
Sa Pobla presenta la imatge de l’Any Ballester 

El passat mes de novembre el ple del municipi aprovà per unanimitat la declaració de l'any 
2021 com a Any Ballester, coincidint amb els deu anys de la seva mort. Ballester fou 
cronista oficial de la Vila i escriptor. Encara que desenvolupà diferents estils literaris com ara 
la novel·la o la lírica, l'autor pobler destaca per la seva tasca en la dramatúrgia. Entre les 
seves obres hi trobam Foc colgat, Jo i l'absent, Dins un gruix de vellut; totes elles premiades 
a diferents concursos de literatura, com per exemple Premi Josep Maria de Sagarra o Premi 
ciutat de Palma, entre altres. Tanmateix, la figura de Ballester sobrepassava la faceta 
d'escriptor i fou un dinamitzador cultural i tot un exemple d'incorporació de simbologia a les 
festes del municipi. A més de ser una persona estimada i reconeguda per la coetanietat de 
la seva època. 

Aquest divendres, l'Ajuntament de sa Pobla ha publicat la imatge que representarà tot l'Any 
Ballester. Una imatge que mescla a Ballester dins un collage fotogràfic que busca donar 
vida i sentit, no només a l'autor, sinó a la seva obra i els elements que va potenciar quan 
exercia de Cronista oficial de la Vila. El consistori pretén dedicar un web exclusiu de l'any 
Ballester i una programació diversa. 

L'Any Ballester, coordinat per la Regidoria de Cultura, pretén donar a conèixer a les noves 
generacions la figura de l'escriptor, així com recordar la seva obra i aprofundir sobre la seva 
persona. Es farà amb tres grans blocs: com a cronista, com a dramaturg i com a amic; a 
diferents actes que es faran durant l'any, si la situació pandèmica ho permet. Emmarcat dins 
l'Any Ballester s'hi celebrarà el primer festival de Teatre Albopàs, en record a l’autor. “Un any 
ple d’iniciatives que demostren que Ballester fou important per sa Pobla, i important per 
Albopàs. Amb respecte i orgull agaf el testimoni de fer un Any que el commemori, i que el 
doni a conèixer a sa Pobla, a Mallorca i més enllà.”, comenta el Primer tinent a Batle i regidor 
de Cultura Antoni Simó Tomàs. 

Ja per acabar, el Batle, Llorenç Gelabert, es mostra satisfet i orgullós de dedicar aquest any 
a Ballester, no només per la seva gran labor, sinó per la seva capacitat creativa que tant va 
nodrir la vila de sa Pobla. 


