es va mantenir fidel fins l'últim moment.

En aquest temps, l'únic contacte familiar que va mantenir era amb la seva neboda Quimeta, 

filla de la seva germana, però les visites eren poc freqüents. La Quimeta anava a dinar a casa 

seva els diumenges però Teresina tampoc no semblava gaire receptiva ja que la relació es 

limitava a l'àpat. De fet, la seva mort va passar inadvertida al voltant de la primera quinzena 

de març de 1983. Quan la neboda la va anar a veure per darrera vegada, Teresina havia mort i 

era encara a casa sense que ningú no ho advertís.

26 Devoció que comentem a l'apartat de Posicionament de la Teresina Boronat: Compromís amb la República, 
pàgina 47, en referència a l'entrevista allà mencionada.
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LA PROPOSTA ARTÍSTICA AL MÓN DE LA DANSA

EL BALLET CLÀSSIC CATALÀ

La creació d'una escola i un mètode de ballet propis no és un objectiu senzill per qualsevol 

cultura. El ballet, amb les seves fortes arrels a l'escola russa, té la capacitat d'acollir i absorbir 

trets característics dels territoris en què es desenvolupa fent-ne interpretacions més o menys 

rigoroses.

Tot i disposar d'un gran centre de cultura com el Liceu, a Catalunya hi ha una manca de base i 

no es disposa dels recursos suficients per desenvolupar un cos de dansa clàssica. Així doncs, 

el camí per desenvolupar un escola sobre materials, gestualitats, músiques i temes catalans no 

es fa des del ballet pròpiament clàssic sinó que, el món de la dansa catalana, opta per les 

propostes contemporànies i la renovació de les tradicions.

A Catalunya, les danses populars són molt variades i eren, a principis del segle XX, més o 

menys considerades dignes de ser representades sobre els escenaris segons el seu origen. 

D'aquesta manera, es proposa conceptualitzar la dansa clàssica catalana dins del context de 

l'època i incorporar, la seva seva formació clàssica amb les tradicions no oblidades dins d'un 

sol concepte. Així doncs, les creacions de Teresina són fruit dels elements diferencials de la 

dansa tradicional sobre les bases del ballet clàssic.

Va sent la tria i l'ennobliment d'aquestes les que posen les bases per donar solidesa a aquest 

estil propi i això, és part de la feina que fa Teresina.

Teresina, sent una ballarina amb unes sòlides bases de ballet, tot i que no excel·lents, però 

també amb una formació d'escola bolera i una forta vinculació a la seva terra d'origen, es 

proposa fer, amb la dansa catalana, el què amb les danses espanyoles està tant clar i que és la 

per ella coneguda escola bolera de la qual parlarem en el següent apartat. 

Teresina a més, treballa sobre un estil que ja no està gaire de moda però que és molt rendible  
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econòmicament i per tant té una gran sortida en el context de crisi mundial que l'acompanya a 

partir del crac del 29 que són els balls individuals. L'escola de les solistes, dins de la dansa 

clàssica va sorgir a partir de Pavlova i Teresina n'era una de les últimes però també cal dir, 

que, d'altra banda, l'escola bolera també es dota d'aquesta característica i que per tant, per 

Teresina, que treballa sobre les bases d'aquests dos estils és una característica que no és del tot 

intencionada.

D'aquesta manera, es comencen a incorporar interpretacions tradicionals en els espectacles de 

teatre. El ballet comença a adoptar noves formes més lliures i es fan interpretacions sobre 

totes les músiques catalanes. La cobla, tant de moda al primer terç del segle XX, és una de les 

primeres sonoritats que comença a utilitzar-se a nivell  mundial.  Teresina hi fa nombrosos 

espectacles tot i que amb les dificultats econòmiques que suposa portar una cobla a París i 

muntar una actuació amb tanta gent, al principi opta per fer-ne variacions amb piano. Aquest 

canvi però és apercebut i no acaba de persuadir als crítics, així doncs, en quant li és possible,  

comença a treballar amb la Cobla Barcelona. 

La sardana és la dansa més solidificada que tenim a Catalunya. Sense oblidar els balls de 

bastons i els balls de gitanes, la sardana és el ball de plaça més elegant i el més fàcilment  

traslladable sobre els escenaris. El clar ritme de la música que ens permet reconèixer aquesta 

dansa sense necessitat d'estar-la veient, dona la possibilitat de fer-ne adaptacions incorporant 

passos d'altres estils dins de la coreografia sense que se'n perdi l'essència.

Aquest  fet,  pot  donar  pas  a  nombrosos  artistes  a  fer-ne  variacions  molt  diverses27 tant 

mantenint la seva estructura de dansa col·lectiva com adaptant-la a grups reduïts o artistes 

solistes. Però, també ens pot portar a una certa controvèrsia28, ja que, s'està, d'alguna manera, 

deformant l'únic ball amb unes bases sòlides que podria ser el símbol de la dansa catalana a 

l'estranger.

27 N'han coreografiat des de Seguei Diàghilev, fundador dels famosos Ballets Russos que, en conèixer les 
cobles va voler apostar per aquest opció i va demanar poder coreografiar la sardana “Juny”, fins a Cesc 
Gelabert que, fruit d'un encàrrec va decidir fer una interpretació molt contemporània de la sardana “ Enyor” 
de Lamote de Grignon. 

28 D'aquesta manera ho veu Carles Ibáñez, que opina que el ballet català té eines i recursos suficients per fer  
composicions enterament catalanes sense la necessitat de treure profit d'un ball tant popular. Així doncs, per  
aquest, es poden fer creacions de ballet català sobre qualsevol música i amb qualsevol estil de dansa.
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Aquests i altres ballarins catalans reprenen, de manera independent, la idea de fer creacions 

pròpies  des  de  la  seva  perspectiva  i  entronquen de  manera  involuntària  amb l'intent  que 

Teresina  havia  fet  i  que  havia  quedat  interromput  per  la  GCE i  les  seves  conseqüències 

sociopolítiques.

Així doncs, a partit d'ella entenem com a ballet clàssic català, aquelles danses, coreografiades 

i interpretades per  catalans sobre música catalana.

L'ESPANYOLADA

Per  començar  voldria  aclarir  que  al  utilitzar  aquest  terme  no  vull  donar  cap  connotació 

pejorativa al moviment al qual fa referència sinó que em vull referir a l'ús i les variants que 

s'han fet de les danses tradicionals espanyoles al portar-les als escenaris i que tant èxit han 

donat als artistes que s'hi han dedicat.

De la mateixa manera que la cultura catalana no té unes danses tradicionals generalitzades 

molt arrelades i identificatives, la cultura espanyola sí que les té i fins i tot, en té diverses 

categories segons la formalitat amb què es representin.

El  ballet  espanyol,  doncs,  no  deixa  de  ser  una  dansa  clàssica  dotada  d'una  mescla  de 

característiques molt peculiars que només aquest territori té i és la combinació de les tres 

cultures, la cristiana, la jueva i la musulmana.

Aquesta peculiaritat li dóna un caràcter únic que ràpidament va conquistar a públics de tot el  

món i que va donar sortida a molts ballarins que al seu país es veien relegats i amb poques 

possibilitats d'èxit.

Així  doncs,  a  partir  dels  mètodes  de  la  dansa  clàssica  aplicats  sobre  els  balls  populars  i 

tradicionals  a  Espanya  sorgeix  l'escola  bolera  que,  de  fet,  té  els  seus  orígens  en  l'edat 

medieval. D'aquesta manera, al segle XV a Espanya ja es van començar a incorporar elements 

com les castanyoles a la dansa clàssica i se'n va fer una creació amb molta personalitat però 

que requereix igualment una gran tècnica. 
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Teresina es va començar a formar en aquesta disciplina des de que va entrar a estudiar a  

l'escola de dansa del Liceu i va aprendre, del Mestre Coronas, els secrets d'aquesta dansa que 

tant èxit i reconeixement mundial li donaria.

Destaquem que ballarines tant importants com La Argentina van exhibir els més treballats i 

cuidats  balls  de l'escola bolera,  utilitzant  variades  músiques de compositors espanyols, en 

especial de Manuel de Falla. Així doncs, el que triomfa al món és l'escola i el mètode creats 

dels quals espanya disposa i no els balls purament tradicionals i en això s'intentaran basar els 

creadors del ballet clàssic català.
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CONTEXT ARTÍSTIC

RELACIONS PROFESSIONALS

Pauleta Pàmies

Ballarina de dansa clàssica i espanyola (Barcelona, 23 de gener de 1850-1937), va ser una de 

les millors intèrprets del teatre líric espanyol.

De petita el seu pare va muntar un teatret al pati de casa que llogava als nois de la barriada29. 

Allà Pauleta va començar a aficionar-se per l'art de l'escenari i amb només 11 anys, al 1861, 

va debutar al Liceu amb un petit paper de comparsa a l'òpera Faust. Va ingressar al cos de ball 

del Gran Teatre del Liceu el 1864 i va actuar com a primera ballarina al Teatre Principal entre 

1871  i  1873,  al  Liceu  des  de  1880  fins  a  1881,  així  com  en  nombrosos  altres  teatres 

barcelonins com el Líric, l'Espanyol o el Talia entre d'altres.

El  1892 va  iniciar  la  seva  retirada  dels  escenaris  per  dedicar-se  a  l'ensenyament.  Va  ser 

professora a l'escola de dansa de Sacha Goudine així com també del Gran Teatre del Liceu on 

va formar a gran nombre de joves artistes. Va crear la seva pròpia acadèmia de dansa a El 

Dorado el 1890 i, posteriorment es va anar traslladant, primer al Principal, després al Liceu i 

finalment a casa seva. Pauleta Pàmies era molt popular en aquella època i moltes eren les 

joves que volien tenir-la de professora. 

Una d'aquestes joves fou Teresina Boronat. La petita Teresa va entrar iniciar els seus estudis 

de dansa al  Liceu amb Pauleta Pàmies  als  7 anys.  L'escola  de Pàmies  era  una escola de 

“girls”,  noies de diferents orígens,  tant de l'alta societat  com humils,  que ballaven en els 

cossos de ball. Ella es dedicava a formar ballarines de conjunt per a quadres coreogràfics d'art  

clàssic però això no vol dir que no en destaqués cap. Una de les més eminents va ser Teresina 

Boronat.

29 Extret de l'article de Domènec De Bellmuc. L'educadora de “girls”: Un interviu-biografia amb Pauleta  
Pàmies, La Rambla, 159, 3, 23-I-1933, Barcelona
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No sabem del cert la relació que tenien com a professora-alumna però podem afirmar que tot i 

les diferents conjuntures polítiques i socials que van envoltar a ambdues ballarines, les seves 

carreres no van ser gaire diferents. Totes dues van tenir un èxit molt primerenc, pujant als 

escenaris amb poc més de deu anys i sent primeres ballarines poques temporades més tard. Si 

bé la carrera de Teresina va ser molt més internacional, tant l'una com l'altra van tenir la seva 

època d'èxits entre els vint i els trenta anys i van iniciar la seva retirada al voltant dels 43 anys 

per dedicar-se a l'ensenyament. Tenien acadèmies de dansa pròpies i ensenyaven els seus balls 

i coneixements en grans teatres. No cal remarcar més semblances per dir que les diferències 

entre les seves vides no les van privar de dues carreres de grans èxits i reconeixements de gran 

similitud i ambdues més que destacables.

Ezequiel Vigués (Didó)

Altrament dit, el titellaire més popular de Catalunya durant el segon terç del segle XX, va 

néixer a Terrassa el 10 d'abril de 1880 i morí a Barcelona el 21 de novembre de 1960.

Orfe de mare es va criar amb una dida i fa feines molt variades durant els primers anys de la 

seva vida. Viatja sovint però amb l'esclat  de la Primera Guerra Mundial decideix tornar a 

Catalunya.

Ezequiel Vigués és el primer mànager de la ballarina. Després del debut de la ballarina al 

Liceu i l'oferta del ministre de Cultura francès Paul Leon, Ezequiel Vigués la va acompanyar a  

París i la va fer debutar al Folies Bergère i el 1926 varen fer una gira per Egipte i Itàlia. Va ser 

amb ell amb qui Teresina va recórrer els primers escenaris internacionals.

El juny de 1927 van muntar junts l'escola de dansa a la Pl. Saint-Georges a Montmatre on 

Teresina hi exercia de professora i que va ser la seu dels Ballets Espagnols de Teresina mentre 

van estar en actiu.
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Desconeixem la profunditat de la relació que els unia però que tenien confiança és evident ja 

que va ser ella qui li va proposar el sobrenom de Didó30. La distanciació però, va arribar pocs 

anys després quan, a causa de la forta repercussió del crac del 29 sobre Didó, aquest es va 

embarcar cap a Amèrica del Sud i va perdre el contacte amb Teresina.

Manuel de Falla

Manuel de Falla i Matheu fou un músic andalús de Cadis nascut el 23 de novembre de 1876. 

Va ser un dels primers compositors clàssics espanyols de fama mundial.  La seva obra “El 

amor brujo” té molt èxit entre els ballarins espanyols i “El sombrero de tres picos” també és 

interpretat per companyies tant destacades com els Ballets Russos de Diághilev.

Sent un nen amb moltes inquietuds artístiques va començar a estudiar música als nou anys i 

sempre es va decantar més per aquesta opció. Va començar a compondre amb només catorze 

anys i va estrenar les seves primeres obres el 1899 després d'obtenir el premi al millor pianista 

de l'Escuela Nacional de Música y Declamación a Madird on s'havia traslladat feia un parell 

d'anys.

La seva carrera no va trobar gaires obstacles i les estrenes i els premis no va fer més que anar  

augmentant però l'esclat  de la  IGM el  1914,  interromp la  seva carrera i  de Falla  torna a 

Madird per després traslladar-se a Granada quan aquesta acaba. Així doncs, desconeixem en 

quin moment va entrar en contacte amb Teresina que al voltant d'aquestes dates provava sort  

a París per primera vegada. Tot i així, sabem que tenien una relació amistosa encara que, sent 

els dos de fort caràcter van tenir algunes enganxades.

La Fundació Archivo Manuel de Falla, ha posat a la nostra disposició una sèrie de cartes entre 

Teresina i de Falla31.

Les primeres daten de l'abril de 1928 i si bé són més cordials ens demostren ja una certa 

afecció i contacte previ. En elles Teresina li demana a Manuel de Falla consell sobre alguna 

composició per coreografiar,  hi  especifica el  caràcter que hi  busca (gitano i  dramàtic) i  li 
30 Segons es diu en l'article El “titellaire” Ezequiel Vigués, “Didó”. Destino, 1861, 2-II-1973. Barcelona. Tot i 

que també hi ha la teoria de que l'ideés com a record de la seva infància amb la dida.
31 En podem veure les més destacades a l'Annex 7. Correspondència amb altres artistes.
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assegura que en farà la millor composició possible i que no desmereixerà la seva obra. Falla li  

respon breument tot i que sense deixar d'elogiar-la i li proposa alguna dansa de “El sombrero 

de tres picos” que ell  considera clarament com una de les seves peces compostes per ser 

ballada.

El segon intercanvi de correspondència és més tens i data del desembre de 1938. Inicia amb 

una carta d'un advocat de la qual no disposem però a la que fa menció Teresina en la seva 

resposta. Pel que es veu, la ballarina ha fet o té prevista una interpretació d'una música de 

Falla  que ell  no ha autoritzat  a cap ballarí  ja  que la  considera una peça de concert  i  no 

coreografiable.  Teresina  defensa el  seu treball  i  li  promet  no  fer-ne cap desmereixement 

argumentant  que  ell  no  l'ha  vista  ballar  i  que  la  seva  feina  té  tant  de  valor  com la  del 

compositor. Falla no està disposat que la seva obra musical tingui cap mena d'interpretació 

artística, el que al principi comença anomenant com un “divertiment coreogràfic”, després 

rectificarà  per  no  menysprear  la  feina  de  la  ballarina  i  argumenta  que  no  ha  estat  mai  

disposat a deixar aquesta peça a ningú i que deixar-li a ella seria una injustícia per aquells 

que li ho havien demanat anteriorment. En la discussió també hi intervé Fernand Divoire,  

escriptor i periodista francès que en alguna ocasió ha estat citat com a amant de Teresina.  

També en aquest cas, Manuel de Falla li respon cordialment rebatent els seus arguments.

No sabem com va acabar la discussió però podem suposar que al final no es va interpretar la 

obra. Aquesta va ser la última correspondència entre els dos artistes ja que, el 1939, el músic  

s'exilia a Argentina i ja no tornarà. Mor allà el 14 de novembre de 1946 si bé al desembre les 

seves restes seran portades cap a Espanya.

Ignacio Zuloaga

Ignacio Zuloaga y Zabaleta va ser un pintor espanyol nascut el 1870 a Éibar (País Basc) arran 

d'una família d'artistes.

L'ambient artístic que predominava a casa seva i el seu nul interès pels estudis van fer que es 

decantés ja des de ben petit per la pintura. Va iniciar la formació amb el seu pare i va viatjar a 

Roma i a París per completar-la.
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Durant els seus primers anys es va dedicar exclusivament a la pintura i no va ser fins al 1928 

que va començar a fer decorats i escenografies.

Des de la seva primera visita a París hi té relació amb Santiago Rusiñol i freqüenta els cercles  

artístics dels artistes catalans. Durant una de les seves estades a París, coincideix amb Teresina 

Boronat i el pintor accepta fer-li els decorats d'alguns dels seus espectacles.

Ens consta  que  Zuloaga va  col·laborar  en  el  muntatge  del  primer  espectacle  dels  Ballets 

Espagnols de Teresina que va tenir  lloc el  19 de gener de 1929 al  Théâtre des  Champs 

Elysées.

De la relació entre els dos artistes no en disposem més informació contrastable i tenint en 

compte que Ignacio Zuloaga, durant la guerra, va restar a la capital espanyola, dubtem que 

tornessin a treballar en comú. Si bé és possible que ho fessin en alguna ocasió concreta durant 

algun  dels  viatges  de  Zuloaga  a  París,  no  van  ser  una  parella  de  treball  destacada  ni 

significativa.

De fet, al llarg de la seva carrera, Teresina va comptar amb més freqüència amb el treball 

d'Ángel Fernández32 que, tot i fer-li els decorats i els figurins del “Cuadro Flamenco” el 1930 

i altres espectacles al llarg dels tres anys següents, no hem pogut identificar.

Anna Pavlova

Anna Matfejevna Pavlova (Sant Petersburg 12 de febrer de 1881- 23 de gener de 1931) va ser 

una famosa ballarina russa nascuda en una humil família camperola. 

Va estar fins als 16 anys a l'Escola del Ballet Imperial i va ballar arreu d'Europa amb els 

ballets de Serguei Diàgilev durant dos anys (1909-1911) i després va fundar la seva pròpia 

companyia de dansa.

32 Citat per Idoia Murgo Castro en el capítol sobre Teresina Boronat en el seu llibre Escenografia de la Danza 
en la Edad de Plata, 1916-1936. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009.
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En la creació dels seus ballets va unir-hi les seves dots coreogràfiques i d'actriu (cosa que ens 

recorda la diversitat de les creacions que també va fer Teresina posteriorment) i va canviar 

l'ideal de les ballarines ja que el seu cos prim i delicat era escaient per als papers romàntics de 

l'època. Pavlova també va inventar les actuals sabatilles de “pointe”.

Aquesta ballarina va morir als Països Baixos poc abans de complir els 50 anys mentre era de 

gira i va ser enterrada amb el vestit que feia servir per ballar “La mort del Cigne” de Saint-

Saëns, la seva peça més famosa.

Si bé Teresina no coincideix en origen ni en època amb Anna Pavlova les seves respectives 

carreres les varen portar a llocs i interpretacions similars33. Ambdues es van formar des de ben 

petites en ballet clàssic i van acabar fusionant aquesta dansa amb altres elements coreogràfics 

i teatrals si bé el resultat final és molt divergent.

Pavlova és la mare de la dansa moderna, no com un estil divers al ja existent però com a 

forjadora de noves tècniques i elements del ballet. Jean Louis Vaudoyer34, va dir:

“Pavlova est à la danse ce qu'un Racine est à la poésie, un Poussin à la peinture, un Glück à la 
musique”.

Aquesta va emprendre l'idea de ballet  complet  al  que per  donar un aire  més dramàtic  en 

ocasions interpretava en solitari. És l'escola de les solistes que iniciada per Pavlova va tenir el  

seu final a l'època de Teresina que va ser una de les darreres intèrprets que ballava sola sobre 

l'escenari.

Aquesta  és  la  semblança  més  remarcable  que  podem  mencionar  entre  les  dues  i,  dins 

d'aquestes interpretacions, fem referència concretament a la representació de “La mort del  

Cigne” de Saint-Saëns que tant famosa va fer a la Pavlova i que també va donar molt d'èxit a 

Teresina.  Les actuacions de Pavlova estan caracteritzades com pura improvització tot  i  la 

treballada  tècnica  i  coreografia  que  mostrava  amb  aquesta  peça.  Teresina  en  feia  una 

33 Amb això no ens atrevim a fer una comparativa de la diferència de tècnica que posseïen, és sabut  
mundialment que la tècnica clàssica dels russos és la més pura i estricta dels ballets. Volem fer referència a  
algunes semblances que hem trobat en les carreres de Pavlova i Teresina paral·lelament.

34 Cita extreta de Robinson, Jaqueline. L'aventure de la danse moderne en France (1920-1970). Editions 
Bougé, Collection Sources, 1990.
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representació també molt pura i sincera, mesurada i combinada amb molta precisió, recreant 

tot el dramatisme i la immortalitat de la música.

Aquestes  dues  descripcions35 en  donen  una  idea  de  la  similitud  que  van  presentar  les 

interpretacions d'aquestes dues ballarines en el que fa referència a aquesta peça i, si bé això es 

pot interpretar com un gran valor de les danses de la ballarina catalana donada la reconeguda 

fama de Pavlova, també és la font de crítiques que la classifiquen com una simple imitadora 

de la russa.

Sabem que  les  dues  ballarines  es  van  arribar  a  conèixer  en  algun moment  i  que  com a 

amigues, es tenien confiança. Diu Pavlova que quan va venir a Barcelona, hi va haver dues 

coses que la van marcar, les Rambles i Pauleta Pàmies, amb qui, seguint el consell de la seva 

amiga Teresina, havia anat a parlar.

LA MUSA

Pau Gargallo

Pau Gargallo i  Catalán va néixer  el  5 de gener de 1881 a Maella  i  fou un dels escultors  

espanyols més destacats i innovadors del segle XX.  És considerat un dels grans precursors de 

en l'ús del bronze.

Amb la proclamació de la dictadura de Primo de Rivera el 1923, ha d'abandonar el lloc de 

treball que ocupava en aquells moments i es trasllada a París. Habitual dels cercles artístics i  

d'intel·lectuals espanyols exiliats, donem per suposat que va conèixer a Teresina en alguna de 

les trobades. No descartem que aquesta tingués lloc al mateix estudi de Teresina.

El major contacte entre ells va ser el  1927, o el primer. D'aquest any disposem de quatre 

dibuixos de la ballarina fets per Pau Gargallo, van ser publicats conjuntament amb l'article 

35 Fetes per dos autors catalans, la primera, de Pavlova, extreta del llibre de Sebastián Gasch i Pedro Pruna. De 
la Danza. Barcelona: Editorial Barna, SA, 1952 que també van escriure articles sobre Teresina en altres  
moments; i la segona, de Teresina, escrita per Pere Guilanyà a l'article Teresina Boronat, La nova revista, 11, 
161-164 – novembre 1927, Barcelona.
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“Teresina Boronat” de Pere Guilanyà a La Nova Revista i no tenen cap títol específic. Un 

d'ells ens representa la mort del “Cigne” Saint Saëns36.

D'aquest mateix any també ens consta un escultura, la “Pequeña bailarina española37” feta 

amb onze peces de xapa i que és l'única de caràcter no genèric ni directament vinculada al 

ballet o al cabaret.

Va publicar també retrats  més aviat  caricaturescs com el “Retrat  a l'admirable dansarina  

catalana38”. Aquest també anava acompanyat d'un text de Pere Guilanyà, en forma de poesia, 

referent al “Cigne” de Saint Saëns.

Dubtem també d'una escultura de 1929 anomenada “Ballarina II” que té un aire a Teresina 

però de la qual no disposem de cap prova contrastable.

Apel·les Fenosa

Apel·les Fenosa i Florensa va néixer al barri de Sant Martí de Provençals (Barcelona) el 16 de 

maig de 1899 sent el petit de tres germans i es va criar fins als tres anys amb una dida. Va ser  

un dels escultors catalans més destacats del segle XX.

Torna amb la seva família el 1903 i quan es va traslladar a les Rambles, ingressa en una escola 

que  seguia  el  mètode  Montessori  que  li  va  proporcionar  els  seus  primers  contactes  amb 

l'escultura i la naturalesa.

Una greu malaltia als 7 anys el deixa amb una forta tremolor a la mà esquerra que va haver de  

afrontar per la resta de la seva vida.

Als 14 anys, els seu pare el va fer fora de casa després de que ell es negués a seguir el camí 

que aquest tenia pensat per ell i volgués dedicar la seva vida a l'escultura. Aquell mateix any, 

el 1913, es va matricular a l'escola d'arts i oficis on va establir les primeres relacions amb 

36 Podem veure aquests a l'Annex 4. La nova revista.
37 Tenim una imatge a l'Annex 1. Escultures de Gargallo.
38 Presentat conjuntament amb el poema al qual fem referència en l'Annex 5. Poemes dedicats a Teresina.
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altres artistes. Hi va restar fins al 1917.

Es  presenta  voluntàriament  a  l'oficina  de  reclutament  diverses  ocasions  però  sempre  és 

rebutjat.

Treballa  en  diferents  tallers  i  fàbriques  tant  a  Barcelona  com a  Madrid  i  fa  feines  molt 

variades fins que el 1920 va ser reclutat, aquest cop en contra de la seva voluntat, al servei 

militar i no suportant l'ambient de la caserna va marxar amb el seu germà cap a França i es va  

convertir  en desertor.  Són aturats  a la  frontera però els acaben deixant  passar i  un cop a 

Tolosa, Apel·les va retrobar-se amb alguns amics i va reprendre una feina com a guixaire.

El  1921 va  decidir  marxar  cap a  París  en  cerca  del  seu  únic  amic  allà  Pere  Pruna (que  

freqüentava entre d'altres l'escola de Teresina) però no el va trobar i es va quedar sense diners. 

Durant un any va malviure fins que, per casualitat, va trobar-se amb en Pruna. Aquest li va 

presentar a Picasso que es va encarregar de vendre totes les obres que Fenosa feia i les coses li  

van anar millor però era molt malgastador i mai no estalviava res. Així doncs, diu que va 

poder viure gràcies a Picasso i a la sort que el va acompanyar en els pitjors moments. Davant 

de Picasso però també va mostrar la rebel·lia i quan aquest li va proposar que li ensenyaria a 

pintar perquè es pogués guanyar millor la vida, ell li va respondre: “Quan vulgui canviar d’ofici  

per guanyar diners, ja em faré banquer”39.

En algun moment d'aquests, Apel·les Fenosa (suposo que pel contacte  de Pere Pruna),  va 

conèixer a Teresina. Fenosa, que a casa seva havia viscut en un ambient similar al de Teresina, 

s'havia criat envoltat de la música, compartia amb ella aquesta afició tot i que per cap dels dos 

artistes no fos el seu fort.

En la seva primera exposició personal, del 7 al  25 de juliol de 1928, s'hi va exposar l'única 

obra clarament de Teresina de la qual tenim constància. Es tracta d'un bust anomenat “Tête de  

Teresina Boronat” que la Fundació Apel·les Fenosa té catalogat amb el codi 0069 i del qual es 

desconeix el parador actual40 així com també la matèria amb la qual va ser fet.

39  Extret de la pàgina 21 de la traducció d'Adrià Lorente de Fenosa, Nicole. Apel·les Fenosa : Catalogue 
raisonné de l’oeuvre sculpté. Barcelona, Ediciones Polígrafa, 2002

40 M'ha semblat curiós que sabent que tenien una relació personal, tot i estar catalogada, és una de les poques  
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El 1944, el Comitè d'Alliberació li va encarregar un monument commemoratiu de la massacre 

dels habitants d’Oradour-sur-Glane,  la seva primera gran obra. Molts dels seus amics van 

ajudar-lo a anunciar-lo i van fer gales en benefici de les famílies víctimes d'Oradour. Teresina 

en  va  ser  una  d'elles,  el  22  d'octubre  de  1945,  juntament  amb el  compositor  i  director  

d'orquestra Salvador Bacarisse, va oferir un recital al Théâtre des Champs Elysées.

A partir d'aquí, desconeixem com va seguir la relació entre els dos artistes, però, el fet que 

tant  l'un com l'altre  romanguessin a  París  durant  la  dictadura i  haguessin  donat  suport  al 

bàndol republicà, ens dona a pensar que van seguir en contacte almenys fins que Teresina va 

tornar a Catalunya.

Apel·les Fenosa va morir a París el 25 de març de 1988.

L'ACTRIU

L'art  dramàtic  va  ser  per  Teresina  la  seva  primera  vocació.  Aviat  va  ingressar  a  l'Escola 

Catalana d'Art Dramàtic i es va formar com a actriu de teatre pel que va demostrar també una 

gran habilitat. Tenia un gran esperit artístic i cap faceta no se li escapava.

De fet, la seva primera actuació de pes sobre l'escena catalana va ser una obra teatral. Com ja  

hem dit es tractava d'un espectacle dirigit per Pep Bergés i Enric Borràs41 que es va estrenar al 

Teatre Novetats de Barcelona el 20 de setembre de 1917 quan Teresina només tenia 13 anys. 

No n'hem pogut trobar el títol però això no li treu la importància que té com a llançament 

d'una carrera que encara tenia molt futur per endavant.

Hem dit també que el seu reconeixement va traspassar els límits dels escenaris francesos amb 

l'estrena de la primera producció cinematogràfica de Teresina. Desconeixem com va arribar a 

l'obtenció d'aquest rol ja que segons tenim constància, des de que s'havia traslladat a París, la 

ballarina només s'havia dedicat a la dansa. 

Es tracta de l'estrena de “Le Criminel” al Splendid Gaumon Palace al novembre de 1926. Una 

pel·lícula dirigida per Alexander Ryder i escrita per Andrée Cortis que va portar a la fama a la 

obres de la Fundació que no disposa d'imatge. 
41 D'espectacles, La Veu de Catalunya, 6598, 7 – 20-IX-1917, Barcelona. 
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ballarina com a tal i també ens en va mostrar una faceta per molts desconeguda. 

Teresina va rodar  aquest  film al  costat  de Madeleine Barjac  i  André Nox.  El  drama que 

protagonitzen  ens  representa  en  cinema  mut  i  en  blanc  i  negre,  la  història  d'un  home 

d'avançada edat que, vint anys després de ser refusat, torna a casa de la jove noia en busca de 

venjança.  Boronat  hi  interpreta  el  paper  de  Mercédès  i  la  seva  actuació  obté  un  èxit 

espectacular que li dóna crítiques molt positives sobre el seu futur com a actriu. La pel·lícula 

té una duració d'una hora i 50 minuts i està gravada sobre una cinta de 35mm amb una relació 

d'aspecte (proporció del fotograma) de 1,33:1.

Aquesta pel·lícula va tenir més d'una vintena de reposicions al llarg dels cinc anys consecutius 

a  l'estrena.  A més,  va ser recuperada i  reeditada el  2000 en el  marc de la  XXIX Mostra 

Internazionale  del  Cinema Libero  a  Bologna que,  entre  l'1  i  el  8  de  juliol  va  exhibir  la 

catorzena edició del cinema retrobat. “Le Criminel” va ser projectat al Cinema Fulgor a les 

18.25h.

A principis de 1928, Teresina va tornar a Espanya per actuar en el centenari de la mort de 

Goya. Aprofitant l'ocasió Teresina, es va reunir amb Ignasi Iglésias42, amic i veí de la seva 

infància a Sant Andreu. Hi van discutir l'estrena de “La baldufa d'or”, un espectacle per a 

nens que Iglésias,  coneixedor de les dots d'actriu de Teresina, li  havia promès que podria 

estrenar. Aquest projecte ja el portaven discutint des de feia un any i semblava que en sortiria 

una proposta sòlida però la reunió no va anar així. El 9 d'octubre d'aquell mateix any, Ignasi 

Iglésias va morir i la seva obra ja va quedar definitivament sense estrenar.

El 1932 es va estrenar una segona pel·lícula que comptava amb la participació de Teresina.  

Aquest cop com a ballarina, actuava en un western francès sobre els talents anomenat “Lopez,  

le bandit”. La pel·lícula, produïda per Warner Bross Entertainment comptava amb l'actuació 

de  Geymond  Vital,  Jeanne  Helbling  i  Suzy  Vernon,  guió  de  Jacques  Deval  i  Howard 

Estabrook i estava dirigida per Jean Daumery.

42 Traduït del castella de l'article de La Vanguardia, El cantor de los humildes: Ignacio Iglésias ha muerto: El 
amor a los niños, 10-X-1928, Barcelona.
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CONTEXT HISTÒRIC

CONTEXT HISTÒRIC DE LA SEVA VIDA

El segle XX va ser una època de grans canvis i importants successos a nivell mundial. Durant  

el  primer  terç  de  segle,  l'hegemonia  econòmica  mundial  de  la  Gran  Bretanya  va  ser 

substituïda pels Estats Units .

La Primera Guerra Mundial va ser responsable dels primers canvis produïts a nivell europeu 

amb la desintegració dels grans imperis i la creació de nous països però també a la resta del 

món amb la pèrdua d'influència sobre les colònies i l'expansió internacional dels EEUU i el 

Japó.

La neutralitat d'Espanya durant la guerra li va permetre continuar el seu període d'expansió i 

es  va  col·locar  a  un  nivell  no  massa  allunyat  dels  països  més  desenvolupats.  Aquest 

creixement  econòmic  va  portar  amb ell  una  sèrie  de  transformacions  socials.  Les  noves 

formes de sociabilitat i oci van permetre l'expansió de la cultura. L'alfabetització i la millora  

qualitativa de l'educació van permetre l'aparició de l'hàbit per la lectura. Tot això, juntament 

amb l'aparició dels mitjans radiofònics va permetre la difusió de les idees i els nous valors. Va 

sorgir la premsa de masses. 

Ja prèviament a la guerra, l'expansió de Catalunya era notable. A finals del segle XIX i durant 

els  primers  anys  del  segle  XX  s'hi  van  anar  creant  nous  partits  polítics  que  van  anar 

consolidant el catalanisme polític. Van agafar especial força els partits de caire republicà que 

defensaven el dret del poble a dirigir políticament la seva pròpia vida i tot i que tenien una 

tendència  més  aviat  d'esquerres,  mostraven  grans  contrastos  entre  ells.  Pel  que  fa  al 

catalanisme, no parla d'una forma de govern sinó que posa tots els esforços al servei exclusiu 

de la població catalana. La seva originalitat i força li donen més agilitat de la que tenen altres 

tendències sorgides a la Península i  el  fa també més adaptable.  Així  doncs, la política es 

regeix per aquestes dues forces, el republicanisme i el catalanisme que, si bé eren diferents, no  

deixaven de defensar el dret d'un poble a decidir per ell mateix i per tant eren perfectament 
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compatibles.

A Espanya, l'augment del sindicalisme i la capacitat de mobilització social va propiciar una 

conflictivitat que ja dominava l'Europa de la postguerra. Es va generar un intens debat sobre 

la preparació i l'organització de l'exèrcit espanyol que tant els militars i polítics propers a la 

monarquia com part de les classes dirigents van voler silenciar amb una dictadura militar .

El 13 de setembre de 1923, Primo de Rivera (amb el suport dels anteriorment mencionats) va 

donar el cop d'Estat i va crear un Directori militar per dirigir el país. La reorganització política 

es va basar en la suspensió de la Constitució així com de tota mena de partits i sindicats i 

durant els primers anys es va beneficiar de la bona conjuntura econòmica internacional que 

tenia.  La crisi de 1929, va tenir una influència menor a Espanya a causa de la manca de  

comerç però el règim dictatorial tenia una clara oposició per part dels catalanistes (que van ser 

especialment reprimits), els republicans, els intel·lectuals i el moviment obrer i, el 1930 va 

entrar també en crisi. El rebuig polític i social va fer que el monarca, Alfons XIII deixés de 

donar suport a la dictadura cosa que, al seu torn, va provocar la dimissió de Primo de Rivera i  

la convocatòria d'eleccions.

El 12 d'abril de 1931 les forces republicanes van triomfar a les eleccions municipals i el rei va 

renunciar a la corona i va abandonar Espanya. El 14 d'abril, davant la recança de les elits 

socials  i  econòmiques  i  l'entusiasme  de  les  classes  mitjanes  i  populars,  es  va  proclamar 

oficialment la Segona República Espanyola que pretenia democratitzar i modernitzar l'Estat,

La  conjuntura  desfavorable  en  què  havia  nascut  la  República  tampoc  no  va  ajudar.  La 

depressió econòmica mundial (arrel del crac de 1929) i el dèficit que havia deixat la dictadura 

van fer que el govern optés per una disminució de la despesa pública però això també va 

repercutir  en els  sectors privats.  La conflictivitat  social  i  la  impaciència  dels treballadors, 

protagonistes  de  nombroses  vagues,  insurreccions  i  ocupacions,  van  desgastar  el  govern 

ràpidament.

Catalunya, durant aquest període, va obtenir gran part de l'autonomia desitjada. L'Estatut de 

Núria  que  reconeixia  Catalunya  com  un  estat  autònom  dins  de  la  República  i  donava 
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competències exclusives a la Generalitat va tenir una aprovació aclaparadora al plebiscit va 

ser retallat a les Corts de Madrid abans de ser aprovat el setembre de 1932. Aquest Estatut  

d'Autonomia reconeixia tant el català com el castellà com a llengües oficials i donava a la 

Generalitat  menys competències de les desitjades. L'oposició de la dreta espanyola envers 

aquest va determinar les tres clares posicions que es manifestaven a l'Estat: la defensa d'una 

autonomia àmplia (per part dels parlamentaris catalans), una autonomia moderada (per part 

del govern central) i l'Espanya unitària (de les dretes).

Com a resultat de les eleccions de 1933 va iniciar el que seria el bienni conservador. Aquest  

govern va haver d'afrontar una enemistat amb els nacionalistes que van protagonitzar una 

sèrie de nombroses vagues i conflictes. Davant de la mobilització obrera el govern va optar 

per fer entrar la CEDA (Confederació Espanyola de Dretes Autònomes) cosa que va trobar 

encara més oposició entre la població. A Catalunya, el president Lluís Companys va declarar 

la República Catalana el 6 d'octubre i el govern espanyol va declarar l'Estat de guerra en 

resposta.  Arrel  d'això  es  va  suspendre l'Estatut  d'Autonomia  de Catalunya i  la  CEDA va 

augmentar la seva influència al govern.

Una forta crisi de govern va esclatar a finals de 1935 quan una sèrie d'escàndols de corrupció 

van  suposar  la  caiguda  de  Lerroux.  Alcalá  Zamora  va  convocar  unes  noves  eleccions 

legislatives al febrer de 1936.

Aquestes  van  acabar  amb  la  victòria  del  Front  Popular,  una  coalició  dels  republicans 

d'esquerra, socialistes i comunistes. Manuel Azaña va ser nomenat president de la República i 

Casares Quiroga,  cap de govern.  Aquest triomf va suposar  la  represa de les reformes del 

bienni d'esquerres a més d'una amnistia a nombrosos presos polítics.

El  rebuig  de  les  dretes  envers  aquesta  nova  situació  va  fer  que  adoptessin  una  posició 

extremista i fomentessin un clima de violència que afavoria la seva intenció de cop d'Estat. 

Aquesta conspiració militar va tenir poca força fins a l'arribada del general Emilio Mola i va 

culminar el 17 de juliol quan es va iniciar la sublevació amb cops d'Estat al Marroc i les 

Canàries i que el 18 de juliol es va estendre a la Península.

44



TERESINA BORONAT: L'EXILI DE LÈXIT Laia Esquerrà

El  fracàs  del  cop  en  alguns  territoris  va  suposar  la  divisió  d'Espanya  en  dues  zones:  la 

republicana i la sublevada. Va ser l'inici d'una tràgica Guerra Civil que va durar tres anys 

(1933-1936).

En la zona sublevada s'hi va construir un estat totalitari tot i que en un inici va tenir certes 

dificultats amb la mort de Sanjurjo el 20 de juliol que va deixar les tropes sense lideratge. 

Quatre dies després es va crear la Junta de Defensa Nacional integrada pels militars sublevats. 

L'1  d'octubre  Franco  va  ser  nomenat  cap  de  l'Estat  i  generalíssim  dels  exèrcits  i  es  va 

convertir  en  un  comandant  únic  i  indiscutit.  A l'abril  de  1937  va  promulgar  el  Decret 

d'unificació segons el qual tots els partits que havien donat suport al cop d'Estat.

L'any següent, Franco va concentrar tot el poder en la seva persona, nomenant-se Caudillo de 

España i creant un règim d'inspiració feixista, va declarar la supressió de les reformes de la  

República  i  la  reconstrucció d'un Estat  confessional.  A més,  va dotar  el  seu  règim d'una 

violència extrema amb la intenció de crear un clima de terror incontestable.

Paral·lelament, el cop d'Estat va fracassar en diversos territoris que van comptar amb el suport 

de les classes populars i mitjanes, la burgesia il·lustrada i nombrosos intel·lectuals i artistes i  

que van restar lleials a la  República i la seva legitimitat.

En un inici, el clima revolucionari que es va crear va donar lloc a una revolta popular que va 

acabar deixant el poder a les mans del poble.

Al  setembre  de  1936  i  fins  al  maig  de  1937  a  la  zona  republicana  s'hi  van  establir  els 

anomenats  governs  d'unitat  i  que  van  tenir  la  participació  d'anarquistes,  republicans, 

socialistes i comunistes. Amb la creació de l'Exèrcit Popular es va crear un comandament únic 

que unia les forces republicanes, burgeses i obreres. Aquest va ser protagonista dels Fets de 

maig de 1937 que varen deixar el govern en una profunda situació de crisi.

La  Guerra  Civil  Espanyola  va  ser  un  conflicte  que  ràpidament  va  tenir  una  repercussió 

internacional i va determinar la posició de l'opinió pública mundial. 
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Els insurrectes van tenir el suport de l'Alemanya nazi, l'Itàlia feixista i el règim filofeixista 

portuguès que els van aportar ajut militar. Alemanya va enviar la Legió Còndor que va posar a 

prova per la Segona Guerra Mundial i Itàlia va enviar el Corpo Truppe Volontaire. També van 

tenir la simpatia del catolicisme tradicional i el papat.

Els republicans van ser perjudicats amb la creació del Comitè de No-Intervenció (agost 1936) 

que oficialitzava la posició neutral de nombrosos països entre els quals la Gran Bretanya i 

França que ja havien aplicat una política de contenció i apaivagament davant de l'Alemanya 

nazi. Tot i així van rebre l'ajut de les tropes de voluntaris de les Brigades Internacionals i la 

Unió  Soviètica  a  través  del  Partit  Comunista.  Van  rebre  també  el  suport  de  nombrosos 

intel·lectuals i artistes exiliats o residents a l'estranger que van promoure espectacles a favor 

de la República43.

Durant la guerra la gent va viure en situació de misèria i fam constantment i per primera 

vegada, la guerra no va afectar també a la població civil que no estava implicada directament 

en la lluita armada. 

La victòria de les tropes franquistes davant d'un bàndol republicà esgotat i desmoralitzat l'1 

d'abril de 1939 va suposar l'establiment d'un règim dictatorial amb Franco al capdavant.

El règim franquista es basava en el totalitarisme i el cabdillisme que centrava tots els poders 

sobre la persona de Franco. Era també unitarista i centralista, tenia els mitjans de comunicació 

sota el seu control i va exercir una repressió constant i planificada de l'oposició. Els pilars 

d'aquest règim foren l'exèrcit, l'església i la Falange (partit polític de Franco) i tenia el suport 

de les elits econòmiques i socials així com també els petits i mitjans propietaris agrícoles del 

centre i nord de la península.

L'oposició es va anar construint tant a l'interior del país com a l'exterior. Dins del país es van 

reconstruir partits i sindicats en la clandestinitat i es van organitzar guerrilles (maquis). Es va 

propiciar també un clima de conflictivitat social arran de vagues i revolucions estudiantils i es 

43 Dels quals parlarem en l'apartat de Posicionament de la Teresina Boronat: Compromís amb la República, a la 
pàgina següent, ja que la ballarina en va formar part en algunes ocasions.

46



TERESINA BORONAT: L'EXILI DE LÈXIT Laia Esquerrà

vivia amb l'esperança d'una intervenció aliada. A l'exili també es van reorganitzar els sindicats 

i les institucions republicanes. 

Les classes mitjanes es van mostrar passives i apolítiques mentre que els sectors populars 

foren els que van posar més resistència tot i que també van actuar des de la passivitat política i  

el silenci.

En un inici Franco va establir una autarquia econòmica que pretenia restringir i regular el  

comerç però la baixa productivitat va provocar una manca d'abastament. Posteriorment, amb 

l'entrada  en  la  societat  de  consum,  es  va  establir  un  nou  model  social  que  va  afavorir 

l'augment de l'oposició democràtica i va precipitar la crisi del règim que va culminar amb 

l'assassinat de Carrero Blanco (1973) i la mort de Franco (1975). Es va iniciar així l'època de 

transició cap a la democràcia.

Tot i que la idea de Franco havia sigut una continuació del règim, s'establí un sistema de 

monarquia constitucional que es va consolidar amb la promulgació de la Constitució de 1978 i  

Catalunya va recuperar la seva autonomia. Aquesta transició va culminar amb l'arribada al 

poder del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), un dels partits de l'oposició al franquisme, 

el 1982. A partir d'aquí es van anar alternant en el govern el PSOE i el Partit Popular (PP).

POSICIONAMENT DE LA TERESINA BORONAT

Compromís amb la República

Ja abans de l'esclat  de  la  GCE, Teresina  s'havia  declarat  a  favor  de la  Independència  de 

Catalunya. Ansiosa, esperava l'alçament contra Espanya. A la seva pensió, diu44 que hi té una 

Verge de Montserrat amb una petita llàntia que crema nit i dia i a la qual prega diàriament per 

la llibertat de Catalunya.

Podem dir que la ballarina era catalanista fins a la medul·la i no s'estava d'amagar-ho. Del seu 

44 Reelaborat de la seva resposta textual a l'article TERESINA BORONAT, Nosaltres Sols! 9-VI-1934, 
Barcelona
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estudi  a  la  Plaça  Saint-Georges  en  va  fer  un  conegut  lloc  de  trobada45 on  va  socórrer  a 

nombrosos exiliats. De fet, la idea de crear una publicació catalana a París va ser fruit de les 

reunions en aquest indret juntament amb altres locals de trobada.

Teresina no va postergar mai la seva carrera professional per reunir-se amb la seva família 

però tampoc no va renunciar als seus ideals. En efecte, durant aquests anys, si bé van ser els 

últims  de  la  seva  carrera,  la  ballarina  encara  va  fer  nombrosos  espectacles  de  primera 

categoria  i  va ser nomenada Representant dels Artistes Espanyols46.  Durant aquesta època 

però, va complementar les seves gal·les de dansa amb espectacles a favor de la República 

Espanyola.

Concretament, va participar en la gira programada entre febrer i novembre de 1937 per la 

Cobla Barcelona juntament  amb el tenor Emili  Vendrell  i  el  també ballarí  del Liceu Joan 

Magrinyà. Aquesta gira47, va comptar amb dues-centes vint actuacions en diverses poblacions 

de França, Bèlgica, Luxemburg i Txecoslovàquia tot i que no sabem del cert en quines ni en 

quantes va participar Teresina.  Totes elles tenien l'objectiu de difondre la cultura catalana i 

espanyola  en  una  acció  a  favor  de  la  República  Espanyola  que  buscava  el  suport  i  la 

solidaritat moral i material en la Guerra Civil Espanyola que feia poc que havia esclatat.

Anteriorment, Teresina també havia de participar en una gira anomenada “Catalunya a París” 

juntament  amb  la  Cobla  Barcelona,  Mercè  Plantada  i  el  Cor  Popular  de  París  però  els 

espectacles van quedar anul·lats abans de iniciar.

A poc  més  d'un  any  de  la  fi  de  la  GCE,  la  ballarina  no  abandonava  la  seva  posició 

revolucionària. El 27 de març de 1938, en un acte organitzat per partit socialista i que va 

omplir la Sala Pleyel de París, Teresina va interpretar-hi la sardana “La Santa Espina”. 

45 Pot llegir-se més sobre aquest indret al capítol de Domènec de Bellmunt. La Teresina i els seus admiradors,  
(p.179-182), dins Anecdotàri inèdit de cinquanta anys de periodisme català (1920-1970). El Pilar 
d'Almenarar, Barcelona, 1978.

46 Com ja hem dit a la pàgina 19, parlant dels seus anys d'èxit a París.
47 També mencionada a la pàgina 19.

48



TERESINA BORONAT: L'EXILI DE LÈXIT Laia Esquerrà

Repercussió sobre la seva vida

Durant aquests anys sí que cal destacar que la carrera professional de Boronat es veié alentida 

però, d'alguna manera, Teresina va adquirir una certa experiència en l'ambient de conflagració 

amb la GCE i això li va permetre seguir endavant quan, la Segona Guerra Mundial assolava 

tot el món.

Al voltant de 1940, a petició del govern francès, Teresina va participar en un recital a favor 

dels nens d'Euskadi, greument afectats pel bombardeig de Guernica. La intenció era recaptar 

fons per comprar medicines, llits, joguines... cosa que no va agradar gaire al règim feixista de 

Franco que li va posar grans traves en l'obtenció del passaport. Si bé el va acabar aconseguint 

per aquesta causa,  això li  va comportar una gran hostilitat  per part del règim dictatorial i 

Teresina ja no va tornar a entrar al país fins a la fi de la dictadura el 1975. Davant d'aquesta 

situació i  havent  celebrat  l'espectacle  solidari  sembla  que Teresina  tampoc no va mostrar 

especial interès oposar-s'hi. En contra de tota lògica però si que va anar a Llívia i pel que 

sembla no li va suposar cap problema.
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RECONEIXEMENTS

Amb tot  l'èxit  que  va tenir  durant  la  dècada  dels  anys  vint  i  trenta  deduïm que la  feina 

Teresina va ser recompensada i valorada en el seu moment. Així mateix tampoc no dubtem 

que se li fes algun tipus d'acte de reconeixement però aquestes idees subjectives no les hem 

pogut contrastar amb cap document ni font d'informació subjectiva.

Així bé, tenim constància de diversos articles extensos dedicats a la ballarina, els seus balls i 

la seva personalitat48. Podem citar aquí un article de Pere Guilanyà publicat a La Nova Revista  

el 192749 en què l'autor fa referència a la impossibilitat de transmetre en paraules l'eloqüència 

de Teresina. Guilanyà també classifica a la ballarina com l'encarnació de l'Art integral, una 

unió pura  i  divina de l'escultura,  la  música,  el  dibuix i  l'arquitectura,  un lirisme de  gran 

elegància.

Un article-entrevista de l'any 192950 ens presenta també una nova cara de Teresina, la Teresina 

més sentimental i íntima. Si bé sabem que la ballarina posava en els seus balls i les seves 

interpretacions tot el seu caràcter i les dotava de noves forces, sabem també que amb la seva 

vida privada era una persona molt reservada i en aquesta ocasió només se li “escapa” dir que 

està enamorada però el fet és emfatitzat per la novetat que suposa.

L'any següent al Mirador, el mateix Ramón Xuriguera dedica dues columnes als seus darrers 

espectacles i fa referència a una dualitat fins llavors desconeguda, o bé impensat. Xuriguera 

ens parla de l'existència de dues Espanyes, dues raons d'expressió que queden reflectides en 

els balls de Teresina51: la primera, directa, intuïtiva, en brut i la segona, afinada, treballada, 

artística.

El 1934 dos diaris dediquen li dediquen un article de mitja pàgina cadascun. Al gener, des de 

L'Havana i en portada, Josep Aixalà ens fa una extensa descripció de la composició dels balls 

48 Tots els articles mencionats en aquest apartat es poden veure en els annexos a partir de la pàgina 90.
49 Guilanyà, Pere (París X-1927). Teresina Boronat, La nova revista, 11, 161-164 – novembre 1927, Barcelona.
50 Xuriguera, Ramón. La nostra Teresina Boronat, D'ací i d'allà, 18, 138, 190-191, juny 1929, Barcelona.
51 Reelaborat a partir de l'article de Ramón Xuriguera. Teresina Boronat, El Mirador, 67, 5, 8-V-1930, 

Barcelona.
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i espectacles de Teresina en el que reafirma la classificació de la ballarina com l'aristocràcia 

de la dansa52. Amb un públic selecte i uns detalls molt acurats Teresina no és una més de les 

“girls” de l'escola de Pauleta Pàmies, conquista públics mundials i emociona a distingides 

personalitats (com són els casos mencionats del ministre de Cultura francès Paul Leon, el 

príncep de Gal·les i el manc governador de París, el general Gouraud).

Al juny, un nou article-entrevista, aquest cop publicat al diari  Nosaltres Sols!53 ens presenta 

per primera vegada de manera oficial i directa la tendència ideològica de Teresina,  el seu 

catalanisme que combinat amb el seu catolicisme la fa una important figura en l'enaltiment de 

la cultura catalana i espanyola.

Fins ara hem presentat els articles més rellevants dels seus anys d'èxit que estan molt centrats 

en els seus treballs del moment i que podríem complementar amb molts més, si bé més curts 

també més concisos.  Ara,  volem fer  referència  a  tres  articles  publicats  un cop la  carrera 

d'aquesta ballarina ja havia acabat  i que són de caràcter més homenatgístic.

A l'octubre de 1966, Sebastian Gasch escrivia a El Noticiero Universal unes breus memòries 

dels  èxits  de  Teresina  i  recordava  la  sinceritat  i  l'autenticitat  que  presentaven  els  seus 

espectacles. És el primer article que ens presenta des del record i la nostàlgia la perduda pista 

de la cèlebre ballarina.

Dos anys més tard, al novembre de 1968, el mateix Sebastian Gasch recupera part del seu 

article  anterior per presentar-nos les últimes novetats de Teresina. És quan, temporalment, 

tornem a localitzar a la ballarina i coneixem possibles projectes que té previstos.

Però és el tercer article que referim el que és més clarament un homenatge a la seva vida i  

carrera professional. Ja des de Catalunya, Xavier Fàbregues localitza a Teresina per fer-li una 

entrevista i  escriure el  més extens dels articles que se li  han dedicat54.  En ell,  Fàbregues 

recupera una important quantitat d'informació combinant el passat amb el present i donant-li 

52 A l'article Aixalà, Josep (L'Havana, gener 1934). Teresina, El Baix Penedès,  1450, 1, 20-I-1934, El Vendrell.
53 Vibrant. Teresina Boronat, Nosaltres Sols, 166, 4, 9-VI-1934, Barcelona.
54 Article disponible a la Biblioteca Nacional de Catalunya per Xavier Fàbregues. Teresina Boronat retrobada,  

Serra d'Or, 216, 51-54, setembre 1977, Barcelona.
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un toc personal al conjunt.

Ja post mortem i amb la memòria de la ballarina perduda novament, Joan Pallarès-Personat 

farà un primer recopilatori de dades el 2002 que publicarà sota el títol  “Teresina Boronat,  

ballarina andreuenca”  a  Finestrelles  i  que  recuperarà  el  2010 per  afegir-hi  nous detalls. 

Aquest és, fins ara l'únic article escrit després de la defunció de Teresina.

El 2006 es va presentar al Palau de la Música “El so de la tenora i el ballet”, un espectacle de 

dansa a partir del llenguatge clàssic sobre músiques amb instruments tradicionals catalans. La 

funció va ser coreografiada per Carles Ibáñez i comptava amb músiques d'autors catalans com 

Albert Guinovart, Joaquim Serra i la Companyia Elèctrica Dharma. En l'espectacle, Ibáñez 

recuperava la idea del ballet clàssic català55, una creació on tant el llenguatge del ballet com la 

música  de  cobla  per  a  concert  són  la  depuració  d’una  arrel,  una  aventura  que  no  tots 

s'atreveixen a desafiar i que diu tant dels que hi creuen ara com els que ho van intentar en  

algun moment. És per això que aquest espectacle, d'alguna manera ret homenatge a diversos 

personatges de la història catalana com són Joan Tena, els escriptors Xavier Garcia i Esteve 

Fàbregas i també Teresina Boronat.

Un altre espectacle destacable és la sardana “Enyor” que Cesc Gelabert va coreografiar en 

solitari el 2001. La interpretació no anava directament dedicada a Teresina però l'interès pel 

folklore i el treball sobre allò propi, en fan un espectacle del gènere de la ballarina defunta, 

que  ens  presenta  de  manera  acurada  i  destil·lada56 els  balls  tradicionals  com la  màxima 

expressió de la dansa.

Juntament amb la creació d'aquests dos espectacles, el programa Nydia de TVC va elaborar 

un reportatge dedicat íntegrament a la figura de Teresina que va ser emès el 22 d'octubre de 

2005 sota el títol “Teresa Boronat,la sardana d'escenari”. Aquest reportatge ens fa una breu 

síntesi de tot el que és la seva carrera com a ballarina sobre els escenaris més reconeguts del 

món i la seva exportació de la dansa i cultura espanyola i catalana.

55 Idees presentades pel periodista Jordi Lara a la presentació de l'espectacle.
56 Reelaborat a partir d'una entrevista al programa Nydia de TVC sobre el muntatge de la coreografia Cesc 

Gelabert interpreta la sardana "Enyor".
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Cap d'aquests reconeixements però va ser un acte oficial per tant podem afirmar que passada 

la seva època de glòria han estat pocs els que, mirant enrere li han prestat atenció.

Sí  que  destaquem  però  que  al  seu  barri  natal,  Sant  Andreu,  es  va  obrir  un  projecte  de 

reconeixement a les figures més destacades d'arrels andreuenques i que, fruit d'això, es va 

plantejar la possibilitat de dedicar-li un carrer a nom seu però la idea va ser refusada.

No cal dir que aquest treball també vol ser un reconeixement a tota la feina feta per Teresina, 

als seus èxits i als seus fracassos i que, igualment, d'aquesta manera volem retre homenatge a 

tota aquella gent que està treballant per recuperar una memòria històrica que en aquest cas 

hem  centrat  en  la  figura  de  Teresa  Boronat  però  que  podria  haver  sigut  qualsevol  altra 

perfectament.

53



TERESINA BORONAT: L'EXILI DE LÈXIT Laia Esquerrà

CRONOLOGIA

1904

Teresa Boronat i Fabra neix a Sant Andreu de Palomar, Barcelona.

1911

Inicia els seus estudis de dansa al Gran Teatre del Liceu, teatre l'Escola Catalana d'Art 
Dramàtic i violí a l'Escola Municipal de Música de Barcelona.

20 de setembre de 1917

Actua al Teatre de Novetats de Barcelona sota la direcció d'Enric Borràs i Pep Bergés.

1918

Entra a formar part del cos de dansa del Gran Teatre del Liceu

1919

Fa la seva primera representació com a primera ballarina del Liceu amb l'ópera “Thaïs” de 
Jules Massanet.

Interpreta per primer cop la “Sardana de les monges” d'Enric Morera a El Dorado.

7 d'octubre de 1920

Interpreta “Don Joan de Serrallonga” d'Enric Morera a El Dorado.

1922

El ministre de cultura francès Paul Leon la veu actuar i li proposa el seu debut a l'Òpera de 
París. Hi debuta amb “Taglioni chez Mussette”.

1923

Després d'interpretar “Marianela” de Pérez Galdós, deixa definitivament el seu lloc com a 
primera ballarina del Gran Teatre del Liceu i marxa cap a la capital francesa.

1926

Gira per Egipte i Itàlia.

Juny de 1926

Participa en una conferència dedicada als poetes catalans al Foyer Féminin. Hi recita versos 
de Ventura Gassol i Maragall.
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Novembre de 1926

S'estrena al Splendid Gaumont Palace la pel·lícula “Le Criminel”.

Gener i març de 1927

Reposicions de “Le Criminel” a París.

Juny de 1927

Inauguració del seu Studio de dansa a la Pl. Saint Georges 28.

Setembre de 1927

Estrena de “Le Criminel” a Nantes.

Gener i febrer de 1928

Reposicions de “Le Criminel” a París.

10 de maig de 1928

Festival de Danses Espanyoles en homenatge al centenari de Goya a la Sala Pleyel.

24 de maig de 1928

Torna al Liceu per repetir l'espectacle en homenatge al centenari de Goya.

 5 de juny de 1928 

Recital de danses al Saló Modern de París.

Setembre i octubre de 1928

Noves reposicions de “Le Criminel” a París.

19 de novembre de 1928

 Il·lustra coreogràficament una conferència que va tenir lloc a la Sala Coliseu als Camps Elisis 
en una vetllada organitzada per la Universitat dels Annals.

1928

Funda els Ballets Espagnols de Teresina.

19 de gener de 1929

Primera actuació dels Ballets Espagnols de Teresina al Théâtre des Champs Elysées de París.
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31 de maig de 1929

Concert de gala destinat al servei d'ajuda als emigrants al Théâtre des Champs Elysées 
juntament amb Vava Yacowieva i Arthur Rubinstein.

Desembre de 1929

Reposició de “Le Criminel” a París.

29 de desembre de 1929 

Recital de danses espanyoles al “Marseillais” de l'Alger.

28 de gener de 1930 

“Festival de Danse et Musique Espagnole” al Théâtre des Champs Elysées.

Febrer de 1930

Participa en un cicle de conferències de la Universitat dels Annals al costat de La Argentina.

1 i 8 d'abril de 1930

Representació de “Cuandro Flamenco” amb els Ballets Espagnols de Teresina al Théâtre des 
Champs Elysées.

Primavera de 1930

Queda anul·lada la gira “Catalunya a París” de caire republicà.

16 d'octubre de 1930

Gala de danses espanyoles amb els Ballets Espagnols de Teresina al Théâtre des Champs 
Elysées

16 de desembre de 1930

Actuació dins del cicle “Les Mardis de Montparnasse” al Théâtre de Montparnasse.

4 de gener de 1931

Fa una mostra del seu espectacle al Henry Street Visiting Nurse Service de NY.

11 de gener de 1931

Fa el seu gran debut als Estats Units amb l'actuació al Town Hall de NY.
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18 de gener de 1931

Protagonitza el segon espectacle a la capital novaiorquesa al Shubert Theatre.

30 de gener de 1931

Tercer recital al continent americà al Craig Theatre de NY.

Febrer de 1931 

Rep un telegrama de Hollywood on la casa Paramount li ofereix el primer rol d'un talkie 
espanyol que la ballarina haurà de refusar.

21 de març de 1931

“Le Festin de l'araigné” al Théâtre Graslin de Nantes.

31 d'agost de 1931

La seva actuació al Modern Dancing de Guémené-sur-Scorff de Nantes inicia una setmana 
d'espectacles a aquesta ciutat.

1 de setembre de 1931

Representació a la Salle de Fêtes Montfort-sur-Mer de Nantes.

2 de setembre de 1931

Espectacle al Théâtre Municipal de Vitré de Nantes.

3 de setembre de 1931

Balla a la Salle de Fêtes d'Ernée de Nantes.

4 de setembre de 1931 

Actuació a la Salle de Fêtes de Gerron de Nantes.

5 i 6 de setembre de 1931 

Fa tres representacions al Cinéma du Pôle Nord a La Ferte-Macó de Nantes.

7 de setembre de 1931

Tanca la seva setmana d'actuacions amb un espectacle al Théâtre Municipal de Mortagne de 
Nantes.

14 de setembre de 1931

“Juego de Damas” al Cinéma Paris.
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1932

S'estrena la pel·lícula “Lopez, le bandit” en la qual balla.

4 de juliol de 1932

Toca dos solos de castanyoles en una emissió radiofònica de Radio-Rennes.

Tardor 1932

Gira per l'Amèrica Llatina.

Hivern 1932-1933

Gira asiàtica: Japó (Tòquio i Yokohama) i Xina (Shanghai).

Març de 1933

Espectacle a Londres.

26 de juliol de 1933

Actuació a l'Alhambra de París.

8 de novembre de 1933

Teresina arriba a The Champlain, NY, procedent de París.

12 de novembre de 1933

Gran estrena al Town Hall de NY que l'acull amb una gran aclamació.

23 de novembre de 1933

Segona actuació de l'any a NY, ofereix un matí artístic al Hotel Barbizon-Plaza.

24 de novembre de 1933

Actua per darrera vegada a la capital novaiorquesa en un espectacle íntim i acollidor a la sala  
de concerts del Barbizon-Plaza.

Desembre de 1933

Arriba a l'Hotel Savot de l'Havanna, Cuba.
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Gener de 1934

Fa dues representacions al teatre Pro-Arte Musical de l'Havanna.

12 de febrer de 1934

Il·lustra la conferència de M. de Sariac “La Societat de la 3a República” a la Universitat dels 
Annals.

13 de febrer de 1934

 Il·lustra “L'exposition de 1889”, conferència a la Universitat dels Annals també per part de 
M. de Sariac.

18 de maig de 1934

“Danse et Chant Espagnol” amb Mercedes Plantada al Théâtre des Champs Elysées.

18 de novembre de 1934

Petita aparició en solitari davant del teló en l'espectacle de Mme Ganna-Walska en honor a 
Toscanini.

3 de febrer de 1935

Primera actuació al Théâtre Royal de la Monnaie de Bèlgica.

17 d'abril de 1935

Segon Espectacle al Théâtre Royal de la Monnaie de Bèlgica.

6 de maig de 1935

Torna per tercera vegada al Théâtre Royal de la Monnaie de Bèlgica.

26 de setembre de 1935

Després de molt de temps, actua novament a la Sala Pleyel de París, acompanyada aquest cop 
per l'OSP.

20 d'octubre de 1935

Concert radiofònic amb l'OSP.
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Novembre de 1935

Participa als “Samedis de la Danse”.

6, 18 i 24 de novembre de 1935

Torna al Théâtre Royal de la Monnaie de Bèlgica per fer-hi diverses representacions.

3 de desembre de 1935

“Soirée de gala au bénéfice de l'Entraide Nantaise” al teatre Apollo de Nantes.

7 de desembre de 1935

“Matinée de gala au bénéfice de la Caisse de Retraite” a la Comédie-Française.

15 de desembre de 1935

Última actuació al Théâtre Royal de la Monnaie de Bèlgica.

15 de gener de 1936

Convidada del sopar de La Semaine à Paris en honor a Serge Lifar i sota la direcció de Berthe 
Bovy.

29 de gener de 1936

Toca en solo de castanyoles “Seguedillas et Sevilla” d'Albéniz al restaurant Chez Miron.

24 de març de 1936

Conferència de la Societat d'Historiadors del Teatre “La Technique de la Danse”. Fernand 
Divoire presenta Teresina Boronat, la “grande danseuse espagnole”.

Abril de 1936

Actua a l'Alger.

8 de maig de 1936

 “Gala de la Société de Secours aux Blessés Militaires” organitzada per la Creu Roja francesa 
a la Sala Pleyel, balla acompanyada per l'Orquestra Filarmònica de París.
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15 de novembre  de 1936

Festival de músiques espanyoles dins del cicle de “Concerts Pasdeloup” al Théâtre de 
l'Opéra-Comique.

15 de gener de 1937

Estrena al teatre Monte-Carlo de París una gala de música espanyola.

5 de febrer de 1937

Últim espectacle a l'estranger, dansa a l'Òpera d'Alger.

Març de 1937

Teresa Boronat és nomenada Representant dels Artistes Espanyols en els Tractats Comercials 
entre Espanya i l'Argentina.

2 de juliol de 1937

“Gala de la Danse” al Grand-Palais de París acompanyada per la Cobla de Barcelona.

29 de desembre de 1937

Vedette del “Gala Espagnol” a la Sala Guilbert, organitzat per la Societat de Belles Arts de 
Caén.

6 i 8 de gener de 1938

Repeteix l'actuació del  “Gala Espagnol” a la Sala Guilbert de Caén.

 27 de març de 1938 

Interpreta la sardana “La Santa Espina” en un acte republicà a la Sala Pleyel de París.

1940

“Danses d'Espagne” a la Sala Pleyel de París.

21 i 31 de desembre de 1940

“Danses d'Espange” al Théâtre Graslin de Nantes.

Desembre 1941

Actua al teatre Palais Chaillot de París.
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1941

Interpreta una conferència de la història de la dansa espanyola de Fernand Divoire als 
Ambassadeurs.

1948-1950

Es dedica a l'ensenyament amb classes convingudes amb alumnes molt selectes a la Sala de 
Pleyel.

1949

Espectacle al Palais Chaillot de París finalitza la seva carrera com a ballarina.

1968

Visites freqüents a Llívia on estiuejava des dels 10 anys.

1975

Retorn a Catalunya, s'instal·la en un bloc de pisos de Sant Antoni de Calonge a les envistes de 
Palamós i la platja.

Primera quinzena de març de 1983

Mor a casa seva.
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LA RECERCA

Aquest  Treball  de Recerca no és fruit  de un resum de llibres  i  documents  extensos i  els 

resultats d'una sèrie d'experiments sinó de petits passos i petites recerques continuades al llarg 

dels últims mesos i fins i tot, en alguns casos anys. No hem pogut seguir tots els fils que se'ns 

han presentat per això hem anat fent una tria que queda reflectida a continuació.

QUADERN DE BITÀCOLA

Finals 2006

Mon pare arriba a casa amb una portada de revista a la mà. La meva àvia està asseguda al meu  

costat,  sembla que ella  la  reconeix.  Mon pare em confirma la  informació.  La noia  de la 

portada és una ballarina, jo estudio ballet i m'interesso pel tema. Es diu Teresina Boronat, era 

la cosina de la meva besàvia i va ser primera ballarina del Liceu amb només 15 anys, no se'n 

sap gaire més.

A l'escola fem uns petits treballs de recerca al final de cada curs, diuen que al batxillerat 

n'haurem de fer un de més extens. Penso en dedicar-li el d'aquest any a ella però mon pare em 

dissuadeix  i  diu  que  se  n'ha  de  fer  una  recerca  massa  profunda.  Potser  ho  deixi  per  al 

batxillerat doncs.

Al llarg dels anys que van seguir, fins a la proposta del Treball de Recerca.

Conjuntament  amb el meu pare fem diverses cerques per curiositat. Sempre trobem coses 

diferents  i  cada  vegada sembla  més interessant.  Trobem referències  a  una pel·lícula,  “Le 

Criminel” i  diverses imatges.  Se la cita en articles de  La Vanguardia  i  obtenim un parell 

d'articles  de  la  revista  El  Mirador.  Aviat  comencem  a  apreciar  també  les  relacions  amb 

Manuel de Falla (a través de la correspondència citada), Baltazar Transcelan (a través de les 

poesies que aquest li dedica, l'Àngel de Transcelan) i els catalans Didó i Antoni Momplet i 

Guerra que semblen ser els seus mànagers.
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El 22 d'octubre de 2005 s'havia emès un programa a TVC, el meu pare n'enganxa el final en 

una  reposició però  decideix  buscar-lo  sencer,  és  del  programa Nydia:  Teresa  Boronat,  la 

sardana  d'escenari.  I  tres  anys  abans,  Joan  Pallarès-Personat  li  havia  dedicat  un  article, 

Teresina Boronat, ballarina andreuenca,  a la revista Finestrelles que el 2010 reelaborarà.

23 de gener de 2012

Per l'institut comencen a passar circulars sobre el Treball de Recerca, jo tinc el tema bastant 

decidit però segueixo sense visualitzar la recerca i l'enfocament ja que al llarg d'aquests anys 

han anat sortint nous articles i s'han publicat documents inèdits però la informació segueix 

sent escassa i poc variada. D'entre els resultats de la cerca m'apareix una entrevista que li van 

fer a la revista Serra d'Or l'any 1977. M'interesso per aquesta publicació i envio un correu a la 

revista per saber on la puc consultar. Aquesta publicació pot contenir algunes preguntes més 

personals o referents als seus últims anys de vida en algun poble d'aquí de la Costa Brava que 

no recordem.

26 de gener de 2012

Li comento a mon pare el tema de la Teresina i li pregunto si recorda un vídeo o reportatge 

que li van dedicar a tv3 fa uns anys i que mai no vam arribar a veure. El recorda perfectament,  

li va fer molta ràbia perdre-se'l, es deia Nydia però no sap quan el van passar. Mon pare es 

posa a buscar entre els arxius que ell té guardats sobre la Teresina però no el troba. De totes 

maneres em diu que ell l'havia aconseguit parlant amb els de tv3 i que el contacte sí que el 

conserva. Hauré de tornar a contactar amb ells, espero que en els arxius encara el tinguin.

2 d'abril de 2012

Avui he escrit  a  l'Arxiu Manuel de Falla de Granada si  tenen la  correspondència  amb la 

Teresina i si me la podrien enviar escanejada ja que Granada no em cau precisament a prop 

però també estic disposada a anar-hi, crec que deu ser una ciutat impressionant.

Unes  hores  després,  buscant  per  Internet  trobo  la  Tesis  Doctoral  de  Ramón  Batalla  i 

Galimany, que tracta dels anys joves de Jaume Miravitlles, un escriptor també exiliat i que va 

conèixer personalment a Teresina de la que a més a més va estar enamorat. En el document se 
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la cita en diverses pàgines fent al·lusió a diversos espectacles i gires a favor de la República  

Espanyola.

Aquesta mateixa tarda també trobo una altra Tesis (de Joan Camps i Arbós) sobre Ramon 

Xuriguera, també escriptor i periodista i amic íntim de Teresina a qui li va dedicar diversos 

articles al Mirador i a la revista D'ací i d'allà.

A la nit em responen de l'Arxiu Manuel de Falla, m'enviaran les cartes després de setmana 

santa.

10 d'abril de 2012

És dilluns i vaig a veure a la meva àvia. Li començo a parlar sobre el Treball de Recerca i la 

Teresina. S'alegra de que hagi trobat nova informació sobre ella ja que és molt curiosa i vol 

saber per què mai no va voler saber res de la seva família quan va tornar de l'exili. La meva 

àvia em canta i  em repeteix totes les virtuts de Teresina una i  altra vegada.  “Ella sempre 

acabava els seus espectacles amb una copla i una sardana” diu. De fet, això no sap si ho 

recorda perquè és el que sempre li han dit o si ho ha llegit en algun lloc cosa que li fa pensar 

en un article que guarda sobre Teresina. Després de buscar una estona em porta un article de 

El Noticiero Universal que parla d'ella i els seus espectacles però ho explica d'una manera una 

mica rebuscada, no m'és fàcil entendre-ho.

18 d'abril de 2012

Avui és la meva primera reunió amb la tutora del Treball de Recerca. Ella no coneix ni ha 

sentit a parlar mai de Teresina però el tema li sembla bé. Li presento una mica de biografia i  

bibliografia on se la cita, ella marca els documents que creu més rellevants. Tot i així, hi veu  

el mateix problema que jo, l'enfocament. Em proposa diverses opcions, molt diferents les unes 

de les altres però en aquests moments no sóc del tot capaç de veure el que ella em proposa. 

Segueixo pensant solucions però no tinc gaire èxit de moment. Se m'ocorre de l'èxit a l'exili o 

bé de l'exili a l'èxit, crec que pot ser una teoria per fer el treball. Ella es decanta més per la  

personalitat de la Teresina però jo, sabent que de la seva vida privada se'n sap ben poc no li 

veig sortida. L'opció de relacionar-la amb els republicans i en la part més política de la seva  

vida m'agrada més.

65



TERESINA BORONAT: L'EXILI DE LÈXIT Laia Esquerrà

Només  arribar  a  casa  em  poso  a  buscar  tota  informació  possible.  Recopilo  tot  tipus  de 

documents tant si tenen importància  com si  no en tenen la  més mínima. Un altre dia els 

seleccionaré.

19 d'abril de 2012

Mirant els documents que vaig recopilar ahir hi trobo una necrològica que indica el segon 

aniversari de la seva mort, 10 de març de 1985 (és a dir que morí el 1983) i altres articles de 

La Vanguardia on se la cita. La necrològica és l'únic de més rellevància, els altres anuncien 

espectacles.

Després de trobar això decideixo trucar a la meva àvia. Li comento el tema de la necrològica. 

Ella no recorda ben bé on va morir, segueix dient que era un poble de la Costa Brava, avui es 

decanta per Sant Pol de Mar però no me'n refio gaire. La meva àvia m'explica que, pel que 

sap, no era pas una dona gaire extravertida i que de la seva vida personal no en va parlar mai a  

la seva cosina (és a dir la meva besàvia Vicenta), també cal dir que Teresina era una dona més 

aviat moderna “tot i vestir sempre amb el seu gorret de llana” com diu la meva àvia i la 

Vicenta era molt conservadora així que possiblement no s'haguessin entès i per això evitava 

segons quins temes. Recorda que tenia una germana menor, ja morta quan va tornar de l'exili, 

diu que la Teresina “no podia tornar” abans i que per tant estaven en contacte amb ella a 

través d'un nebot. Al seu retorn, Teresina no es relacionava amb ningú a part d'ell i tant és així 

que quan van notificar la seva mort possiblement ja duia uns dies morta al llit. És per això que 

la meva àvia no vol confirmar la data.

En aquesta trucada, la meva àvia també em parla d'altres familiars i intenta recordar-ne noms i 

cognoms per tal de retrobar-los.

24 d'abril de 2012

Avui finalment rebo les cartes de Manuel de Falla! Han trigat però crec que ha valgut la pena! 

Me les han escanejat totes, també alguns esborranys. Em llegeixo la primera sense dificultats, 

es respira un aire tens, sembla que es tracti d'una discussió entre la ballarina i el músic. Quan 

passo a la segona, l'única cosa desxifrable és la capçalera del paper de carta. A partir d'aquí la  

cal·ligrafia és pitjor en unes que en les altres, fins i tot n'hi ha una en francès. Sembla que ara 
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hauré d'aprendre a desxifrar jeroglífics... Per avui desisteixo, potser un altre dia estic més 

inspirada.

El  que sí  que faig encara és buscar les adreces que consten en les cartes sobre el  mapa. 

Localitzo una de les cases de París que hauria de correspondre a l'estudi de Teresina pel que 

sembla que van passar gran quantitat d'artistes.

30 d'abril de 2012

Sant Antoni de Calonge. És a Sant Antoni on va morir Teresina. Sembla que la meva àvia s'ha 

il·luminat. Avui n'està segura.

3 de maig de 2012

Ma mare fa la seva primera col·laboració. Em confirma que Teresina va morir a Sant Antoni 

de Calonge i que el conseller d'ERC del barri de Sant Andreu, poble nadiu de la ballarina, fa 

uns anys va demanar que se li  dediqués un carrer. Per tal candidatura va fer una recerca 

anterior i segons ma mare això em pot facilitar tota una part del treball. Té raó, si algú ja ha  

començat a buscar per una altra banda potser ha arribat a conclusions diferents o les mateixes 

que jo però té informació complementària. 

A través d'un grup de decoració de les Festes de Gràcia, conec a la consellera d'ERC a Gràcia,  

Alba Metge, també membre del grup, i aprofito aquest contacte per demanar-li si coneix als 

de  Sant  Andreu,  li  explico  la  situació  i  si  m'hi  podria  posar  en  contacte.  Em  respon 

immediatament, ha aconseguit el contacte, es tracta d'un historiador, l'antic conseller. Es diu 

Joan Pallarès-Personat, el seu nom em sona però no sé de què.

5 de maig de 2012

Contacto directament amb Joan Pallarès i ell em respon molt amablement. Efectivament ell va 

investigar la vida artística de Teresina i també part de la política. Arrel d'això va publicar un 

llibre:  Teresina Boronat,  ballarina andeuenca,  vet  aquí de què em sonava el  seu nom, ja 

l'havia  localitzat  prèviament  sense  saber  qui  era.  Ha pensat  fer  una  segona recerca  i  em 

recomana que a part del que pugui trobar aquí a Espanya (molt ben resumit en el seu article,  

per cert) m'orienti cap a fonts franceses ja que creu que hi trobaré més informació, és el que 
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ell faria. 

També m'envia el text de “Teresina Boronat, ballarina andeuenca” i m'anima a seguir en la 

meva recerca. Si més no, ell ha arribat a conclusions molt similars. No hi ha informacions que 

es contradiguin (a part del cognom Fàbrega que ell mateix rectifica ja que quan ho va escriure  

no  estava  del  tot  segur  i  que  correspon  al  meu  Fabra)  però  sí  que  en  trobo  de 

complementàries. En el seu text hi diu la raó per la qual Teresina “no podia tornar”, quan 

Franco va pujar al poder li van retirar el passaport espanyol per donar suport obertament a la 

República.

11 de maig de 2012

Avui torno a parlar amb la tutora, la Begoña. Em planteja la idea de plasmar tota la recerca 

que estic fent en un dietari. M'agrada escriure i em sembla una bona opció per començar a 

agafar un ritme de treball.

Quan arribo a casa em poso a recopilar les dades que he obtingut fins ara i les dates en què 

m'han arribat. Alguns documents no són fàcils de classificar ja que fa temps que els tinc i no 

en recordo la procedència. De totes maneres em poso a escriure el que tinc més clar.

Tot seguit li dono la noticia del passaport a la meva àvia, ella lliga caps i confirma el que ja  

s'imaginava i és que Teresina havia donat suport a la República i el govern de Franco lo la 

deixa venir. Res d'això no li estranya però s'alegra de tenir-ne una confirmació.

També tinc noves notícies del Joan Pallarès 

12 de maig de 2012

Parlant amb mon pare ell recorda la primera imatge que em va presentar de la Teresina i 

decideix buscar-la. Al vespre em passa tota la carpeta de documents que ell tenia guardats al 

seu  ordinador.  La  fotografia  de  la  portada  de  “IMATGES.  Semanari  Grafic  d'Actualitats  

Barcelona. (Any I Núm. 19)” ens presenta el rostre de Teresina única i exclusivament, està en 

venta i encara disponible. De la resta de links que hi ha guardats, un parell corresponen a 

revistes americanes i franceses però ja no estan disponibles així com tampoc no funcionen els 

del Nydia. També hi trobo documents repetits com la Tesis sobre Ramon Xuriguera o bé una 
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pàgina web que parla sobre Didó.

14 de maig de 2012

Envio un correu electrònic al CEPSA Oriol Martorell, la meva antiga escola on fan música i 

dansa preguntant per l'Emma Maleras que, igual que la Teresina va ser alumna de Pauleta 

Pàmies al Liceu, tot i que aquesta va néixer quan la Teresina ja era primera ballarina del cos 

de ball. Els demano el contacte de la professora que la coneixia, Consol Grau per veure si puc 

arribar a l'Emma Maleras d'alguna manera.

18 de maig de 2012

En Joan Pallarès m'envia  un correu amb el  contacte d'en Salvador  Casas,  un veí de Sant 

Andreu que tot i la seva avançada edat té una gran memòria i està al corrent de tota la vida de 

barri. Esperaré a parlar amb en Joan directament per posar-m'hi en contacte. Em passa també 

tres fotografies, una postal firmada per Didó i Teresina i un article francès dedicat a ella però 

la baixa resolució de l'imatge no em permet llegir-ho. No tinc resposta de la Consol.

24 de maig de 2012

Començo a desenvolupar diverses hipòtesis per veure en quines direccions puc orientar el 

Treball de Recerca i quines són factibles i quines no. Encara no tinc gaire informació per 

fonamentar tot el treball en la Teresina , necessito algun document que em pugui confirmar o 

desmentir tot allò que per ara només són idees i hipòtesis.

30 de maig de 2012

Contacto a la NYPL (New York Public Library) on semblen tenir si més no, un parell de 

programes i algunes fotografies d'entre 1920 i 1930 on figura el nom de Teresina. La resposta 

és immediata i em donen el correu electrònic de la divisió de dansa que té aquests documents 

a càrrec. Els escric el mateix a ells també però el correu no acaba de funcionar i no sé si en 

rebré resposta.

1 de juny de 2012

Sóc a classe particular de francès quan el meu pare, que té la costum de venir-hi la última 
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mitja hora em sorprèn amb un gran sobre que li acaben d'enviar. Ve de Tarragona, d'un tal 

Joaquín Cabezas. El contingut és bastant rígid. El sobre ja està obert així que aprofito i miro 

de què es tracta en aquell mateix moment. El primer que veig és un cartró, a l'altra banda hi ha  

una pàgina de revista. Està ocupada per una gran fotografia de Teresina, al peu de foto hi 

llegim “TERESINA BORONAT: Paradoxalment, la nostra deliciosa ballarina, domiciliada a 

París, obté èxit i es fa un renom ballant les danses andaluses i gitanes”. És de 1929, d'una 

revista anomenada d'“D'ací i d'allà”.

9 de juny de 2012

La meva mare ha trobat a l'ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) 102 ressenyes en 

nom seu, ara sí que podem confirmar que, almenys durant la seva època coneguda ho fou! En 

parlen totes les revistes que un es pugui imaginar, des de “La Veu de Catalunya” (revista 

fortament  catalanista  com ja  hem  dit  al  llarg  del  treball)  fins  a  “Destino”  (fundada  per 

membres catalans de la Falange Española i títol de la qual fa referència a Primo de Rivera) 

passant per “La Campana de Gràcia”, “D'ací i d'allà” o “El Poble Nou” (totes elles revistes 

de barri de Barcelona amb un caràcter republicà i supèrbies del poble que representaven). Les 

referències daten, en la seva majoria dels anys 20 i principis del 30 que, pel que sembla, foren 

els seus anys de gran èxit i reconeixement mundial. Descarrego algun document només per 

curiositat però triga molta estona, li hauré de dedicar dies sencers per acabar de descarregar-

los tots.

11 de juny de 2012

Torno a tenir reunió amb la Begoña. Li presento les primeres pàgines del dietari així com els 

documents que he trobat fins ara (abans de que ma mare m'ensenyés la pàgina de l'ARCA) i  

una síntesi dels seus continguts. Ens mirem també la hipòtesi i la introducció que he començat 

a escriure. Tenint en compte totes les informacions que he trobat li donem una nova direcció 

al treball i reestructurem l'Índex per tal de incloure-ho tot. Tota l'etapa dels seus anys d'èxit és  

ara la que més ben bibliografiada està i per tant es mereix un apartat propi amb els diferents  

treballs que va realitzar i països que va visitar en les seves gires.
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14 de juny de 2012

Segueixo sense tenir resposta de la NYPL. He començat a descarregar documents de l'ARCA, 

alguns són repetits, d'altres no mostren la ressenya un cop oberta la revista, cal una verdadera 

tècnica per descarregar exclusivament les pàgines que la mencionen i classificar-les!

28 de juny de 2012

Buscant per internet he trobat un cor de castanyoles que es diu Tocs, hi toca la meva antiga 

professora de castanyoles de l'Oriol Martorell que no he aconseguit localitzar, la Consol Grau. 

A més  a  més  estan  dirigides  per  l'Emma Maleras  que  és  també  exalumna  de  la  Pauleta 

Pàmies.

3 de juliol de 2012

Avui m'han contestat de la  NYPL, no poden fer còpies i  les úniques opcions que tinc és 

demanar-ho a algú que sigui a Nova York o bé subscriure'm a la biblioteca, la veritat és que no 

veig massa viable cap de les dues opcions. Tot i així em proposen que busqui als arxius del 

NY Times que segurament també tenen documents.

17 de juliol de 2012

Avui em trobo amb l'Esther Vendrell a l'Institut del Teatre. Parlem durant més d'una hora, 

centrant-nos sobretot en els aspectes artístics. Em parla de l'estil de dansa i de l'espanyolada, 

no havia sentit aquesta paraula fins ara. És crítica amb el treball de Teresina però també amb 

el món de la dansa espanyol. Em presenta una visió interna de qui coneix i sap com s'han anat 

desenvolupant les coses de la qual jo no era conscient.

19 de juliol de 2012

Aquest matí vaig amb la meva àvia a veure el Joan Pallarès-Personat. Parlem de política i de  

la vida al barri, com es viu a Sant Andreu i les diferències que fan que un barri com aquest  

estimi i reclami a la seva gent. La meva àvia també hi intervé sovint aportant infromacions 

que fins ara a mi no m'havia explicat. Apunto el que puc i intento donar-li una continuïtat al fil  

que a mi m'interessa pel Treball de Recerca. Aquests dos se me'n van per detalls del barri que 

perden la relació amb Teresina! En Joan m'ofereix ajuda i  m'explica l'actitud política dels 
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artistes en general.

20 de juliol de 2012

Quina distracció! He estat tot aquest temps confonent a Ezequiel Vigués i Antoni Momplet i 

Guerra! Fins avui pensava que el mànager de Teresina conegut amb el sobrenom de Didó era 

Antoni Momplet i Guerra però resulta que aquest sobrenom correspon a Ezequiel Vigués i 

ambdós foren mànagers seus en èpoques diverses. Així doncs Didó (Ezequiel Vigués) fou el 

seu primer mànager que la va portar mentre era a París però quan aquest es va exiliar, va 

agafar el relleu Antoni Momplet i Guerra. Quin embolic!

21 de juliol de 2012

Avui he conegut a una part de la família que no coneixia, família pròxima de la Teresina. 

Concretament hem celebrat el norantè aniversari de Paquiteta Fabra, cosina germana de la 

ballarina. A la festa també hi era la seva germana Maria, elles són les cosines menors però 

encara la recorden. He aprofitat per fer fotos i parlar amb altres tiets i cosins. N'hi ha que la 

tenen molt present i m'han ofert que vagi a casa seva a buscar fotografies i fulls de revista que 

encara conserven; d'altres, se n'assabenten per primera vegada. Hi ha hagut molts discursos 

paral·lels i he intentat no centrar-me en cap i anar pescant informació per totes bandes així 

com donar dades bàsiques del que he trobat fins ara. La major part del que s'ha dit ja ho sabia  

però sempre està bé reafirmar-ho, a la família n'estan molt orgullosos d'ella.

22 de juliol de 2012

Avui he dedicat la meva cerca als arxius francesos, concretament a la Bibliothèque National 

Française (BNF) online. Després de moltes cerques he trobat el buscador adequat i he accedit 

a més d'un centenar d'articles! La gran majoria són de diaris parisencs però també n'hi ha de  

Nantes, de Caen i fins i tot de l'Alger! Un d'ells però no està disponible online però me'l 

poden enviar per correu així que faig la sol·licitud de l'article, a veure què té de diferent de la 

resta!

Em passo tota la tarda descarregant articles i classificant-los, demà encara seguiré amb el 

mateix.
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24 de juliol de 2012

Aquest matí he aprofitat per anar a la Biblioteca Nacional de Catalunya (BNC), m'ha costat 

una bona estona trobar-la i un cop allà he confirmat els meus dubtes, per accedir a l'article de 

Serra  d'Or  m'he  de  fer  un  carnet  de  soci  provisional  però  sabent  la  referència  completa 

d'aquest optaré per la via fàcil i demanaré a la meva tieta Laura, que ja n'és sòcia si el pot  

demanar per mi.

A la tarda, prossegueixo la busca d'articles internacionals, mentre que a la NYPL de moment 

no tinc manera d'accedir-hi, als arxius del New York Times hi puc veure els articles i el un 

paràgraf. Busco en els seus arxius i trobo 12 articles on se la menciona. Alguns van clarament 

dedicats a ella i al seu debut al continent nord-americà però d'altres són una mica ambigus. 

Per llegir-los hauré de fer  una suscripció o comprar-los un a un així que de moment me 

n'apunto les referències.

25 de juliol de 2012

Una amiga m'ha dit que ella coneix a una noia que està a Nova York i que potser si li demanés 

podria mirar-me els articles així que li envio un correu amb les referències. Les probabilitats 

són escasses però al menys ho hauré intentat!

31 de juliol de 2012

A partir d'alguns dels documents i del que m'han explicat la meva àvia i altres familiars he 

redactat la infància i l'adolescència de Teresina. Encara no és el document definitiu perquè hi 

ha algunes dades que m'agradaria concretar però és el  que tinc fins ara i li  ho envio a la 

Begoña.

6 d'agost de 2012

Aquest matí m'ha arribat a casa una carta de la BNF confirmant la comanda de l'article i 

verificant l'adreça, ara falta esperar a l'article definitiu que encara trigarà entre 3 i 5 setmanes!

9 d'agost de 2012

La meva tieta ja ha anat a la BNC i té l'article, li van escanejar i enviar per correu així que ella 
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me'l reenvia a mi. És un article llarg i molt complert sobre Teresina. Se'l podria considerar un 

punt de partida però amb tota la informació dispersa que he anat recopilant podem dir més 

aviat que és un resum però val molt la pena.

30 d'agost de 2012

Al NY Times tenen una oferta per subscriure's!  Ho parlo amb mons pares i  decidim que 

realment ens surt molt més a compte que comprar-los individualment i no deixa de ser una 

mesura temporal per accedir als articles.  Ens apuntem i obrim un compte, ara disposo de 100 

consultes d'articles complets així que me'ls descarrego tots, tant els que van dedicats a ella 

com els que només la mencionen.

31 d'agost a 2 de setembre de 2012

Fins ara només m'havia llegit els articles per sobre i si hi havia trobat algun interès particular 

en  aquell  moment  donat  me  l'havia  llegit  sencer.  Aquests  dies  faig  un  treball  de  buidat 

complet.  He ordenat els articles cronològicament, me'ls he llegit  un a un i n'he copiat les 

informacions més rellevants en una llibreta. Podem dir que he fet una cronologia de tots els 

articles, de la vida de Teresina i de les opinions que va despertar. Ara em caldrà passar-ho a  

ordinador i ordenar les informacions en els diversos apartats.

3 de setembre de 2012

La companyia de dansa del Ballet Ibáñez va fer un espectacle al Palau de la Música l'any 

2006 que recuperava les idees de Teresina i muntava una sèrie de coreografies sobre músiques 

d'arrel tradicional catalana. En la presentació es fa referència a Teresina així que em sembla 

interessant contactar amb ells i veure si puc parlar amb en Carles Ibáñez. Els envio un correu.

4 de setembre de 2012

Aquest matí he estat parlant amb la Begoña per comentar-li els progressos que he fet durant 

les vacances i la idea de la cronologia, li ha semblat bé i en qualsevol moment em posaré a 

passar-ho a ordinador. Poc després he rebut la resposta d'en Carles Ibáñez personalment. M'ha 

dit que ell no n'és un especialista i que no va ser ell qui va fer referència a la ballarina sinó en 

Jordi Lara que llavors dirigia Nydia, el programa de Televisió de Catalunya on li van dedicar  
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un capítol però que si necessito qualsevol cosa farà el que pugui.

10 de setembre de 2012

Avui he respòs a en Carles Ibáñez demanant-li si em podria parlar de la idea del ballet català 

que ja va proposar Teresina en el seu moment.

17 de setembre de 2012

Entrego la primera meitat del Treball de Recerca! Escriure sembla fàcil però deunidó el temps 

que requereix! Hi dedicaré tots els caps de setmana d'aquest mes i  estones lliures perquè 

escriure-ho d'una tirada és molt feixuc!

5 d'octubre de 2012

Finalment vaig a veure a en Carles Ibáñez. Entro a la seva escola de dansa, un petit rebedor 

amb una tauleta i nombrosos pòsters i imatges a mà esquerra, al fons una porta amb una petita 

finestra rodona que deixa entreveure la classe que s'hi està impartint i a la dreta unes escales 

metàl·liques que porten a una saleta elevada com un amfiteatre obert a la resta de l'escola, a 

sota una porta que m'imagino que dóna als vestuaris. Tot això em recorda a una escola de 

dansa a la que jo havia anat durant l'estiu anys enrere. Per les escales baixa en Carles, primer 

no el reconec però després ens presentem i ell va a buscar l'ordinador i una sèrie de CDs i  

DVDs. L'acompanyo a través de la classe on cinc  alumnes estan fent  ballet,  pugem unes 

escales fosques i antigues fins al segon pis, crec. Entrem a un pis que pel que sembla és on hi 

té el seu estudi-oficina. Al mig de la sala una petita taula rodona amb unes estovalles i contra 

una paret, davant de la finestra un sofà. La paret de l'esquerra és plena de pòsters i premis, la 

de la dreta porta a una altra sala. Ens asseiem a la tauleta i parlem. Em passa vídeos de la seva 

companyia i del que ell considera el ballet català. Ens centrem bàsicament en aquest aspecte.

9 d'octubre de 2012

Parlo amb la Begoña de l'evolució del treball. Ja no queda gaire temps per enllestir-lo però 

tampoc no tinc excessiva pressa ja que ho tinc bastant avançat i clar. Corregim el que li he 

entregat  fins  ara  juntes  per  tal  de  que  quedi  clar  el  que  jo  volia  expressar  i  s'interpreti  

correctament.
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12-14 d'octubre de 2012

Dedico  la  major  part  del  pont  a  acabar  la  redacció  del  treball,  vull  enllestir-lo  ja  o  em 

començaré a saturar! No ho aconsegueixo però només em queden per completar petits detalls.

19 d'octubre de 2012

Al llarg de la setmana he anat completant tot el que quedava per escriure i avui (finalment!) 

envio l'esborrany sencer del treball a la Begoña. Em pensava que aquest dia no arribaria mai!

22 d'octubre de 2012

La  Begoña  s'ha  passat  el  cap  de  setmana  llegint  el  treball  i  avui  me  l'entrega  amb  les  

correccions i comentaris que ella creu que cal revisar i precisar. El treball és tot verd! Se m'ha 

tornat a acabar la calma... Sembla que hi hagi més coses a aclarir que no pas per deixar igual...  

El que m'espera ara sí que és un treball meticulós!

30 d'octubre de 2012

Tornem a quedar amb la Begoña per aclarir les correccions que jo no entenc. Passo a net el 

que ara sí, hauria de ser el treball definitiu!

2 de novembre de 2012

Escric  i  composo  tots  els  annexos  que  vull  afegir  al  treball.  L'ordinador  i  les  seves 

configuracions automàtiques de certes coses em posen dels nervis!

3 de novembre de 2012 

Faig una darrera lectura (o això espero que sigui!) del treball sencer concretant tots els detalls 

que havien quedat  penjats  pendents del muntatge final. Amb l'índex fet també espero que 

aquesta versió pugui ser la definitiva.

12 de novembre de 2012

Fetes totes les revisions possibles finalment puc donar per conclòs aquest treball i portar-lo a 

imprimir! Serà un verdader descans tot i que no deixaré el tema de banda definitivament.
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CONCLUSIONS

1. D'aquest  treball  podem concloure  que,  efectivament,  Teresina  Boronat  va  ser  una 

artista d'èxit. Èxit que, a més volem remarcar, va ser molt precoç. Aquesta ballarina, 

als tretze anys ja va ser coneguda, i,  als divuit anys es trasllada a la capital francesa on 

destacarà  i  gaudirà  d'una  exitosa  carrera al  llarg  de  tota  la  seva  vida.  Teresina  és 

perseverant i es manté a primera línia dels escenaris i les cartelleres fins a la seva 

voluntària retirada als gairebé 50 anys.

Va satisfer també a la perfecció el paper de catalana universal57 , fent gala de la seva 

catalanitat allà on el seu èxit la portava.

2. L'art al qual es dedica no té un gran reconeixement al seu país. A Espanya i ha molt 

poca cultura de la dansa, és un art que està poc reconegut i l'ambient social i familiar 

que predominava a l'època de Teresina tampoc no la va afavorir. Així doncs, Teresina, 

té la certesa  que a l'altre costat de la frontera tindrà moltes més possibilitats.

3. A l'estranger la proposta artística de Teresina encaixa molt amb els gustos i la imatge 

que es té d'Espanya i això la fa aclamada i reclamada. Teresina marxa arran d'una 

oferta  i,  un cop a  París,  no  troba  cap dificultat  per  excel·lir  i  tenir  èxit.  Els  seus 

espectacles tenen molta sortida i aviat comença a fer gires per altres països europeus i 

mundials on troba la mateixa comprensió que a la capital francesa. Una opció que al 

seu país se li presenta tant difícil,  se li  presenta com un camí planer a l'estranger, 

seguint les corrents ja iniciades per altres artistes espanyols anteriorment.

4. A Catalunya la seva proposta artística ha quedat estroncada. El recobrament progressiu 

de la dansa després de la guerra ja no mira cap a la renovació de les tradicions sinó 

que es centra en les propostes més contemporànies que arriben de Bèlgica i els Països 

Baixos.  Aquest  fet,  pot  ser  fruit  de dos  motius:  o  bé no queda constància  de cap 

antecedent com és el cas ja que, fins i tot actualment, ballarins que estan arribant pel 

57 Confirmant el paper que li atorgàvem a la hipòtesi.
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seu propi camí a les mateixes propostes de Teresina en desconeixen l'existència, o bé 

es volia trencar amb qualsevol idea que pogués estar relacionada amb el recent passat 

conflictiu que s'havia viscut.

5. El fet que Teresina balli sola no és més que un reflex de la seva manera de fer. I  

probablement  tingui  a  veure  amb la  manca  d'informació  recopilada  sobre  ella.  En 

efecte, la seva independència tant a l'hora de fer espectacles en solitari com pel fet de 

no dependre de ningú per prendre les decisions professionals de propostes i gires en 

les  que  actuar  fan  d'ella  mateixa  l'única  font  d'informació  de  la  seva  vida. 

Conseqüentment, tampoc no té un mecenes que la segueixi al llarg de la seva carrera 

ni forma part d'un cos o institució teatral que guardi en arxiu la seva obra i els seus 

èxits i que per tant en vagin fent una recopilació històrica datada disponible en algun 

arxiu històric artístic.

6. Continuant amb la idea anterior, el seu art en si, és un art intangible. La dansa no deixa 

vestigi material al que ens puguem dirigir posteriorment. L'únic suport tangible que 

ens permet recopilar-la és l'audiovisual i aquest a penes comença a desenvolupar-se al 

1930. De la mateixa manera, la fotografia i el cinema mut que ja existien durant el 

primer terç del segle XX necessiten d'aparells molt ostentosos i que per tant no són 

habituals  en  les  funcions  teatrals  i  el  fet  de  que  la  primera  referència  de  la  qual 

disposàvem de Teresina fa uns deu anys fos la pel·lícula “Le Criminel” només fa que 

reafirmar-ho.

7. Un cop el món comença a reconèixer-la, el seu poble també comença a reclamar-la i a 

fer-ne gala. És aclamada però la comprensió no li arriba de la mateixa manera que a 

París i la trajectòria se li fa curta ja que, mentre a París encara li queden més de deu 

anys de carrera, a la seva terra ja l'estan oblidant i només uns quants distingits del seu 

mateix món com Joan Magrinyà, l'aplaudeixen en el seu últim recital a Catalunya el 

1935. Si a aquesta situació li afegim la sagnant GCE, ja queda completament fora del 

panorama tot i que ella doni suport a una Catalunya republicana des de França. La 

victòria de la dreta el 1939, accentua encara més la ruptura definitiva de tots els llaços.
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No em voldria avançar als fets en aquest Treball però és possible que, en el cas que la  

victòria hagués sigut pels republicans, Teresina s'hagués sentit més vinculada a l'Estat i 

hagués optat per tornar més aviat. El fet és que des de Catalunya, hi ha una manca de 

reconeixements.

A més,  la  seva  proposta  artística  té  un  fort  tarannà espanyol,  i  sent  una  ballarina 

d'aquest  caràcter  no  té  una  ideologia  que  contempli  la  opció  d'una  Catalunya 

espanyola.

8. Sense excedir-me de confiança, crec que el seu caràcter no em permet classificar-la 

dins  de  cap  dels  dos  bàndols  en  lluita  ja  que,  tot  i  la  seva  adscripció  a  la  causa 

republicana no és militant sinó que es dedica a fer senzillament el que creu necessari 

en cada moment. Té una actitud d'identificació adhesiva, es compromet a donar suport 

als valors que ella comparteix quan aquests es veuen amenaçats com és amb el cas del 

feixisme o la GCE. Tot i així no participa de manera activa en les discussions i estant 

al centre de totes les corrents, manté separada la seva vida artística de la seva vida 

privada. Manifesta obertament la seva opinió política però no permet que es relacioni 

aquesta amb la seva carrera professional. 

9. Al llarg dels anys,  el  seu entorn espanyol  i  català  de París  format  per  nombrosos 

artistes i polítics exiliats es va reduint a mesura que aquests tornen a Espanya o moren 

i ella va quedant aïllada a París. Malgrat tot ella no veu la necessitat de tornar perquè 

no ha estat estrictament un exili per ella, París va ser la ciutat que la va portar a la 

fama mundial ja abans de que comencés la GCE i no sent la pressió de tornar  perquè,  

a més, és conscient  que a la seva terra ja no l'espera ningú. Potser se sent agraïda i en 

deute  per  aquests  escenaris  que  encara  l'aclamen i  veu  que  el  seu  lloc,  en  aquell 

moment, segueix sent allà.

10. La discreció de la seva vida privada també pot ser motiu d'oblit. Teresina no parla en 

públic dels seus afers privats i trenca tots els llaços amb la seva família. Ella viu el seu 

art i la resta no importa a ningú. També crec que molt possiblement la seva discreció 

vingui donada per un sentiment d'incomprensió.  Basant-me en aquesta idea, voldria 
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destacar que el que és segur és que no mostra cap intenció en mantenir  les relacions 

amb la seva família final de la seva carrera quan torna a Sant Antoni de Calonge,el seu 

reiterat rebuig per restablir els vincles així sembla demostra-ho.

11. En  resum,  puc  afirmar  que  Teresina  es  mereix  ser  reconeguda  com  a  catalana 

universal. Per això, estimo com a certa la hipòtesi“Teresina Boronat fou una ballarina  

d'èxit que, podent ser una gran artista i una catalana universal, va quedar relegada a  

l'oblit fruit de les circumstàncies sociopolítiques en què va viure i l'actitud amb què  

les va afrontar”. Considerant que a més de la conjuntura sociopolítica, també és en 

part per la seva actitud de Carpe Diem que resta oblidada. Així doncs, ratifico que si 

bé no defugia dels reconeixements, li agradava rebre'ls en el moment pertinent i no a 

posteriori. És a dir que ella no tenia interès en rebre els homenatges que se li oferissin 

passat el seu moment d'èxit.  Malgrat tot  la societat li  deu un reconeixement tant a 

nivell individual com dins de la corrent que representa.
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Annex 1. Escultures de Gargallo

A la dreta:
Pablo Gargallo, Petita ballarina espanyola, 
París, 1927.

Planxa de coure retallada
37 x 14 x 11 cm
© MNAC - Museu Nacional d'Art de 
Catalunya

A baix:
Pablo Gargallo, Gran ballarina, París, 1929.

Ferro retallat
123 x 70 x 50 cm
© MNAC - Museu Nacional d'Art de 
Catalunya



Annex 2. Imatges del MAE (Centre de Documentació i Museu de les Arts  

Escèniques)

Viatge per l'escena catalana. Altres Artistes
Diputació de Barcelona, Institut del Teatre.

A l'esquerra:
La ballarina Teresina Boronat. Postal A. Esplugas, Barcelona.

A la dreta:
Retrat de Teresina Boronat dansant.



Annex 3. Fotografies de Teresina a la revista D'ací i d'allà

1. Teresina Boronat, D'ací i d'allà, 16, 119, 349, novembre 1927, Barcelona.

Disposem també d'una publicació original d'aquesta fotografia a la revista El Poble Nou amb 

una dedicatòria de la propia Teresina:

“Com més m'allunyo de la meva terra més aprop me sento d'ella. Són només les puntes dels meus peus 
que un dia, dansen a París i, un altre, al cor de l'Egipte. No en tingueu doncs gelosia, que sempre tinc  
posada la meva ànima a Catalunya. A hi tornarem! Vostra, Teresina Boronat.”

- Una dansarina triomfant -



2. Xuriguera, Ramón. La nostra Teresina Boronat,  D'ací i d'allà,  18, 138, 190-191, 
juny 1929, Barcelona.

Imatge de la qual també disposem de l'original de la revista i que va acompanyada del text 

presentat a la pàgina següent que hem recuperat a través d'altres fonts.





Annex 4. La nova revista

Guilanyà, Pere (París X-1927). Teresina Boronat, La nova revista, 11, 161-164 – novembre 
1927, Barcelona.









Annex 5. Poemes dedicats a Teresina

1. Guilanyà, Pere. Cigne, D'ací i d'allà, 17, 122, febrer 1928, Barcelona.



2. Guilanyà, Pere. A Teresina Boronat, El Poble Nou, 72, 5, 10-VI-1928, Barcelona.



3. Vida  Literària.  Teresina  Boronat,  La  Veu  de  Catalunya,  10186,  4,  23-I-1929, 
Barcelona.

Presentem a continuació un poema original de  Pierre Lagarde en llengua francesa amb la 
seva corresponent traducció.

Traducció:

L'ardent música acompanya
un front de febre i pal·lidesa
on tots els perfums d'Espanya
es resumeixen en una  flor.

La faldilla plisada volta
amb un moviment flexible i atrevit.
La rosa tremola sobre la seva tija.
El cos es plega i es tensa.

El front es plega, s'eleva,
subtil, commovedor, hàbil,
i la mà dibuixa somnis
amb el simple gest d'un dit.

L'ombra i el silenci punyents,
un braç es redreça com un esgarip,
i tota l'ànima de la dansa
invaeix sobtadament el nostre esperit.



Annex 6. L'àngel de Transcelan

A continuació presentem una sèrie de 7 poemes de Baltazar Transcelan, poeta egipci, que 

estan  dedicats  a  Teresina  Boronat.  A l'esquerra  podem veure  una  traducció  que  el  propi 

Transcelan va fer a l'anglès i a la dreta una traducció posterior al castellà.

I

Those  wolves  that  entered  through  the 
night’s door,
By howling filled the black sky with silver.
Out of darkness an angel came
And raised a crystal chalice towards me;
Its sparkling weaved the tearing majesty
That inhabited the hour.
Drink,  Adam, he  said,  and knowledge will  
reach you.
But I was blind and bushes hurt my temples
When I came near him. 
The bottom of my heart turned in to a well
Where, except for your white image, 
The whole world disappeared. 

I

Aquellos lobos que entraron por el arco de la 
noche 
con  sus  aullidos  llenaron  de  plata  el  cielo 
negro.
De la oscuridad emergió un ángel 
y un cáliz de cristal elevó hacia mí.
Sus destellos tejieron la regia desgarradura 
que poblaba la hora
Bebe, Adán, dijo, y conocerás las ciencias.
Pero yo estaba ciego y los arbustos golpeaban 
mis sienes
cuando me acerqué a él.
El fondo de mi corazón era un pozo donde, 
excepto tu imagen blanca, 
el mundo entero se desvanecía.



II

First there was a star in the outer reaches of  
land.
To drink its light I entered the heart of the  
forest.
Fir  trees  were  black  sentinels  to  a  fleeing 
horizon.
The books on the stones caught fire 
And their red-hot letters marked the ways of  
absence.
In darkness, my beloved, I looked for your  
long hair 
To get drunk with oblivion.
With the voice of owls, I called you, 
and with the voice of night.
To cut my breath, black wings descended.
In whiteness you were dying like a swan.

II

Primero hubo una estrella en el confín.
Por beber en su luz me adentré en la fronda.
Los  abetos  fueron  centinelas  negros  del 
horizonte en fuga.
Los libros amontonados en las piedras 
se incendiaron y sus letras candentes 
fueron marcando los caminos de la ausencia.
Busqué  tu  cabellera,  amada  mía,  en  la 
oscuridad 
para embriagarme del olvido.
Con la voz de los búhos te llamé, y en la voz 
de la noche.
Las alas negras descendieron para cortar mi 
aliento.
Morías como un cisne en la blancura.

III

You rise, oh flight in feathers white, 
But he descends to the deepest bottom
Denying air its weightless nature.
Between both ends the word hesitates
And then throws its mask away.
The god writes it down on papyrus 
And takes a step. And you rise, you rise.
But the angel knows nothing about love
And  breaks  your  dance,  eager  for  being  
initiated
Into a mortal condition
And, with you, to enter the blood,
Wolves stalk in the bounds of the forest.

III

Tú te elevas, oh vuelo en pluma blanca, 
pero él desciende al fondo de los fondos 
negando al aire su dimensión ingrávida.
Entre los dos extremos la palabra vacila 
y se quita la máscara.
El dios la anota en el papiro 
y da un paso. Y tú te elevas, te elevas.
Pero el ángel nada sabe del amor 
y desgarra tu danza, ávido de iniciarse 
en la condición mortal 
y entrar contigo en la sangre 
que  acechan  los  lobos  en  el  umbral  del 
bosque.

IV

With cup in his hand, waited the angel, 
Gathering the black in the chalice’s bottom.
Days were rocking in a golden swing.
And you were a leaf from the tree of light.
For a single drop that would cross your lips 
All the beloved sheaves should fall apart.
He came forward crossing the taut waters
And the distressed swam was bending.
He folded his feathers under the footlights.

IV

Con la copa en la mano, el ángel esperaba, 
reuniendo el negro en el profundo cáliz.
En columpio de oro se mecían los días.
Y tú eras una hoja del árbol de la luz.
Por una sola gota que pasara a tus labios 
se desharían todas las gavillas amadas.
Él avanzó terrible sobre las aguas tensas 
y el arrecido cisne se inclinaba.
Bajo las candilejas doblaba sus alas.



V

Oh, that from whiteness
The chalice absorbs only silence
When  your  gesture  holds  the  whole  
spectrum!
To swim between the waves of your wings 
And rest on your infinite neck,
While colors descend into the sleepy heart
And one denies the angel’s haughty voice 
That invites an unnamed inebriation
Ignoring the body’s paths,
The living rose of the flesh, blossoming 
And blazing every night to burn the hour
And to take me to that point of the forest
Where the time falls and the space dies.

V

¡Oh que de la blancura 
la copa solo absorbe el silencio 
cuando tu gesto el espectro atesora!
Nadar entre las olas de tus alas 
y reposar en tu infinito cuello, 
mientras  descienden  los  colores  al  corazón 
dormido 
y se niega la altiva voz de ángel 
que invita a una ebriedad sin nombre, 
ignorando los caminos del cuerpo, 
la rosa viva de la carne que se abre 
y llamea cada noche para arrasar la hora 
y llevarme a aquel punto de la fronda 
donde  muere  el  lugar  y  el  tiempo  se 
desploma.

VI

Why do you inflame my dream 
With your measured steps when you give in 
To the music with your gesture? You are
Like the very constellation in the sky
That in late summer fixes the surface 
Black with precious stones.
All the sands of the desert
Fill  up  with  the  ways  of  light  leading 
beyond.
And I lack form as does the sand 
And to your footprints I surrender.

VI

¿Por qué enardeces mi sueño 
con tus medidos pasos cuando cedes 
a la música tu gesto? Eres 
como en el cielo la constelación misma 
que avanzado el estío con pedrería 
fija la negra superficie.
Todas las arenas del desierto 
se pueblan de vías de luz que llevan más allá. 
Y yo como la arena carezco de forma 
y a tus huellas me entrego.

VII

But you slide away like the horizon itself
And are a cloud full of vibrant messages
Covering the earth.
And to my hands comes the cup
The angry angel drank in the ruins
And then flung,
While the moon floats over the lake 
Masking with ivory light 
Your winged destiny and the lost steps
Of that wanderer following
your flight in love’s flight.

VII

Pero tú te deslizas como el mismo horizonte 
y eres una nube llena de mensajes 
vibrantes que cubre la tierra.
Y a mis manos llega la copa 
que el ángel airado bebió en las ruinas, 
y luego arrojó, 
mientras flota la luna sobre el lago 
enmascarando con su ebúrnea luz 
tu alado destino y los pasos perdidos 
de ese caminante que sigue 
tu fuga en la fuga de amor.

La imatge de Teresina correspon a l'àngel en qual s'inspira Transcelan en els seus poemes.

Fotografia de Teresina Boronat dedicada a la seva mestra Pauleta Pàmies. Paris, 1925.

Viatge  per  l'escena  catalana.  Altres  Artistes.  MAE,  Diputació  de  Barcelona,  Institut  del 

Teatre.



Annex 7. Correspondència amb altres artistes

1. Voldria donar especial importància a les cartes amb Manuel de Falla que, a part de 

ser les més rellevants són aquelles que m'han permès obtenir més informació sobre el 

caràcter de les relacions de Teresina.

De Teresina a Manuel de Falla, 
10 d'abril de 1928.

De Manuel de Falla a Teresina, 
10 d'abril de 1928.



De Teresina a Manuel de Falla,
26 de desembre de 1938.

De Fernand Divoire (en francès, en defensa de 
Teresina) a Manuel de Falla,
5 de març de 1939.



2. Mencionem aquí també una postal escrita conjuntament amb Didó i els titelles del seu 

teatre.



Annex 8. Articles de El Mirador

D'esquerra a dreta:
Xuriguera, Ramón (París, maig). Teresina Boronat, El Mirador, 67, 5, 8-V-1930, Barcelona.

Xuriguera, Ramón. Teresina al Town Hall, El Mirador, 124, 5, 10-VI-1931, Barcelona.



Annex 9. Des de l'Havana

Article escrit durant la seva estança a la capital cubana. 

Aixalà, Josep (L'Havana, gener 1934). Teresina, El Baix Penedès,  1450, 1, 20-I-1934, El 
Vendrell.



Annex 10. Confessions independentistes

Vibrant. Teresina Boronat, Nosaltres Sols!, 166, 4, 9-VI-1934, Barcelona.



Annex 11. L'admiració parisenca

Presentem aquí un article de la premsa francesa i la seva traducció.

Divoire,  Fernand.  Danse:  Teresina a l'O.S.P.,  La Semaine à Paris,  701,  45,  1-XI-1935, 
París.

Teresina a l'Orquestra Simfònica de París

Quina aparició més admirable! El diumenge passat, en un espectacle dedicat exclusivament al 

ball espanyol, l'Orquestra Simfònica de París va fer lloc, a la Sala Pleyel, a la gran ballarina 

Teresina.

Un estret espai davant del teló blau que amagava els músics i deixava passar la música. Per 

començar,  l'intermezzo de “Goyescas”,  de Granados.  Negra (de seda i  encaix)  i  menuda, 



mostrant  la  modèstia  de  l'evident  noblesa,  Teresina,  sota  la  llum  blava,  era  tota  finor, 

delicadesa extrema. Delicada flor negra. Admirem la perfecció de cada gest, cada pas, cada 

flexió  del  cos.  És  la  bellesa.  Escoltem el  dolç  cant  de  les  castanyoles.  Ens  repetim una 

paraula: Poesia. El públic, el gran públic (ha quedat molta gent fora), ha sentit aquest poesia  

com jo? Un huracà d'aplaudiments unànimes em respon. D'aquests aplaudiment que admeten 

l'entusiasta emoció.

I és “La dansa de la frescor”. La petita ombra màgica avança cos a cos amb el teló. Tota ella 

és ritme. Tota ella és dansa, i no obstant, tota ella mans. Ella engrandeix el vast decorat i el 

suprimeix. Les mans envolten el cos de frescor i creen un buit que aspira el cos. Mans en 

angles esfereïdors.

Un poder de suggestió suprem. Quan el  teló s'aixeca, som incapaços de veure l'orquestra. 

Seguim mirant els ulls de la mateixa i grandiosa silueta màgica: negra, verda i vermella.

“Triana”. Ah! Com s'esplaia en la llarga marxa, amb passos desenvolupats, doblats. Ah! Com 

sap ser forta i gran! Triana, el vell suburbi de Sevilla és allà, amb les seves espatlles robustes, 

l'ardor de la vida i el seu vigor. Però Teresina sap fer veure la noblesa de la vida, la noblesa de 

la força. De sobte, el públic crida: bis! I aquesta vegada la ballarina i M. Montoya obeeixen. I 

novament  la  sala  sencera  segueix  (màgicament,  repeteixo),  aquesta  dansa  que  dura  deu 

minuts. Mentre que la intel·ligent i prudent cèlebre ballarina presenta amb habilitat danses 

d'un minut i mig.

I després és “Sevilla” la que ondula pintada en l'aire de la música i ens mostra l'admirable 

equilibri dels gestos a través de la netedat de la silueta, per la flama discreta i la violenta  

discreció, transporta tots els seus espectacles lluny, lluny... No patim per la falta d'espai que 

han deixat a la ballarina. L'escena s'estén desplaçant-se sobtadament d'aquí a allà, la ciutat 

càlida, assolellada.

Admirable Teresina.



Annex 12. Records de la ballarina retirada

Veiem aquí dos articles en llengua castellana publicats per Sebastián Gasch a dues populars i  

reconegudes publicacions de la premsa espanyola.

1. Gasch, Sebastián. Teresina Boronat en el recuerdo, El Noticiero Universal, p31, 27-
X-1966, Barcelona.



2. Gasch, S. Ultimas noticias de Teresina Boronat,  Destino,  1625, 65,  16-XI-1968, 
Barcelona.



Annex 13. L'última entrevista

Article-entrevista publicat al Serra d'Or dos anys després del retorn de Teresina a Catalunya.

Fàbregues, Xavier. Teresina Boronat retrobada, Serra d'Or, 216, 51-54, setembre 1977, 
Barcelona.









Annex 14. L'esquela

Sabem que Teresina va morir al voltant de la primera quinzena de maig de 1983, si bé no hem 

trobat l'esquela del mateix any de la seva mort, n'hem trobat el primer i el segon aniversari,  

publicats a La Vanguardia el dia 11 de març de 1984 i el 10 de març de 1985 respectivament.



Annex 15. Les cosines

Durant l'estiu vaig tenir l'ocasió de trobar-me amb les cosines menors de Teresina en el que va 

ser el norantè aniversari de la major.

Fransisca “Paquiteta” 

Fabra, 90 anys (Santa 

Perpètua a 21 de juliol de 

2012), cosina germana 

de Teresina.

Maria Fabra, 85 anys (Santa 

Perpètua a 21 de juliol de 

2012), cosina germana de 

Teresina.




