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TONI ORENSANZ
La Sénia

H i ha bon record
dels nazis a la Sé-
nia. Mal que pesi.
Els pilots de la te-
muda Legió Còn-

dor van estar-se gairebé un any
en aquesta localitat del Montsià,
on utilitzaven l’aeròdrom militar
que, fins a l’abril de 1938, havia fet
servir l’aviació republicana. Els
aviadors alemanys van conviure
intensament amb els veïns del po-

ble –a aquelles alçades de la gue-
rra, ancians, nens i dones, bàsica-
ment– i a la memòria local hi han
quedatmil i una històries quepar-
len de soldats banyant-se a pèl, de
xocolatines o de com la primera
cavalcada de Reis que es va fer a
la població va sermuntadaper ini-
ciativa d’aquells aviadors que, un
cop dalt de l’avió i des de l’aire,
sembravenel pànic allà per on vo-
laven. Peròmés enllà dels records
de cadascú, cada cop apareixen
més i més fotografies sobre l’esta-
da dels nazis, una valuosa docu-

mentació que els estudiosos
s’apressen a posar en ordre.
El camp d’aviació que va ope-

rar a la Sénia durant la Guerra Ci-
vil té un lloc en la història aèria.
Construït pels republicans a mit-
jans del 1937, el camp tenia tres
pistes creuades de 1.200, 1.100 i
990metres. L’aviació republicana
opera des de la Sénia fins que els
franquistes arriben al Mediterra-
ni. Un cop cau Morella, l’abril de
1938, l’exèrcit republicà abandona

Centenarsde fotosdocumenten l’estadade l’aviació alemanyaa la localitat delMontsià
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Nazisa laSénia
5. Un dels avions
que connectava
regularment
l'aeròdrom de la
Sénia i Alemanya

4. Una de les casetes
de prefectura de
vols que hi havia
al camp d’aviació

3. Les joves del
poble baixaven
sovint a veure els
soldats i fer-s’hi
fotografies

2. Soldats nazis
esperen l’entrada
de la banda de
música de la Legió
Còndor a la plaça
de la Sénia

1. Soldats alemanys
fent la migdiada al
costat d’una tenda
de campanya
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Lademanda
de formació
creixper la
crisi econòmica
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