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Col·laboracions

L’AERÒDROM REPUBLICÀ 318 (II). FETS DE GUERRA

El conegut com a Aeròdrom de Verges, en referència 
a la població propera més important, o Aeròdrom 318 
segons la codificació emprada per l’exèrcit republicà, 
fou concebut com un camp d’aviació secundari, des-
tinat bàsicament a tasques de vigilància i protecció de 
costes. Aquest fou el motiu pel qual, mentre restà en 
funcionament, disposà de pocs recursos. 

El mes de maig de 1938, sense estar acabat del tot, 
arribaren al camp els primers aparells: nou avions de 
reconeixement i bombardeig lleuger d’origen txecoslo-
vac Aero A-101, coneguts popularment com a Felipes, 
muntats i provats als hangars de Cabanes. Més tard 
també s’hi afegí una petita esquadrilla de «caces» com-
posta per aparells d’origen rus Polikarpov I-16 Mosca 
i, finalment, també hi tingueren cabuda alguns atro-
tinats avions francesos Gourdou-Lesseurre LGL-32 per 
a fer vols de pràctiques i reciclatge «[...] per no perdre 
“el veure el terra”»1 .

Pel que fa a l’activitat del camp, podem fer-nos-en 
una idea consultant el Llibre diari d’operacions de la 
30a Bateria de Costes de l’Agrupació Nord2, defensa de 
costes del Port de la Selva, on, entre el mesos de maig 
i juliol de 1938, apareixen les següents anotacions re-
ferents a l’aeròdrom –val a dir que se n’ha respectat 
l’escriptura original–: 

• 7 de junio de 1938 / 9:35 Que del campo de Ver-
ges han salido 2 aparatos en vuelo de reconocimiento a 
2.000 m. de altura.

• 24 de junio de 1938 / 20:40 Comunica Deca Gerona 
que ha salido un caza del campo de Verges.

• 25 de junio de 1938 / 18:10 Comunica Deca Gerona 
que han salido dos aparatos del campo de Berges.

• 14 de julio de 1938 / 19:50 Comunica Deca que 
han salido cinco aparatos del camp de Berche. / 19:52 
Comunica Deca Gerona que del campo de Berche han 
salido dos aparatos más.

• 17 de julio de 1938 / 9:25 Comunica Deca de Ge-
rona que ha salido del campo de Vergel un aparato, más 
un correo rumbo norte / 10:25 Ha salido un aparato de 
Vergel / 20:45 Del camp de Vergel sale una aparato para 
volar por el sector.

• 19 de julio de 1938 / 15:10 Comunican que del 
campo de Vergel ha salido un aparato local runbo N.E.

Malgrat la poca activitat, el camp va tenir participa-
ció en algunes accions de guerra a les comarques giro-
nines. A continuació trobareu alguns d’aquests «fets 
de guerra» relacionats amb l’Aeròdrom 318, que hem 
pogut recuperar gràcies, bàsicament, a la memòria dels 
qui en aquell temps eren nens:

Canarias. En una de les freqüents incursions per la 
costa gironina, el creuer de guerra Canarias, un dels 
més tristament famosos vaixells de guerra del bàndol 
«nacional», es trobava navegant prop de l’Estartit. 
Donada l’alarma, un dels Felipes (bombarder lleuger 
Aero A-101) s’enlairà per tal de foragitar-lo, però va 
tenir la mala sort que l’artilleria del vaixell el tocà de 
ple tot just acostar-s’hi i caigué en picat, «les ales se li 
van plegar!», i s’estavellà al camp dels Oms, propietat 
de can Ballester i molt proper a l’entrada de l’aerò-
drom. Per sort el pilot pogué saltar a temps de l’aparell 
i, amb l’ajut del paracaigudes, «aterrar» a sobre d’una 
figuera situada al costat de l’«empalme» (trencant en 
direcció a l’Escala), on quedà colgat, amb uns quans 
ossos trencats però viu. Durant alguns dies, el munt 
de ferralla en què es convertí l’avió estavellat fou lloc 
de peregrinació d’una gran multitud de curiosos, so-
bretot mainada.

«Un dia van venir dos avions de Franco que anaven a bombardejar el camp d’aviació de Celrà i els 
van sortir dos avions d’aquí al camp, dos “caces” d’aquells que en deien Mosques. I, pim i pam, veies 

les bales verdes, vermelles..., d’un costat i de l’altre.»

Records de Miquel Puig i Busquets ,
durant quaranta anys, masover del mas d’en Mach

1 Records de Robert Vilar, pilot republicà.
2 Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, col·lecció «Manuscrits», núm. 52. 
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Combat al cel. Un dia 
l’observatori situat dalt 
la muntanya de l’Estar-
tit donà avís que dos 
bombarders franquistes, 
Savoia-Marchetti SM79 
Esparver de l’Aviazione 
Legionaria Italiana amb 
base a l’illa de Mallorca, 
s’endinsaven lentament 
per terres catalanes tot 
seguint el curs del riu 
Ter, «[...] anaven molt a 
poc a poc, tot fent un so-
roll similar a “rramoon, 
rramoon, rramoon”». Al 
cap de poca estona s’enlairaren dos dels Mosques («ca-
ces» Polikarpov I-16) destinats al camp per tal d’in-
terceptar-los. Malgrat l’intens intercanvi de foc de 
metralladora, cap no féu blanc. Malgrat tot, els dos 
avions enemics aconseguiren descarregar unes quantes 
bombes prop de Verges, sense que produïssin danys.

Aterratge forçós. Una tarda de tardor de 1938, un 
avió republicà de tipus «caça» que venia de fer una 
missió de reconeixement es quedà sense combusti-
ble poc abans d’arribar a l’aeròdrom. Llavors el pilot 
decidí efectuar un aterratge d’emergència en una ex-
tensió de terreny situada davant de can Buixò d’Ullà, 
un gran masia situada a l’entrada del poble venint de 
Torroella. L’aparell féu terra davant l’atònita mirada 
de cinc nenes (Mercè Pagès, Rossita Bagudà, Carmeta 

Resclosa, Maria Bagudà i Pilar Vicens), que en aquells 
moments es trobaven jugant a l’era de la masia, al bell 
mig de la trajectòria de l’aparell en la seva desesperada 
maniobra d’aterratge. Per un moment els va semblar 
que l’avió se’ls precipitava al damunt, però en el darrer 
instant, gràcies a la perícia de l’aviador, l’aparell es des-
vià bruscament per a acabar encastant-se a la gruixuda 
paret de la pallissa del costat de la casa, on el morro de 
l’avió féu un forat de dimensions considerables. Des-
prés d’uns moments inconscient, el pilot, d’origen rus, 
amb l’afany de saber en quina Espanya es trobava, no 
parava de preguntar a les nenes: «Franco o Negrín?, 
Franco o Negrín?» (nacional o republicà?). Al cap de 
pocs dies, el malmès aparell fou recollit i traslladat a 
l’aeròdrom veí.

Bombardeig. El dia 23 de gener de 1939, davant 
l’alarma que quatre avions italians estaven bombarde-
jant l’Escala, tots els Mosques del camp s’enlairaren i es 
dirigiren cap a la propera població. En arribar-hi, no 
van trobar hi amb cap avió enemic, ja que aquests feia 
estona que havien descarregat la seva mortífera càrrega 
(40 bombes de 100 kg i 20 de 20 kg, segons constà en 
el comunicat italià de l’operació) per després tornar 
per on havien vingut. Sembla que el primer objectiu 
dels feixistes era bombardejar el Port de la Selva, però 
a causa de les condicions climatològiques, en el darrer 
moment es decidiren per l’Escala. La memòria popu-
lar parla que es deia que els espies franquistes havien 
comunicat al seu Estat Major que, per aquelles dates, a 
la població escalenca hi havia Juan Negrín, llavors pre-
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El creuer Canarias, un dels objectius dels avions de Canet

El bombardeig de l’Escala del 23.1.1931 (Foto: DdG)
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sident del Govern republicà. Fos pel motiu que fos, 
el tràgic resultat d’aquell bombardeig a l’Escala va ser 
de 15 morts.

Retirada. A principis de febrer de 1939, durant 
la retirada cap a la frontera francesa, una part de les 
malmeses tropes republicanes es replegaren i posici-
onaren pel territori comprès entre Verges i Torroella 
de Montgrí, sobretot dins els límits de l’aeròdrom. 
L’objectiu era intentar frenar l’imparable avançada de 
les tropes franquistes, concretament de la Divisione 
Legionaria Frecce Azzurre (Fletxes Blaves). Els repu-
blicans excavaren, a la desesperada, una tirallonga de 
trinxeres en ziga-zaga, tota vora el costat esquerre del 
riu Ter, des del lloc conegut com la Resclosa (Canet 
de la Tallada) fins passat Verges (ja dins el terme mu-
nicipal de Jafre) per tal de poder repel·lir els intents 
dels nacionals de travessar el riu sobre feixos de canyes 
lligats els uns amb els altres a la manera d’improvisats 
vehicles aquàtics. La resistència va durar només un 
parell de dies, i els republicans marxaren a corre-cuita 
la nit del 6 al 7 de febrer en direcció a Figueres; abans, 
però, volaren els ponts sobre el Ter de Verges i Torro-
ella de Montgrí. Un soldat republicà que tenia totes 
dues cames trencades decidí atrinxerar-se a la zona de 
la Resclosa i resistir fins al final; la mort li sobrevingué 
en mans d’un soldat italià que el matà per l’esquena.

Durant la retirada, els darrers dies del mes de gener 
i els primers de febrer de 1939, el personal i els avions 
encara destinats al camp foren enviats a corre-cuita 
als propers aeròdroms de Figueres Nord i Vilajuïga, 
per a acabar passant finalment la frontera. Més d’un 
avió republicà, en la seva desesperada fugida cap a ter-
res franceses, féu escala a l’aeròdrom. Curiosament, 
sembla que el passatger d’un d’aquests vols de fugida 

s’oblidà una maleta amb documentació (telegrames, 
cartes, relacions de passatge, etc.) del camp d’aviació 
republicà del Prat de Llobregat. Actualment aquesta 
documentació, que mai no arribà a la destinació final, 
es conserva a l’Arxiu Municipal de Verges.

JAUME PRAT I PONS

El mas Buixò, d’Ullà, on s’estavellà un dels avions de la base




