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Bombardeig de Roses 
i nit de terror 

JOSEP CLARA 

E l dia 30 d'octubre de 1936, 
mentre l'exércit insurrecte 
preparava l'assalt a la capi

tal de l'Estat, TEmpordá va ser es-
cenarl d'un esdevenlment que re
percutí profundament a totes les 
contrades de Catalunya: el bom
bardeig del Cananas a la badia de 
Roses. D'aquest fet, que fou pre-
sentat com un intent de desembar
cada de "facciosos" i que motiva 
l'aixecament del país en peu de 
guerra, volem parlar-ne ara i aquí 
amb la perspectiva del cinquante-
nari que s'escau, amb la contrasta
do de les diverses versions que es 
donaren del cas i les referéncies 
obligades a la repressió execrable 
que s'engegá contra les persones 
de dreta que hom suposava en con
nivencia amb els sollevats. 

Eren quarts de cinc de la tarda 
quan varen comenpar a correr ru-
mors que a Roses s'intentava des
embarcar una torta columna de gent 
armada. L'atcalde de la poblado 

costanera, Salvador Marcó, mili-
tant d'Esquerra Republicana, infor
ma els comissaris de la Generalitat i 
d'Ordre Public dient que un vaixell 
de guerra, la nacionalitat del qual 
no podía precisar, fiavia enfilat la 
puntería dets seus canons cap al 
poblé i havia disparat sense avís 
previ. 

La nova, inesperada, motiva de 
seguida una activitat extraordinaria 
per tal d'impedir alió que podía ser 
la preparacíó d'un desembarca-
ment. Es donaren ordres a les orga-
nitzacions obreros i ais partits d'es-
querra, i a les vuit del vespre ja es 
tenia preparada una columna ar
mada i municionada que marxava 
cap a Roses. "Els pobles de la pro
vincia de Girona —comenta L'Auto-
nomista del 31 d'octubre—, perca-
tats del perill feíxista que estava a 
les- portes, es posaren en peu de 
guerra sense esperar ordres de cap 
classe, per un moviment d'esponta-
neltat magnífic que será l'esbalal-
ment i l'admiradó deis demés po
bles, quan s'assabentin del braó 
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amb qué els treballadors de Catalu
nya han agafat les armes disposats 
a morir abans que veure trepitjat el 
seu sol per la invasió feixista". 

Segons que es deia, els que 
havien bombardejat Roses s'ha-
vien llangat en dues grans barcas-
ses cap a la costa i des d'aquestes 
embarcacions havien disparat amb 
fusells i metralladores. 

Aixó dona peu a parlar de la 
"criminal agressió facciosa" i a pren-
dre mesures per oposar-s'hi. El dia-
ri ja citat anunctava que en terres de 
Catalunya s'havien aixecat mes de 
200.000 homes i que havia estat 
publicat un decret cridant a files 
tots els ciutadans, classes i indivi-
dus deis contingents de 1935-34-
33-32, excepte els excedents. 

Temptativa de desembarcament? 

L'intent o el pretés intent de des
embarcament a Roses, per bé que 
poc tractat en la bibliografía de la 
guerra espanyola, suscita interpre-



tacions contradictóries que van del 
desmentiment a Tafirmació categó
rica. "Rosas, sueño dorado de los 
invasores", titula un setmanari de 
Madrid, aparegut el gener de 1937. 
La pregunta ciau és aquesta: existí 
realment l'intent? 

La versió mes completa en sen-
tit afirmatiu aparelx al Ilibre que 
dirigí Arrarás sobre la Historia de la 
Cruzada Española, que recolza en 
les afirmacions de Mauricio de Oli-
veira: 

"Mientras la artillería del cru
cero seguía preparando la opera
ción temeraria, algunas barcazas 
que traía a bordo eran arriadas al 
agua, y a ellas pasaban inmediata
mente hombres provistos de ame
tralladoras, fusiles y otro material 
de guerra. ¡El desembarco intentá
base sin la mayor vacilación! 

"¿Cuál era el objetivo del alto 
mando nacional? 

"Muy sencillo: primero estable
cer por sorpresa un frente en Cata
luña, y poner a Barcelona en serio 
riesgo; después, cortar la línea fé
rrea que, a través de Cataluña, per
mite la comunicación con Francia. 

"Una vez establecido dicho fren-
ce, nuevas fuerzas de desembarco 
lo reforzarían, y el caso revestiría 
una gravedad extrema. Sería difícil 
hacerlas reembarcar si llegasen a 
alcanzar una gran importancia nu
mérica". 

Segons aquest autor, les bar-
casses avangaren cap a la platja 
protegides peí foc del creuer, pero 
quan eren a 500 metros de térra, 
hom dispara des de la costa i ha-
gueren de retirar-se cap al Cana
rias amb morts i ferits. Tot i aixó 
narra un segon intent, assajat aque
lla mateixa nit, en el qual les bar-
casses "tropezaron con destaca
mentos rojos mucho más fuertes en 
número; sostúvose lucha de fusil, 
de granada de mano y de ametra-

Els temuts canons del "Canarias' 
Roses. 

que van sembrar el pánic a la badia de 

l ladora; y viendo que no era posible 
establecer una pequeña cabeza de 
puente, el Canarias encendió sus 
reflectores y protegió el reembar
que, que se hizo con absoluta nor
malidad". En definitiva, es parla d'una 
temptativa real i se la quaiifica d'he-
roica i de fallida \ 

Bombardeig per sorpresa 

Altrament, les narracions que 
ofereixen els qui estaven a bord del 
Canarias no parlen per res d'una 
operació de desembarcament, es 
limiten a presentar-nos l'atac com 
un simple bombardeig i valoren l'e-
fecte psicológic de la sorpresa. 

Vegeu, d'entrada, alió que n'es-
criu Alvaro Fuentes: 

"A las cuatro treinta aproamos 
la bellísima bahía de Rosas. Se tocó 
zafarrancho de combate. 

"Dentro de la bahía se hallaban 
dos barcos franceses, uno el Regi-
na-Racis y el otro no recuerdo el 
nombre. Parece que llegaron de 
arribadaforzosa debido al mal t iem
po anterior. 

"Atracado en el muelle estaba 
un guardacostas, el Marinero-Can
te, del tipo llamado 'palmatoria' por 
tener esta forma. También había un 
mercante de tres palos. 

"En el pueblo, !a gente, al ver al 
Canarias, lo tomó por marxista y se 
echó a la calle en meinifestación con 
banderas rojas y republicanas. Cuan
do izamos la bandera nacional 
—símbolo de la España G r a n d e -
aquella gentuza se llenó de confu
sión; algunos, sin esperar, 'ahue
caron'; pero otros, sin creer lo que 
veían —tanto pasmo y asombro les 
producía la bandera 'facciosa'—, se 
quedaron en los muelles mirándo
nos; pero cuando rompimos el fue
go sobre el Marinero-Cante huye
ron como liebres, a una velocidad 
de record, tomando las camionetas 
por asalto. Lástima de un came-
ramen. 

"Hicimos en total 41 disparos 
coníos cañones del 12; unodeel los 
cortó de cuajo la chimenea del bar
co rojo, que se incendió. También 
se le disparó al cuartel de carabine
ros, agujereándole. Lástima no ha
berle tirado con las torres" ^. 

Per la seva banda, Talmirall de 
la flota afirma: 

"Se tuvo especial cuidado en no 
dar a las casas, que quedaban de
trás, haciendo los primeros dispa
ros deliberadamente cortos para 
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dar t iempo a que huyera la gente 
que paseaba por el muelle; así lo 
reconoció el Alcalde o el que fuese, 
pues la primera noticia que se co
gió por la radio sólo hablaba de un 
marinero herido en el guardacos
tas. Pero de este incidente sacaron 
los catalanes toda la punta que les 
pareció y, seis u ocho horas des
pués, hablaban de las tentativas de 
desembarco con varias barcazas y 
gran número de tropas; las dos 
veces rechazados, naturalmente con 
grandes pérdidas, siendo perse
guidos por la aviación, etc. Es de 
suponer que los vecinos de Rosas 
se quedaran atónitos al enterarse 
de esta serie de patrañas. El resul
tado fue que la 'Generalidad' llamó 
tres o cuatro quintas, puso el grito 
en el cielo y se dispuso a defender 
las playas con milicianos. Excu
sado es decir el éxito de este golpe, 
pues la gente que amontonasen 
inútilmente en la costa lo estaría de 
menos en los frentes de tierra. Es
taban llenos de pánico hablando de 
la próxima invasión de Cataluña, de 
sus 200.000 hombres, etc., todo por 
cuatro tiros a un barco sin impor
tancia" ^. 

Arribats acf, hem de preguntar; 
imaginado o fracás? La mobilitza-

ció, el "Catalunya en peu de guer
ra", respongué proporcionalment 
al perill existent? 

En la narració deis fets*, l'al-
calde de Roses parla de la comedia 
de les banderes que efectúa el Ca
narias abans del bombardeig. Pri-
merament hissá l'ensenya republi
cana, seguidament la de Catalunya 
i a cont inuado la vermella; f inal-
ment enarborá la monárquica i dis
para la primera canonada. El bom
bardeig diu que dura un quart d'hora 
i que, a mes de produir esvoranos al 
Marinero Cante, afecta l'escola de 
la població. Pero no fa cap referen
cia a les barcasses de desembarca-
ment, ni a cap combat, i afirma que 
el creuer rebel fou vist al vespre en 
altres llocs de la costa, com Port-
bou, Cadaqués i Llanpá. D'acord 
amb aqüestes manifestacions, és 
evident, dones, que l'atac del Cana
rias ha de contemplar-se mes com 
unaesgarrapada momentánia, pen
sada per crear pánic a la rera-
guarda, que com una operado ago-
sarada de desembarcament. 

Pensem que hi hagué una exci
tado excessiva, fruit del pánic i del 
descontrol huma. Era la primera 
vegada que un creuer de la catego
ría del Canarias feia demostracions 

contundents a les nostres costes i 
que es vivia de prop un atac enemic. 

Ni t d e represá l ies 

Aquesta mateixa excitado, duta 
a extrems d'apassionadament de-
fensiu, produi una nit de terror i de 
violencia contra moltes persones 
de dreta. En moltes poblacions de 
les comarques es van viure unes 
hores tenses i trágiques, de repres-
sió sense contemplacions. 

Enmig de la si tuado enrarida, 
hom efectúa una munió de deten 
cions i s'acordá d'assaltar les pre-
sons de Girona, Olot i Sant Feliu de 
Guíxols per tal de dur a terme la 
revenja mortal. Trenta-set perso
nes, entre les quals predominaven 
els comerciants i els edesiástics, 
foren victimes mortals de la dura 
agitado nocturna, producto d'un fet 
puntual, pero també de ressenti-
ments anteriors. 

Efectivament, a quarts d'una de 
la nit del dia 3 1 , els milicians es pre
sentaren a la presó del seminari de 
Girona i ordenaren a sis presos sig-
nificats que es vestissin. Preveient 
la fi que els esperava, els empreso-
nats es negaren a sortir de les cel-

Un aspecte de ¡'artillería del "Canarias", famosa per la seva potencia de toe. 
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les. A la número 43, cinc de les 
victimes es protegiren amb maons 
de l'envá, que etls mateixos obriren 
per tal de teñir elements de defen
sa. Per aixó hom decidí de matar
los allá mateix, a trets de revólver, 
tal com ho feren amb en Batalla, a la 
cel.la 5 1 . 

Un testimoni directe va anotar 
aqüestes impressions en el diari 
que escrivia: "Hem passat la nit 
mes terrible del captiveri. Tota la nit 
gran trasteig de gent armada. A 
quarts d'onze han passat a obrir i 
tancar els forrellats de totes les cet-
les, causant torta depressió en tots 
els ánims. Sobre les tres de la mati-
nada han comenpat a sonar trets, 
pero abans s'han oít greus crits 
d'auxili ais guárdies exteriors del 
costat de l'horta; sembla que era en 
Batalla. Amb alguns intervals, hem 
oít com una trentena de dispars, 
havent-se repetit els crits. Encara 
no sabem els detalls de la matanpa, 
pero n'han matat sis, tots ells signi-
ficats polítics: Camil Conde, Martí 
Batalla, Busquets Norat, Domé-
nech (el que estava amb nosaltres), 
Picó, fill del coronel, i Ramón Adro-
her, president de rAcció Ciuta-
dana; a continuació de l'execució 
realitzada en les propios cel.les ha 
estat tret un cadáver i després s'ha 
tardat fins a les 6 o un quart de set 
del matí a treure els altres, conduVts 
amb un baiart i una camilla de la 
Creu Roja; alguns els arrastraven 
amb una manta peí corredor per 
guanyartemps. En Ramón Adroher 
encara era viu i gemegava amb to 
agonitzant (no era possible distin-
gir-ll laveu). Eren unsdotzeotretze 
els milicians armats que circulaven 
en les hores de latragédia. Els ferits 
son dos del sis, Adroher i Domé-
nech, els dos que hem vist portar 
per la camilla de la C.R." ^. 

De l'altra presó, situada a la ca
serna d'Artiileria, hom va fer sortir 
deu presos mes, els quals foren 
conduits directament al cementirl, 
on foren executats. 

A Olot, la revenja va teñir per 
escenari el camp de Tria!. Hi morl-
ren onze persones, entre eltes un 
religiós agustí del convent de Cale-
lla (Maresme). Ramón Grabolosa, 
que tenia 15 anys quan ocorregué 
el fet, ha comentat: "Res no justifi-
cava aquella matanpa. Els cadávers 
de les victimes després foren esti
báis en una camioneta i traslladats 
al cementirl municipal (...) Només 
els anys trobaran una expl icado 
plausible, sense que mai deixi de 
responsabilitzar-se'n la nostra ge
nerado" ^. 

Revista de Giiona 

Victimes de la repressió 
del 30-31 d'octubre de 1936 

Girona 
Ramón Adroher Guytó 
Josep Barceló Casademont 
Martí Batalla Poch 
Antoni Busquets Norat 

Viceng Cano Serra 
Camil Conde Carballo 
Lluís Doménech Pujol 
Joaqulm Font Fargas 
Albert Gomls Llambias 
Pere Granes Caros 

Valenti Güell Maymí 
Joaquim Lloret Plana 
Lluís A. Noguera Massa 
Lluis Picó Boada 
Ramón Tarrés Feliu 
Josep M. Torrent Sala 

Olot 
Ramón Arques Masollver 
Ramón Batlle Figueras 
Josep M. de Bolos Llavanera 
Victoria Díaz Gutiérrez 
Ramón Llongarriu Cátala 
Jesús Miguel Girbau 
Joan Plana Moreu 
Josep M, Plana Moreu 
Joan Romero Alcaraz 
Manuel Sellas Cardelús 
Manuel Serra Legares 

Sant Feliu de Gufxols 
Sants Boada Calzada 
Emili Calzada Marsal 
Pere Compte Figueras 
Enecon Girbau Valls 
Adetard Magí Camps 
Josep Noguer Rosa 
Josep Perelló Cunill 
Rufí Roma Roca 
Josep Vilaret Xatart 
Josep Vivas Borjas 

A Sant Feliu, els empresonats 
que van ser escollits per a la reven
ja també foren conduVts al cemen
tirl i allá mateix hom els executá. Es 
dona la casualitat que deu dies 
abans, les autoritats locáis havien 
rebut un comunicat de Francesc 
Isgleas, dirigent ganxó de la CNT, 
que formava part de la comissaria 
de defensa militar de les comar
ques gironines, on anunciava que 
tota la Costa Brava havia estat de
clarada zona de guerra per ais efec-
tes de defensa del litoral i recoma-
nava que "en el vostre terme muni
cipal tingueu cura del mantenlment 
de l'ordre públic evitant tot acte de 
violencia que resultarla perjudicial 
per la causa que tots estem de-
fensant" ''. 
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31 
33 
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39 
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39 
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professiá 

comerciant 
cap administ rado 

milita ncla 

Tradicionalista 
— 

empleat municipal APC [CEDA] 
advocat 

escrivent 
metge 
pilot mercant 
professor 
mestre 
agent d'assegu-
rances 
comerciant 
estudiant 
estudiant 
__ 
argenter 
inspector enseny. 

aprenent 
comerciant 
farmacéutic 
religiós 
advocat 
religiós 
fabricant 
comerciant 
empleat 
fuster 
comerciant 

capellá 
capeilá 
capellá 
comerciant 
capellá 
capellá 
capellá 
comerciant 
comerciant 
ferroviari 

Renovación 
Española 
Tradicionalista 
Tradicionalista 
Tradicionalista 
Tradicionalista 
— 
Tradicionalista 

Tradicionalista 
Falange 
Falange 
Tradicionalista 
Tradicionalista 
Tradicionalista 

Tradicionalista 
— 
Tradicionalista 
~ 
— 
~ 
— 
— 
— 
--
~ 

~ 
~ 
._ 
~ 
— 
„ 

— 
— 
APC [CEDA] 

Comentar i final 

Per valorar adequadament els 
fets del 30-31 d'octubre de 1936, 
cal situar-los en el context precís de 
la guerra civil, en uns moments en 
qué la batalla de Madrid podía do
nar un tomb decisiu a la Iluíta si els 
nacionals aconseguien de rendir la 
capital de l'Estat. Es temia per Ma
drid, i l'agressió imprevista a la ba-
dia de Roses accentuá el perill a 
Catalunya. 

Feia pocs dies que la Generali-
tat havia dissolt l'actuació deis co
mités antifeixistes, pero de fet la 
CNT-FAI va mantenir parcel.les de 
poder en el camp de l'ordre públic i 
la defensa fins ais esdeveniments 
de maig de 1937. Aquesta organit-
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Un$ mesos desprós de l'atac del "Cananas", va aparéixer en aigües del 
Cap de Creus una mina submarina que va ser remolcada fins a la badia de 
Roses. 
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zació revolucionaria, tot i que entre 
els seus dirigents hi havia homes 
assenyats com Peiró, que conside-
raven que els crinninals no podien 
ser revolucionaris, es trobá impli
cada en la repressió fatal. A Girona 
hom acusa Salvador Pinol de les 
morts produVdes al seminari, i a 
Olot es cita el nom de Pere Molas, 
ambdós de la part mes exaltada de 
l'organització anarquista^. 

Peraaquestsindiv idus, la guer
ra contra el feixisme era una guer
ra a mort, i s'havia de ser implacable 
amb els que hi sintonitzaven. 

Tot amb tot, aquest esperit de 
revenja no va ser un patrimoni ex-
clusiu deis homes exaltats de la 
CNT-FAI. A l'attre costat es donaren 
molts casos similars d'execució rá
pida després d'un bombardeig. El 
diari católic ideal, de Granada, in
forma l'11 d'agost de 1936 que "en 
la [mañana] de hoy han sido ejecu
tados [...] quince [paisanos] por 
represalias del bombardeo de la 
población civil en el día de ayer, en 
virtud de lo dispuesto en el bando 

dictado a este efecto" ^. Per la seva 
banda, el general Queipo de Llano 
manifestava com si res el 8 de se-
tembre de 1936: "He dado orden de 
fusilar a tres familiares de cada uno 
de los marineros del guardacostas 
que ha vuelto a bombardear La 
Línea" ^^. 

Si els que es deien d'ordre i 
volien posar ordre actuaven d'a-
questa manera, qué es podia espe
rar d'una gent molí mes inculta i 
marginada que, com la multitud 
pre-industrial, era "violenta, impul
siva, susceptible ais rumors i pro
pensa ai pánic"? 

El diari L'Autonomista, l'en-
demá deis fets, sense parlar direc-
tament deis assassinats, reclamava 
disciplina, serenitat, sentit de go-
vern i organització, i afegia que "nin-
gú, ningú, en els rengles antifeixis-
tes, no ha d'obrar peí seu propi 
compte". Era una manera d'opo-
sar-se a certes actuacions com la 
que ens ocupa. També persones de 
diversos partits protestaren per les 
matances col.lectivos, pero de res 

no serviren les expressions de con-
demna. Quan el Canarias torna a 
fer demostracions davant l'Escala i 
Palamós, elsdies 11 i 17 de novem
bre de 1936, es repetiren les repre-
sálies en altres indrets. El vaixell 
rebel acostava la guerra i la Iluita 
fratricida a les comarques catala
nes amb tot el dramatismo i la ira 
Incontrolable que desferma una guer
ra d'aquesta mena, i mes quan jun-
tament amb la guerra es viu una 
revolució social. 

Josep Clara és historiador. 
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