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Alexandre Ballester i Moragues (1933-2011) 

Dramaturg i estudiós de la història local. Ha estat un dels intel·lectuals més rellevants de la 

cultura poblera i una de les veus més representatives del teatre mallorquí de l’època, sempre 

amb un rerefons de crítica a l’opressió del poder i amb una clara vocació popular. L’any 2005 

li és atorgat el Premi Ramon Llull del Govern Balear, tant en la seva vessant de creador 

literari, un dels més destacats de la seva generació, com en la de divulgador de la història de 

sa Pobla, des de la seva funció com a cronista oficial de la vila. 

El 1965 obtingué el premi Ciutat de Palma-Llorenç Villalonga amb la novel·la Les nostres 

amagades servituds, i, l’any següent, el Ciutat de Palma de teatre per Jo i l’absent. Durant els 

primers anys, les seves obres, que aconseguiren els premis teatrals més prestigiosos del 

moment, revelen l’influx de l’expressionisme: Siau benvigut (1967), Dins un gruix de vellut 

(1973, premi Josep Maria de Sagarra 1967; estrenada el 1972 amb el títol Facem comèdia, 

per la companyia de Pau Garsaball) i Fins al darrer mot (1969, premi Joan Santamaria 

1968). El 1972 aconseguí el premi Ignasi Iglésias amb Començament a punt de pesta, i, el 

1983, després d’un llarg silenci, el premi Born de teatre amb L’única mort de Marta Cincinatti 

(1984). Publicà també Joc de tres (que inclou Fins al darrer mot, 1968; Massa temps sense 

piano, 1968, premi Mallorca; i Un baül groc per a Nofre Taylor, 1971), Al caire de les 

campanes (1987) i Les llàgrimes del vienès (1995, premi Crítica Serra d’Or), en què insistí en 

el tema del caràcter opressiu del poder. Posteriorment publicà les obres, també teatrals, Un 

no res d’eternitat (2010) i I passen les tempestes (2012, premi Recull de teatre Josep 

Ametller). Fou premi Ramon Llull del Govern Balear 2005. 

Any Ballester 

Deu anys després de la seva mort des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de sa 

Pobla es planteja una programació relacionada amb l'escriptor polifacètic del municipi 

pobler. Commemorant la figura com escriptor i activista cultural, el qual aportà una 

dedicació plena tant en el món de la cultura local i del país, com escriptor i com a cronista 

oficial de la vila. Ballester, sens dubte, donà a conèixer reductes de la història i fets del 

passat que quedaren enterrats pel pas del temps i el substrat novell de la contemporaneïtat. 

De caràcter irònic i amb la raó per davant, l'autor pobler escriu la seva obra sempre crítica 

refugiada dins la ironia i amb un llenguatge que es mou dins el (su)realisme amb pinzellades 



del món grotesc. L'exageració dels personatges dins una escenografia fàcilment 

reconeixible per la gent de l'època, en un món imaginari sota el nom de qual el mateix autor 

anomenava Albopàs. 

Declaració 

És voluntat de l’Ajuntament de sa Pobla commemorar la figura d’Alexandre Ballester, com a 

reconeixement a la persona, a la seva obra i tasca a la vila de sa Pobla, i en gratitud a la seva 

trajectòria. 

Per tot això, el ple, a proposta del Regidor de Cultura, Planejament urbanístic i Patrimoni, en 

la sessió de 5 de novembre de 2020, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent: 

- Primer. Declarar l’any 2021 com a Any Ballester al municipi de sa Pobla. 

- Segon. Convidar la resta d’institucions del municipi a participar en la celebració i actes de 

l’Any Ballester. 

- Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Accions dins l’any 2021 

Durant l'any 2021 des de l'Ajuntament de sa Pobla es realitzaran actes per commemorar la 

figura del dramaturg, mitjançant tallers, xerrades, activitats lúdiques, i altres iniciatives que 

ajudin a mantenir viu el record d'Alexandre Ballester en aquelles persones que el van 

conèixer i presentar-lo per a aquelles persones que no l'han conegut. Per això totes les 

iniciatives estaran enfocades en presentar o bé l'obra o bé el personatge. Cada mes 

comptarà amb almenys una activitat relacionada amb l'Any Ballester 2021, i un dels 

principals objectius de l'any és la creació del I Festival de teatre Alexandre Ballester que 

coincidirà el darrer cap de setmana del mes de juny. El Festival de teatre és una iniciativa 

que pretén quedar-se en el calendari i es realitzi als anys successius. Amb tot, cada deu 

anys es farà una edició centrada en l'obra de l'artista posant l'atenció amb l'autor i els 

resultats. Per aquesta edició es preveu que cada servei de la Regidoria de Cultura articuli un 

programa amb relació a Alexandre Ballester, tenint una fita clau al Festival i a la diada de 

Sant Jordi. 

A més a més, es convida a altres regidories a presentar propostes en el marc de l’Any 

Ballester, seguint les intencions anteriorment plantejades.  


