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Un somni frustrat
L’escola de formació de pilots  republicans de l’Alt Penedès

Avui fa exactament setanta anys 
que s’inaugurà a  can Maristany de 
Lavern l’Escola de Capacitació de Pilots 
Militars Republicans que depenia de 
l’Acadèmia de l’Aire de Sabadell

A cal Baqués, al carrer Sant Antoni 
de Sant Sadurní, s’hi va instal·lar 
mig d’incògnit el centre oficial i 
administratiu de l’escola de pilots 
de Lavern (Subirats)

El projecte es va frustrar arran l’ofensiva 
nacional de 1938, que va precipitar la 
derrota republicana, i els alumnes no van 
poder acabar-hi la seva formació

Carles Querol i Rovira 
carlesquerol.com

A l’estiu de 1938 res feia 
preveure un imminent 
desenllaç advers per a 
l’Exèrcit Popular fidel a 
la República, enfrontat 
als rebels encapçalats pel 
general colpista Francisco 
Franco. En aquests 
moments d’eufòria, 
s’establí a la nostra 
comarca una escola 
republicana de 
capacitació de pilots de 
caça que pretenia 
contribuir a capgirar 
l’hegemonia aèria de 
l’aviació nacional 
integrada per efectius i 
aparells de l’Alemanya 
nazi i de la Itàlia feixista.

Avui divendres, 20 de juny, fa 
exactament setanta anys que es 
va inaugurar oficialment l’escola 
de pilots republicans de Lavern. 
En aquella jornada històrica, tot 
feia presagiar que d’allí en sor-
tirien pilots ben preparats i prou 
experimentats per incorporar-se 
immediatament a La Gloriosa, 
denominació que identificava la 
força aèria de l’Exèrcit Popular. 
Deu o quinze dies després, els 
primers 25 alumnes van arribar 
en tren a l’estació de Sant Sadurní 
provinents de Barcelona des d’on 
van ser traslladats discretament 
a Lavern en un camió. 

Gairebé de forma simultània, 
els comandaments de l’escola van 
instal·lar els serveis administratius 
i oficials de l’escola de Lavern en 
l’immoble número 75 del carrer 
Sant Antoni de Sant Sadurní, 
propietat de la família Baqués, 
el qual havia estat incautat pel 
Comitè de Milícies Antifeixistes 
de la vila durant les primeres 
setmanes de la revolució de 1936. 
Quan aquests comandaments hi 
van arribar, ja feia tres mesos que 
hi residien els oficials d’Estat Major 
d’una esquadreta del Grup 26 de 
l’aviació republicana, amb base 
operativa a l’aeròdrom militar 
de Sabanell (Torrelavit). Per la 
seva banda, els pilots dels Xatos 
(Polikarpov I - 15) d’aquest camp 
es van establir a la torre confiscada 
de Mas Romaní a Sant Quintí de 
Mediona.

En tots quatre casos, s’actuà 
amb gran sigil, sense gaire osten-
tació ni notorietat per tal d’in-
tentar mantenir les respectives 
residències en la més absoluta 
reserva. 

El conjunt d’immobles de cal 
Maristany s’estava utilitzant fins 
aleshores com a centre de for-
mació de tanquistes depenent de 

l’exèrcit de terra i s’havia traspassat 
a l’exèrcit de l’aire per ubicar-hi 
l’escola de pilots annexa a la de 

Sabadell. També aquest complex 
de can Maristany s’havia confiscat  
l’estiu de 1936.

Extrema discreció

Can Maristany era un encla-

vament ideal per a aquest tipus 
d’activitat. La immensa torre cons-
truïda entre 1910 i 1912 per Pere 
Grau Maristany Oliver, comte 
de Lavern per designació reial, 
es trobava isolada enmig de les 
vinyes, allunyada del nucli urbà 
de Lavern, i s’hi podia accedir 
directament des de la carretera, 
sense haver de travessar la població. 
La discreció estava garantida. 

Quan el comte li va encarregar 
el projecte de la torre a un cosí 
seu, l’enginyer de camins Eduard 
Maristany Gibert, no li va imposar 
cap tipus de restricció, al contrari, 
el pressupost era il·limitat degut a 
la privilegiada situació econòmica 
de Pere Grau Maristany, oriünd 
i establert a Masnou (Maresme), 
el qual s’havia enriquit obrint 
mercats per als vins catalans a 
Amèrica del Sud.

La distribució interior sem-
blava feta a mida per a una escola 
amb règim d’internat. La cuina 
i el menjador de la planta baixa 
eren de grans dimensions, capaços 
d’atendre dotzenes de comensals 
sense massa complicació. A la 
primera planta i a la segona, sales 
i més sales, habitacions i més 
habitacions oferien el marc idoni 
per a les aules i les cel·les dels 
interns. Els cellers annexes oferien 
també molts espais idonis que 
completaven les necessitats del 
centre. 

L’existència i ubicació de l’Es-
cola de Capacitació de Pilots es va 
voler mantenir sempre en secret 
per tal d’evitar incursions per 
part de l’aviació franquista. Les 
mesures que es van prendre per a 
preservar-la eren diverses: d’una 
banda, els interns no podien fer 
fotografies ni informar del seu 
emplaçament als seus familiars i 
amics; en segon lloc, es van establir 
punts de vigilància a l’exterior del 
recinte per a dissuadir els curiosos.  
A més, quan els  alumnes sortien 
per a assistir a algun acte públic, 
de lleure, de confraternització o de 
pràctiques tenien expressament 
prohibit comentar res que perme-
tés descobrir la ubicació geogràfica 
del centre. I, finalment, també es 
va preveure que la correspondència 
per als interns s’enviés a una adreça 
de las Fuerzas  Aéreas, identificada 
en clau com 3ª R. Base E/33/3. 
Grupo A.

L’activitat docent de l’escola es 
desenvolupava principalment dins  
del complex de can Maristany en 
règim d’internat, si bé se sovin-
tejaven els desplaçaments dels 
alumnes a l’aeròdrom i a l’aca-
dèmia de  Sabadell per a realit-
zar pràctiques de mecànica i vol. 
Les classes eren  eminentment 

Imatge actual de can Maristany de Lavern (Subirats). El 20 de juny de 1938 s’hi va inaugurar l’Escola de 
Capacitació de Pilots Republicans. Foto actual de Carles Querol

El quadre de comandament d’un aparell Polikarpov I-15 (Xato) de fabricació soviètica que servia per a les classes 
teòriques a Lavern. Foto cedida per Ernesto González Armenteros.

Un model d’avió de pràctiques De Havilland Tiger Moth 82 que utilitzaven els alumnes de l’escola de Lavern. 
Disposaven, a més, d’un aparell Spartan EEN-030A, un Morane Saulnier EU-010, un Caudron E-080, un Breguet  
B-21 i un Gil-Pazó EE- 0140. Foto cedida per Ernesto González Armenteros.
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de tipus teòric: matemàtiques, 
física, aeronàutica i aerodinàmica, 
trigonometria, càlcul integral, 
meteorologia, armament i tècni-
ques de combat, primers auxilis, 
aeroports i aterratges d’emergència, 
aparells indicadors de vol i ús del 
paracaigudes.

El greus dèficits en pràc-
tiques de vol

Des del primer moment, però, 
s’evidencià una greu llacuna en la 
formació dels pilots a Lavern. Els 
tres aeròdroms republicans de l’Alt 
Penedès propers de Sabanell, Pacs-
Vilobí i els Monjos es trobaven 
ocupats per les esquadretes d’avions 
del Grup 26 que  realitzaven les 
habituals incursions al front i, a 
la vegada, eren objecte d’algunes  
ràtzies de l’aviació franquista. Cap 
dels tres no reunia les condicions i 
la seguretat necessàries per a què els 
alumnes hi poguessin fer les seves 
corresponents pràctiques. Tampoc 
es disposava, ni a la comarca ni 
als aeròdroms de reraguarda de 
Canudas (Barcelona) i del Vallès, 
d’aparells suficients per a les classes 
de vol dels alumnes. En conse-
qüència, existien serioses limi-
tacions que minaven la moral 
dels aspirants davant l’evidència 
de l’escàs progrés docent en les 
matèries de tipus pràctic.

     Els dirigents polítics i els 
comandaments de l’Exèrcit Popular 
que visitaven l’escola, així com el 
màxim responsable del centre, el 
director i els professors, intentaven 
mantenir l’entusiasme dels interns 
amb arengues sobre l’expectativa 
d’una victòria imminent al front 
de l’Ebre que permetria capgirar la 
situació i les prioritats pressupostà-
ries de la República i poder atendre 
així els requeriments d’aeròdroms 
i d’aparells. Però la situació bèl·lica, 
lluny d’evolucionar en sentit favo-
rable, va tendir a complicar-se fins 
que arran de l’ofensiva franquista a 
l’Ebre es va convertir en clarament 
adversa a aquella pretensió.

     Mentrestant, les esporàdiques 
hores de vol dels futurs pilots de 
Lavern  s’havien de compaginar 
amb les dels alumnes de l’Aca-
dèmia de l’Aire de Sabadell, amb 
moltes dificultats de coordinació 
i disponibilitat. Allí, els professors 
Sebastián Sampil i Roberto Alonso 
Santamaría, entre d’altres,  s’es-
forçaven per atendre’ls a tots.

      Aquest va ser el pilar més 
feble del projecte de Lavern. Vist en 
perspectiva, dóna tota la impres-
sió que en l’origen de l’operació 
es creia que la República podria 
aturar primer i intentar vèncer 
després l’avenç franquista, i que els 
seria viable obtenir més recursos 
i aparells per al front i per a la 
formació dels pilots. En aquelles 
circumstàncies va primar el volun-
tarisme, van fer de la necessitat vir-
tut i es van embarcar en una mena 
d’utopia que ara ens semblaria 
inviable: aprendre a tripular avions 
de caça... sense aeròdrom i aparells 
per a poder fer pràctiques.

La importància estratè-
gica de Sant Sadurní

El darrer quadrimestre de 1938, 

la vila de Sant Sadurní es va con-
vertir en un enclavament estratègic 
per a l’Exèrcit Popular. A més del 
pavelló d’Oficials de l’Estat Major 
d’una esquadreta del Grup 26 i dels 
serveis administratius de l’escola 
de pilots de Lavern instal·lats a 
cal Baqués del carrer Sant Antoni, 
s’hi ubicava una part dels tallers 
aeronàutics desmantellats de la 
ciutat de Reus i traslladats a can 
Codorniu, així com la Fàbrica 
Z de cal Benach destinada a la 
construcció i reparació de tancs. 
Esporàdicament, també descan-

saven uns dies a cal Baqués alguns 
dels pilots republicans més  reco-
neguts de l’època, com Miguel 
Zambudio Martínez (1918 - 1996) 
el qual tenia la base d’operacions 
a l’aeròdrom dels Monjos.

      A una població d’unes 4.000 
persones, descomptats els soldats 
sadurninencs destinats al front, s’hi 
afegien així els treballadors forans 
de cal  Benach;  els encarregats de 
l’administració, els professors i 
alumnes de l’escola de Lavern; els 
pilots i comandaments de l’aerò-
drom de Sabanell; els mecànics del 

taller aeronàutic, i els nombrosos 
refugiats civils d’altres zones de 
l’Estat que s’havien instal·lat en 
diversos immobles del municipi. 
Aquella allau de forasters contribuí 
a desorientar  qualssevol infor-

mador que pretengués alertar al 
bàndol contrari sobre l’existència 
d’objectius d’interès militar a la vila 
i a la comarca. Ningú sabia ben bé 

(ve de la pàgina anterior)

  / 15 20 de juny del 2008 ALT PENEDÈS

MEMÒRIA DE LA GUERRA CIVIL

DIRECCIÓ I ALUMNES DE L’ESCOLA
COMANDAMENT 

GARCÍA LARREA, Ramón (Tinent coronel)  

DIRECCIÓ

GOLDBERG KORNBERG, Manuel (Capità  director)
ROCA, Armengol (Capità professor)
MÁRQUEZ, A. (Tinent ajudant)
VELA ZANETTI, Ángel (Professor)
CASAS, E. (Tinent  professor) 
CASANOVAS, Miquel (Tinent enginyer)
LÓPEZ DE ZUGASTI, Aurelio (Sergent xofer)

ALUMNES  DE LES DUES PRIMERES 
PROMOCIONS *

1.AYUSO, Carlos
2.CASCANTE, Cesáreo
3.COLL, Eduardo
4.DE ANTA, Antonio
5.DÍAZ, M.
6.ESCORIGUEL, Artur
7.EUSTAQUIO, Eduardo
8.FUENTES, Carlos
9.GIL, Eduardo
10.GIMENO, Pedro
11.GIRAL, José
12.HERBERA, Juan
13.HERNÁNDEZ, A.
14.HERNÁNDEZ, Julio
15.LLAMBRICH, Pere
16.LÓPEZ, Jacinto

17.LORENTE, José
18.MAS, Bartolomé
19.MINGUET, Antoni
20.MÍNGUEZ, Jesús
21.NOGUERA, Andrés
22.ORTEGA, Eusebio
23.PALAU, Josep
24.PEREDA, Vicente
25.PINTO, Juan
26.QUÍLEZ, Práxedes
27.RIVEROLA, Enrique
28.SEBASTIÁN, A.
29.TURBICA, Juan
30.VACA SANTOS, Juan
31.VICENTE, Ángel

* Llista incompleta

Fotografia aèria captada per un aparell espia de l’Aviazione Legionaria 
italiana en la qual s’hi van assenyalar posteriorment els límits de 
l’aeròdrom republicà de Sabanell (Torrelavit) i la carretera a Igualada i 
Vilafranca. Els comandaments de l’esquadreta d’avions republicans que 
tenien aquest aeròdrom com a base d’operacions residien a cal Baqués de 
Sant Sadurní. Foto del fons de l’autor

Un dels models d’avió Polikarpov I-15 de fabricació soviètica, idèntic 
als de les esquadretes republicanes que tenien les bases operatives als 
aeròdroms militars de Sabanell, Monjos i Pacs-Vilobí. Foto del fons de 
l’autor

Miguel Zambudio Martínez, un dels mítics pilots republicans de 
l’esquadreta de caces Polikarpov I-15 de l’aeròdrom dels Monjos. A 
l’alçada dels ulls hi veiem el col·limador, una mira telescòpica dins d’un 
cilindre metàl·lic que permetia afinar la punteria quan disparaven sobre 
objectius enemics. Les metralladores estaven sincronitzades amb el motor 
de forma que els projectils no s’estavellessin contra l’hèlix giratòria. 
Zambudio descansava sovint a cal Baqués de Sant Sadurní. Foto cedida 
per Antonio Fenoll Martínez.

La casa Baqués, al número 75 del carrer Sant Antoni de Sant Sadurní, 
on s’hi van instal·lar el juny de 1938 els serveis administratius i oficials 
de l’escola de pilots de can Maristany de Lavern. L’immoble havia estat 
confiscat el 1936 pel Comitè de Milícies Antifeixistes local i hi residien des 
de l’abril de 1938 els oficials d’Estat Major d’una esquadreta del Grup 26 
de l’aviació republicana que tenia la base operativa a l’aeròdrom militar de 
Sabanell (Torrelavit). Foto de l’autor retocada per Pere Cantons

(continua a la pàgina següent)



què hi feien aquells personatges 
forasters, uniformats o no, que 
deambulaven els caps de setmana 
per la vila a la recerca d’alguna 
relació amical o sentimental, o 
d’on venien o on anaven aquells 
camions militars que travessaven 
el poble amunt i avall, o d’on 
procedien o quina era la destinació 
d’aquelles camionetes i cotxes 
oficials que entraven i sortien de 
cal Baqués per darrere del carrer 
Indústria, o d’on eren aquells joves 
soldats que ajudaven a la verema 
de 1938 o aquells altres que assis-
tien als balls dels diumenges a 
l’Ateneu.

Només així es pot entendre 
la confusió i la desorientació dels 
serveis d’espionatge franquistes a 
l’hora de concretar algunes de les 
instal·lacions republicanes sus-
ceptibles d’esdevenir objectius 
de l’ocupació.

Què se’n va fer d’alguns 
dels protagonistes d’aquesta 
història

En desmantellar-se l’escola de 
Lavern, a finals de desembre de 
1938 i els primers dies de 1939, 
uns deu alumnes van ser destinats 
a altres centres de formació de 
l’Estat i de la Unió Soviètica per 
a perfeccionar els seus estudis de 
pilot. La resta s’incorporaren al 
front de l’Ebre, en concret a les 
brigades d’infanteria 141, 151 i 
179 en les que la meitat hi varen 
morir. L’altre meitat van caure 
presoners del nacionals o es van 
retirar cap a la frontera francesa, des 
d’on van ser confinats en camps 
d’internament per a refugiats. 

Seixanta anys vivien encara 
Artur Escoriguel i Práxedes Quílez 
a França, Eduardo Eustaquio i 
Juan Herbera a Barcelona i Josep 
Palau a Girona. El 2000, Herbera i 
Escoriguel van visitar can Maristany 
però Eustaquio i Palau ja havien 
mort.

Aquests són els periples per-
sonals d’alguns dels protagonistes 
més rellevants d’aquesta histò-
ria:  
MANUEL TAGÜEÑA 
LACORTE

Aquest mític personatge, llicen-
ciat en ciències físiques, va visitar 
en una ocasió l’escola de Lavern 

on impartí una classe magistral, 
i s’allotjà a cal Baqués de Sant 
Sadurní. Sembla que l’acompa-
nyava el tinent coronel Enrique 
Líster. Amb només 25 anys, 
Tagüeña havia esdevingut cap 
del XV Cos d’Exèrcit de l’Ebre. 
S’exilià el 1939 i s’instal·là a la 
Unió Soviètica. Assessorà el general 
Tito de Iugoslàvia i després va 
estudiar la carrera de medicina a 
Txecoslovàquia. S’exilià a Mèxic el 
1955 en haver renegat de l’esta-
linisme i hi va morir el 1971. 

RAMON GARCIA LARREA
El màxim responsable de l’Es-

cola de Capacitació de Pilots s’exilià 
el 1939 a Mèxic. El 1981, amb el 
grau de comandant, va tramitar al 
Senat una cobertura d’assegurança 
d’invalidesa i  li va  prescriure la 
pena que se li havia imposat quan 
se l’acusà de rebel·lió militar.

MIGUEL ZAMBUDIO 
MARTÍNEZ

Pilot de caça republicà que es va 
hostatjar regularment a cal Baqués 
per descansar. El 24 de desembre 
de 1938, el seu Xato va ser abatut 
a Serós en un combat aeri contra 
aparells alemanys Messerchsmitt 

BF-109 i els italians Fiat CR-32 al 
servei de Franco. S’exilià a França 
greument ferit en una cama i morí 
a l’exili el 1996.  

MANUEL  GOLDBERG 
KORNBERG

Segons algunes informacions, 
el director de l’escola de pilots, un 
jueu d’origen polonès es va casar 
amb una noia sadurninenca no 
identificada que es deia Maria i  
que va morir  durant la guerra. 

S’exilià el 1939. Es trobava oca-
sionalment a Madrid el 1984 on 
va coincidir amb Artur Escoriguel 
a qui li va demanar que portés 
flors a la tomba de la seva primera 
muller enterrada en un cementiri 
que no va precisar. El 1990, amb 
74 anys d’edat, vivia a Santiago de 
Xile on s’havia tornat a casar.  Va 
morir el 4 d’abril de 1994 i el van 
enterrar el Cementiri Israelià de 
Conchalí, a la regió metropolitana 
de Santiago.

CRISTÓBAL FLORIDO 
SERRANO

Va ser destinat al pavelló d’Ofi-
cials d’Estat Major de l’esquadreta 
11, del  Grup 26 al carrer Sant 
Antoni de Sant Sadurní. El gener 
de 1939 va caure presoner dels 

nacionals a Seròs, prop de Fraga, i el 
van internar al camp de concen-
tració de la Universitat de Deusto. 
Quan  retornà, ja en llibertat al 
seu poble de Peñarrubia (Málaga), 
s’assabentà de l’afusellament del 
seu pare per part dels vencedors, 
de la misteriosa desaparició de la 
seva mare i de l’internament en 
un orfenat dels seus dos germans 
petits. Després de fer-se’n càrrec, 
retornà al Penedès, es va casar i 
s’establí a Torrelavit, on encara 
viu. 

ARTUR ESCORIGUEL 
CLOSAS

Va néixer el 1919 a Cervelló 
(Baix Llobregat), actualment resi-
deix a  Belfort (França) i malgrat la 
seva avançada edat es dedica amb 
entusiasme a les arts plàstiques. 
El 29 de desembre de 1938 va ser 
destinat al front i com integrant del 
XVIII Cos d’Exèrcit va combatre 
a l’Ebre, a Tarragona i a Manresa. 
S’exilià el 9 de febrer de 1939 i 
fou internat al camp d’Argelers. 
S’allistà a la Legió estrangera fran-
cesa i participà a la Segona Guerra 
Mundial. Fet presoner pels nazis, 
va ser utilitzat per a experiments 
mèdics mai no aclarits en un camp 
de concentració. Les seves memò-
ries escrites han servit de base en 
part  per a l’elaboració del present 
reportatge.

AURELIO LÓPEZ DE 
ZUGASTI

Sergent d’aviació oriünd de 
Màlaga. A finals del segon semestre 
de 1938 va ser ascendit a tinent. 
Era l’encarregat de la intendència 
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Dibuix fet el 1938 en motiu de la visita del tinent coronel Ramón García Larrea, responsable jeràrquic del centre. 
Els alumnes tenien prohibit fer fotografies per evitar que l’immoble arribés a ser identificat pels nacionals i el 
bombardegessin. La fotografia superior ens mostra el pati on els alumnes van rebre el seu cap a finals de 1938. 
Dibuix cedit per Artur Escoriguel i foto del fons de l’autor

Manuel Tagüeña  Lacorte (1913 - 
1971), va visitar l’escola de Lavern i 
es va allotjar a cal Baqués de Sant 
Sadurní. En el transcurs de la seva 
estada a can Maristany va impartir 
una classe magistral donada la 
seva condició de llicenciat en 
ciències físiques. Foto del fons de 
l’autor

L’única fotografia que es conserva 
de Manuel Goldberg Kornberg de 
quan era director de l’escola de 
pilots de Lavern el 1938. Foto 
cedida per Artur Escoriguel Foto cedida per Cristóbal Florido 

Serrano

Artur Escoriguel Closas poc abans 
d’entrar a l’escola de pilots de 
Lavern. Gràcies a les seves 
memòries escrites s’ha pogut 
reconstruir en detall aquest 
capítol de la història comarcal. 
Foto del fons de l’autor, cedida per 
Artur Escoriguel

Aurelio López de Zugasti formava 
part de la direcció de l’escola 
de pilots amb la graduació de 
sergent. La fotografia sembla 
talment un pastitx en haver-se 
retocat i colorejat amb aquarel·les 
amb molt poca gràcia. Foto cedida 
per  Francisco López  Llopart

(continua a la pàgina següent)
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de l’escola de pilots i de les quatre 
esquadretes d’aviadors del Grup 26 
ubicades a l’Alt Penedès. Va caure 
presoner del nacionals durant la 
retirada però aconseguí esca-
par-se. Mesos després es pre-
sentà a Sant Sadurní on ningú 
no el va reconèixer ja que s’havia 
aprimat molt, portava bigoti i 
es pentinava de forma diferent.                                                                                                                                                                                              
Va trobar feina a can Codorniu, 
es va casar amb la sadurninenca 
Teresa Llopart Lisart i van tenir 
quatre fills: Enric, Aureli, Francisco i 
Josep Maria. Era un gran afeccionat 
al ciclisme i va participar en curses 
de competició. Va morir el 1952 al 
seu domicili del Raval. Se’l coneixia 
pel mal nom de Xarel·lo. 

ÁNGEL VELA ZANETTI
Aquest professor de matemà-

tiques i física a l’escola de Lavern 
nascut a Milagros (Burgos) va morir 
de tuberculosi a l’exili mexicà. Era 
germà del pintor José Vela Zanetti 
(1913-1999), al qual vaig conèixer 
personalment a principis de la 
dècada dels setanta a la seu de 
l’Editorial Plaza & Janés d’Esplugues 
de Llobregat, gràcies al fotògraf 
Francesc Bedmar. El pintor, molt 
amic del propietari de l’editorial, 
Germán Plaza Pedraz, va realit-
zar uns murals per al vestíbul de 
l’empresa. Molt abans, el 1954, 
mentre es trobava exiliat a Nova 
York, ja havia creat el gran mural 
dels Drets Humans que decora la 
seu de Nacions Unides.

PERE LLAMBRICH
S’exilià el 1939 i es va instal·lar 

a Ceret (França) 
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Dibuix d’època d’autor desconegut de can Maristany de Lavern. Imatge cedida per Artur Escoriguel

12 de febrer de 1939. Artur Escoriguel dret i amb la jaqueta desbotonada abraçant amicalment els seus companys al camp d’internament de refugiats 
republicans d’Argelers. Per a sortir-ne es va allistar a la Legió estrangera i va participar a la Segona Guerra Mundial. Foto del fons de l’autor, cedida 
per Artur Escoriguel

HIMNE DE 
L’ESCOLA

DE PILOTS DE 
LAVERN
(Lletra dels 

alumnes i música 
militar)

En pie la juventud/arriba 

el corazón/vayamos al 

combate/a luchar con 

tesón./ Nos guia nuestro 

honor/ de servir con afán/ 

con fe y con entusiasmo/ 

la causa de la paz./ 

Trabaja, sin cesar trabaja/ 

que un mañana más feliz/ 

digno de ti/ podrás lograr./ 

Con tu entusiasmo y tu 

fervor/ al mundo llenas 

de ilusión/ unidos todos 

camaradas/ gritaremos 

al final/ con nuestros 

pechos/: ¡libertad! Pere Grau Maristany Oliver (1863-1927), el primer comte de Lavern per 
designació reial, va promoure entre 1910 i 1912 la construcció de la torre 
de can Maristany a Lavern (Subirats - Alt Penedès) on  el 1938 es va 
instal·lar l’escola de pilots. Foto del fons de l’autor 

Una de les escasses fotografies que s’han localitzat corresponent a 
l’aeròdrom de Pacs-Vilobí. A la imatge, un Polikarpov I-16 (Mosca) de 
la setena esquadreta republicana. Com es pot apreciar, el pilot va 
perfectament equipat amb un vestit de pell, una gorra i ulleres de 
protecció, quelcom poc habitual a l’època. L’aeròdrom de Pacs-Vilobí 
juntament amb el de Sabanell i els Monjos eren les tres implantacions 
de l’aviació republicana a la comarca de l’Alt Penedès. Foto del fons de 
l’autor


