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Ajuntament de sa Pobla
Regidoria de Cultura



Salutació

Ara fa deu anys que ens va deixar Alexandre Ballester Moragues, un dels 
grans referents culturals de Sa Pobla. Dramaturg, novel·lista, poeta, cronista, 
dinamitzador sociocultural i amic. Un home polifacètic, humanista, modern i 
personatge destacat de la història més recent del nostre poble. 

La significació de la seva obra hagués pogut dur Alexandre Ballester lluny. No 
obstant, va escollir passar la major part de la seva vida aquí. Per això, també 
he d’afegir que Alexandre Ballester va ser un home ben arrelat a aquesta 
terra, la seva gent i els seus paisatges.

L’Any Ballester és una mostra d'homenatge i d’agraïment. La nostra tasca 
com a institució és i serà sempre recordar-lo i preservar el seu llegat. A més, 
com a Ajuntament, tenim l’obligació de reivindicar-lo i d’acostar-lo a les 
generacions més joves perquè el coneguin i l’estimin a través de la seva im-
mensa obra.

Com a batle de sa Pobla, us convit a tots a celebrar l’Any Ballester i a partici-
par dels actes culturals organitzats en motiu d’aquesta avinentesa, sempre 
adaptats a les circumstàncies del moment actual. També vull transmetre el 
meu agraïment a la regidoria de Cultura, a la família d’Alexandre Ballester i a 
totes les persones que fan possible un any tan especial per sa Pobla.

Batle i Regidor d’Urbanisme
Llorenç Gelabert i Crespí



Salutació

Recordar és una de les accions més maques que tenim els humans, i més si 
ho feim de manera col·lectiva. Recordar el passat per reviure moments i per-
sones ens fa créixer i ens ensenya com érem i què no hem de repetir. Aquest 
document que teniu a la pantalla cerca precisament recordar –de manera 
col·lectiva– a una figura de la contemporaneïtat de la societat poblera que ens 
deixà fa deu anys: Alexandre Ballester. 

Ballester ha deixat un llegat important al poble, a la cultura i a la literatura. I 
és important deixar constància dels seus fruits i de les seves capacitats com a 
activista cultura i autor. És per això que s'ha programat un any Ballester adap-
tat a les circumstàncies que ens ha tocat viure, centrat a recordar diferents 
facetes del personatge mitjançant els col·loquis sobre Ballester: Alexandre el 
cronista, Alexandre i els mitjans de comunicació, Alexandre el dramaturg i 
Alexandre l'amic. A més a més, compta amb dues propostes que ens acosten 
i ens aprofundeixen més sobre l'obra de Ballester: 'Xerrades d'aprofundi-
ment'. Hi trobarem en aquestes xerrades dues temàtiques: el seu estil literari 
i, una faceta menys coneguda com a pintor i poeta. 

A més a més, l'any Ballester compta amb tot un seguit d'accions satèl·lit que 
donaran a conèixer la figura de Ballester, gràcies a multitud d'entitats que tre-
ballen conjuntament amb la meva regidoria per oferir una aproximació cap a 
n'Alexandre. I no em voldria deixar, la cirereta d'aquest Any Ballester: el I fes-
tival de Teatre Alexandre Ballester, Albopàs'. Que de ben segur serà un festi-
val de teatre que haurà vengut per quedar-se, i que aquest any el dedicarem 
exclusivament a la figura de l'autor. 

Per la meva part, vull acabar amb un especial agraïment a totes les persones 
que participen i col·laboren a l'Any Ballester, a la família i amics i aprofit per 
dedicar unes paraules d'agraïment a tota la tasca que va fer n'Alexandre Ba-
llester i Moragues.

Primer tinent a batle de Cultura, 
Planejament Urbanístic i Patrimoni

Antoni Simó Tomàs i Canyelles



Salutació

Amic, escriptor, dramaturg, poeta, pintor, cronista, pare, marit i padrí. Cada 
persona l'ha conegut d'una forma diferent, però tots el seguim mantenint 
dins nostre deu anys després, com si hagués passat un no res d'eternitat.

Nosaltres el vàrem conèixer com padrí, el qui ens va mostrar les inquietuds 
de la història, l'etnologia i l'arqueologia amb la multitud d'històries que ens 
explicava i llibres que ens va mostrar; qui ens va ensenyar a dibuixar, dissen-
yant el nostre món, sempre pintant el cel amb un cotonet; a jugar a disfres-
sar-nos per contar les nostres històries amb castells construïts en capses de 
cartó. Eren els decorats del nostre teatre; i les cerques del tresor per tota la 
casa amb endevinalles. Ens va fer viure la nostra infància en un lloc màgic i 
fantàstic tal com una de les seves obres. I com no envoltades de llibres.

Netes d’Alexandre Ballester
Caterina i Elisabet Ballester Terrassa



Màscara 1.5 Metres Mans netes

Recorda que en tot moment

Llegenda de símbols

És necessari fer reserva 
per ticketib.com. Si no 

s’indica el contrari, 
totes les activitats seran 
gratuïtes. La reserva és 

necessària per tenir una 
previsió del públic 

assistent i complir amb 
la normativa vigent.

Totes les activitats
amb aquest símbol

s’emetran en directe
per internet al canal 

de Youtube de
l’Ajuntament de sa Pobla.

A més, es podran veure en 
diferit al mateix canal.

Els espais que no sigui a l’exterior 
estan permanentment ventilats



Aquest programa 
és un programa que 
s’anirà actualitzant

amb les noves activitats

Tota la programació a 
www.anyballester.cat

Cada mes al canal de Youtube
Televió poblera es penjarà 

un vídeo de n’Alexandre Ballester



26 de febrer
A les 19.30 h a sa Congregació.
Col·loquis sobre Ballester: Alexandre el Cronista

Programació
Febrer

Antoni Serra Basilio BaltasarXesc Gost

El primer Col·loqui sobre Ballester explorarà la faceta de Cronista oficial de 
la vila des d’una perspectiva humana i des de l’amistat. Moderat per Joan 
Payeras, l’actual Cronista oficial de la Vila, Antoni Serra, Xesc Gost i Basilio 
Baltasar ens recordaran el Ballester Cronista.

31 de març
A les 19.00 h a sa Congregació.
Col·loquis sobre Ballester: Alexandre i els 
mitjans de comunicació.

El segon Col·loqui sobre Ballester explorarà la faceta de l’autor i la seva rela-
ció amb els mitjans de comunicació. Moderat i organitzat per Margalida 
Socias, periodista d’Alcúdia Ràdio, Biel Capó i Antònia Coll ens recordaran 
el Ballester periodista.

Març

Biel Capó Antònia Coll Tomàs Bordoy



23 d’abril
A les 19.00 h a sa Congregació.
Col·loquis sobre Ballester: Alexandre el Dramaturg

Abril

El tercer Col·loqui sobre Ballester explorarà la faceta de Dramaturg. Ballester 
tenia clar que l’estil literari on es sentia còmode era el teatre. D’aquí la seva 
prolífica producció artística i la seva connexió directa amb el món literari. 
Amb el teatre és una porta cap el treball conjunt i congrega a multitud de 
cares i persones per desenvolupar qualsevol funció teatral. Presentat i mode-
rat per Bet Palou (actriu i cofundadora d’Ovnipresents), el Col·loqui compa-
tarà amb Damià Pons i Joan M. Albinyana.

21 de maig
A les 19.00 h a sa Congregació.
Xerrades d’aprofundiment: l’estil literari 
de Ballester.

La primera xerrada d’aprofundiment es centra en l’estil literari de Ballester. 
Aquestes xerrades volen esbrinar i parlar sobre temes concrets o desconeguts 
de l’autor pobler. En aquesta parlarem de l’estil literari. Comptar amb Carles 
Cabrera i Maria Magdalena Alomar és una sort i una autèntica convidada.

Maig
Damià Pons Joan M. 

Albinyana

Carles Cabrera Maria Magdalena
Alomar



24 de juny
A les 19.00 h a sa Congregació.
Col·loquis sobre Ballester: Alexandre l’amic

4 i 5 de juny
A les 19.00 h al Teatre Principal (Palma).
Representació de Siau Benvinguts.
Preu 15 €, pots comprar les entrades des del web: 
https://www.anyballester.cat/agenda.html

Juny

El quart Col·loqui sobre Ballester es centrarà en la part més personal de 
n’Alexandre. La seva connexió amb el poble i especialment amb la seva gent 
seran el fil conductor d’aquest col·loqui. Esbrinar sobre els elements més 
subjectius i humans de la naturalesa de l’autor, també permeten conèixer una 
faceta indissociable que es troba inherent en l’autor i també amb la mateixa 
persona. Comptarem en aquesta ponència amb Margalida Socias, Antoni 
Gost ‘Curro’ i Antoni Torrens.

Margalida Socias Antoni Gost Antoni Torrens

25, 26 i 27 de juny
Programa independent, publicació en uns mesos.
Per tot sa Pobla.
Albopàs, I Festival de Teatre Alexandre Ballester.



30 de juny
A les 20.00 h a la Plaça Alexandre Ballester.
In memoriam, paraules per Alexandre.

Col·loqui sobre Ballester: Ballester en el món 
de la cultura, de la creació a la recreació.

Setembre

7 de juliol
A les 19.00 h a sa Congregació.
Xerrades d’aprofundiment: De la poesia a la 
pintura, un camí cap a la intimitat.

14 de juliol
A les 22.00 h a Crestatx.
Crestatx poètic. Homenatge a Rafel Socias, Alexandre Ba-
llester i Simó Andreu.

La segona xerrada d’aprofundiment ens oferirà un viatge cap aquell jo artístic 
més íntim. Ballester a part del teatre i l’assaig, tocà diferents disciplines com 
ara la pintura i la poesia. Possiblement un dels racons més amagats i poc 
coneguts de l’autor. En aquesta xerrada ens hi acompanyarà Simó Andreu, 
Antoni Marquet Pasqual i Maria Victòria Secall.

Juliol

Art i Copes: Ferran Pizà i Alexandre Ballester
Seminari sobre Ballester Universitat de les Illes Balears.

Simó Andreu Maria Victòria
Secall

Antoni Marquet

Octubre

Conferència a l'Institut del teatre, Espai Mallorca i Ajuntament de Gavà (Barcelona)
Presentació de la vida il·lustrada de Ballester.
Presentació de la composició musical a Alexandre

Novembre

Conferència del llegat de Ballester a l’Obreria: Sant Antoni, vessant festiva i religiosa. Organitza 
Obreria de Sant Antoni. (27 de desembre previst)

Desembre

Programació pendent de confirmar. Previsió

Juliol



Entitats

Ajuntament de sa Pobla

Televisió
poblera

Família i amics

Arrels teatre


