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L’AERÒDROM REPUBLICÀ 318 (I)

Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), l’avia-
ció fou una de les armes que més evolucionaren, de ma-
nera que es convertí en un element clau per al desenvolu-
pament d’aquesta, tant per la repercussió sobre objectius 
militars i civils en forma de bombardejos, com també pel 
fet d’esdevenir una magnífica font d’informació gràcies a 
la fotografia aèria.

La importància de l’aviació fou el motiu principal pel 
qual, a finals de l’any 1936, el Govern de la República 
dictaminà la construcció i habilitació d’un gran nombre 
d’aeròdroms militars escampats per tot el territori amb la 
finalitat de combatre els exèrcits franquistes. Mentre durà 
la contesa, arreu de Catalunya s’arribaren a construir o ha-
bilitar una cinquantena d’aeròdroms militars, entre per-
manents, eventuals (equipats per al muntatge i reparació 
d’avions), secundaris, de socors i d’entrenament. A les co-
marques gironines es construïren aquests aeròdroms: Ba-
nyoles (pla de Martís), Canet de Verges (la Tallada d’Em-
pordà), Cassà de la Selva, Celrà, Figueres Nord (Cabanes), 
les Preses, Puigcerdà1 , Tortellà (pla de Tapioles), Vidreres 
i Vilajuïga; a més d’habilitar-se, per a l’entrenament de 
pilots, els ja existents camps d’aviació civils de Figueres 

Sud (Aeròdrom Canudas de Sant Pau de la Calçada) i la 
Joheria (Sant Gregori).

També, durant el mes de maig de 1938, la badia de Ro-
ses es convertí en la base de quatre hidroavions Savoia-
Marchetti S-62 provinents de Barcelona amb destinació a 

Santander via territori francès.
Un d’aquest aeròdroms es construí en una extensa plana 

al·luvial existent a l’esquerra del riu Ter, coneguda com el 
pla d’Ullà, molt propera al petit poble de Canet, al sud-est 
de la Tallada d’Empordà, cap del municipi al qual per-
tany. Una extensa planúria ocupada per camps de conreu, 
farratge i cereals situada dins els termes municipals de la 
Tallada d’Empordà i Ullà, amb poquíssimes construcci-
ons, una excel·lent visibilitat, molt ben comunicada per 
la «carretera de l’Estartit a Sant Jordi Desvalls» (tal com 

El mas d’en Mach, quarter general de l’aeròdrom (Foto: Quim Paredes)

Plànol de situació de l’aeròdrom de Canet amb l’orientació de les seves dues pistes 
(Archivo Histórico del Ejército del Aire)

«Un dia va presentar-se a casa un capità de l’exèrcit republicà i, amb to autoritari, va dir al meu 
pare: “Demà, a les nou del matí, tothom fora d’aquí!” Ens van fer treure fins i tot la llenya! Sense 
terra i sense res, ens vàrem haver d’espavilar com vàrem poder. Llavors van treure tota la gent de 

pagès i van aplanar-ho tot amb roleus.»
Records de Miquel Puig i Busquets ,

durant quaranta anys, masover del mas d’en Mach

1 Durant la guerra, es construí un camp a prop d’Alp que no s’arribà a 
finalitzar; mentrestant, els avions s’enlairaven des d’un lloc conegut com a 
«corona de Bolvir», avui una urbanització.
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s’anomenava l’any 1936 aquest tram de l’actual C-31) i 
relativament propera al massís del Montgrí.

La seva història arrenca el mes d’abril de 1938, quan 
l’Estat Major de l’aviació republicana, en nom del Govern 
de la República, requisà si us plau per força unes dues-
centes hectàrees emplaçades a la zona de l’esmentat pla 
d’Ullà, «[...] passen a ésser immediatament a disposició 
dels Serveis d’Aeronàutica, sense cap tràmit ni reserva, tots 
els terrenys que es trobin dintre els límits del projecte de 
construcció d’un aeròdrom [...]2 », a més de la gran masia 
coneguda com a mas d’en Mach, estratègicament situada 
a la vora de l’antic camí carreter que unia les poblacions 
de Verges i Torroella de Montgrí, la qual, automàticament, 
es convertí en el quarter general i caserna dels oficials i 
soldats destinats al futur aeròdrom.

Immediatament començaren les obres d’adequació dels 
terrenys: es netejaren de rases, sèquies i pedres, s’anivella-
ren i condicionaren les zones previstes com a pista d’en-
lairament i aterratge amb l’ajut de màquines piconadores i 
roleus estirats per animals i tractors. S’hi habilitaren dues 
pistes encreuades, l’una amb orientació nord-sud i l’altra 
est-oest, ambdues d’aproximadament 1.500 m de llargada 
i 300 d’amplada. Els treballadors que van fer les feines 
d’aplanament i condicionament, cobrant un sou aproxi-
mat d’unes deu pessetes al dia, foren «reclutats» dels po-
bles dels voltants (Verges, Ullà, la Tallada i Torroella de 
Montgrí), entre ells, els mateixos pagesos als quals havien 
requisat les terres. També s’habilità un camí d’accés (ei-
xamplant-ne i reforçant-ne un d’existent) des de la carre-
tera fins al mas d’en Mach, vorejant el límit oest del camp, 
i es construïren edificacions bàsiques per al bon funcio-
nament del futur aeròdrom: la garita del sentinella a l’en-
trada del recinte, dos edificis auxiliars amb funcions de 
caserna-magatzem-taller, una caseta o «barraca» per a cen-
tre de control dels vols, diversos «aparcaments» de formigó 
en forma de T per als aparells, un gran refugi antiaeri amb 
capacitat per unes 150 persones davant mateix del mas 
d’en Mach i cinc petits refugis subterranis elementals o 

antimetralla repartits estratègicament (camp de les Basses, 
camp d’en Canet, bosc d’en Mach (2) i camp de l’Hereu), 
amb la finalitat que pilots, mecànics i soldats de guàrdia 
poguessin arrecerar-s’hi en cas de bombardeig.

Des d’un primer moment, aquest aeròdrom fou con-
siderat secundari, i oficialment es conegué amb els noms 
d’Aeròdrom de Verges o Aeròdrom de Torroella de Mont-
grí, cosa molt normal si tenim en compte que es tracta 
de les dues poblacions properes més importants. Quan a 
partir del 20 de juny de 1938 es codificaren tots els camps 
d’aviació republicans existents, li correspongué el núm. 
318, en què el 3 feia referència a Tercera Regió Aèria de 
Catalunya i Aragó Oriental (Barcelona, Tarragona, Llei-
da, Girona, Saragossa i Osca), l’1 al Primer Sector de la 
Regió (formada per cinc sectors) i el 8 el definia com el 
vuitè camp del seu sector. Val a dir que, a mitjan 1938, la 
secció de l’Estado Mayor del Aire de l’exèrcit «nacional» 
encarregada de recollir i catalogar la informació disponible 
relativa als «aeródromos enemigos de Cataluña», recollida a 
través dels serveis d’espionatge i reconeixement aeri, codi-
ficaren aquest aeròdrom amb el núm. 2962, amb l’afegi-
tó: «Cuadrícula 1.160-848. Al S. e inmediato a la carretera 
Verjes-Torroella, entre ésta y el río Ter, al S. de Bellcaire. EN 
CONSTRUCCIÓN 3.»

Es desconeix la data exacta de la posada en funciona-
ment de l’aeròdrom, però sí que sabem que, durant el mes 
de maig de 1938, hi arribaren, procedents de Figueres 
Nord (on foren muntats i provats) i després d’haver estat 
un llarg període de temps bloquejats a la frontera fran-
cesa, nou avions de reconeixement i bombardeig lleuger 
d’origen txecoslovac Aero A-101, popularment coneguts 
com a Felipes, que foren recepcionats pel capità Santiago 
Capillas. Un dels pilots d’aquests aparells fou Guillermo 
Alberto Gayoso Suárez, d’origen gallec, el qual, més tard, 

2 L’Autonomista, 8.11.1937.
3 Archivo General Militar de Ávila. Estado Mayor del Aire. Información. 
Cataluña.- Aeródromos enemigos de Cataluña.

Un Aero A-101 «Felipe» preparant-se per a l’enlairament, ajudat per personal espe-
cialitzat, amb el mas d’en Mach al fons (Biblioteca Nacional)
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fou destinat a dur a terme missions nocturnes a l’aerò-
drom de Sabadell. 

Com els seus homòlegs de Vilajuïga, Cassà de la Selva i 
Vidreres, l’aeròdrom de Canet fou utilitzat per a la vigilàn-
cia i protecció de costes, fet pel qual també s’hi destinà una 
petita esquadrilla de caces composta per aparells Polikar-
pov I-16 «Mosca» per a intentar dissuadir els avions bom-
barders enemics amb base a l’illa de Mallorca, en què des-
tacaven els poderosos Savoia-Marchetti S-79 «Sparviero»4, 
i fer fugir els vaixells de guerra franquistes que transitaven 
per les costes catalanes, entre els quals, el temut Canarias, 
que sovint bombardejaven les poblacions costaneres giro-
nines i, d’una manera especial, l’estratègic viaducte del fer-
rocarril de Colera. Finalment, també hi tingueren cabuda 
alguns atrotinats avions de fabricació francesa Gourdou-
Lesseurre LGL-32 per a fer vols de pràctiques. Val a dir 
que, normalment, tots els avions solien restar camuflats 
sota els arbres del bosc d’en Mach.

També disposava de connexió telefònica directa amb 
l’estació d’observatori i control situat a la muntanya de 
l’Estartit i d’uns quants vehicles de servei: diversos cot-
xes per als comandaments i per a portar els pilots fins als 
avions, una moto d’enllaç, una ambulància i un mínim 
de camions especialitzats per a posar en marxa els avions, 
transportar bombes, motors, etc. i per a cisternes de ben-
zina i aigua.

Quant a personal, a banda dels oficials i soldats destinats 
a l’aeròdrom per a vigilància i defensa i dels pilots, tam-
bé s’hi desplegà un bon nombre de personal especialitzat: 
navegants, observadors, armers, mecànics, muntadors o 
ajustadors, etc., que s’encarregaven del manteniment bàsic 
dels avions, d’omplir-los de gasolina, del funcionament i 
escalfament dels motors, de carregar els avions de bom-
bes i bales per a les metralladores, etc. Els soldats, amb 
els oficials de guàrdia, feien vida de caserna al mas d’en 
Mach i dormien a les quadres de vaques i cavalls; els ofici-
als que no estaven de guàrdia s’hostatjaven a la fonda Mas 
Pi, de Verges, i els pilots, juntament amb els seus xofers i 
algun oficial d’alta graduació, a la «casa del Marquès» o 
«del compte de Robert» (actual Hotel Palau Lo Mirador) 
de Torroella de Montgrí.

A finals del mes de gener de 1939, amb la retirada, el 
personal i els pocs avions encara destinats a aquest aerò-
drom foren enviats, a corre-cuita, als propers camps de 

Figueres Nord i Vilajuïga. Malgrat tot, més d’un avió re-
publicà hi féu escala en la fugida cap a terres franceses. La 
guerra civil finalitzà oficialment el dia 1 d’abril de 1939, 
i a partir de llavors, de mica en mica, anaren retornant 
tots els terrenys requisats al seus propietaris. Així, en poc 
temps, els camps tornaren a ser cultivats amb blat, userda, 
blat de moro, etc., de manera que es va perdre qualsevol 
rastre del camp d’aviació.

En la dècada dels anys quaranta, mentre el món esta-
va immers en la terrible Segona Guerra Mundial (1939-
1945), malgrat que, sobre el paper, Espanya es mantingué 
com a país neutral –tampoc no podia fer res més, tenint 
en compte que sortia de tres anys d’una sagnant guerra 
i tenia el país mig en ruïnes–, les paranoies del dictador 
Franco i dels seus assessors davant una possible invasió de 
la península per la frontera francesa engegaren ambiciosos 
plans de defensa passiva. En el decurs de 1943 es portà a 
terme un «acurat» estudi destinat a la possible reactivació 
d’alguns dels aeròdroms construïts pels republicans més o 
menys propers a la frontera, entre els quals, el de Canet. 
Finalment, a finals de 1944, a la província de Girona es va 
tornar a posar en funcionament el camp d’aviació del pla 
de Martís (Banyoles) per la relativa proximitat a la fron-
tera francesa i perquè reunia les característiques (situació i 
equipaments) necessàries per a convertir-se en una verta-
dera base aeronàutica per a vigilar i controlar les possibles 
incursions d’aeronaus «no amigues» sobre el territori espa-
nyol; funció que dugué a terme fins al 19485 .

En l’any 1946, l’Ejército del Aire féu un darrer recull-
inventari dels antics aeròdroms considerats com a poten-
cialment útils en cas de necessitat. Així, de tots se’n féu el 
corresponent plànol de situació i descripció. Fins i tot en 
el cas del «Aeródromo de Verges», es projectà la possible 
ampliació d’una tercera pista amb orientació de sud-est a 
nord-oest. A partir de llavors, la gran majoria dels aerò-
drom republicans de la guerra civil, entre ells el que ens 
ocupa, passaren a l’oblit absolut; tan sols en restaren com 
a record els edificis i refugis construïts, que anaren enru-
nant-se o desapareixent a mesura que avançava l’inexora-
ble pas del temps..., fins avui.

JAUME PRAT I PONS

4 Esparver, en català.
5 Malgrat tot, el camp d’aviació del pla de Martís continuà actiu fins a l’any 
1960.


