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Bàsquet i beisbol
La sorprenent introducció de l'esport nord-americà a Roses

Dades arxivístiques
CAT AMR 1.1. Ajuntament de Roses, sèrie 1.8. Correspondència. Carta de Lloyd E.
Colboch, tinent coronel de la base de Pení, a l’alcalde de Roses per la qual s’informa
d'un donatiu de 3000 pessetes per millorar la sala de ball. 22 de maig de 1961. Castellà.
CAT AMR 16. Arxiu d'Imatges, col·leccions de Complement, col·lecció Exposició
Històries al marge, autor desconegut, ca 1960-1964.
Història arxivística
Una de les sèries més interessants per cercar allò més impensable ha estat
tradicionalment la correspondència. La seva extremada heterogeneïtat la fa especialment
indicada per trobar-hi curiositats de tota mena. Dissortadament, només s'ha conservat
d'ençà l'any 1939 i tota la correspondència anterior fou, de ben segur, triturada. Fins a
l'any 1964 la seva ordenació s'efectuà per temes. A partir de 1965 s'inicià la forma actual
d'ordenar la documentació de manera cronològica.
Contingut
Es tracta d'una carta que el tinent coronel de la base de Pení, Lloyd E. Colboch, va dirigir
a Josep Maria Cortada Vilar, alcalde de Roses entre 1960 i 1964. Li comunicava que li
enviava un donatiu de 3.000 pessetes per millorar la sala de ball de la SUF, uns diners
que el president de l'entitat recreativa manifestava haver rebut. Aquest detall era la torna
del permís que les tropes nord-americanes del 875th Aircraft Control and Warning
Squadron de la USAF destacades a la base de Pení havien rebut per poder jugar a
bàsquetbol a l'esmentada sala durant l'hivern de 1960.
El tinent coronel Colboch també li comunicava que durant el bon temps practicaven
beisbol a uns dos quilòmetres al nordoest de Roses, encara que hom disposa
d'evidències fotogràfiques que també es practicà aquest esport al camp de futbol de la
Ciutadella.
Context
La instal·lació entre el 1956 i el 1959 d’una base militar de vigilància aèria a la muntanya
de Pení –en un context internacional marcat per la Guerra Freda i els intents del
franquisme per ser acceptat políticament– transformà, per sempre més, Roses. No
només per la nova línia del cel rosinca i empordanesa –amb les característiques boles de
fibra de vidre, actualment només una–, sinó per l’enriquiment social i econòmic que
comportà la presència americana. La moderna cultura ianqui, les noves formes de
treballar o la introducció d’un nou món tecnològic foren, només, alguns dels aspectes
que ajudaren a fer avançar una societat rosinca llastada per una guerra civil cruenta
socialment i onerosa demogràficament i econòmicament, i ancorada encara en el
reaccionarisme imposat pel règim franquista.
La convivència entre una societat eminentment pescadora i agrícola i una comunitat
basada en el coneixement tecnològic significà l’adopció d’actituds i valors ciutadans
completament nous, que, a curt termini, a més, ajudaren a adaptar Roses als imminents

canvis turístics que s’havien de produir. Les festes nadalenques infantils, la introducció
de nous esports com el bàsquet o el beisbol, les noves formes d’oci –amb l’obertura de
nous establiments–, l’impuls econòmic generat per la necessitat d’allotjar totes les
famílies nord-americanes, l’establiment d’unions matrimonials entre diverses noies
rosinques i aquells “exòtics” soldats, són només alguns dels fenòmens que provocà la
instal·lació del 875th Aircraft Control and Warning Squadron de la USAF a Pení.

El camp de beisbol al Pati d'Armes de les “Muralles”
Sigui com sigui, gràcies a aquesta carta podem afegir un nou ús a la venerable sala de
ball de la SUF, més enllà dels imprescindibles balls dels socis, els animadíssims
carnavals, els actes i mítings polítics que s'hi han celebrat, les presentacions de llibres i
les erudites conferències que han acollit: pavelló d'esports.
Més informació
Josep Maria Barris Ruset, "Ianquis at home", a Roses o la recerca de la zona grisa ,
Roses, Ajuntament de Roses, 2008, pàgs. 431-432.

