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L’any 2007, Miquel Ballester va ser nomenat fill il·lustre de la seva ciutat natal. A la imatge, entre els dues Valentes Dones.

El doctor Ballester, a l’estudi del seu domicili dels Estiradors de Sóller.

Mor Miquel Ballester,
fill il·lustre de Sóller
Físic, meteoròleg i catedràtic, dirigí estaments dedicats a l’estudi i al control de l’aire.
Instaurà els premis musicals que duen el nom del seu pare, Miquel Ballester i Serra

Text: Ll. Garcia

SÓLLER Dissabte vespre va morir al
seu domicili de Sóller, a l’edat de 89
anys, Miquel Ballester Cruelles, fill
il·lustre de la ciutat, científic, acadè-
mic i músic.
El doctor Ballester era persona

molt coneguda i apreciada, tant en
els ambients acadèmics científics
com en els culturals, especialment
per la seva dedicació a la música, la
seva gran passió després de la cièn-
cia, passió que el dugué a crear els
premis musicals que duen el nom
del seu pare, Miquel Ballester i
Serra. També era membre del con-
sell de redacció de Diari de Balears
i col·laborador habitual del setma-
nari Sóller.

Miquel Ballester i Cruelles havia
nascut a Sóller l’any 1919 i era doctor
en Ciències Físiques, meteoròleg,
catedràtic jubilat de la Universitat de
les Illes Balears i emèrit de la Com-
plutense de Madrid.

En la seva dilatada carrera desta-
quen els càrrecs que ocupà en diver-
sos estaments d’àmbit estatal i inter-
nacional. Va ser director del Depar-
tament d’Amèrica Llatina de
l’Organització Meteorològica Mun-
dial, a més de professor de la matei-
xa organització dins l’ONU. Ocupà
càrrecs de responsabilitat dins orga-
nismes oficials dedicats al control i a
l’estudi del temps; fou cap de l’Ofici-
na Central del Servei Meteorològic

Nacional, coronel assimilat de
l’Exèrcit de l’Aire i cap del laboratori
de Física Atmosfèrica de l’Institut
Nacional de Tècnica Aeroespacial.
També ocupà càrrecs a la Comissió
Nacional d’Energies i al Centre Eu-
ropeu de Predicció Meteorològica.

En el camp acadèmic i docent, di-
rigí els departaments de Física de la
Terra i del Cosmos a la UIB i el de Fí-
sica de l’Aire i Geofísica a la Universi-
tat Complutense. Entre d’altres soci-
etats de prestigi, era membre de la
Royal Meteorological Society, de la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts i
membre d’honor de l’Estudi Gene-
ral Lul·lià. Estava en possessió de la
Medalla del cardenal Cisneros de la
Complutense i de la comendatària
de l’Orde del Mèrit Civil.

El mes d’agost de l’any 2007,
l’Ajuntament de Sóller el féu ingres-
sar a la seva galeria de fills il·lustres.
Endemés, era membre del Casal de
Cultura de Sóller. En l’aspecte més
popular, el doctor Ballester era
també ben conegut. Les seves grans
aficions a passejar en bicicleta pel
seu estimat poble i, sobretot, a anar
a la platja les gaudí fins aquest ma-
teix estiu, quan ja patia la malaltia
que finalment l’ha dut a la mort.

Miquel Ballester serà enterrat avui
al matí a les 10 h al cementeri de Só-
ller i el seu funeral se celebrarà
aquest capvespre a les 19 h a l’esglé-
sia parroquial de Sant Bartomeu de
la mateixa ciutat.•

MIQUEL SERRA
redaccio@dbalears.cat

Miquel Ballester era un dandi,
amb capellet i corbata de lla-
cet. Fins fa poc conduïa un
bell BMW blau celeste amb el
qual pretenia impressionar les
jovenetes i de passada algun
senyor, com jo mateix el pri-
mer dia que el vaig veure al
volant. Al seu armari també
tenia vestits tipus ad-lib, que
solia lluir quan passejava amb
la bicicleta per dins el poble.
Els que el coneixíem ja no re-
paràvem gaire en el seu posat,
però de ben segur que els es-
trangers suosos que se’l topa-
ven de camí al Barranc es devi-
en demanar qui era aquell per-
sonatge tan peculiar. Un
indiano ric? Un pitagòric ex-
cèntric? Un poeta? Un profes-
sor de piano? I sí, efectiva-
ment, aquella aparença era
una mica de tot allò, però més,
molt més. Miquel Ballester era
una persona sensible que esti-
mava la ciència, la música i
que s’interessava per totes les
humanitats. La seva curiositat
l’orientava al temps atmosfèric
i als efectes del canvi climàtic.

Fins que li va entrar el mal,
venia per la redacció amb arti-
cles i projectes. Sempre es feia
acompanyar per una capsa de
bombons per a les periodistes
i les secretàries. Ara que hi
pens, ja mai no sabrem si la
seva dèria era el diari o les
nines del diari. •

Més, molt més
que tot allò


