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Lluís Aldeguer i Carbó

En Lluís va venir al món ara fa 
setanta-quatre anys, fill d’en Llo-
renç i la Pilar, en aquells moments 
veïns de Jafre; però el seu pare va 
muntar una fàbrica de mosaic a 
Verges i, després d’un temps de 
viure més amb els avis que amb 
els pares, també es traslladà a la 

Lluís Aldeguer i Carbó és 
un personatge de qui molts 
vergelitans han sentit a 
parlar i al qual ben pocs 
coneixen. Potser és que ha 
vingut poc per Verges, com 
ell mateix lamenta, i s’ha 
passat pràcticament tota 
la vida voltant d’un lloc a 
l’altre per seguir les seves 
principals dèries: la vida 
militar, l’esport i la nave-
gació. Parlem amb ell en el 
seu ambient, el vaixell que 
té actualment a l’Escala i 
on passa les llargues hores 
de la seva jubilació.

nostra vila, on va anar a escola, 
va fer aquells amics que duren 
per sempre i va formar les bases 
de la seva vida professional. Ell 
mateix ens ho explica:

A la meva família no hi havia ha-
gut mai cap militar i de petit no 

sabia res d’aquest tipus de vida. 
M’agradaven, com a tots els nens, 
les pel·lícules bèl·liques amb els 
herois que es jugaven la vida pels 
seus ideals; però crec que el que va 
marcar més que em decantés per 
la vida militar van ser les històries 
que m’explicava un treballador de la 
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fàbrica del pare, en Pitu Xibiu, que 
parlava amb passió de les aventu-
res de la mili, acabada de fer, i que 
secretament em va proporcionar 
un exemplar de les ordenances del 
soldat, que, encara que fossin velles 
i tronades, em vaig aprendre al peu 
de la lletra.

De vegades es té la tendència a 
simplificar i a creure que els mili-
tars havien de ser per força feixis-
tes. De fet, en els anys quaranta 
no es podia ser gaire res més, i 
tota la societat havia d’ostentar 
els símbols i les idees del règim. 
La gent que els ha viscut recorda-
rà que a l’escola i a mitja part del 
cinema es cantava l’himne nacio-
nal, i que lluir vestuari falangista 
moltes vegades era convenient 
per a evitar problemes. A dins 
de casa, però, les coses anaven 
d’una manera diferent que de 
portes enfora.

El meu avi patern era una persona 
excel·lent i un socialista convençut. 
Crec que havia arribat a ser alcalde 
de Mieres en temps de la República; 
però el cas és que, passada la guer-
ra, el van posar un temps a la presó, 
a Sevilla i a Girona. Jo, de ben petit, 
recordo d’haver-lo anat a veure, a 
través de les reixes, a la presó de 
Girona, que era allà al costat del 
Seminari. Quan en va poder sortir, 
durant molt de temps, cada vegada 
que volia venir a Verges per veure 
el fill i els néts, havia de demanar 
permís a Institucions Penitenciàries, 
que li autoritzaven el viatge per una 
sola vegada i sempre que no hi ha-
gués cap circumstància que ho fes 
desaconsellable. Aquestes coses et 
queden gravades per sempre.

I van anar passant els anys, i aque-
lla llavor filantròpica i la vocació 
militar van anar creixent. Es va 
acabar l’escola, i el batxillerat, a 
quinze o setze anys, i en Llorenç 
va intentar conduir el seu fill gran 
cap a una carrera curta, que li 
permetés tenir la formació justa i 
suficient per a continuar l’empre-
sa familiar...

El meu pare era molt pràctic i res-
ponsable: em va apuntar a magis-
teri, d’on tinc uns grans records de 
professors, com Ferran Agulló; però 
no era la meva vocació. Al cap d’uns 
mesos el pare em va demanar: 
«Què? Com va això? T’agrada?» I 
jo que li responc: «No, ja ho sabeu, 
jo vull ser militar.» 
I quin problema, per a una persona 
de poble que no sabia res d’aquest 
món, ni per on s’havia d’anar o venir. 
Se li va acudir d’entrar a la Llibreria 
Dalmau Carles per veure si tenien 
algun llibre que ens pogués orientar 
per a ingressar a l’acadèmia i, enca-
ra millor, el van adreçar a un home, 
el comandant Lara, que preparava 
els fills de militars per a entrar a 
l’acadèmia. Com que no era el meu 
cas, no podia fer aquests cursos 
preparatoris, però va accedir a aju-
dar-me fora d’hores, i jo em vaig 
preparar una part de les matèries i la 
resta les vaig estudiar amb ell.

I al cap de dos anys va ingressar 
a l’acadèmia militar a Saragossa 
i Segòvia, d’on va sortir cinc 
anys després, a l’edat de vint-
i-tres, amb el grau de tinent 
d’artilleria. Durant gairebé quatre 
dècades, amb família nombrosa, 
va recórrer tot l’Estat, des de les 
colònies africanes fins als cims 
dels Pirineus, alhora que passava 
per totes les graduacions militars 
fins a coronel.  Però el lector ens 
permetrà que ens centrem en un 
fet que portarà el nostre perso-
natge a les primeres planes de 
les notícies del país. 

Un dels articles de l’anterior Estatut 
de Catalunya deia que el cap de la 
policia autonòmica havia de ser un 
cap de les forces armades o dels 
cossos de seguretat de l’Estat. Els 
polítics d’aquell moment van pen-
sar en un home que es deia Lluís 
Aldeguer, probablement perquè, 
a més d’aquestes condicions, era 
d’un poblet que es deia Verges, 
parlava català, s’havia significat i 
havia tingut problemes en el seu 
ofici per defensar la senyera, etc. 
S’hi van presentar molts, però 

vaig ser triat jo per a inspector i en 
Joan Canals per a subinspector. 
No perdíem la carrera militar, però 
passàvem a exercir una comissió 
dins la jurisdicció civil de la policia 
autonòmica. Estava molt content 
i molt honrat de poder ser-ne el 
primer cap. Tot era nou i no hi havia 
gaires competències, de manera 
que el més important que fèiem 
era sobretot marcar una línia de 
comportament per al futur. Tinc 
molts bons records de treballar amb 
Miquel Sellarès, en aquell moment 
director general de Seguretat Ciu-
tadana; ens enteníem molt bé. Va 

Nadal solitari a Sidi Ifni (Àfrica)

Amb l’uniforme de coronel d’artilleria
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arribar un moment, però, en què la 
política va entrar massa en els afers 
de direcció del cos i vaig creure que 
era hora d’anar-me’n. Vaig tenir una 
conversa de més d’una hora amb el 
president Pujol i vaig veure clar que 
començava una nova etapa dintre 
de la policia autonòmica. Després 
de mi, cap més militar no va ser 
nomenat cap de la policia autonòmi-
ca; fins i tot crec que s’ha suprimit 
l’article que hi obligava de l’Estatut 
actual. Aquesta ha estat una etapa 
molt bonica de la meva vida; van 
ser gairebé dos anys molt inten-
sos, en què es va anar configurant 
el cos tal com el coneixem. Era el 
temps d’aconseguir els traspassos 
perquè els Mossos fossin realment 
una policia com cal i tinguessin el 
nombre d’agents, la capacitat i les 
atribucions necessaris per a ser 
efectius en el seu servei.

Anem desgranant en una inte-
ressantíssima conversa molts 
temes que en Lluís ha viscut des 
de primera línia: la Unió Militar 
Democràtica dels primers anys 
del postfranquisme que creia 
possible un exèrcit diferent per 
a un nou ordre polític, el cop 
d’estat del 23 de febrer, etc. Però 
ens anem allargant i no podem 
obviar una altra passió de la vida 
d’en Lluís que ens l’ha apropat a 
casa de nou: el mar.

Quan em vaig jubilar, vaig venir a 
viure a l’Escala, a prop del mar. Com 
que tota la vida he tingut la dèria de 
l’esport, la meva condició paral·lela 
de diplomat de l’INEF i entrenador 
de tenis em va permetre donar 
moltes classes, i amb el guany de 
dos anys vaig poder comprar-me 
el primer veler. No era gaire res de 
l’altre món; era un vaixell d’ocasió 
comprat a unes dones de Tolosa que 
me’l van vendre a mi per comptes 
de vendre’l a uns altres compradors 
que pagaven més, perquè –segons 
van dir-me–, veien clar que amb mi 
navegaria més i estaria més ben 
cuidat. La meva il·lusió d’arribar a 
tenir un vaixell de dotze metres i dos 
pals es va fer realitat en comprar un 

quetx de desballestament, que vaig 
recuperar després de treballar-hi dos 
anys. Més tard el vaig canviar per 
un de més petit, més a l’abast d’un 
jubilat solitari. Tot i això, he canviat 
de vaixell quatre vegades.

Ens interessem per saber d’on li 
ve tanta passió pel mar, afecció 
que sabem compartida amb 
familiars i amics seus de Verges 
i la rodalia. La seva resposta el 
transporta a l’edat de trenta anys, 
quan amb en Josep Maria Llach, el 
seu germà Josep Maria, en Quim 
Serrat, de Foixà, en Lluís Llach 
i altres amics no tan coneguts 
pels nostres lectors, es dedicava 
a la vela lleugera i a fer petites 
excursions, com la que ens expli-
ca, de l’Estartit a Empúries i poca 
cosa més. 

Recordo que en Lluís Llach i jo vam 
agafar el vaixell, un Vaurien, li vam 
posar una espècie de botifarres 
inflables perquè tingués una mica 
més d’estabilitat, una ampolla de 
cava i dos entrepans. La sortida 
era des de l’Estartit, i la travessia 
mundial consistia a arribar fins a 
Empúries. Segur –fa broma– que si 
País Petit hagués existit en aquells 
moments, hauria parlat del nostre 
periple. En arribar a la punta Milà 
vam treure el menjar i el beure i en 
vam gaudir com si acabéssim de fer 
una heroïcitat. 

Amb el president Pujol i el conseller Alavedra en la presa de possessió
 com a cap dels Mossos d’Esquadra

Final de la Marató, Estadi Olímpic de Munic
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Tota aquesta rauxa marinera va 
començar al voltant dels anys 
seixanta, quan el meu germà va 
comprar un petit veler de 3,80 
metres. Ha passat molt temps i 
tots ens hem fet mariners més o 
menys experimentats, encara que 
jo, personalment, em considero 
més «rata de port» que «llop de 
mar». Ara a Verges hi ha molts bons 
navegants, però s’ha de diferenciar 
entre els professionals que nave-
guen tot l’any (en Ricard Payerò, 
en Niceto Vilà i especialment en 
Quim Carreras) i els amateurs, i 
dintre d’aquests, els que solen anar 
més enllà de les Balears (germans 
Llach, el meu germà, l’Albert Ala-
bau, l’Albert Ferrer) i els que ens 
acontentem en la petita singladura 
fins a les Illes, que per a un petit 
veler ja és molt.
 
I anem acabant la conversa par-
lant també de la família. Li dic 
que jo havia estat professor de 
la seva filla petita, la Viqui, a qui 
recordo com una noieta viva i 
simpàtica, d’un tracte agradabi-
líssim. En Lluís ens explica que, 
de sis fills que tenia, un va morir 
d’accident, i que amb els altres 
es veuen poc, més poc del que li 
agradaria; però ja se sap, cadascú 
té la seva vida muntada i, per a 
poder-se trobar, hi ha d’haver 
gairebé una alineació d’astres 
especial.
Ens explica que la seva dona és 
extraordinària i que, a més de 
pujar sis fills, encara va tenir 

Al vaixell, amb els amics de tota la vida

l’energia, ja de gran, per a fer la 
carrera de magisteri i treballar de 
mestra durant disset anys. Ara 
viuen separats, però mantenen el 
contacte i vetllen l’un per l’altre 
des de la distància.
En fi, amb aquests records fa-
miliars diem adéu a un vergelità 
que té una certa recança de no 

haver-ne exercit tant com hauria 
volgut i que, per circumstàncies 
de la vida i de l’ofici, ha viscut 
en primera línia alguns dels mo-
ments històrics més rellevants 
del nostre país.
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