
Opinió | Àlex Volney 
 
Al bon professor 
Àlex Volney | 12/01/2009 | Vistes: 319 
 
L`havíem tengut de literatura a Batxiller: pot resultar estrany per alguns, però era un 
home de molts recursos i es podia situar en qualsevol lloc del més ambiciós pla 
d’estudis. Eren temps difícils, després de la transició i en els primers anys del primer 
Govern socialista després de la guerra. Érem físicament a l’ull de l’huracà i aquest home 
era un treballador nat, un treballador que amb molta paciència aguantava tota una colla 
de batxillers mal educats, molts d’ells eren els cadells d’aquells que predicaven (i 
encara prediquen) la mà dura i l’exigència total, però per als altres. Aquests amb la 
"rojigualda" al rellotge, amb pollastre inclòs, solien posar-ho molt difícil als veritables 
professionals de l’ensenyament. 
 
En la seva tasca diària, el professor Albertí era molt pacient, ni s’immutava. Algun cop 
mirava el cel o, fins i tot, es despenjava amb una broma per tornar a fer rodar la classe 
cap allà on ell volia. Molts tenim alguna idea de com s’anà formant l’estalagmita 
cultural europea gràcies a aquest humanista d’esquerra i catalanista. Un home, Jaume 
Albertí, que des de la discreció ha estat un exemple per a molta gent. Un lector, un 
client de llibreria, que als seus 84 anys encara et desplegava, del seu puny, un enfilall de 
bibliografia de les novetats més recents i rellevants. Sempre ben puntual per Sant Jordi i 
per Nadal, carregant per a tot l’any, mai quedant enrere i sempre anant al dia. 
 
Jaume Albertí Picornell un home molt gran d’ullons petits i un gran home amb bon ull 
per saber destriar el gra de la palla. Eren temps difícils i , malgrat tot, posava bona cara 
enmig del temporal. Mai va fer cap consigna ni revelà a classe la seva manera de veure 
les coses. Desplegava la matèria en qüestió de la forma més neta i rigorosa; tanmateix, 
alguns sabíem que rere la seva subtil ironia es trobava una gran dosi d’elegància cap a 
tot allò que envoltava l’educació en determinats instituts i escoles d’aquells moments. 
 
Tant aquest senyor com el professor. G. Llompart eren el millor que et podies trobar 
essent alumne en aquells viaranys de la nostra història. Ambdós havien coincidit de 
joves com a primers de la seva promoció, i molts disfrutàvem de tenir-los desafiant 
l’evidència del dia a dia de forma tan diferent, però engrescant el personal en les seves 
assignatures de manera molt semblant. Era divertit. Eren el dia i la nit, que és l’únic 
possible perquè el món seguesqui voltant i cada dia surti el sol. Quan el 2007 sortí El 
Banyalbufar que he conegut,a la col·lecció Menjavents (n’és el núm. 73) de Documenta 
Balear, servidor deixà anar la idea de recomanar-ho pel sentit (obvi) del ridícul. Un 
alumne, un exalumne, recomanant un mestre dels pocs que es troben?! Hauria fet mal 
als ulls. 
 
Em vaig guardar prou de parlar d’aquestes més de dues-centes pàgines emmarcant la 
vida en un poble de muntanya, apreciant-ne el mínim detall, aquell que assaboreix la 
vida i ens ho comunica sense posar-hi una sola paraula de més, amb un estil ferm i 
elegant com el mateix autor, de cor gran, amb un ritme molt potent i, sense voler, 
aconseguint deixar en ridícul els sorollosos que basen les seves guerres personals en 
aparents conceptes que ni tan sols als carrers existeixen. Del seu aparent senzill relat, no 
us podeu perdre els capítols de la guerra civil i la postguerra al seu poble o de com 



Franco, fins i tot, acabà amb el comerç de la tomàtiga de ramellet i el seu principal punt 
de venda, Barcelona. Des del seny, clar i català i sense cap tipus d’ambigüitat. 
 
Jaume Albertí sabia trobar, en la tempesta, aquell inapreciable punt de serenor que tants 
cops ens manca. Com moltíssims de docents que lluiten dia a dia en la seva feina 
anònimament, sense mà dura, sense un sol crit, educadament, amb una formació 
inabastable per a molts dels que piulen avui de mancances en el sector, amb massa tacte 
i tot per a tant pollastre amollat... però, al cap i a la fi, amb l’únic i veritable exemple 
per a moltíssima gent. Gràcies. 


