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La seva va ser una alcaldia efímera, gairebé inapreciable a efectes 
pràctics, però simbòlicament rellevant: Joan Ballesta i Molinas, 
altrament conegut com a Joanet Calafat, va ser el darrer alcalde 
de la Girona de la Segona República. Els seus orígens es remunten 
a l’escala, on va néixer el 1893 i on va treballar, després del pas 
estudiantil per Begur, com a pescador. Home d’esperit inquiet i di-
nàmic, no es va limitar només a l’activitat laboral, sinó que va con-
rear altres facetes: la teatral, la periodística, la política. El teatre va 
ser una de les seves grans passions i, a més de dirigir i actuar, va 
escriure diverses obres. També va abordar altres gèneres literaris, 
com la poesia o la narrativa, sobretot des de les pàgines de Costa 
Brava, una revista escalenca que va dirigir. Ja a Girona, on va ar-
ribar l’any 1928, va exercir un periodisme, i també un protagonis-
me, molt més polític. Treballador dels Químics i dirigent sindical 
del CDCI, va ser president del Partit Republicà Federal Naciona-
lista de les comarques gironines i alcalde tant de Palau-sacosta 
(1936-1937), moment en què s’afilià al PSUC, com més tard de 
Girona (1939), on va compaginar el càrrec amb el de comissari 
d’Ordre Públic. Va ser de les darreres autoritats republicanes a 
abandonar la ciutat. Es va exiliar a França, on morí l’any 1962.

Els orígens familiars, l’ambient mariner

Segons consta en els registres baptismals de l’església de Sant 
Pere de l’Escala, Joan Ballesta i Molinas va néixer en aquella po-
blació el dia 7 de juliol de 1893, i va ser batejat allà mateix nou 
dies després, el dia 16. Va ser el tercer fill del matrimoni format 
per Tomàs Ballesta i Solés i per Caterina Molinas i Poch, ambdós 
naturals de l’Escala. El pare havia nascut el 1864 i era fill dels 
escalencs ginés Ballesta i Maria solés. també descendent d’una 
família de la vila, la mare, nascuda el 1867, era filla de Ponç Mo-
linas i d’Antònia Poch. Abans de l’arribada d’en Joan, el matrimo-
ni ja havia tingut un nen i una nena, Francesc i Llúcia; després 
encara vindrien Josep i Ponç.

Amb unes arrels familiars com aquestes, no és d’estranyar 
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que Joan Ballesta passés els primers anys de vida a l’Escala, on 
va romandre fins que l’any 1898 es va traslladar a Begur. Un vi-
atge cap al sud que suposava abandonar momentàniament la 
vila natal, però no pas l’ambient mariner. I és que era a Begur 
on un familiar seu, l’oncle i mossèn Joan Molinas i Poch, dirigia 
un internat religiós, el lloc escollit per la família perquè tant ell 
com el seu germà Francesc realitzessin els estudis. Va ser allà, en 
aquell centre docent creat expressament per als fills dels treba-
lladors d’una fàbrica del suro, on el futur alcalde de la ciutat va 
començar a llegir els primers llibres, a descobrir els primers au-
tors. Fou un alumne despert i curiós, que anava per mestre, però 
que malauradament es veuria obligat a deixar els estudis abans 
d’hora. L’any 1908 l’oncle Joan moria prematurament –havia 
nascut el 1871– i, orfes de mestre, tant ell com el seu germà van 
retornar a l’escala. s’acabava així, de manera precipitada, la seva 
etapa estudiantil. 

un cop a casa, Joan Ballesta ja es va posar a treballar. els 
seus inicis laborals, és clar, van estar estretament vinculats al 
mar: com tants altres joves escalencs, es va dedicar a l’ofici de 
pescador sardinaler, un ofici que venia d’antic i que era un dels 
majoritaris a la població. És possible que algun predecessor seu 
ja hagués desenvolupat algun altre ofici relacionat amb el món 
mariner, com el de calafat –o calafatador–, d’on provindria el 
motiu amb què tant casa seva –can Calafat– com ell mateix eren 
coneguts popularment. Òbviament no era Calafat, sinó Juan 
Ballesta Molinas, el nom que l’any 1911 apareixia a les llistes 
d’individus que, per estar a punt de complir 19 anys, estaven 
subjectes al servei de l’armada. A inicis de la dècada de 1910, en 
efecte, va ser allistat a la inscripció marítima.

Amb tot, segons paraules del seu nebot Julià Ballesta, en 
aquell moment “en Joanet Calafat ja està empescat del virus de 
les lletres, de la poesia i del teatre, que l’acompanyaran fins a la 
mort” (Ballesta i Creus, Julià. L’oncle calafat. Treball inèdit; cita 
extreta de Bruguera, Rafel, p. 26). En paral·lel a l’exigent vida 
laboral, Ballesta va dur a terme una intensa activitat cultural.
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Joan Ballesta, el darrer alcalde de la girona republicana.
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L’activitat cultural: el primer teatre i el primer periodisme

des de ben jove, Calafat va ser un apassionat de la cultura en ge-
neral i del teatre en particular. Les primeres passes en el món es-
cènic les va realitzar vers els quinze anys, quan acabat de retor-
nar de Begur es va dedicar a protagonitzar espectacles còmics 
amb titelles de guant, putxinel·lis. Les representacions tenien 
lloc a la sala La Cargolera i, tot i que inicialment eren mensuals, 
van acabar esdevenint setmanals. A partir d’aquesta primera ex-
periència com a titellaire, la seva activitat als escenaris ja no es 
deturaria.

l’any 1914 es creava a l’escala l’ateneu art i cultura. decidit 
a continuar alimentant la seva afició pel teatre, a continuar sa-
tisfent les seves inquietuds escèniques, Joan Ballesta aviat s’in-
corporaria a la secció teatral d’aquesta nova associació. De fet, 
en va ser un membre destacat, una de les ànimes. Va realitzar-hi 
un ampli ventall de tasques, des de muntar decorats a confecci-
onar textos, després escenificats tant per ell com per la resta de 
membres de l’elenc. Unes activitats que, després de la dissolució 
de l’Ateneu l’any 1920, seguiria desenvolupant en el si de la sec-
ció La Cargolera del Centre Social i Protector de la Infància, on va 
coincidir, per exemple, amb un altre escalenc il·lustre, el mestre 
i polític Martí Rouret. Com a dramaturg, Ballesta va escriure una 
bona colla d’obres. Una de les més significatives fou L’Estrafet, 
una obra lírica composta l’any 1924 i a la qual ell va posar la lle-
tra, i l’amic Pere Mercader, la música. 

Però més enllà de l’aportació teatral, durant aquells anys fi-
nals de la Restauració també va fer diverses contribucions en 
l’àmbit periodístic. Així, per exemple, l’any 1919 va promoure la 
creació de la revista quinzenal Costa Brava, una publicació de 
literatura, de ciències, d’arts i de crònica local que dirigí. A més 
a més, també en va ser col·laborador. Hi va publicar textos de 
gèneres diversos, com poesies, articles o narracions, la temàtica 
dels quals va ser molt variada. L’Escala, la seva gent i els seus 
paisatges, però, no hi van faltar –en aquest sentit, Bruguera (p. 
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Joan Ballesta va ser un home de teatre. En aquesta imatge i la de la pàgina 
següent apareix interpretant Terra baixa, d’Àngel Guimerà, juntament amb 
ramona sureda.  
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23) diu: “és probablement l’escalenc que més ha escrit sobre el 
seu poble”. Altres col·laboradors de la revista foren Víctor Cata-
là, Octavi Saltor o Josep Puig i Cadafalch, tots ells encapçalats 
per un director que era vist així pels seus companys de redacció 
(Costa Brava, 31-08-1921, p. 6):

Qui ho diria! Així com el veieu, amb aquesta cara de fi-
losop pansit es el company Ballesta el més bromista de 
la colla. En els jorns de molta feina que en la redacció 
no s’ou ni un piu i el silenci que en ell hi regna és in-
terromput solament per el carrisqueixar de les plomes 
que corren adelerades pel paper, quan tothom escriu 
i calla, En Ballesta, recordant algún xiste de sainet dels 
molts que ell ha representat durant la seva vida d’afici-
onat a l’art de Talia i l’engega sense com va ni com cos-
ta, fent esclafir gran riallada a la redacció en pes, que 
té treballs per a calmar-se i posar-se de nou a feinejar.

no obstant, és en Ballesta, el director de costa 
BraVa, la verdadera ànima de la revista, car amb la 
mateixa soltura que engega els xistes soluciona totes 
les dificultats que’s presenten i si bé el cas, sap portar 
ell sol tota la marxa del nostre quinzenal.

A través de la revista es van dur a terme diverses iniciatives 
amb voluntat de dinamitzar la vida cultural del poble. Bona mos-
tra d’això són els Jocs Florals que se celebraven anualment amb 
motiu de l’aniversari de la publicació. Joan Ballesta hi va parti-
cipar com a organitzador i també com a concursant, i en alguna 
ocasió fins i tot va ser premiat. Tanmateix, el dia 15 de març de 
1922 apareixia l’últim número de Costa Brava: motius econò-
mics en van ocasionar la desaparició. Segons ha comptabilitzat 
Rafel Bruguera, amb nom i cognom, és a dir, sense comptar les 
col·laboracions firmades amb pseudònim, el seu director hi dei-
xà escrits una trentena d’articles.
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Retrat de Joan Ballesta aparegut a la revista Costa Brava, una revista que va 
dirigir. Costa Brava, 31-08-1921, p. 6.
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Les seves aportacions periodístiques, però, no es van limitar 
únicament a Costa Brava. també va ser corresponsal a l’escala 
de Publicacions Empordà i de l’Ateneu Empordanès, una entitat 
barcelonina –tot i el nom– que l’any 1925 va editar un àlbum 
guia titulat, precisament, Costa Brava. L’obra, que segons el Dia-
rio de Gerona de Avisos y Noticias del dia 22 d’agost de 1925 (p. 
3) era “una de les coses més reeixides” que fins llavors s’havien 
publicat mai a Catalunya, comptava amb un bon grapat de col·la-
boradors, entre els quals Ballesta, que signava la part descriptiva 
i literària de l’Escala i de Sant Martí d’Empúries. Per altra banda, 
també va escriure al diari ganxó L’Avi Muné, sobretot entre 1924 
i 1928.

Pel que fa a altres aspectes no purament culturals, l’any 1919 
Ballesta havia estat nomenat per al càrrec de dipositari dels fons 
municipals de l’ajuntament de l’escala. un any després, inten-
taria optar a un càrrec de més rellevància, el de conseller mu-
nicipal. S’hi va presentar com a candidat republicà pel districte 
segon, però no va sortir elegit. Aquell mateix any 1920, va con-
traure matrimoni amb la primera de les tres mullers que tindria. 
Així ho anunciava, pocs dies abans de l’esdeveniment, la revista 
Costa Brava (30-10-1920, p. 8): “El dia 3 del prop vinent Novem-
bre contraurà matrimoni amb la simpàtica senyoreta escalenca, 
na ramona sureda, el nostre bon amic en Joan Ballesta direc-
tor d’aquesta revista. Per l’amistat que amb ells ens uneix i per 
tractar-se d’un de la casa, no cal dir com desitgem que trobi en 
el seu nou estat, una llarga felicitat jamai interrumpuda”. Va ser 
l’enllaç matrimonial de dos amants del teatre que ja havien coin-
cidit als escenaris: Ramona Sureda i Portell era una destacada 
actriu de l’elenc escalenc. Al cap d’un any, naixeria l’únic fill del 
matrimoni, Joan Ballesta i sureda. Malauradament, l’any 1923 
el nounat quedaria orfe de mare. La Ramona va morir víctima 
del tifus.

Vidu i dedicat a un ofici, el de pescar amb sardinals, que cada 
vegada oferia menys garanties econòmiques, Calafat aviat deixa-
ria la seva vila natal, l’ambient mariner, per traslladar-se a girona. 
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L’arribada a girona

Joan Ballesta va arribar a girona la tardor de 1928. Hi va arribar 
sol, ja que va deixar el seu fill a càrrec dels avis paterns. Tal com 
ha documentat Bruguera, l’any 1930 apareix domiciliat al carrer 
del Nord i consta com a jornaler. La seva feina consistia, llavors, a 
repartir begudes amb un carro. Mentrestant, però, s’havia anat 
inserint en els cercles polítics i artístics de la ciutat. Va entrar 
en contacte amb el centre d’unió republicana, seu dels repu-
blicans gironins, on va poder continuar desenvolupant, com a 
membre de la secció dramàtica de l’entitat, la seva trajectòria 
particular en el món del teatre. Va ser allà on va conèixer la que 
seria la seva segona muller, de nom Maria, que tampoc el sobre-
viuria. Per altra banda, l’estiu de 1930, un cop acabada la dicta-
dura de Primo de rivera, va ocupar el primer càrrec important 
de partit, en ser designat president del Partit Republicà Federal 
Nacionalista (PRFN) de les comarques gironines. 

Ballesta, assegut al centre de la imatge, flanquejat per Maria, la seva segona 
muller, i per Rosa Quer, que ho seria després de la mort de la Maria, en una 
imatge de la secció dramàtica de Centre Unió Republicana de Girona. 
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La feina aconseguida, pels volts de 1931, a les Indústries Quí-
miques i Tartàriques del pla de Palau-sacosta va suposar l’entre-
creuament de la vida de Joan Ballesta amb la d’aquest municipi 
veí.

A palau-sacosta

Calafat va començar als Químics –com era popularment cone-
guda la fàbrica– com un treballador més. Ben aviat, però, va as-
cendir a encarregat, i fins i tot es convertiria en el representant 
sindical del CDCI, una organització obrera vinculada a la UGT. La 
presa de consciència de classe, per part seva, era cada vegada 
més evident. A més a més, en proclamar-se la República, va ser 
elegit president del Centre Republicà de Palau-sacosta.

A partir de llavors, la seva activitat política s’aniria intensifi-
cant progressivament. Com a president del PRFN va encapçalar 
diverses reunions. així, per exemple, el 14 de novembre de 1932 
va presidir el Comitè Directiu Local del partit, que finalment va 
decidir continuar donant suport a ERC. En aquest sentit, va pren-
dre part en el Segon Congrés Nacional ordinari d’ERC en repre-
sentació de la Federació de Girona, en el transcurs del qual va 
ser elegit per a la taula de discussió. D’aquells anys, a més a més, 
destaca també la seva intensa activitat periodística, ara d’un ca-
ràcter molt més polític i combatiu. Va ser, per exemple, director 
del setmanari Acció Ciutadana, l’òrgan d’expressió del PRFN.

Amb una militància i un compromís com el que adquirí, no 
és d’estranyar que participés en els Fets d’Octubre de 1934 a 
favor de l’aixecament liderat per Joaquim de Camps i Arboix. 
Com tants altre republicans gironins, es va concentrar al local 
del Centre d’Unió Republicana del carrer del Carme i, fracassat 
l’aixecament, va ser empresonat a la fàbrica La Aurora. 

Abans del cop d’estat del general Franco, el gener de 1936 es 
va casar per tercera vegada, en aquesta ocasió amb Rosa Quer i 
Verdaguer, que també estava vinculada al món teatral republicà 
de la ciutat. en esclatar la guerra civil, es va posar al capdavant 
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del Comitè de Milícies Antifeixistes de Palau-sacosta. Després, 
en fou alcalde, ja en representació de la Unió Socialista de Cata-
lunya. Així, entre l’alcaldia de Palau, la militància al nou partit i 
el nou càrrec de director de Front, va transcórrer la vida de Joan 
Ballesta durant el conflicte bèl·lic, fins que es va convertir en 
alcalde de girona.

Últim alcalde de la girona republicana

El dia 25 de gener de 1939 l’alcalde de Girona, Pere Cerezo, va 
abandonar la ciutat i, per tant, també l’alcaldia. Fou llavors quan 
es constituí un ajuntament, en paraules de l’historiador Josep 
Clara, “simbòlic”. Va estar format per representants de la CNT, 
UGT, PSCUC i JSU, i es va formar el dia 28 de gener. De la manera 
següent: Joan Ballesta i Molinas (PSUC), alcalde; Josep Garreta i 
Soler (UGT), conseller regidor de proveïments i serveis públics; 
Angelina Compte i Lliuró (PSUC), consellera regidora de sanitat i 
assistència social; Àngela Moñino i Reig (JSU), consellera regido-
ra de cultura i propaganda; Josep Fornells i Reig (JSU), conseller 
regidor d’obres municipals i, finalment, Josep Cabruja i Mateu 
(UGT), conseller regidor de finances. Poc més se sap de les rea-
litzacions d’aquest ajuntament. I és que el dia 4 de febrer les tro-
pes de la IV divisió de Navarra van ocupar la ciutat. En aquests 
darrers moments republicans Ballesta, a més d’alcalde, va ser 
comissari d’Ordre Públic. La ciutat s’havia anat buidant de gent, 
però ell encara hi restava, i hi va restar fins al final. Així s’expli-
quen aquells darrers moments en el llibre de Rafel Bruguera (p. 
62):

 Aquell dia 4 de febrer, Ballesta esperava al seu despatx 
de la Comissaria d’Ordre Públic (actual Subdelegació 
del Govern), amb la pistola damunt la taula, l’arriba-
da dels comandaments franquistes, amb la intenció 
d’oferir resistència i, per tant, de ser abatut. El seu fill 
Joan romania a la porta d’entrada de l’edifici. Un coro-
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El periòdic Front, amb un dels articles que Joan Ballesta, que en va ser director, 
hi va escriure l’any 1937. AMGi, Front, 09-12-1937, p. 1.
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nel de les Brigades Internacionals que s’havia quedat 
voluntàriament a Girona quan els brigadistes hi passa-
ren camí dels seu replegament, arribà amb un cotxe. 
el comandant buscava una persona coneixedora de la 
ciutat perquè l’acompanyés a incendiar alguns edificis 
amb la intenció de guanyar temps i facilitar la sortida 
de la ciutat de la gent que encara hi arribava.

Joan, que el coneixia, el va acompanyar tot expli-
cant-li les intencions del seu pare. Després de calar foc 
en uns edificis, anaren a buscar la dona de Ballesta, 
rosa, i retornaren a la comissaria, on convenceren Ba-
llesta de pujar al cotxe i marxar de la ciutat. Passant 
per la Devesa veieren com les tropes franquistes ja s’hi 
estaven desplegant. Reberen l’impacte d’unes quantes 
ràfegues de metralladora sense conseqüències. En ar-
ribar a la frontera, en veure que els seus havien arribat 
a França i estaven salvats, baixà del cotxe i retornà a 
peu en direcció contrària, sense que poguessin fer res 
per deturar-lo. Només va poder arribar fins a Figue-
res on, en companyia dels últims soldats republicans i 
molts civils, va anar retrocedint fins arribar novament, 
l’endemà, a la frontera francesa.

L’exili

Un cop a França, Ballesta va passar pel camp de concentració 
d’Argelers. En va poder sortir però llavors arribaria la persecució 
nazi i la clandestinitat, fins que finalment França fou alliberada 
l’any 1945. Va morir molt lluny de l’Escala que l’havia vist néixer 
i de la Girona que l’havia vist convertir-se en polític. Va deixar les 
últimes petjades a Chânes, on va morir l’any 1962.
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Joan Ballesta a l’exili francès, concretament a la seva casa de Chânes, amb la 
seva dona i el seu fill. 




