
ALBERT PALAU SOLSONA, IN MEMORIAM 

Fa uns dies ens colpia la notícia de la mort del nostre estimat Sr. Albert. Per nosaltres sempre 

serà el Sr. Albert. 

Els que escrivim aquesta carta som els seus alumnes de la quinta del 72. No érem massa, uns 

22 o 23, però vàrem tenir la sort de ser dels primers a veure la seva feina al capdavant de la 

nostra escola a Arbeca. 

Molts recordem quan va arribar a la direcció de l’escola, el canvi de nom a «Escola Pública 

Albirka d’Arbeca», que si no recordem malament el va proposar ell i vam votar tots. Eren 

temps de canvi: escola en català, noves formes de treballar, escola més oberta, concursos 

escolars i esportius. 

El recordem exigent a les seves classes de matemàtiques: quan ell entrava tots callàvem de cop, 

es feia respectar però això va fer que tots estiguéssim atents i aprenguéssim les seves lliçons. 

L’ensenyament per ell era vocacional, a l’igual que la direcció del centre. Amb idees clares i 

innovadores va portar, juntament amb altres professors, la nostra escola a un alt nivell com ho 

demostren diferents premis obtinguts en la seva època com a director. Precisament, la nostra 

quinta, amb la Srta. Maribel al capdavant, té l’honor d’haver guanyat almenys un Baldiri 

Reixac, que no és poc. 

La seva altra passió: l'esport. Pujar i baixar les escales del Castell un i un altre cop, córrer pels 

voltants de l’escola …. la veritat és que recordar les cares que fèiem ens fa molta gràcia passats 

els anys. 

Ara, ja de grans i amb la perspectiva del temps, li donem les gràcies. Li donem les gràcies per 

aquests moments que a vegades ens semblaven un malson. Tots fem esport, en més o menys 

mesura, perquè fer esport és bo i sa i el primer que ens ho va ensenyar va ser ell. El recordem 

quan correm, quan caminem o quan en parlem amb altra gent que recorda que l’equip 

d’atletisme d’Arbeca era dels millors. I ens sentim orgullosos d’haver après del millor. 

Vivia al poble amb la seva dona i les seves filles de manera que la relació s'estenia més enllà de 

l'àmbit escolar en alguns casos. Ens coneixia a tots perfectament, als nostres pares, mares i 

germans i no calia dir massa cosa si algun de nosaltres tenia quelcom que el preocupava. 

Després ha mantingut el vincle amb els seus exalumnes preguntant sempre com estàvem, que 

fèiem, què era de les nostres vides….. 



Per tot això i molt més, per les seves lliçons a l’aula i fora de l'aula, per fer-nos entendre la 

importància de l'esport en les nostres vides, per portar la nostra escola a un gran nivell i 

prepar-nos com a persones formades li donem gràcies i el recordem i el recordarem sempre 

com una persona de referència en les nostres vides. 

 

Tots et recordarem, Sr. Albert, mai és bon moment per acomiadar-se però diuen que si es 

recorda a la persona aquella persona no mor mai. 

 

Alumnes nois i noies de la Quinta del 1972. 

 

 


