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trajecte cap endavant per prendre impuls 
i volar, però féu una maniobra estranya i 
s’estavellà contra una olivera propera. Des-
prés, féu una volta de campana i l’aparell i 
el pilot, que es desllorigà el canell, patiren 
desperfectes que n’impediren el segon in-
tent, programat per al dia següent.
Aquest desgavell, ben típic en l’inici de 
l’aeronàutica, no desanimà ni el públic ni el 
pilot, que es va comprometre a tornar-hi per 
rescabalar-se de l’accident. El dia triat, el 23 
de juliol de 1911, Garnier s’enlairà —aquest 
cop sí— des del turó de Gardeny, amb un 
Bleriot de 50 cavalls. El miler d’espectadors 
que contemplava la proesa des del tossal 
l’ovacionà per la seva perícia i la seva valen-
tia i, també, per la lleialtat que mostrà vers 
la ciutat. L’Aeri Club de Lleida el distingí, se-
gons deia el diari ABC el 22 de juny de 1958, 
amb la insígnia d’or i brillants “por haber sido 
el primer aviador que cruzó el aire de Lérida”.
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Una mirada enrere:
el programa de 1911

L’AEROPLÀ VA ARRIBAR A LLEIDA 
PER LA FESTA MAJOR DE 1911!

Avui fa cent anys, l’Ajuntament de Lleida 
havia preparat l’arribada del primer aero-
plà. L’espectacle era el plat fort de la Festa 
Major de 1911, per la qual cosa la Comissió 
de Festes encarregà un gravat que il·lustrés 
la portada del programa al dibuixant llei-
datà Enric Trilles, en el qual aparegués un 
aeroplà sobrevolant Lleida. El dibuix escal-
faria l’ambient per a la performance doble 
d’aviació que s’havia preparat per a les qua-
tre de la tarda del dimarts 16 i dimecres 17 
de maig. L’acte consistiria en l’enlairament 
i l’aterratge posterior al tossal de Gardeny 
d’un aeroplà conduït per Monsieur Garnier, 
un pilot francès llegendari que aquells anys, 
els estius, anava de tournée per les locali-
tats espanyoles fent piruetes aèries amb un 
avió bastit per ell mateix. Garnier, un mecà-
nic establert a Sant Sebastià des de 1890, 
feia la competència, així, a Julien Mamet, 
un altre pilot francès que el febrer de 1910 
havia sobrevolat Barcelona, proesa que 
esdevingué el primer vol en sòl espanyol. 
Lleida imitava Barcelona i pretenia entrar 
a la petita història nacional com la segona 
ciutat catalana que veia un espectacle aeri. 
L’alcalde d’aquell any, Màrius Sol Mestre, 
de la Lliga Regionalista, acompanyat d’una 
banda militar i del seguici polític habitual en 
un acte d’aquest tipus, esperava captar la 
simpatia dels lleidatans amb l’exhibició dels 
últims avenços tecnològics.
 

Tanmateix, l’esdeveniment no resultà tan 
lluït com els organitzadors havien previst. 
Leonci Garnier (Auxerre, 1883 – Sant Se-
bastià, 1963) es va asseure a la cabina de, 
segons les cròniques, l’atrotinat aparell, un 
Havilland DH 9 que semblava l’esquelet d’un 
ocell antediluvià, davant una multitud expec-
tant, que havia pujat al turó des de Lleida i 
els pobles propers amb tartanes, someres 
i tota mena de vehicles no motoritzats. El 
pilot engegà l’aparell, que començà un ràpid 
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