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Diàspora

Isabel Hugas i Oller

Comencem la nostra conversa parlant 
de la infantesa. La Isabel sempre va viu-
re als afores, a tocar de la carretera, sor-
tint de Verges en direcció a Torroella. 
Ens explica que això, sobretot quan era 
petita, va condicionar d’alguna manera 
la seva relació amb el poble.

Sempre em vaig fer amb companys i ami-
gues d’allà als afores... Baixava al poble 
només per anar a col·legi o els dies en què 
hi havia catequesi, i no gaires vegades més. 
Recordo com l’Antònia del mas Rodon 
passava a casa amb el cotxe a portar-nos 
llet i ens acompanyava, a mi i a la meva 
germana, l’Àngels, a l’escola. De petita 
vam conviure molt amb l’àvia, que vivia 
al costat, i jugàvem pels voltants de casa, 
fent també molta vida al carrer quan el 
temps acompanyava. Anàvem pels horts, 
entre els rems de pomeres, i així, camps a 

través, fins al mas Rodon per jugar amb 
la Cristina i l’Ester Ruart o bé amb els de 
can Palomeras. El cap de setmana m’agra-
dava anar amb el pare i la mare a fer di-
nades al camp. I recordo especialment les 
competicions de motocròs, amb la Roser 
i en Pere del mas Solés, que sempre han 
estat molt amics de la família. Anàvem 
amb l’R-12 d’en Pere a veure córrer en 
Manel Lorente, en Joan Mir... Pujàvem 
totes dues famílies dins l’R-12, tots set a 
dins! Ara ho trobaria escandalós!

Ens parla de l’època de l’adolescència 
com una etapa més aviat avorrida, que 
li va passar sense marcar-la d’una ma-
nera especial.

De més grandeta ja anava tota sola al po-
ble, però tampoc no vaig tenir una colla 

definida. Un cop fora de l’escola de Ver-
ges, les amigues ens vam dispersar una 
mica, i al poble tampoc no hi trobava gai-
re res per fer que em motivés. Bé, de fet, 
sí: la pràctica de l’esport. Sempre m’ha 
agradat, i agraeixo a la Pepi Palomeras 
haver muntat activitats esportives (cros, 
atletisme, bàsquet...) i a en Carlos Marti-
ni, l’època en què ens van entrenar, tant a 
Verges com a Torroella. En aquesta edat, 
que sempre és difícil, el pare i la mare 
eren estrictes amb mi i amb la meva ger-
mana a l’hora de sortir, de tornar a casa, 
d’inculcar-nos valors... I ara, vist amb la 
distància del temps i les experiències vis-
cudes, els ho agraeixo molt, i m’agradaria 
saber-ho fer tan bé com ells quan sigui 
mare. En aquest sentit les famílies tenen 
un paper molt important a fer en la soci-
etat. Els Mossos ens trobem cada vegada 
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més problemàtica social, desestructuració 
familiar i casos i situacions que no m’hau-
ria imaginat mai que poguessin passar.

La Isabel ha acabat exercint professi-
onalment de mosso d’esquadra. Ens 
explica el seu pas per l’escola, la tra-
jectòria acadèmica i el salt cap al món 
laboral fins arribar a ser mosso.

Mireu, us he de confessar que no m’ha 
agradat mai gaire estudiar ni anar a esco-
la, tot i que, en general, guardo un bon 
record dels mestres que vaig tenir: la Con-
ce a pàrvuls i a primer, la Carme Sunyer 
a 2n, la senyoreta Llúcia, la Montserrat 
Rodà, la senyoreta Pastoret a 5è i els tres 
darrers cursos, una altra vegada la Mont-
se, la Mercè Bayés, la Núria Esponellà, 
en Lluís Serrat... Un cop acabat l’EGB, 
vaig continuar els estudis de formació 
professional administrativa de primer 
grau, primer a Palafrugell, per afinitat 
amb les amigues que hi anaven, i després 
a la Bisbal. Un cop acabats els estudis de 
formació professional, aviat vaig comen-
çar a treballar. Vaig tenir la primera feina 
a l’edat de disset o divuit anys, a través 
d’en Joan Furió, com a administrativa en 

una empresa de construcció a l’Escala; 
després, en un centre de submarinisme 
de Montgó, que combinava amb tres dies 
setmanals a la tarda a l’Armentera, en una 
empresa d’excavacions. I així vaig anar 
fent, fins que em vaig animar a presen-
tar-me per a mosso d’esquadra.

No deixa de sorprendre el canvi sobtat 
de rumb que va prendre la seva trajec-
tòria laboral. Com va ser això d’estudi-
ar per a mosso?

Doncs mira, per casualitat, a través d’una 
amistat que ho era. Un bon dia, tot par-
lant amb aquest amic, em va dir que jo 
tenia el perfil per a presentar-me a les 
proves d’accés al cos dels Mossos, que si 
no m’ho havia plantejat mai, que era una 
bona cosa... I em va despertar un cuquet 
que m’anava rondant pel cap, hi anava 
donant voltes... Aquell noi em va portar 
els papers –aleshores no hi havia tema-
ri– i em vaig decidir a provar-ho. Mentre 
encara treballava, em vaig presentar a les 
proves, vaig anar superant-les i... va sortir 
bé. Vaig haver de presentar la sol·licitud 
i reunir uns requisits: tenir el graduat es-
colar d’EGB, una alçada mínima d’1,65 
m (les noies), vint-i-un anys, carnet de 
conduir, bones condicions de salut... Hi 
havia una primera prova cultural, un psi-
cotècnic, una prova de nivell de català, 
passar una revisió mèdica, analítiques, 
proves físiques, una entrevista personal... 
Em van explicar que, al principi d’ha-
ver-hi els mossos –no va ser el meu cas– 
fins i tot les entrevistes es feien a les cases 
dels aspirants.

Parlem una estona de com li va anar tot 
el procés de selecció, de les sensacions 
a mesura que anava superant les dife-
rents proves, les anècdotes... Recordem 
també un altre entrevistat a País Petit, 
en Lluís Aldeguer (País Petit, núm. 12, 
juliol 2009), que havia estat militar i va 
ser el primer cap dels Mossos.

Un cop superades les proves, comença el 
període de formació a l’acadèmia, a Mo-
llet, durant un curs de nou mesos. D’en-
trada em va semblar tot molt marcial, a 
l’estil Oficial y caballero, per entendre’ns, 

i pensava «on m’he posat?» Vaig coincidir 
en el mateix curs, veïnes de secció –seria 
si fa no fa com el grup de classe–, amb 
una companya d’escola, de Jafre, la Maria 
Dolors Alabau, amb qui vaig compartir 
estada a la residència de la mateixa aca-
dèmia i ens va anar molt bé a totes dues 
trobar-nos. A l’acadèmia s’imparteixen 
assignatures com ara dret, llengua catala-
na, llengua estrangera (anglès o francès), 
història de Catalunya, trànsit, armament, 
defensa personal, tir, geografia, etc. I 
també fèiem pràctiques de tota mena, 
en un espai que vol imitar una ciutat en 
miniatura, per reproduir situacions reals 
diverses: atracaments, accidents, baralles, 
situacions límit, amb una forta càrrega 
psicològica..., fent a voltes de policia, a 
voltes d’actriu, segons ens indicaven en 
cada simulacre. I bé, un cop superades 
les proves, el curs, els exàmens, l’oposició 
i tot plegat, arriba el moment de gradu-
ar-se i passar al món real fent de mosso 
en pràctiques.

La Isabel va fer l’any de pràctiques al 
Pirineu, a Sort i a Ripoll. Després va es-
tar a la Seu d’Urgell fins que va obtenir 
la destinació actual, a Santa Coloma 
de Farners. Treballa de coordinadora a 
l’OAC, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, 
atenent denúncies, fent atestats, anàli-
sis i estadístiques. Ens explica experièn-
cies diverses del dia a dia.

Quan comences de mosso, estàs en una 
àrea bàsica, a Seguretat Ciutadana, i 
després tens l’opció d’especialitzar-te en 
trànsit, policia científica, investigació, 
antidisturbis, grup de muntanya, etc. 
A vegades tenim la sensació de ser els 
dolents, i això és fumut. Cada dia és 
una anècdota: et trobes amb situacions 
inversemblants i denúncies de tota 
mena, moltes vegades innecessàries; altres 
vegades qui hauria de denunciar no ho 
fa. Però cal tractar tothom amb respecte 
i escoltar els seus problemes. També ens 
toca viure situacions de risc o de perill, 
quan alguna nit hem d’anar a atendre una 
trucada sense saber què ens trobarem...

Quan li demanem què ens recomana 
per tal de col·laborar i fer la feina més 

L’Isabel, al cotxet, amb la mare i la germana
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fàcil als mossos ens diu que «els ciu-
tadans hem de confiar-hi, informar de 
les situacions de possible perill, per més 
absurdes que ens semblin, que mai no 
hàgim de lamentar no haver actuat per 
massa prudents. Hem de procurar retenir 
informació, quedar-nos amb els màxims 
detalls sobre uns fets, l’hora en què han 
passat, unes persones, un vehicle, una 
cicatriu, un tatuatge, una matrícula, un 
model de cotxe... Aquests detalls poden 
ser decisius per a ajudar a resoldre un cas 
en una investigació. Tampoc no hem de 
fer el valent ni posar-nos en perill. És 
molt important poder comptar amb la 
col·laboració de la gent, de vegades les in-
cidències superen el nombre de patrulles 
disponibles per a poder atendre la pobla-
ció, hi ha dies de tot.»

Hem après moltes coses que desconei-
xíem sobre els mossos, i ens ha semblat 
molt interessant el que ens ha relatat 
la Isabel de la seva feina. Acabem par-
lant, com en tantes altres diàspores, de 
com veu el poble, de tot allò que és més 
genuïnament vergelità: la Processó, la 
Sopa...

Ara visc a Girona, amb un company que 
també és mosso, i esperem una nena. De 
tota marera, vagi on vagi, sempre em sen-
to molt orgullosa de poder dir que sóc de 
Verges, tot i que, actualment, la vida al 
poble se’m faria petita. Però no deixo de 
venir-hi sovint, a veure la família, a men-
jar la Sopa sempre que puc i a participar 
en la Processó. De petita vaig fer de vesta 
blanca, però aviat em van cridar l’atenció 
els papers amb vers: Àngel de l’hort, Tres 
Maries, Ploranera, Verònica... He de con-

fessar que passo més vergonya als assajos 
que el dia de la representació.

Recordem com ha evolucionat la Pro-
cessó dels petits, abans molt més espon-
tània, o el Carnaval, els maldecaps que 
tenia per a pensar de què disfressar-se, 
els concursos de disfresses a Can Grau, 
i que l’ambient era més participatiu i 
els nens potser vivien més la festa que 
ara. La Isabel també ha estat fundadora 
de l’Associació de Dones Vergelitanes.

Vam fer amistat amb la Susagna Mustera 
arran de fer de ploraneres i, a partir de 
l’exposició sobre les dones i la Processó, 

vaig conèixer tota la colla que ho varen 
muntar, i al dinar posterior la Susagna Ri-
bas va fer la proposta de crear l’Associació 
i... endavant! Tot i que sóc de la junta, no 
hi puc ser sempre que vull, però intento 
col·laborar-hi tant com puc, com en l’or-
ganització del curs de defensa personal o 
en la xerrada del dia contra la violència de 
gènere amb una companya mosso. Estic 
sorpresa i contenta per la gran activitat 
que hi ha al poble, i espero que la meva 
filla un dia en pugui participar.

ALBERT CASABÓ (ENTREVISTA I TEXT)

QUICO FERRER I ÀLBUM FAMILIAR (FOTOS)

Fent de Verònica a la Processó
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