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Presentació

Una vegada més i mitjançant la publicació que teniu a les mans donem continuïtat al projecte editorial 
de les Publicacions Municipals de Blanes. La voluntat de l’Ajuntament ha estat sempre la de contribuir 
a engrossir el patrimoni bibliogràfic sobre la vila de Blanes i ara ho fem amb un nou volum d’una de les 
quatre diferents col·leccions editorials que tenim en marxa.

Fa poc sortia a la llum el segon volum de la Col·lecció Lectura Popular Blanenca. Es tractava d’una acura-
da edició que aplegava íntegrament tots els dibuixos i els textos de la sèrie Estampes blanenques que Josep 
Pruna havia publicat a la revista Recvll. Ara presentem l’edició del segon volum de la col·lecció Fons de 
l’Arxiu, que pretén donar a conèixer al públic interessat en el patrimoni documental de Blanes alguns 
dels fons que hi ha dipositats al nostre Arxiu Municipal.

El llibre, igual que l’exposició que s’ha preparat a la Casa Saladrigas, duu per títol Francesc Salt (1895-1970), 
la mirada del poble. Blanes a través d’un fotògraf per descobrir i ha estat coordinat i realitzat pels tècnics de 
l’Arxiu. En ell s’hi reprodueix una part significativa de l’extraordinari fons personal del blanenc Francesc 
Salt que es custodia a l’Arxiu. Primerament, hem d’agrair a la família del fotògraf, especialment a la seva 
filla Fina Salt Vilanó, la sàvia decisió de dipositar els originals fotogràfics del seu pare a les instal·lacions 
de l’Arxiu Municipal. Amb la seva actuació han permès que es doni a conèixer aquest valuós llegat gràfic 
del Blanes més popular i costumista i, al mateix temps, s’ha aconseguit que resti ben instal·lat i en òpti-
mes condicions per a la seva conservació futura.

En segon lloc, haig de confessar que l’obra de Salt ha esdevingut una grata descoberta personal. Penso 
que la seva obra, tot i la seva magnitud i el seu gran valor documental, havia passat inadvertida per a 
molta gent. Malgrat que moltes de les fotografies daten de la primera meitat del segle XX, algunes d’elles 
m’han ajudat a recordar, a través d’unes magnífiques perspectives, persones i paisatges de la meva in-
fància. Em refereixo especialment a les fotografies de les colles de blanencs que assisteixen al centenari 
aplec de l’Amor de Cala Bona o als esplèndids retrats de pescadors.

Ben segur que les generacions més grans de blanencs sabran trobar aquella imatge que els faci retrocedir 
en el temps, per recordar vivències de tot tipus. També desitjo que les fotografies d’en Salt serveixin a les 
generacions més joves de blanencs, així com als visitants i als qui acaben d’arribar al poble, a entendre 
millor com era la vida a Blanes en temps passats i els ajudi a sentir-se més identificats amb el poble que 
els acull. 

Josep Trias i Figueras
Alcalde de Blanes



    Joan Vilanó Carreras, 
Joan Vilanó Paratje, 

Francesc Salt Pruna, 
Dolors Vilanó Carreras, 
Bonòsia Carreras, Josep 

Vilanó Carreras, Quimet 
Vilanó Carreras i espo-

sa. Mas Domènech.
c. 1918.

 Núm. Reg. 06322.
Fons Salt (AMBL)

  Francesc Salt a l’estudi 
de Josep Pons Girbau. 

Foto Pons.
Núm. Reg. 06550.
Fons Salt (AMBL)

Francesc Salt i els seus 
pares. Foto Pons.

Núm. Reg. 06538.
Fons Salt (AMBL)
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D’uns anys ençà, la investigació en el camp de la història de la fotografia blanenca està prenent un bon caire. 
Tothom qui hagi estat una mica atent a l’actualitat cultural en aquest terreny recordarà l’estudi dut a terme sobre 
el fotògraf de premsa, Joaquim Robert, amb la conseqüent exposició i l’edició d’un complet catàleg. Poc després, 
amb en Josep Maria Padern, un altre component de l’AFIC, es repetiria l’experiència. En aquest cas l’exposició i el 
catàleg exploraven les relacions creatives entre el fotògraf i el seu germà, el pintor Joan Padern.    
També cal recordar l’excel·lent exposició que la Fundació “La Caixa” va dedicar al desconegut fotògraf blanenc Jo-
sep Alemany i Bori (1895-1951), un artista que va desenvolupar la seva creativitat entre l’avantguarda americana i 
que per primera vegada es podia veure a l’Estat Espanyol, primer a Madrid i després a Girona. O la darrera de les 
aportacions a la historiografia fotogràfica: la protagonitzada per la col·lecció en fascicles anomenada l’Abans; un 
valuós treball de recopilació i anàlisi gràfica a partir de metodologies germanes com l’antropologia i la història. 
Ens enorgulleix poder dir que l’Arxiu, d’una manera o altra, ha estat darrere de totes aquestes iniciatives i que el re-
descobriment i la presentació en públic del fons del fotògraf Francesc Salt pretén incidir novament en aquesta línia.

Fins fa pocs mesos les úniques referències que teníem sobre en Francesc Salt eren que havia estat aprenent del 
magnífic fotògraf Pons Girbau i que hom deia que també havia fotografiat pel seu compte. No en sabíem gaire 
res més. Tot va començar a partir que els editors de l’Abans ens varen encarregar el pròleg del volum de Blanes. 
Durant el procés d’elaboració vàrem decidir dedicar algun dels paràgrafs del text als principals responsables de la 
producció fotogràfica: els fotògrafs. Aleshores, mentre investigàvem sobre aquest col·lectiu, vàrem conèixer la Sra. 
Josefina Salt, gràcies a les indicacions de la qual obtinguérem les referències necessàries per incloure el seu pare 
en el nostre text sobre els fotògrafs que havien treballat a Blanes. Després d’aquest primer contacte, en vindrien 
d’altres, i aviat la Sra. Salt ens va mostrar el llegat que havia conservat del seu pare. Il·lusionats nosaltres per la 
“descoberta” i la família pel nostre 
interès, varen decidir confiar-nos el 
fons perquè tinguéssim cura tant de 
la seva conservació com de la seva 
difusió. El pas següent va ser l’ingrés 
de la documentació a l’Arxiu Muni-
cipal per ser tractat convenientment 
i decidir-ne l’estratègia de difusió. 
Una primera ullada a la documenta-
ció ens indicà que el fons constava, 
aproximadament, d’uns 250 nega-
tius sobre placa de vidre, 33 plaques 
estereoscòpiques, d’uns 700 nega-
tius sobre plàstic i d’uns 750 positius 
en paper. Cal esmentar, en aquest 
sentit, que el que hem ingressat a 
l’Arxiu només és una part de la pro-
ducció del fotògraf. Pel que sembla, 
antigues inclemències meteorològi-

L’últim redescobriment de la fotografia 
blanenca: el fons Francesc Salt.
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ques sumades a algun trasllat d’habitatge varen fer que bona part del seu material fotogràfic es perdés. A grans 
trets, les fotografies de Francesc Salt abasten un període cronològic que s’inicia pels volts de 1919 i que s’allarga 
fins a finals de la dècada dels cinquanta. Malgrat això, hi ha algun reportatge dubtós que, si es confirma la seva 
autoria, allargaria la cronologia del fons fins l’any 1962. La majoria d’aquestes imatges ja s’han digitalitzat i es 
troben en procés de descripció arxivística.

Estem davant, doncs, d’un fons que no destaca per la seva quantitat d’imatges, sinó més aviat per l’abast crono-
lògic, la singularitat temàtica i la condició d’inèdites que tenen la majoria de les seves fotografies. Aquest darrer 
aspecte ha estat el més insòlit de comprovar ja que no només fa referència a l’obra creada, sinó perquè també 
afecta el seu autor. A mesura que anàvem revisant les imatges del fons, ens sorprenia cada cop més veure que la 
historiografia i la bibliografia locals, puntals bàsics de referència i d’informació per a nosaltres, no s’havien ocupat 
mai d’aquest autor. La cerca d’informació a través d’aquests canals habituals va resultar del tot estèril. Per aquesta 
via, el treball del fotògraf era desconegut totalment. Amb això el que vàrem constatar és que la transmissió de la 
memòria de l’obra d’en Salt havia quedat circumscrita al pla familiar, al cercle d’amics i veïns de la família i entre 
part de la seva antiga clientela, sobretot entre alguns dels joves afeccionats a la fotografia del final de la postguerra. 
És per això que pensem que, en aquest cas potser seria agosarat parlar del descobriment d’un fotògraf, però 

que potser no ho és tant parlar del seu redes-
cobriment: redescobrir i reconèixer la figura i la 
vàlua de l’obra d’un fotògraf que mereix un lloc 
destacat dins la creació fotogràfica local, sobre-
tot pel profit que avui en podem treure de la lec-
tura de la seva obra. En efecte, atès que com va 
dir l’anglès J. Herschel “la fotografia és escriure 
amb la llum”, nosaltres podem fer una lectura 
de l’obra d’en Francesc Salt que, a banda de 
permetre’ns rebre puntuals descàrregues senti-
mentals per la contemplació de persones o pai-
satges estimats, ens acosti al coneixement cien-
tífic del passat ja que pot esdevenir una perfecta 
font històrica, sempre que en fem una crítica 
interna. És per això que tractarem d’aproximar-

nos als discursos visuals de l’època de Salt, a la seva estratègia comunicativa i també als condicionants tècnics del 
mitjà fotogràfic. 

Durant els anys en què Salt fa de fotògraf se succeeixen diverses tendències estètiques. Les principals són la foto-
grafia documental, el pictoralisme i les evolucions d’ambdues. L’obra de Salt encaixa bé amb les característiques 
de la fotografia documental, una tendència que arrenca del s. XIX i que corrents estètics com la Nova Objectivitat 
tornaran a revitalitzar a finals dels anys vint. Malgrat això, en el tractament d’alguns temes també podem obser-
var algunes traces pròpies del pictoralisme. Tanmateix, la seva formació l’empeny instintivament a beure en més 
d’una font.  
Però, efectivament, el que determina l’estètica fotogràfica de Salt són els seus anys d’aprenentatge en el taller 
-obrador- del fotògraf  Josep Pons i Girbau al carrer dels Valls de Blanes. Dels 16 als 23 anys, Salt va ser un alumne 
avantatjat de Pons. Josep Pons tenia botiga oberta des de l’any 1909 i la seva reputació era coneguda arreu. De 
jove, Pons havia entrat d’aprenent amb el retratista barceloní Rafael Areñas. Allí aprengué el gust per les composi-
cions mesurades i harmonioses, però sobretot experimentarà amb la superació de la concepció estàtica dels retrats 
que provenia del s. XIX i amb la cerca del perfil psicològic i l’ambientació dels personatges. Pons destacarà per 
això i pels retrats de tipus i costums populars, amb una transparència d’estil que permetia emfatitzar els detalls 

Família Salt Vilanó. Núm. Reg. 07012. Fons Salt (AMBL)
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de la fesomia dels seus personatges. De la majoria d’aquestes característiques, en serà deutor clar Francesc Salt. 
Salt treballarà molt bé el retrat. De fet esdevindrà un expert retratista. Com el seu mestre i amic, gaudirà amb les 
escenes costumistes i amb personatges, com ell, procedents de les classes populars. La seva mirada esdevindrà la 
mirada del poble.
Pons també li traslladarà el gust per retratar fenòmens meteorològics. En aquest camp, Pons esdevingué un expert 
reconegut internacionalment i les seves imatges foren publicades en tractats meteorològics punters. Excel·lia en el 
tractament de la llum fotografiant nits de tempesta o ullades de sol entre núvols. En l’obra de Salt s’han conservat 
algunes imatges hereves d’aquesta mateixa voluntat estètica que curiosament són de les poques que podríem 
associar al pictoralisme. En elles és evident que l’autor busca una experiència de llibertat creadora i que el mou 
una voluntat estètica o fins i tot espiritual. L’autor s’esforça per poetitzar la realitat. No degué ser en debades que 
Salt tingués amistat amb el pare Jaume Coromines S.F. o amb la pintora Maria Teresa Bedós. El pare Coromines 
va ser un eminent pintor i dibuixant del col·legi dels Padres i el podem situar com un dels precursors de la foto-
grafia a Blanes. L’amistat li venia a través d’en Pons i de ben segur que degueren compartir influències i afinitats 
estètiques. El mateix devia succeir amb la pintora Maria Teresa Bedós, amiga de la família, que també va treballar 
els gèneres del retrat i el paisatge.  

Com hem esmentat, però, la mirada del nostre autor esdevé majoritàriament documental. L’obra de Salt és fun-
cional i sovint sembla orientada als àlbums familiars. Salt és un menestral de la fotografia i aplica el seu ofici de 
manera minuciosa sense deixar res a l’atzar. En aquest sentit, és de destacar el seu gust per la preparació i l’estudi 
de la composició de les escenes, sobretot quan retrata grups de persones. La seva filla recorda perfectament com 
el seu pare sempre donava instruccions a la gent de les colles que havia de retratar. En general, aquestes imatges 
són molt estudiades: presenten composicions piramidals, en diagonal, perspectives ben resoltes i sovint tenen 

efectes descendents que donen la sensació que els grups estiguin situats en grades.  
Moltes d’aquestes fotografies semblen retrats d’estudi, però fets a l’aire lliure; és de suposar que per influència 
dels anys passats a can Pons. Salt s’estimava el paisatge i per això sempre li reservava un paper en les seves com-

Els Salt i uns amics d’excursió. Núm. Reg. 07087. Fons Salt (AMBL)
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posicions. Un paisatge, d’altra banda, força recurrent: Els Pins, Cala Bona, s’Agüia, el Moll, el Vilar, etc. Aquests 
fons d’imatge cerquen profunditat i ajuden molt a aportar naturalitat a aquestes composicions malgrat el posat 
més o menys estàtic dels personatges. Curiosament, sembla que els grups fotografiats per encàrrec adoptin posats 
més seriosos i estàtics; que en els de familiars o d’amics s’hi respiri més distensió; mentre que amb els retrats 
individuals o amb poca gent juga i experimenta amb ambientacions predeterminades. Però, en tots els casos con-
servats això sempre s’esdevé a l’aire lliure. 
Fet i fet, Francesc Salt mai no va tenir cap estudi ni botiga en actiu. Amb la tolerància de les autoritats, als baixos 
de casa seva, revelava, ampliava i si calia venia fotografies a qui li ho demanés. No tenia estudi, però per retratar 
aprofitava qualsevol circumstància. Només cal dir que com a fons dels retrats de carnet que li demanava la clien-
tela va arribar a utilitzar una paret que havia pintat de blanc a la plaça del davant de casa seva. L’aspecte comercial 
suara esmentat, que li permetia un sobresou i mantenir viva la seva afecció de retratar en uns anys de privacions, 
probablement també degué influir en la caracterització d’aquesta estètica d’àlbum. És de suposar que mentre 
millor i més clar sortia tothom, més possibilitats de compra existien. Malgrat això, tant en les imatges d’encàrrec 
com en les generades a partir de les activitats d’entreteniment en què participa amb la seva família, com en les 
que actua de testimoni de la realitat que l’envolta, sempre va intentar trobar el punt estètic i natural en el que feia. 
Els encàrrecs que Salt rebia, sobretot durant la llarga Postguerra, també tenen a veure amb l’absència de fotò-
grafs professionals amb estudi fix a Blanes durant aquells anys. Josep Pons, establert a Barcelona, venia a retratar 
durant els caps de setmana. I així va anar fent fins a mitjans dels cinquanta. Pons va passar el relleu, literalment, 
al fotògraf Joan Planchart de Calella que s’estableix al carrer Nou, retratant inicialment també durant els caps de 
setmana. Aquesta família de fotògrafs hi va ser fins a finals dels seixanta. 

Un altre dels condicionats creatius de Salt va ser l’utillatge emprat. La màquina fotogràfica és l’eina que permet 
deturar instants fugissers de la vida i, a diferència del retrat en pintura o gravat, atorgar-los certa patent de realitat 
encara que només en siguin una representació. En el cas de Salt gairebé totes les fotografies del seu valuós fons 
van ser fetes amb una antiga màquina de la marca alemanya “Compur” (DRP Núm. 258646 DRGM) amb trípode 
i òbviament per a negatius en placa de vidre, que avui ja té prop de noranta anys. Aquesta càmera oferia un variat 
ventall de possibilitats i prestacions. L’aparell disposava d’un indicador per anivellar l’enquadrament abans de 
prémer el disparador i d’un regulador de distància per a les imatges que es volien capturar, segons fossin primers 
plans, retrats o paisatges. 
La càmera també permetia disparar automàticament i, com es pot comprovar en aquest mateix catàleg, això va 
fer que Salt fos autor i alhora protagonista en molts dels seus retrats. Era un creador que no s’ho mirava passiva-
ment, sinó que participava plenament de tota la creació, resultat inclòs. Si com deia el semiòleg Roland Barthes el 
fotògraf sempre ha de lluitar perquè la fotografia no sigui la mort, en el sentit que el subjecte fotografiat sempre 
passa a objecte, es diria que Salt lluitava des de tots els cantons possibles. Aquesta càmera i el seu trípode, que 
la família encara conserva amb les seves respectives fundes, van acompanyar-lo durant molt anys. De fet varen 
envellir junts. Ja de gran, Salt va voler provar càmeres més modernes i manejables amb rodet. Però tot i canviar 
d’aparell com a mínim en dues ocasions - va tenir una “Marivex” i una “Regula” també de fabricació alemanya -, 
les condicions físiques no li van permetre aprofitar plenament els nous avantatges tècnics que aquestes càmeres 
oferien; que entre d’altres eren: l’ampliació del camp d’acció del fotògraf, perquè s’alliberava del pes de les velles 
màquines de plaques amb trípode; la possibilitat que la fotografia fos instantània, atesa la lleugeresa que perme-
tia que la càmera fos com una extensió de l’ull, etc. Certament en Francesc Salt va arribar tard a aquesta nova 
etapa. Però diria que aquest fet no és gens rellevant atès l’excel·lent llegat gràfic que ens ha deixat amb els vells 
instruments. La definició i la qualitat característica de la seva producció la va aconseguir amb la vella càmera de 
plaques de vidre. I aquesta és la gran aportació que li hem de valorar i que el converteix en un excel·lent fotògraf 
que tothom hauria de descobrir.

Antoni Reyes Valent
Director de l’Arxiu Municipal 
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Francesc Salt i Pruna neix a Blanes a les 9 del matí del dia 11 de desembre de 1895, al carrer del Mar (Roig i Jalpí), 
en una casa davant la qual uns anys després s’instal·là la societat Centre Catòlic de Blanes. El seu pare, Francesc 
Salt i Carles, treballava com a “peón alfarero” i amb el temps farà de conserge al Centre. Tant el pare com la mare, 
Josepa Pruna i Cruz, eren fills de Blanes. La parella va contraure matrimoni l’any 1888 i en Francesc, nascut set 
anys després, fou l’únic fill que va sobreviure, ja que els altres germans van morir de xarampió. L’avi, Bonosi Salt 
i Domènech, i el besavi, Francesc Salt i Verdaguer, també eren nascuts a Blanes, però investigant els llibres sa-
cramentals de la parròquia hem descobert que els Salt procedeixen de Tordera. Joan Salt, el rebesavi del nostre 
protagonista, hi va néixer a finals del segle XVIII, però es maridà amb una blanenca i va fixar la seva residència a 
Blanes.

A començament del segle XX les perspectives 
laborals a Blanes no eren gaire optimistes i, 
tot i que la gran època de migracions cap a 
terres americanes ja havia passat, encara hi 
havia adolescents i joves inquiets que intenta-
ven millorar les perspectives de futur marxant 
a treballar a l’estranger. Francesc Salt, com la 
majoria d’infants-adolescents del poble, co-
mençà a treballar en una espardenyeria quan 
encara era ben petit; però aquest ofici no era 
gens agraït i a més els ingressos eren minsos. 
Els Salt tenien uns parents llunyans establerts 
a la capital de Cuba i en un principi van veure 
amb bons ulls que el jove Francesc marxés a 
treballar a l’illa caribenya quan comptava amb 
setze anys d’edat. Es van fer tots els papers 
necessaris per viatjar a l’estranger i el seu 
pare, en data 8 de novembre de 1912 i davant 
del jutge municipal Joaquim Vila Roura, signà 
l’acte de consentiment patern,  tal com exigia 
la Llei d’emigració des de 1907. Se l’autoritzà 
“para emigrar a La Havana (Isla de Cuba) uti-
lizando el vapor que crea conveniente”. Els 
veïns del carrer van aconsellar als pares que 
no el deixessin marxar, si no volien córrer el 
risc de no tornar a veure mai més el seu únic 
fill. Finalment, sembla ser que va ser el mateix 
interessat qui optà per quedar-se a Blanes. 
En Salt es quedà al poble i no sabem com va 
succeir però el fet és que entrà a treballar a 

Francesc Salt.
Una aproximació a la seva biografia

Francesc Salt. Foto Pons. Núm. Reg. 06536. Fons Salt (AMBL)
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l’estudi que el fotògraf professional Josep Pons i Girbau havia obert l’any 1909.
Francesc Salt, juntament amb altres nois del poble, com en Quimet Barreras, treballà d’aprenent a can Pons, on te-
nien molta feina a fer retrats d’estudi per a comunions, casaments i moltes ampliacions. En una de les fotografies 
que han ingressat a l’Arxiu s’hi pot observar una interessant estampa de l’interior del laboratori fotogràfic del sen-

yor Pons. Hi apareixen quatre perso-
nes treballant, totes amb bata blanca, 
i un cinquè home, al fons de l’escena    
amb un vestit fosc. Aquest número 
de treballadors, en un poble com 
Blanes que l’any 1910 només tenia 
cinc mil habitants, explica clarament 
la importància i la reputació assolida 
per aquest laboratori i l’intens ritme 
de feina que tenia l’estudi d’en Pons. 
En Salt hi romandrà uns set anys, 
aproximadament fins a l’any 1919, 
quan es va casar.

Del seu mestre Josep Pons aprèn a 
estimar la fotografia i és qui li des-
pertà la passió per captar la imatge 
sobre un suport fix. També aprèn a 

observar els núvols i els canvis de llum. Pons li presentà un altre dels pioners de la fotografia a Blanes, el pare Jau-
me Corominas, que exercia al col·legi Santa Maria que gestionaven els religiosos dels Fills de la Sagrada Família. 
L’amistat amb Josep Pons continuà quan aquest es traslladà a Barcelona. La relació amb el pare Jaume Corominas 
també es mantindrà al llarg dels anys. El pare Corominas, que també fou un gran dibuixant, quan visitava els Salt 
a la casa del carrer Mn. Manresa solia obsequiar les filles amb unes capses de pintures en pols. No conservem la 
correspondència entre Pons i Salt, que sabem que existia, però hem localitzat un text força interessant al revers 
d’una fotografia, que ens parla del grau de confiança entre els dos fotògrafs i el ritme de treball que mantenien 
quan tots dos, sobretot en Pons, ja eren força grans. Diu així: Benvolgut i antic amic Francisco i família. Molt va plaure 
aquella foto que hi ha la meva esposa al sortir diguem de missa i ja fa dies que em diu t’escrigui  per dir-te que si encare 
tens el clixé, el guardis i un dia o altre si venim a Blanes, te’l vindriem a buscar. Bé, que tu i familia tingueu bona salut per 
poder anar treballant, com jo, nit i dia... El teu amic, J.Pons. 5 - octubre 1953.

La senyora Pepa Pruna, mare del fotògraf, ajudava a cosir a ca la Vermeia, una  casa del carrer Roig i Jalpí que feia 
xamfrà amb el carrer de Camadasa. Els treballadors d’aquesta sastreria van ser afortunats amb el sorteig d’una 
rifa. Aquest fet va ajudar a la millora econòmica de la família Salt i que el seu únic fill es pogués casar. Francesc 
Salt contrau matrimoni amb Dolors Vilanó i Carreras a la parròquia de Blanes, el primer de febrer de 1919. Dolors 
Vilanó era filla del Mas Domènech, popularment conegut amb el nom de “Els Pavos”, una casa de pagès no gaire 
allunyada del centre del poble. Era prop de tres anys més jove que el seu marit i era filla de Joan Vilanó i Paratje i 
Bonòsia Carreras i Baltrons. Dos amics de la parella, en Joan Matas i Garriga i en Salvador Maresma i Agustí, van 
actuar de padrins de l’enllaç. Aquest mateix dia també es casà el germà de la Dolors, en Joan, que morí pocs anys 
després fruit d’una greu malaltia quan tornava de la guerra del Marroc.

Sembla ser que a partir de 1919 en Salt abandonà la feina a l’estudi fotogràfic d’en Pons i entrà a treballar com a 
camàlic a l’estació de ferrocarrils de Blanes. El jove matrimoni vivia al carrer de l’Or, en una casa de lloguer que 
també tenia sortida pel carrer de Mossèn Manresa, al costat de l’edifici de la Caixa de Pensions, que era el carrer 

Estudi Pons. Fons Salt (AMBL)
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on veritablement feien més vida. La bona relació de veïnatge amb la família Teira, que vivia prop del domicili 
dels Salt Vilanó, devia haver facilitat l’accés al nou lloc de treball. El senyor Teira llogava persones per treballar a 
l’estació. Ell era l’empresari que dirigia la càrrega i descàrrega de mercaderies que portaven els trens. Francesc Salt 
va treballar descarregant les mercaderies de l’estació fins a finals dels anys vint, quan entrà a treballar a l’empresa 
SAFA, que havia iniciat la seva producció pels volts de 1926. Va estar destinat a diferents seccions i fent feines 
diverses. Finalment, va ser durant molts anys encarregat a la secció de fibrana. Salt s’havia guanyat la confiança 
dels dirigents de SAFA, sobretot a partir de la vaga de treballadors de 1934 i els conflictes laborals de la primera 
meitat de la dècada dels trenta. L’empresa li va encarregar moltes de les fotografies oficials i de l’estat de les obres 
d’ampliació que s’hi feien. Amb el temps, les seves dues filles també van treballar a la fàbrica. La Paquita, al labo-
ratori i a l’escollit, i la Fina a la secció de l’escollit. En temps de guerra, Salt fa de vigilant de SAFA. S’instal·lava 
en una precària barraca i des d’allí avisava amb un xiulet de l’arribada dels avions que venien a bombardejar la 
indústria. Fent ús del seu caràcter bromista li agradava dir: “Jo faig de guardaagulles d’aviació”.
Acabada la guerra, durant un temps va anar amb bicicleta a recollir llet a algunes cases de pagès del poble, com a 
can Cuní, can Rovira... La llet era per als  “jefes” de SAFA, que passaven a recollir-la a casa dels Salt. Aquesta feina 
li va donar la possibilitat de fer intercanvi d’aliments a les cases de pagès i que la seva família no passés gaire gana 
en els difícils anys de la Postguerra. 

Francesc Salt, tot i haver deixat la feina a can Pons, continuava essent un dels seus aprenents preferits. En alguna 
ocasió que el senyor Pons no podia anar a fer la feina que li havien encarregat parlava amb el seu antic treballador 
per si li podia fer aquest favor. El cert és que Salt va conservar l’afició de la fotografia gairebé durant tota la seva vida, 
fins que els anys li 
van dir prou. Fins 
i tot va guan-
yar algun con-
curs fotogràfic a 
nivell local. En 
una ocasió va 
resultar premiat 
amb una instan-
tània d’un tem-
poral marítim, 
on s’apreciava 
una espectacular 
onada que gai-
rebé era més alta 
que la roca de sa 
Palomera i que 
per aquest motiu 
va titular “Més 
alta que tu”.

El fotògraf de la gent

Francesc Salt era principalment un fotògraf de la gent, a qui agradava retratar els grups de persones en les més 
diverses trobades i celebracions. Tot i que no va defugir mai els encàrrecs oficials, com testimonien les seves fo-
tografies fetes durant els actes d’inauguració del monument en memòria de dos blanencs assassinats els primers 

“Més alta que tu”. Núm. Reg. 06427. Fons Salt (AMBL)
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dies de la Guerra, en Sebastià Llorens i 
el pare Jaume Puig S.F.; a les multitu-
dinàries misses de campanya a la plaça 
d’Espanya i al Vilar; a les “Fiestas de Li-
beración” dels primers anys quaranta o 
a la processó de l’Àngel, en Salt, com 
més gaudia era fent fotografies als seus 
amics i a la seva família. Per a ell, la fo-
tografia s’havia convertit en una distrac-
ció, en una manera divertida de passar 
les hores, que al mateix temps li pro-
porcionava un sobresou a la SAFA. En 
Salt gaudia de valent col·locant les per-
sones en una posició correcta per a ser 
fotografiats. Els indicava com havien de 
posar el cos, on havien de mirar, quins 
gestos havien de fer... Les fotografies 
d’en Salt estan pensades prèviament en 
la ment del fotògraf. Fins i tot els gossos 
que apareixen a les imatges acostumen 
a adoptar una posició correcta a criteri 
de l’artista. Gairebé no deixa mai espai 
per a la improvisació. Quan ha de fo-
tografiar les seves dues filles, escull el 
vestuari i els complements més adients 
(xarxes de pescadors, eines del camp...). 
La seva dona i la senyora Balmaña con-

feccionen els vestits per a les seves filles i les disfressen de pageses, de pescadores, de “limpiabotes”, de “pie-
rrots”... A més, sempre que podia preparava l’automàtic i s’afegia al grup que estava a punt de retratar.

Durant els anys del seu prometatge amb Dolors Vilanó ja duu amb ell la càmera de fotografiar amb trípode, que 
li servirà per a immortalitzar les trobades que manté amb els que serien els seus futurs sogres i amb els germans 
de la seva promesa, en Joan, en Josep i en Quimet Vilanó i Carreras. El mas Domènech esdevé el decorat perfecte 
per a moltes de les sessions fotogràfiques, ja sigui davant de la façana principal de la casa, al costat de la gàbia on 
romanien tancats els “pavos”, al costat dels pallers, dalt del carro... A les fotografies, a part dels “Fanguet” (Vilanó), 
també hi apareixen els “Xaló” (Rams) i els “Tareno” (Roig) - les altres dues famílies que vivien en aquest  espaiós 
mas propietat de la família del Convent de Blanes - així com altres veïns del poble que volien sortir a les fotogra-
fies. En Salt també fotografià la seva colla d’amics, sobretot les parelles amb les quals sortien d’excursió durant el 
seu prometatge: en Carles Vives, els Vilà de Raval, en Castany i la seva dona, en Joan Antonijoan i senyora... 

La relació de veïnatge era excel·lent. Aquells anys, a Blanes, com a tots els pobles, els veïns es coneixien tots i feien 
molta vida en comunitat. Les famílies que vivien al carrer dels Salt es coneixien pels motius i, tot i que amb la 
implantació de SAFA molts homes i moltes dones hi van anar a treballar, al carrer hi havia representats una gran 
varietat d’oficis i professions que actualment ja s’han perdut. Entre les amistats dels Salt que vivien prop de casa 
seva s’hi comptaven, al carrer de l’Or, la Carme Quintana, llevadora, que també tenia un magatzem al carrer de 
Mossèn Manresa on criava bestiar; el “paraigüero”; un avi a qui anomenaven en “Pere Sabater”; la família Ribas 
Martí; en Jaume Vidal i la Dolors Turró, conserges del Centre Catòlic; els Aldama; els Torroella; la família Vilaseca, 

Quimet Barreras i Francesc Salt,
aprenents de Can Pons.
Núm. Reg. 06540. Fons Salt (AMBL)

Amics de Joventut. c. 1918.
Núm. Reg. 06317. Fons Salt (AMBL)
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mecànic, a la mateixa casa on després hi va viure el matrimoni Portell Casas; els Buch; els Llombart, el pare era 
sastre i la filla feia de telefonista a la mateixa casa, uns anys abans que agafés el relleu la Lola Casas; o els Llorens 
“Ruixons”, que eren pescadors. Al carrer de mossèn Manresa hi vivia la família d’en Ripoll, que treballava a la 
SAFA; els Arniges, policia municipal; els Pomés, que després van anar a viure al Racó Blau; en Josep Sala, empleat 
a SAFA, i la Matilde Oliva; en Fèlix Torrent, excel·lent futbolista; els Aleñà; els Reixach, l’àvia Parrada hi tenia un 
magatzem per als estris de la parada de plaça, al mateix lloc on els Cicrés Reixach obriran una botiga; els Teira...

Els Salt també eren molt amics amb la pintora Maria Teresa Bedós Garcia-Ciaño. Salt va fotografiar la seva obra i 
en el fons del fotògraf que s’ha pogut conservar n’hi ha representada una bona selecció. Bedós, artista sabadellen-
ca establerta a Blanes a partir de 1931, estava casada amb el senyor Antoni Núñez, que tenia un càrrec important a 
la SAFA, l’empresa on treballava en Salt. Una anècdota curiosa i que ens ajuda a  comprendre la relació d’amistat 
que mantenien ambdues famílies és que la bicicleta que utilitzava la filla petita del fotògraf era de la Maria Teresa 
Bedós. A més, per mediació de la pintora van poder conèixer l’alemany Carl Faust, amb qui el fotògraf va mantenir 
una estreta amistat. A n’en Salt li agradava molt sortir al camp a buscar bolets, espàrrecs, passejar pel bosc... Va 
fotografiar les plantes del jardí botànic que fundà Faust, el Marimurtra de Blanes, i fins i tot immortalitzà el seu 
fundador en un dels seus retrats, on apareix el senyor Faust assegut al costat d’una de les columnes que hi ha prop 
del templet dedicat a Linné.

Davant de can Salt, on ara hi ha el casal de la Gent Gran Benet Ribas, hi havia hagut un immoble, al primer pis del 
qual s’hi va instal·lar el local de la Creu Roja, on s’hi accedia per unes escales exteriors. Més enllà hi havia l’edifici 
de la caixa d’estalvis d’en Soley, a tocar al carrer Ample; uns magatzems de can Teira, al carrer del Forn; i tot un 
seguit de voltes amb passos coberts que comunicaven els carrers de Mossèn Manresa i  el Forn  fins a arribar a una 
plaça que donava al carrer Ample, on s’hi guardaven els taulons de fusta de les parades dels terrassans i carnissers 
que venien al mercat, com els de can Giol o l’aviram de cal Magre de Raval. Alguns dels animals de tir emprats 
pels terrassans quedaven estabulats sota d’aquestes voltes i els terrissaires que venien a Blanes a vendre els seus 

Sr. Batllori, Sr. Tordera i Sr. Salt a la plaça d’Espanya. c. 1965-70. Núm. Reg. 06270. Fons Salt (AMBL)
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articles hi solien passar les nits. Durant els anys de la guerra tot aquest espai s’enderrocà i les pedres quedaren 
amuntegades a l’espai on l’any 1950 s’hi va inaugurar el Banc Saragossà, que en aquell moment era l’edifici més 
alt de Blanes, i en el solar on anys després s’hi va construir l’oficina de Correus, just davant de can Salt. Durant fo-
rça anys, la gent que visitava Blanes creia erròniament que tot aquell amuntegament de pedres era conseqüència 
d’algun bombardeig aeri en temps de guerra. En aquest espai, una vegada van ser retirades totes les pedres, en 
Salt solia fer algunes fotografies: retrats familiars, colles d’amics o fotografies de carnet. 

Durant els aldarulls dels primers dies de la Guerra Civil, en Salt es veu obligat pel Comitè local a fotografiar els 
efectes de les cremes dels edificis religiosos del poble. Blanes va veure cremar tots els seus llocs de culte i amb 
ells va desaparèixer un valuós patrimoni artístic. En Salt, per iniciativa pròpia, ja s’havia enfilat dalt de la teulada 
d’una de les cases de sa Carbonera per fotografiar la negra fumera que sortia de la parròquia de Santa Maria, una 
imatge que s’ha convertit en l’únic testimoni gràfic, que coneguem, que documenta aquells tràgics fets de finals 
de juliol de 1936. Uns dies després de les cremes, Salt va haver de fotografiar l’interior del temple parroquial, on 
havia desaparegut totalment la decoració del presbiteri, amb el retaule barroc i les trones d’Antoni Gaudí, així com 
la resta de capelles laterals amb els respectius altars. La nau central,  molt malmesa, va haver de ser enderrocada. 
Malauradament, en el seu fons només s’han pogut conservar dues imatges de l’encàrrec del Comitè de Blanes: 
una és la que ens mostra l’estat en què va quedar la nau principal de la parròquia i l’altra és la que testimonia 
l’efecte de les flames a la façana de l’ermita de la Salut. Ambdues fotografies han estat incloses a l’apartat titulat 
“Esdeveniments” d’aquest mateix catàleg.

La càmera d’en Salt ha 
immortalitzat alguns 
dels paisatges més re-
presentatius del poble. 
Els fotografiava durant 
les excursions familiars al 
Vilar, a Santa Cristina, a 
Sant Pere del Bosc, a Cala 
Bona o a Jalpí. També va 
documentar l’evolució 
de les obres del port pes-
quer o els efectes de les 
copioses nevades que 
van caure a Blanes el se-
gle passat. La càmera era 
una part més de la seva 
persona i l’acompanyava 
a tot arreu on anava, do-
cumentant les activitats 
d’esbarjo més comunes 
d’una família de clas-
se popular de la primera 
meitat del segle XX. La 
Fina Salt, la filla petita del fotògraf, recorda: “A s’Agüia hi anava poca gent, sempre estàvem sols. El meu pare tenia 
molta afició a la pesca i sovint s’hi desplaçava amb la barca “Canario” d’en Vidal Mont per anar al xarambeco o a les 
nanses. Nosaltres, com la majoria dels qui hi anàvem, ho fèiem a peu, creuant les vinyes de la Serrallarga. Anàvem a fer 
pardilles i musclos a la zona d’Es Viver i ens els menjàvem crus asseguts sobre els trucs de s’Agüia. Quan es va fer el jardí 

Les tres Maries. Núm. Reg. 06434. Fons Salt (AMBL)
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Pinya de Rosa i alguna residència privada l’accés ja va ser més difícil”.
Un dels indrets que més visitaven era Cala Bona. La mateixa Fina Salt ens ho explica: “Gairebé sortíem tots els 
diumenges i a Sant Francesc hi anàvem molt sovint. Cala Bona era un dels llocs on acostumàvem a passar tot el dia. No 
hi anàvem sols i sempre ens acompanyaven alguns veïns. El pare preparava el grup per fer una foto de la sortida. Tots hi 
volien sortir. Aquell temps molt poques persones tenien una càmera i durant uns anys no hi havia un fotògraf fix a Blanes. 
El pare sempre estava disponible per a fotografiar els grups d’amics que el cridaven. Revelava les fotografies al laboratori de 
casa, a la planta baixa que donava al carrer de l’Or. La gent venia a casa a veure com havien sortit les fotografies i, si agra-
daven, en feia còpies i les venia. Era una manera de tenir un sobresou a més a més dels ingressos de la feina de la SAFA.”

Alguns veïns, com la família Cicrés, després de tancar la botiga del carrer Unió o algun diumenge, també s’afegia 
a la colla per anar fins a Cala Bona a menjar peix fresc acabat de pescar (serrans, judrioles...). S’esmorzava damunt 
la sorra de la platja amb els peixos que havien pescat. També hi feien alguna arrossada amb musclos i pardilles, un 
àpat en què participaven tots els veïns del carrer. Els Salt solien fer moltes d’aquestes excursions amb el carro de 
l’avi Vilanó, el sogre d’en Salt, i que sempre acostumava a conduir ell, menys quan era rellevat pel seu fill Josep. El 
matxo traslladava tota la família i les provisions per passar el dia. Normalment, el menjar es duia dins d’un cove, 
fet de palla i vímet, lligat al capçalet del darrere del carro.
La Paquita Cicrés recorda que el senyor Salt no els deixava entrar mai al laboratori. Al laboratori s’hi entrava a 
través d’unes cortines fosques, que donaven al menjador però que no deixaven veure res de l’interior. Calia vigilar 
molt que la mainada no hi entrés, ens comenta, perquè per fer el revelat de les fotografies s’utilitzaven productes 
tòxics. Una finestra del laboratori donava directament al carrer de l’Or. En la feina de laboratori, el senyor Salt 
rebia l’ajuda de la seva esposa i de les filles, quan van ser més grans. Era un procés totalment manual. Tot es feia 
a mà i sense cap protecció: les barreges amb els àcids, el pas del rodet de goma per sobre les plaques de vidre per 
treure l’aigua, el procés de secat ...etc. La mida més habitual de les reproduccions era 6x9, 10x15 (postal) o unes 
de més petites, de 4x6.5, aproximadament. Les monges del col·legi Cor de Maria sempre demanaven les seves 
fotografies en format postal, de color sèpia, verd... perquè les utilitzaven per felicitar les festes a les seves amistats. 
La impremta Artau del carrer de Raval era qui els subministrava tot el material.

Els pioners a tenir un aparell fotogràfic a Blanes hi portaven a revelar les seves fotografies. El pintor Joan Padern 
i Faig recorda que en Salt era un home molt obert i amable. Ell i la seva colla d’amics, en Burcet, en Pere Soler, en 
Màxim de Raval hi portaven els negatius.
Les persones que el van conèixer ens expliquen que en Salt era una persona molt metòdica. “Tenia un caràcter 
obert, sempre feia broma i comentaris graciosos”. Alguns dels nens que vivien en aquest carrer, com les germanes 
Cicrés, l’Esperança i la Paquita, en Joan Ripoll o en Joan Comas “Plata”, sovint passaven les tardes a casa dels 
Salt. La senyora Dolores en tenia cura, els donava berenar i els mantenia ocupats fins que arribava l’hora d’anar 
a sopar, que era quan les mares tornaven de la feina, la majoria de la SAFA, i els anaven a recollir. El senyor Salt 
acostumava a entretenir els nens explicant-los contes a la vora del foc.
Francesc Salt va morir el dia 6 de febrer de 1970, a l’edat de setanta-quatre anys. Feia gairebé nou anys que no feia 
fotos. Les seves últimes instantànies fan al·lusió a la gran nevada del Nadal de 1962. El seu llegat restava desat 
en unes capses que contenien una part de les seves plaques de vidre. Gairebé quaranta anys després de la seva 
mort, la vella màquina de fotografiar i les seves fotografies surten de l’anonimat per ser compartides amb tothom 
qui vulgui fruir-ne.

Aitor Roger i Delgado
Tècnic de l’Arxiu Municipal
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Les imatges

En aquest catàleg descobrireu una part molt important del fons d’imatges Francesc Salt. El fons que ha donat la seva 

família i que resta dipositat a les instal·lacions de l’Arxiu Municipal de Blanes perquè es pugui consultar i difondre. 

Amb la voluntat de fer més amena la reproducció del centenar llarg de fotografies que hem seleccionat, les hem agru-

pat en nou apartats segons la seva temàtica. Amb voluntat contextualitzadora, a l’inici de cada apartat hi ha un petit 

resum del que hi pot trobar el lector-espectador. Hem volgut reproduir les imatges en un format prou gran perquè  

puguin ser fruïdes fins al més mínim detall, sobretot aquelles on apareixen una gran quantitat de persones. Els títols 

d’aquests nou apartats són els següents:



Paisatges

El paisatge és un espai el caràcter del qual es configura al llarg del temps per la interacció humana i natural. Això fa 
que adquireixi valors ambientals, visuals, culturals, històrics o identitaris. Aquests darrers comporten una gran càrrega 
simbòlica, ja que serveixen per crear vincles de pertinença o d’identificació amb la població local. Per això el paisatge 
esdevé patrimoni cultural intangible i com a tal s’ha de protegir. Un fotògraf com Salt no podia sinó estimar el paisatge 
que l’envoltava. Les roques, les andanes, els pins o els turons formen part de la seva identitat com a fotògraf i com a 
blanenc. En la selecció d’espais urbans i rurals que presentem no hi podien faltar vistes des de Sant Joan, del litoral, 
de les cases de s’Auguer des de sa Palomera, de Santa Maria al bell mig del nucli històric, de les primeres cases als 
Pins o des Viver.
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Fons Francesc Salt

    Es Viver
Núm. Reg. 06493.
Fons Salt (AMBL)

    Costa blanenca
Núm. Reg. 06797. Fons Salt (AMBL)

Pàgina anterior:
El camp de futbol 
inundat i les
escoles de la 
“Vila”.
Núm. Reg. 06574.
Fons Salt (AMBL)
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Paisatges

S’Auguer des
de sa Palomera
Núm. Reg. 06532.
Fons Salt (AMBL)

Can Déu, prop de l’ermita de Sant Francesc
Núm. Reg. 06601. Fons Salt (AMBL)
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Fons Francesc Salt

Panoràmica de Blanes des de Sant Joan a finals de la dècada dels quaranta
Núm. Reg. 07059. Fons Salt (AMBL)

 Panoràmica de Blanes
Núm. Reg. 06573. Fons Salt (AMBL)

S’hi distin-
gueix el temple 

parroquial ja 
reconstruït des-

prés de la guerra, 
la Villa Obdúlia 

(Hotel Miramar), 
l’Ajuntament, la 
Casa del Poble, 

sa Palomera i 
la penya dels 

Piteus.
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Aspecte de les obres de reconstrucció de la parròquia i les teulades de les cases de Sa Carbonera. 1940-1945
Núm. Reg. 07062. Fons Salt (AMBL)

Venedor de terrissa a”les voltes” del carrer del Forn. Al fons, el carrer Ample i les cases de la Plaça dels Dies Feiners. 
Núm. Reg. 06721. Fons Salt (AMBL)

Paisatges
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Fons Francesc Salt

La desembocadura 
de la riera de la Vall 

de Burg.
Núm. Reg. 06588.
Fons Salt (AMBL)

Els Pins a finals de la dècada dels anys quaranta
Núm. Reg. 06597. Fons Salt (AMBL)



La SAFA i el Racó Blau

L’empresa de fibres artificials (SAFA) es va començar a construir l’any 1923 i va començar a funcionar l’any 1926.  

Francesc Salt va treballar-hi des d’aquesta data fins a la seva jubilació. Salt aconseguí la confiança de la direcció i va 

exercir com a fotògraf “oficial” de l’empresa. Per això conservem una sèrie de fotografies panoràmiques de la fàbrica 

captades el conflictiu any 1934 o també diverses imatges del conjunt de cases del Racó Blau, on vivien els encarregats 

de l’empresa amb les seves famílies. Cal considerar aquestes fotografies com un testimoni d’excepció per conèixer 

l’aspecte que tenia la indústria més important de Blanes i comarca.
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Fons Francesc Salt

Vista general de 
SAFA i de la seva 
entrada principal.

Núm. Reg. 06840.
Fons Salt (AMBL)

Aspecte de les obres d’ampliació de SAFA. Al fons la carretera vella de Malgrat
i a la dreta, darrera la xemeneia, el xalet del director. 29.08.1934

Núm. Reg. 06823. Fons Salt (AMBL)

Pàgina anterior:
La SAFA. 
29.06.1934
Núm. Reg. 06825.
Fons Salt (AMBL)
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Panoràmica de l’empresa SAFA, amb la nova nau i les cases del Racó Groc.
Núm. Reg. 06853. Fons Salt (AMBL)

Construcció de la 
Casa Cuartel de la 
Guardia Civil,
emplaçada davant 
de l’accés principal 
de la fàbrica SAFA.
Núm. Reg. 06858.
Fons Salt (AMBL)

La SAFA i el Racó Blau
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Fons Francesc Salt

La casa de la família Roselló. Racó Blau. c. 1925
Núm. Reg. 07090. Fons Salt (AMBL)

Amics i membres de la família Salt Vilanó al Racó Blau. c. 1925.
Núm. Reg. 07089. Fons Salt (AMBL)

1

3
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Una de les cases del Racó Blau de SAFA, probablement la d’Antoni Borrell.
Núm. Reg. 06395. Fons Salt (AMBL)

2

La SAFA i el Racó Blau
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Fons Francesc Salt

El Molí d’Avall quan feia la funció de presó. Anys quaranta.
Núm. Reg. 06599. Fons Salt (AMBL)

1

2

3

Entre altres, drets hi ha Quimet Vilanó, Francesca Busquets Prades i 
Antoni Roselló Orobitg, asseguts hi ha Joan Vilanó Paratje, Paquita 
Salt Vilanó, Antoni Roselló Busquets i Pepa Pruna Cruz.

S’hi reconeix a Francesc Salt Pruna, assegut en primer terme (amb 
gorra) i, darrera seu, la primera per la dreta, la seva filla Paquita 
Salt Vilanó.

Entre altres, Pepa Pruna Cruz, Antoni Roselló Busquets, Antoni 
Roselló Orobitg, Joan Vilanó Paratje, Maria Ripoll, Quimet Vilanó 
Carreras, Paquita Salt Vilanó i Dolors Vilanó Carreras. 



Cala Bona

De fa molts anys Cala Bona (Sant Francesc) és un dels indrets preferits dels blanencs per anar-hi a passar el dia. En 

l’època de Salt s’hi podien trobar colles d’homes d’algun ofici celebrant-hi el dia del seu patró, reunions familiars o 

colles d’amics i veïns esbargint-se. El més habitual era anar-hi a peu, però qui tenia barca l’aprofitava per al viatge, per 

fer alguna caladeta i aportar al dinar judrioles i serrans acabats de pescar. 

A més a més, la cala és l’escenari natural de l’Aplec de l’Amor, que s’hi celebra cada 28 de juliol des de 1906, com a 

punt final de la Festa Major. Salt va saber captar l’ambient festiu que s’hi respirava amb imatges de les colles sopant, 

grups de gent dalt de les barques o vistes generals des de l’ermita de Sant Francesc. Aquestes instantànies ens perme-

ten copsar l’evolució dels costums i del paisatge en un racó privilegiat de la Costa Brava.
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Fons Francesc Salt

Un dia d’aplec a Cala Bona.
Núm. Reg. 06689. Fons Salt (AMBL)

1

Aplec de l’Amor.
Núm. Reg. 06998. Fons Salt (AMBL)

Pàgina anterior:
A la font de
Cala Bona.
Núm. Reg. 07106.
Fons Salt (AMBL)

P. Salt, E. Llombart,
A. Roura, F. Torruella, 
D. Vilanó i F. Salt.
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Aplec de l’Amor. Ballant sardanes i comprant xurros.
Núm. Reg. 07009. Fons Salt (AMBL)

El fotògraf Josep Pons Girbau i els seus aprenents, Quimet Barreras i Francesc Salt.
Aplec de l’Amor. Cala Bona. c. 1920
Núm. Reg. 06373. Fons Salt (AMBL)

Cala Bona
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Fons Francesc Salt

Excursió amb la barca “Canario” de can Mont. 07.07.1946
Núm. Reg. 0757. Fons Salt (AMBL)

Grup d’amics de sa Carbonera al costat de la barca de Joan Vidal Mont. 07.07.1946
Núm. Reg. 0756. Fons Salt (AMBL)

2

3
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Blanencs a l’Aplec de l’Amor.
Núm. Reg. 06338. Fons Salt (AMBL)

Veïns dels carrers de l’Or i Mn. Manresa a Cala Bona.
Núm. Reg. 06329. Fons Salt (AMBL)

4

5

Cala Bona
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Fons Francesc Salt

Cala Bona. c. 1926
Núm. Reg. 06377. Fons Salt (AMBL)

6
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Veïns del carrer de l’Or a Cala Bona.
Al fons de la imatge la roca de s’Agüia. c. 1928
Núm. Reg. 07135. Fons Salt (AMBL)

Blanencs a la font de Cala Bona. 1915-1919
Núm. Reg. 07135. Fons Salt (AMBL)

7

8

Cala Bona
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Fons Francesc Salt

1

2

3

4

5

6

7

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, entre d’altres: Josep Ripoll Pa-
drós, Constància Margenats Moré, Joaquim Bou Rigoldós, Joan Ri-
poll Margenats, Carme Augé Creixell, Salvador Antonijoan Vidal, 
Rosa Roca Vilà, Plàcid Castañé Baltrons “Patxo”, Jaume Bou Roca, 
Joan Vidal Mont, Àngela Bayés Busquets, Dolors Vilanó Carreras, 
Maria Torrent Soler, Fèlix Roca Piferrer i Josep Creixell Vinardell 
“Boix”.

Identitats: Joan Ripoll Margenats, Esperança Cicrés Reixach, Ànge-
la Bayés Busquets, Paquita Cicrés Reixach i Joan Vidal Mont.

Identitats: Salvador Antonijoan Vidal, Àngela Reixach, Esperança 
Cicrés Reixach, Joan Martín, Paquita Salt Vilanó, Dolors Vilanó 
Carreras, Eperança Cicrés Reixach, Josep Cicrés, Joan Vidal Mont, 
Àngela Bayés Busquets, Joan Ripoll Margenats, Fina Salt Vilanó, 
Ricard Torrent Soler(...).

Identitats: Concepció Comas Pou “Butsa”, Carme Soler, Francesc 
Torrent, Panxita Valls, Ricard Torrent Soler, Fina Salt Vilanó, Maria 
Torrent, Josep Creixell Vinardell, Maria Vinardell Targas, Rosa dona 
d’en Joan Creixell Vinardell, dona d’en Lluís “Boix”, Pepita Figue-
ras, Francesc Montroig Peiró “Llistero”, Josep Torres, Maria Gra-
bolosa, Josep Torres Grabolosa, Lluís Boix, Joan Creixell Vinardell, 
Lluís Trias Figueras?, Joan Creixell Moreno, Maria Creixell Valls, Vi-
cenç Creixell Vinardell, Lluís Trias i Providència Montroig Gambús. 
Ajaguts, a l’esquerra la nena Joaquima Mas Torres i el nen Salvador 
Mas Torres.

Entre d’altres, s’hi reconeixen: Maria Targas, Carme Matas Barre-
ras, Fina Salt Vilanó, Xavier Balagué Dalmau, Paquita Sala, Ramon 
Portas Matas, Josep Ripoll Padrós, Joan Ripoll Margenats, Cons-
tància Margenats Moré, Maria Sala Oliva, Plàcid Castañé Baltrons, 
Carme Augé Creixell, Joan Vidal Mont, Àngela Bayés Busquets, 
Dolors Vilanó Carreras, Paquita Salt Vilanó, Joaquim Portas Pou, 
Maria Matas Roca, Josep Sala Mercader, Matilde Oliva Oliva, Fèlix 
Balagué Billoch i Concepció Dalmau Vilaseca.

Identitats, entre altres: Odón Valentí Puig “Capella”, Dolors Ros 
Arbó, Paquita Salt Vilanó, Dolors Vilanó Carreras, Maria Vilaseca 
Ros, Alfons Vilaseca Ros, Quimet Teira Prats i Joan Vilaseca Massó.

Identitats: Rafel Llombart Serra, Ernesta Llombart Serra, Espe-
rança Torruella Roura, Adela Roura Canonge, Antònia Felipa Se-
rra Anglada, Fina Salt Vilanó, Paquita Salt Vilanó i Dolors Vilanó 
Carreras. 

8 A la fila de baix s’hi reconeixen: Salvador Maresma Baldrich, Pe-
peta Vidal Mont i Joan Maresma Baldrich (de blanc). A la dreta: 
Dolors Vilanó Carreras i Teresa Sala Rabassa.



Banyistes

Entre finals del segle XIX i principis del XX comencen a visitar Blanes els primers estiuejants. Eren gent benestant 

majoritàriament de l’àrea de Barcelona, del Vallès o de la Selva interior. Amb ells s’inicia el costum d’anar a la platja a 

banyar-se. Així, la platja es transforma progressivament d’un lloc de treball (amb drassanes, xarxes o barques) força brut 

i deixat, en un espai d’oci i gaudi. D’aquesta transformació ens en parlen les colles d’amics o parents fruint del bany 

que Salt va retratar. Aquestes imatges esdevenen testimoni de la moda en els vestits de bany o de les instal·lacions per 

al bany, com les casetes de fusta que es muntaven a la platja i a les cales com a canviadors. Tradicionalment, el dia 10 

de juliol, festivitat de Sant Cristòfol, s’iniciava la temporada oficial de bany.
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Fons Francesc Salt

Amics i veïns del carrer de l’Or a la platja. c. 1928
Núm. Reg. 06366. Fons Salt (AMBL)

1

2

Platja de Blanes.
c. 1932

Núm. Reg. 07042.
Fons Salt (AMBL)

Pàgina anterior:
Rafel Llombart 
Serra, Fina i Pa-
quita Salt Vilanó. 
c. 1929.
Núm. Reg. 06508.
Fons Salt (AMBL)
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Banyistes a la punta de la Tordera c. 1932
Núm. Reg. 07119. Fons Salt (AMBL)

Banyistes a la platja de la badia de Blanes. c. 1933
Núm. Reg. 07120 Fons Salt (AMBL)

3

4

Banyistes
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Fons Francesc Salt

Casetes de bany.
c. 1932

Núm. Reg. 07041.
Fons Salt (AMBL)

El matrimoni Salt 
i uns amics a les 
casetes de bany 

de Santa Cristina.
c. 1919

Núm. Reg. 06323.
Fons Salt (AMBL)

5
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Paquita Salt Vilanó i Rafel Llombart Serra. c. 1924
Núm. Reg. 06884 Fons Salt (AMBL)

Familiars i amics, la majoria de Malgrat, un diumenge d’estiu a Cala Bona. c. 1939
Núm. Reg. 06954. Fons Salt (AMBL)

6

Banyistes
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Fons Francesc Salt

1

2

3

4

5

6

Noms: Marina Valls Vilanó, Maria Ripoll Pedret, Dolors Vilanó Ca-
rreras, Lola “del brillo”, Emili Pomés Mateu, Emili Pomés Lampé-
rez, Pepita Lampérez Escuer, Dolors Rabassa Valls, Carme Vilanó 
Ripoll, Ripoll, Fina Salt Vilanó i Paquita Salt Vilanó.

Entre altres, Paquita Salt Vilanó, Ernesta Llombart Serra, Martí 
Rams, Martí Rams, Francesca Antonijuan Baltrons, Rafel Llombart 
Serra, Paquita Sala Garriga, Fina Salt Vilanó, Dolors Vilanó Carre-
ras, Carme Portals Antonijuan, Josep Burcet Martí, Francesca Martí, 
Joan Ros Comas i Francesc Ros Rodríguez.

Persones identificades: Lola Sala, Agustí Abril Billoch, Paquita Sala, 
Carme Matas Barreras, Joan Matas Garriga, Josep Matas Barreras, 
Antoni Calderó Gés, Carme Portals Antonijuan, Teresa Buixeda Al-
bertí, Teresa Abella Barreras, Júlia Puig Oriol, Paquita Salt Vilanó, 
Fina Salt Vilanó, Maria Orench Maresma i Maria Moliné Massó.

Noms: Antoni Roselló Busquets, Josep Casas Campeña, Lluïsa 
Prats Alsina, Josep Teira Mensa, Francesc Salt Pruna, Antoni Rose-
lló Orobitg, Francesca Busquets Prades, Ramona Teira Prats, Maria 
Buixeda, Marina Teira Prats, Paquita Salt Vilanó, Fina Salt Vilanó, 
Dolors Vilanó Carreras, Vicenta Teira Prats i altres persones de Sant 
Celoni que passaven l’estiu a la pensió Casa Plata.

Francesca Busquets Prades, Teresa Sala Rabassa, Dolors Vilanó 
Carreras, Fina Salt Vilanó, Paquita Salt Vilanó, Antoni Roselló Bus-
quets, Joan Vilanó Paratje i Josep Vilanó Carreras.

Al fons de la imatge s’aprecia el porxo de Cala Bona i la muntanya 
amb l’ermita de Santa Bàrbara. Entre els blanencs s’hi reconeixen: 
Joan Vidal Mont, Àngela Bayés Busquets, Fina Salt Vilanó i Dolors 
Vilanó Carreras, Paquita Salt i Joan Martín.

Pàgina següent:
Fina i Paquita Salt Vilanó.

Núm. Reg. 07085. Fons Salt (AMBL)



Retrats

La paraula retrat ve de l’italià ritratto i és la representació d’una persona o animal mitjançant la pintura, el dibuix, 

el gravat o la fotografia. Amb tot, no serà fins a l’adveniment de la fotografia que aquesta representació quedi estre-

tament lligada a la realitat. Salt va adquirir una gran experiència com a retratista i la seva galeria de retrats respon al 

seu gust per la preparació i l’estudi de la composició de les escenes. Paral·lelament als encàrrecs o a les fotos d’estudi, 

en Salt sobretot va ser retratar la gent que s’estimava. Fins i tot, sovint aprofitava l’espai buit dels negatius sobre vidre 

que havia fet servir per algun encàrrec per a retratar la seva família, sobretot les seves filles Paquita i Fina disfressades 

per a l’ocasió. 
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Fons Francesc Salt

Joana Maestre Balmaña. c. 1932
Núm. Reg. 06672. Fons Salt (AMBL)

Fina Salt Vilanó disfressada de “limpiabotes”. c. 1930
Núm. Reg. 06870. Fons Salt (AMBL)
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Paquita Salt Vilanó 
i Rafel Llombart 
Serra disfressats a 
la tribuna de la casa 
de l’enginyer del 
port. c. 1927
Núm. Reg. 06724.
Fons Salt (AMBL)

Pàgina anterior:
Fèlix Ferrer i Maria Gallart Vidal. Can Milà i Camps.
Núm. Reg. 06667. Fons Salt (AMBL)

Retrats
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Fons Francesc Salt

Teresa Robert, D. Rabassa i Paquita Salt.
Núm. Reg. 06508. Fons Salt (AMBL)
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Joan Vilanó Paratje i Paquita Salt Vilanó amb els gossos de cacera. Els Pins.
Núm. Reg. 06512. Fons Salt (AMBL)

Tartana de la SAFA que recollia els diners de la “caixa” per pagar les nòmines dels treballadors.
Núm. Reg. 07065. Fons Salt (AMBL)

Retrats
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Fons Francesc Salt

La senyora Ernesta Llombart,
telefonista del carrer de l’Or.

Núm. Reg. 06675. Fons Salt (AMBL)

Paquita Salt Vilanó. Carrer Mn. Manresa.
Núm. Reg. 06939. Fons Salt (AMBL)

Fina i Paquita Salt Vilanó. El Port
Núm. Reg. 07115. Fons Salt (AMBL)

Dolors Vilanó Carreras i Manuel Martín Salt. 
Plaça d’Espanya.

Núm. Reg. 06924. Fons Salt (AMBL)
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Carl Faust. Jardí Botànic Marimurtra.
Núm. Reg. 07079. Fons Salt (AMBL)

Retrats
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Fons Francesc Salt

Fina Salt Vilanó, Martí Portell Casas i
Paquita Salt Vilanó. c. 1931

Núm. Reg. 07100. Fons Salt (AMBL)

Manuel Martín Salt (dret),
Francesc Torrent Salt

i Maria Teresa Creixell Torrent.
Passeig de Mar,

davant de can Gallet (Puig). c. 1957
Núm. Reg. 06963. Fons Salt (AMBL)

Francesc Torrent Salt.
Carrer Mn. Manresa. c. 1956

Núm. Reg. 06959. Fons Salt (AMBL)
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Bartomeu i Joana Maestre Balmaña. c. 1941
Passeig de Mar, davant del pati de cal Pep Baster (ca l’Escarpenter) i can Jalmar.
Núm. Reg. 06952. Fons Salt (AMBL)

Retrats
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Fons Francesc Salt

Josefina Antonijoan i Paquita Salt
disfressades a les escales del convent.

Núm. Reg. 07134. Fons Salt (AMBL)

Paquita Salt Vilanó.
El convent.    

Núm. Reg. 06973.
Fons Salt (AMBL)

Joan i Francesc Vilanó Sala.
Mas Domènech. c. 1926

Núm. Reg. 06325. Fons Salt (AMBL)



Nevades

Com a bon deixeble del fotògraf Pons i Girbau, Salt sempre va mostrar interès pels fenòmens meteorològics i, en 

concret, per les nevades. Fet i fet, arran de mar sempre han cridat molt l’atenció les nevades. Salt documenta tant les 

d’abans de la Guerra com la copiosa nevada de l’any 1962. Aquestes imatges ens permeten repassar l’aspecte que 

tenien diversos indrets desapareguts del poble com ara el passeig de Mar amb l’antiga balustrada de pedra, la plaça 

d’Espanya amb l’Hotel Miramar i la vella caixa d’estalvis, el racó de Sant Antoni i la fàbrica de can Tosas, el carrer de 

Raval i la Font de la Creu o la penya dels Piteus.



56

Fons Francesc Salt

Font de la Creu.
Carrer Raval. 1962.

Núm. Reg. 07144.
Fons Salt (AMBL)

La pista de bàsquet i la penya dels Piteus. 1962.
Núm. Reg. 07145. Fons Salt (AMBL)

Pàgina anterior:
Teulades de sa 
Carbonera.
Núm. Reg. 06495.
Fons Salt (AMBL)
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Plaça d’Espanya. 
A l’esquerra 
l’Hotel Miramar i 
cal Conde;
a la dreta el Cafè 
dels Terrassans, 
el Banc Central i 
el Banc
Saragossà.
1962.
Núm. Reg. 07146.
Fons Salt (AMBL)

Plaça d’Espanya i començament del carrer Roig i Jalpí.
Al fons l’edifici de la caixa d’estalvi i de la vellesa. 1962.
Núm. Reg. 07147. Fons Salt (AMBL)

Nevades
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Fons Francesc Salt

La bassa. Primera 
meitat dels anys 

trenta del segle XX.
Núm. Reg. 06418.
Fons Salt (AMBL)

Passeig de Mar a l’alçada del Primer Casino.
Núm. Reg. 07067. Fons Salt (AMBL)
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La fàbrica de cuirs de Can Tosas.
Núm. Reg. 07068 . Fons Salt (AMBL)

El passeig de Mar
i la balustrada.
Núm. Reg. 07063.
Fons Salt (AMBL)

Nevades
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Fons Francesc Salt

La riera i
la muntanya de 

Sant Joan.
Núm. Reg. 06433.
Fons Salt (AMBL)

Barques a la platja de Sant Andreu i sa Palomera.
Núm. Reg. 06431. Fons Salt (AMBL)
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Monument a
Joaquim Ruyra.
1962.
Núm. Reg. 06498.
Fons Salt (AMBL)

Sa Palomera.
Núm. Reg. 06435. Fons Salt (AMBL)

Nevades
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Fons Francesc Salt

Teranyina “Teresa”. 
c. 1932

Núm. Reg. 07071.
Fons Salt (AMBL)

Es Morro Curt. c. 1932
Núm. Reg. 07069. Fons Salt (AMBL)



El moll

 La badia de Blanes ha estat des d’antic un port natural apte per a la navegació i per a les activitats marítimes. Una 

mostra d’això varen ser les potents confraries de Sant Pere (pescadors) i de Sant Elm (mariners), la indústria de les 

drassanes, el comerç marítim de cabotatge o transoceànic i els múltiples oficis relacionats amb el mar. Amb tot, fins a 

l’any 1914 no varen començar les obres del Port que avui coneixem. Fins aleshores aquella zona era un lloc de refugi 

per a barques, conegut popularment com el Racó de Sant Antoni perquè hi havia una capella dedicada al Sant. Les 

imatges d’en Salt ens permeten veure tot el procés de transformació d’aquest racó fins a convertir-se en Port i, per tant, 

en la infrastructura de referència per a la indústria pesquera i el comerç marítim blanenc del s. XX.
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Fons Francesc Salt

El Racó de Sant Antoni. Primera meitat dels anys trenta del segle XX.
Núm. Reg. 07066. Fons Salt (AMBL)

“Obres del port”. 
Primera meitat 

dels anys trenta 
del segle XX

Núm. Reg. 06722. 
Fons Salt (AMBL)

Pàgina anterior:
Velers a l’espigó
del moll.
Núm. Reg. 06483.
Fons Salt (AMBL)
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Descarregant 
mercaderies.
Núm. Reg. 06473. 
Fons Salt (AMBL)

El moll
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Fons Francesc Salt

La càbria.
Núm. Reg. 06488. 
Fons Salt (AMBL)

Zona portuària a la dècada dels quaranta.
Núm. Reg. 07004. Fons Salt (AMBL)
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Quillats. c. 1950
Núm. Reg. 07072.
Fons Salt (AMBL)

“Almadrabero”.
Núm. Reg. 06452. Fons Salt (AMBL)

El moll
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Fons Francesc Salt

Draga “Euskal-Erria”
Núm. Reg. 06971.
Fons Salt (AMBL)

Varada d’una embarcació.
Núm. Reg. 06455. Fons Salt (AMBL)
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Teranyines al port als anys trenta del segle XX.
Núm. Reg. 06491. Fons Salt (AMBL)

El moll
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Fons Francesc Salt

Vaixell “Carmen. Barcelona”.
Núm. Reg. 06468. Fons Salt (AMBL)



Esdeveniments

 Francesc Salt, tot i que no va exercir mai de fotògraf professional, va rebre diversos encàrrecs oficials que han servit 

per immortalitzar episodis rellevants de la vida de la nostra col·lectivitat. La majoria d’aquests fets els podem datar 

durant els anys trenta i principi de la postguerra, quan Blanes no tenia fotògraf amb botiga fixa. En aquesta selecció 

hi podem trobar, entre d’altres, l’homenatge a l’escriptor Joaquim Ruyra; les xocolatades del cuiner Joan Vila al carrer 

Ample; la crema de la parròquia i les ermites al principi de la Guerra Civil o les primeres misses de campanya durant 

la postguerra.
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Fons Francesc Salt

Inauguració del monument en 
memòria de Sebastià Llorens i 

el pare Jaume Puig S.F.
Núm. Reg. 06257. Fons Salt (AMBL)

Autoritats municipals el dia de la inauguració del monument dedicat a Sebastià Llorens i P. Jaume Puig S. F.
Núm. Reg. 06259. Fons Salt (AMBL)

1

Pàgina anterior:
Hidroavió a la badia 
de Blanes.
Núm. Reg. 06457.
Fons Salt (AMBL)
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Missa de campanya. Plaça d’Espanya. c. 1939
Núm. Reg. 06314. Fons Salt (AMBL)

Missa de campanya. Plaça d’Espanya. c. 1939
Núm. Reg. 06315. Fons Salt (AMBL)

Esdeveniments
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Fons Francesc Salt

Missa de campanya al Vilar. c. 1939
Núm. Reg. 07038. Fons Salt (AMBL)

Missa de campanya al Vilar. c. 1939
Núm. Reg. 07129. Fons Salt (AMBL)
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Parròquia de Santa Maria. c. 1940
Núm. Reg. 06570. Fons Salt (AMBL)

Parròquia de Santa Maria. Nau central. Juliol de 1936.
Núm. Reg. 06567. Fons Salt (AMBL)

Capella de la Salut. Juliol de 1936.
Núm. Reg. 06568. Fons Salt (AMBL)

Esdeveniments
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Fons Francesc Salt

Xocolatada d’en Joan Vila sota les voltes del carrer Ample. Anys trenta
Núm. Reg. 07142. Fons Salt (AMBL)

Joan Vila, cuiner, i 
Enrich Roch,

preparant
una xocolatada.

Anys trenta
Núm. Reg. 07141.
Fons Salt (AMBL)
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El Cant de l’Àngel. Carrer Ample.
Núm. Reg. 06644. Fons Salt (AMBL)

Processó del
Ressuscitat.
Plaça de l’església.
Núm. Reg. 7048.
Fons Salt (AMBL)
2

Esdeveniments



78

Fons Francesc Salt

Equip de futbol blanenc.
Núm. Reg. 06632. Fons Salt (AMBL)

Carros i gent a l’Aplec del Vilar.
Núm. Reg. 06501. Fons Salt (AMBL)

3
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Homenatge a l’escriptor Joaquim Ruyra. Blanes, 27 d’abril de 1934.
Núm. Reg. 07043. Fons Salt (AMBL)

Esdeveniments
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Fons Francesc Salt

2

1

3

Identitats: S’hi reconeixen Domènec Valls i Coll, Josep Arniges Ge-
labert, Josep Arniges Teira i Salvador Reynaldos Cabot.

S’hi reconeixen l’alcalde Rogeli Puig Costas, Rodobaldo Aldama, 
Antònia Carreras i Mn. Bartró.

Identitats: A dalt, J. Martí, Antonio González, Fontrodona, Mariano 
Díaz, Alfons Nonell, Lucea i Joaquim Parrillas. A baix, entre d’altres, 
A. Molina i Ramon Pérez.



Colles

Francesc Salt va ser sobretot un fotògraf popular. Un fotògraf del poble i de la gent a qui agradava captar els 
moments de diversió que compartia amb els seus familiars o amb  els seus veïns dels carrers de l’Or i de mos-
sèn Manresa. Sempre estava disposat a fotografiar les colles que sol·licitaven els seus serveis tot acompanyant-
los en les seves sortides per les rodalies de Blanes (el Vilar, Jalpí, Sant Pere del Bosc, Santa Cristina...). Va captar 
instantànies dels veïns del barri, dels treballadors de l’estació de tren, dels socis de la Casa del Poble o del 
Primer Casino, de pescadors o de terrassans. Sovint, amb ell a la foto, ja que la càmera automàtica li permetia 
aparèixer-hi. Per tant, estem davant d’autèntics documents antropològics que testimonien la manera de viure 
de la societat blanenca de la primera meitat del segle XX.
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Fons Francesc Salt

Cala de Santa
Cristina.

c. 1921
Núm. Reg. 06360.
Fons Salt (AMBL)

1

Aplec de Sant Pere del Bosc. 1919-1920
Núm. Reg. 06361. Fons Salt (AMBL)

2

Pàgina anterior:
Safareig de Can 
Déu. c. 1936
Núm. Reg. 06509.
Fons Salt (AMBL)

S’hi distingeixen:
P. Salt, D. Rabassa,
T. Robert, F. Robert, 
E. Robert i F. Salt.
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Festa de Sant Eloi 
al taller de
caldereria de
Josep Costa. 
Finals dels anys 
cinquanta.
Núm. Reg. 06254.
Fons Salt (AMBL)

3

Capella de Santa Cecília. 1946
Núm. Reg. 06251. Fons Salt (AMBL)

4

Colles
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Fons Francesc Salt

Veïns del carrer de l’Or. c. 1926
Núm. Reg. 06360. Fons Salt (AMBL)

Varada d’una embarcació a les drassanes Bagué. c. 1932
Núm. Reg. 07125. Fons Salt (AMBL)

6

5
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Els Salt d’excursió 
amb la família Mas 
de Barcelona. c. 1924
Núm. Reg. 06371.
Fons Salt (AMBL)

Blanencs d’excursió al far de Sant Sebastià.
Núm. Reg. 06582. Fons Salt (AMBL)

7

8

Colles
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Fons Francesc Salt

Família Vidal
Mont. Carrer

Mn. Manresa.
Núm. Reg. 06367.
Fons Salt (AMBL)

9

Santa Cristina. c. 1921
Núm. Reg. 06402. Fons Salt (AMBL)

10
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Terrassans damunt d’un llaüt al tradicional dinar a Santa Cristina per la diada de Sant Joan de Pineda,
a final d’agost. c. 1934
Núm. Reg. 06388. Fons Salt (AMBL)

Barca de teranyina a la platja de Blanes. c. 1945
Núm. Reg. 06393. Fons Salt (AMBL)

12

11

Colles
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Fons Francesc Salt

Estació de ferrocarrils de Blanes.
Núm. Reg. 06646. Fons Salt (AMBL)

Francesc Salt amb els companys de l’estació de ferrocarrils de Blanes. 1920-1930
Núm. Reg. 06647. Fons Salt (AMBL)

13
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14

15

Emili Bruget Serra, Eusebi Martí Casas, Josep Burcet 
Martí, Eusebi Burcet Martí i Fina Salt Vilanó. c. 1932
Núm. Reg. 06531. Fons Salt (AMBL)

Grup de teatre que representà La molinera del molí bonic.
Ca l’Amado Carreras. c. 1927
Núm. Reg. 06694. Fons Salt (AMBL)

Paller de Mas Domènech “Els Pavos”. c. 1936
Núm. Reg. 07118. Fons Salt (AMBL)

Colles
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Fons Francesc Salt

Exercicis espirituals 
al Col·legi de Santa 

Maria. c. 1931
Núm. Reg. 06699. Fons 

Salt (AMBL)

Grup de noies i algun noi davant de les ruïnes de la parròquia Santa Maria. c. 1940
Núm. Reg. 06683. Fons Salt (AMBL)

16

17
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18

19

Colla d’amics al 
Convent.
Núm. Reg. 06691.
Fons Salt (AMBL)

Grup de nois i joves de la parròquia Santa Maria. Anys quaranta.
Núm. Reg. 06677. Fons Salt (AMBL)

Colles
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Fons Francesc Salt

Secció coral de la Casa del Poble. c. 1930-1935.
Núm. Reg. 06713. Fons Salt (AMBL)

Grup de socis de 
la Casa del Poble a 

l’escenari del teatre. 
c. 1930

Núm. Reg. 06714.
Fons Salt (AMBL)

20

21
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22

23

Grup d’homes allotjats a la “Residencia Luís Rodríguez Ballou” (Casa del Poble). Anys cinquanta.
Núm. Reg. 06715. Fons Salt (AMBL)

Colla del Primer 
Casino.
Núm. Reg. 06719.
Fons Salt (AMBL)

Colles
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Fons Francesc Salt

Grup de
terrassans. 

Núm. Reg. 06974.
Fons Salt (AMBL)

Mas Domènech
“Els Pavos”.

c. 1928
Núm. Reg. 07081.
Fons Salt (AMBL)

24

25
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26

Pescadors amb 
esclops. Josep 
Balaguer “Pitot”, 
Joan Aleñà Nonell 
“Llillo” i Vicenç 
Creixell Vinardell 
“Boix”.
Núm. Reg. 06719.
Fons Salt (AMBL)

Pescadors al moll. 
Primera meitat de la 
dècada dels trenta.
Núm. Reg. 07078.
Fons Salt (AMBL)

Colles
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Fons Francesc Salt

Restes del porxo
i de l’antiga

façana del
Santuari del Vilar. 

c. 1944
Núm. Reg. 07013.
Fons Salt (AMBL)

Excursió al Vilar amb el carro d’en Sala Felip. c. 1944
Núm. Reg. 07040. Fons Salt (AMBL)

27

28
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29

3130

Família de
pescadors de can 
Boix. c. 1953
Núm. Reg. 06953.
Fons Salt (AMBL)

Família Muñoz. Font del Carme. c. 1943
Núm. Reg. 06891. Fons Salt (AMBL)

Feinejant davant de can Salt. Carrer Mossèn Manresa. c. 1956
Núm. Reg. 06957. Fons Salt (AMBL)

Colles
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Fons Francesc Salt

El Vilar. c. 1930
Núm. Reg. 07080.
Fons Salt (AMBL)

A Mas Guelo amb els masovers Rutllan. c. 1931
Núm. Reg. 07080. Fons Salt (AMBL)

32

33
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Caseta del pla de Xon Domènech. Els Pins. c. 1936
Núm. Reg. 07061. Fons Salt (AMBL)

Santa Cristina. c. 1929
Núm. Reg. 07064. Fons Salt (AMBL)

34

35

Colles



100

Fons Francesc Salt

El Vilar. c. 1925
Núm. Reg. 07088. Fons Salt (AMBL)

Excursió a Santa Cristina. c. 1921
Núm. Reg. 07093. Fons Salt (AMBL)

36

37
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Infants de sa Carbonera. c. 1929
Núm. Reg. 07094.  Fons Salt (AMBL)

Colla a sa Palomera. c. 1925
Núm. Reg. 07086. Fons Salt (AMBL)

38

39

Colles
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Fons Francesc Salt

Grup de noies 
a la pineda de 

s’Abanell. c. 1921
Núm. Reg. 07116.
Fons Salt (AMBL)

Platja de Blanes. c. 1930
Núm. Reg. 07117. Fons Salt (AMBL)

40

41
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Grup de veïns 
davant de la paret 
de la caixa de 
pensions de la plaça 
d’Espanya.
Núm. Reg. 06947.
Fons Salt (AMBL)

Venedor de terrissa a l’inici del carrer de Mn. Manresa. c. 1934
Núm. Reg. 06609. Fons Salt (AMBL) 

42

43

Colles
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Fons Francesc Salt

1

2

3

Identitats: Joan Comas Roger, senyora Pellisser, Maria Mont Gal-
bany, Paquita Salt Vilanó, Dolors Vilanó Carreras, Pellisser, Rosa 
Roger Verdier, Esteve Teira Prats, Francesc Salt Pruna, Vicenta Tei-
ra Prats i Lluïsa Prats Alsina.

Identitats: S’hi reconeixen, Joaquim Vilanó Carreras, Pepa Pru-
na Cruz, Bonòsia Carreras, Josep Vilanó Carreras, Dolors Vilanó 
Carreras, Salvador Maresma Baldrich, Pepeta Vidal Mont, Teresa 
Sala Rabassa, Maria Vidal Mont, Cisqueta Pruna i Joan Maresma 
Baldrich.

Identitats: Entre altres, a la fila de dalt, Ricard Torrent Soler, Mn. 
Sebastià Regí, Josep CWosta, Mn. Ruhí, Jaume Andreu, Quimet 
Castañé Baltrons; al mig, Víctor, Vicenç Costa, Jenaro Joan i Lluís 
Moles; a baix, Casanoves i Jesús Solanas.

5 S’hi reconeixen, drets, Josep Illas Balaguer “Taiacús”, Josep Portas 
“Galindaina”, Salvador Torrent Puig “Vadó Tona”, Pepet Castañé 
“americano”, Rafel Illas Creixell “Falet”; i asseguts, Joan Sureda 
Vieta, Pepet Giralt, Francesc Salt i Pruna, Salvador Depau, Salva-
dor Torrent Gibert, Quimet Giralt i un mecànic foraster.

6 Identitats: Drets, Joan Vilaseca Massó, Ernesta Llombart Serra 
(telefonista), Esperança Torruella Roura, Maria Martí, Fina Salt 
Vilanó, Dolors Vilanó Carreras, Maria Vilaseca Ros, Peret Vives 
Llorens “València” i Joan Alemany Vidal. En primer terme, Rafel 
Llombart Serra, Antònia Felipa Serra Anglada, Maria Moliné 
Massó i Paquita Salt Vilanó.

7

8

Entre altres, Dolors Vilanó Carreras, Paquita Salt Vilanó i 
el matrimoni Mas amb els seus fills. El senyor Mas tenia 
una merceria al carrer Hospital de Barcelona i estiuejava a 
Blanes, en una casa del carrer de l’Or.

Identitats: Lucia Hernández Sánchez, Montserrat Pou Barreras, 
Dolors Vilanó Carreras, Ricard Torrent Soler, Fina Salt Vilanó, He-
lena Costa, Paquita Cutrina Biscor, Cristina Biscor Jánovas, Pabla 
Tello, Dolors Roura, Trini Guinart Rotllán, Maria Antònia Pijoan i 
Carmen Tello Moreno.

9 Identitats: A dalt, Pepeta Vidal Mont, Joan Vidal Mont, Joaquim 
Vidal Mont, Maria Vidal Mont, Anna Vidal Mont, Francesca Vidal 
Mont; asseguts, el matrimoni Maria Mont Galbany i Joan Vidal 
Giralt; els nens són, d’esquerra a dreta, Maria Maresma Vidal, 
Lola Rondon Vidal, Joan Rondon Vidal i Maria Vidal  Gallart.

10 Identitats: Lluïsa Prats Alsina, Joan Comas Roger, Vicenta Teira 
Prats, Maria Mont Galbany, Dolors Vilanó Carreras, Paquita Salt 
Vilanó, Pellisser i senyora, Esteve Teira Prats, Rosa Roger Verdier 
i Joaquim Barreras.

11 Identitats: Entre altres, Joan Portas Pujadas, Rabassa “Déu”, Ra-
mon Portas Pujadas, Augé “Diano”, Plàcid Castañé Baltrons “Pa-
txo”.

Identitats: S’hi reconeixen, entre altres, Baldiri, Joan Vilà Pou, en 
“Font”, Rogeli Serra “Gavina”,  Emili Gelabert Orriols “Batet”, Bal-
trons (patró), en “Font” petit, Parés, en Ros de Mas Ferrer, en Serra 
“Gavina”, en  Puig “Júria”, Fina Salt Vilanó, Joan Vilanó Ripoll, Joa-
quim Vilanó Carreras, Josep Vilanó Carreras, Carme Vilanó Ripoll, 
en “Font”, es “cabasset”, en “Cabasset” i el “Santo”.

13 S’hi reconeixen Lluís Tordera i Francesc Salt.

14 Identitats: D’esquerra a dreta, Rosa Puig, Quimeta Ferrer, Maria 
Sureda, Pilar Carbó Ribas, Antònia Carreras, Francesca Bernat, 
Lola Carreras, Aurora Carbó Ribas.

15 Identitats: Dolors Vilanó Carreras, Constància Margenats Moré, 
Angelina (de Barcelona), senyora Teresita, Josep Ripoll Padrós, 
Dolors Vilanó Carreras, Maria Ripoll Padrós, Joan Vilanó Ripoll, 
Paquita Salt Vilanó, Adela Antonijoan Frigola, Fina Salt Vilanó i 
Carme Ripoll Vilanó.

4 Identitats: Entre altres, Ribas, Francesc Sagrera, E. Puigcortina, J. Joseph, 
Rocafort, J. Pons, Tordera Grané, Coll, F. Solé, Armero, Emili Bitlloch, Josep 
Mestres, Tordera Clota, M. Albertí, J. Baltrons, Ustrich “Rams”, Bonaventu-
ra Torruella, Pere Portell, Mn. Francesc Puig, J. Roig, Josep Maria Guinart, 
Angelina Montells, M. Ribas, A. Ribas, Roure, Joaquima Cosialls, E. Puig,
J. Carles, Lola Carreras, M. Robert, A. Frigola, J. Ferrer, R. Cosialls, Ribas, de 
Pons, D. Geremias, M. Pons, Antònia Carreras i Maria Sovirana.

16

17

18

19

20

Identitats: D’esquerra a dreta i asseguts reconeixem, Jaume Reixa-
ch, Benet Ribas, , Mn. Eduard Roman, Mn. Josep Guardiet, Emili 
Canet i Narcís Oliva. Drets, a la fila de dalt, Antoni Martínez, J. 
Ros, Jesús Barcons, Bassas i Miquel Colomer. A la fila del mig hi 
reconeixem a Joan Utset, Emili Bitlloch, Joaquim Puig Llensa, Car-
les Falcó, Joan Ribas Martí, Narcís Bibiloni, Josep Roig i Antoni 
Garcia.

Identitats: Entre altres, Pere Reynaldos, Margarita Costa, Maria 
Sureda, Trini Guinart, Anita Ribas, Quimeta Cosialls, Engràcia 
Puig, Carme Planas, Maria Subirana, Maria Cristina Ribas, Ge-
noveva Rabassa, Lola Carreras, Maria Ribas, Anita Roca, Maria 
Torruella, Joan Sureda, Conxita Giol, Neus Padrós, Carme Torrent, 
Anita Rabassa, Ignàsia Palma, Solanas, Rosa Utset, Rosa Biosca, 
Rosa Rocabert, Mercè Baltrons, Pepita Fontrodona, Antònia Al-
dama, Maria Garcia, Joana Maestre, Helena Costa, Josep Amet-
ller, Dolors Perpiñà, Fina Bernat, Roser Rigau, Depau, Montserrat 
Utset, Carme Andreu, M. Àngela Buixeda, Isabel Buixeda, Maria 
Teresa Guerrero, Anna Tordera, Isabel Casamor, Rosita Pla, Fina 
Albertí, Maria Torrentó, Marta Camps, Enriqueta Faig, Paqui-
ta Fontrodona, Carme Escrig, Teresina Rocabert, Mercè Rigau, 
Monserrat Burcet, Teresina Faig, Rosa Casamor, Montse Codolà, 
Montserrat Pla, Flora Bordes, Maria Dolors Andreu, Roser Soley, 
Paquita Pijoan, catalina Crous, Paquita Pernías, carme Vilanó, Elisa 
Casadevall, Maria Crespi, Lola Valls i Carme Roger.

Identitats: Josep Dalmau, Francesc Sagrera Gallart, Ramon Ribas 
Vilà, Albert, un nen, Vilanova, Ibáñez, Josep Roig Ferrer i Miquel 
Rocafort Balvey.

Noms: Entre altres, Fèlix Roca Piferrer, Joan Ribas Martí, Joaquim 
Valls Bascu, Joan Llambí Roig, Josep Clota Ponsdomènech, Miquel 
Torrentó Cartró, Josep Ametller, Pere Reynaldos Ferrer i Domènec 
Valls Coll.

Identitats: Entre altres, i començant per la fila de dalt, Josep Vidal 
Coll “Parrell”, Pepito Soms, Joan Domènech “Trompa”, Fèlix To-
rruella Roura, Amat, Pere Portas Burgada, Salvador Portas “Galin-
daina”, Joaquim Batlle Ferrer “Fabet”, Pepet Rams, Joaquim Martí 
Montells, Joan Geremias Gelabert “Mares”, Pere Portell Fàbregas, 
Joan Vidal Mont, Nonell, Alfons Balaguer Minguillón “Sossell”, 
Marta Martí Robert, Maria Maresma Vidal, Joan Maresma Baldrich 
i Antònia Costa Altaver.

12
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

Identitats: A dalt, Fèlix Gibert, Jaume Batlle Ferrer “Fabet”, Pere 
Coll, puig, Vidal; a baix, entre altres,  Fèlix Torrent Riera, Josep Coll 
Vidal, Emili Bruget Serra i Baldrich.

Identitats: Entre els blanencs s’hi reconeixen Perpiñà, Martí, Mn. 
Joan Quer, Gabriel Martín Prádanos (responsable de la Residèn-
cia de 1951 a 1960) i l’alcalde Rodobaldo Aldama Adalia.

Identitats: Josep Ruiz Roca, Josep Pérez Alum, Josep Soteras, Lluís 
Aliu, Joan Matas Robert, Pere Castany Roig “Mònic”, Evaristo 
Aldama Riego, Jordi Colomer Baldrich, Narcís Sicra Oliu, Josep 
Ametller Gelabert “Bornas”, Maurici Solanas, Miquel Comas Ro-
queta i Joaquim Grabulosa Gómez.

Identitats: Joan Vilanó Paratje, Jaume Vilà Pons, Serra “Gavina”, 
en “Candela”, Perpiñà “Sotaneta”, Joan Bota Buixeda i Joan Bota 
Fàbrec.

Identitats: Entre altres, Pere Torrent Masgrau, Concepció Masgrau 
Roura, Dolors Cornellà Llinàs, Teresa Roig Cornellà “Tareno”, 
“Xaló” Rams, mare d’en Xaló, néta d’en Xaló, Joan Vilanó Sala, 
“Xoi” Baltrons, Teresa Sala Rabassa, Xalona, Paquita Roig Cornellà 
“Tareno”, Anton Valls Matas “Rosés”, Josep Vilanó Carreras i Fran-
cesc Vilanó Sala.

Identitats: D’esquerra a dreta, Baldomero Coll Andreu “Parrell”, 
Lluís Coll Dora, Joan Coll i Quimet Coll “Met”.

Identitats: Francesca Garriga Ribas, Josep Sala Fornells Felip, Fina 
Salt Vilanó, Dolors Vilanó Carreras, Joan Ripoll Margenats, Joan 
Martín i Paquita Salt Vilanó. Asseguts hi ha Dolors Sala Garriga, 
Josep Surís Tordera, Dolors Surís Sala, Maria Targas i Paquita Sala 
Garriga.

Identitats: Joan Ripoll Margenats, Dolors Vilanó Carreras, Joan 
Martín, Paquita Salt Vilanó, Josep Sala Fornells Felip, Paquita Sala 
Garriga, Fina Salt Vilanó i Maria Targas. Asseguts hi ha Francisca 
Garriga Ribas, Josep Surís Tordera, Dolors Surís Sala i Dolors Sala 
Garriga.

Identitats: Maria Torrent, Rosa Moreno, Joan Creixell Vinardell, 
Vicenç Creixell Vinardell, Antoni Creixell, Maria Vinardell Targas 
i Josep Creixell Vinardell.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Identitats: Emília Puig, Conxita Teira, Fina Salt Vilanó, Francesc 
Torrent Salt i una estiuejant francesa.

Identitats: D’esquerra a dreta, Cecílio Muñoz, Santi Muñoz, Cris-
tina Muñoz i Cecílio Muñoz.

Identitats: A dalt, entre altres, Antoni Roselló Busquets, Dolors 
Vilanó Carreras i Joan Vilanó Paratje; a baix, Josep Vilanó Carreras, 
Francesca Busquets Prades, Teresa Sala Rabassa, Paquita Salt Vila-
nó, Fina Salt Vilanó i Joan Vilanó Sala.

Identitats: Dolors Vilanó Carreras, Fina Salt Vilanó, Paquita Salt 
Vilanó, Teresa Mas Nonell, Josep Rutllan Gelabert, Josep Rutllan 
Mas i un home desconegut.

Identitats: Josep Ripoll Padrós, Constància Margenats, Adela An-
tonijoan Frigola, Dolors Vilanó Carreras, Fina Salt Vilanó, Paquita 
Salt Vilanó, Joan Vilanó Sala i Josep Vilanó Carreras.

Identitats: Joan Vilanó Sala, Josep Vilanó Carreras, Francesc Vilanó 
Sala, Teresa Sala Rabassa, Dolors Vilanó Carreras, Paquita Salt Vi-
lanó, Fina Salt Vilanó, desconeguda i Joan Vilanó Paratje. 

Identitats: Lluïsa Prats Alsina, Joan Comas Roger, Vicenta Teira 
Prats, Maria Mont Galbany, Dolors Vilanó Carreras, Paquita Salt 
Vilanó, Pellisser i senyora, Esteve Teira Prats, Rosa Roger Verdier 
i Joaquim Barreras.

Identitats: Pepa Pruna Cruz, Antoni Roselló Orobitg, Francesca 
Busquets Prades, Dolors Vilanó Carreras, Paquita Salt Vilanó, Joan 
Vilanó Paratje i Joan Vilanó Sala.

Entre altres, drets, Anita, Antònia Costa Altaver, Paquita Salt Vila-
nó, Fina Salt  Vilanó, Carme Portals Antonijoan, Teresa Buch Puig, 
Fina Costa Altaver i Albert Ricard; asseguts, Maria Moliné Massó, 
Joan Cabré i Jaume Buch Puig.

Identitats: Entre altres, Rafel Cubarsí Miell, Antoni Roselló Oro-
bitg, Francesca Busquets Prades, Dolors Vilanó Carreras, Paquita 
Salt Vilanó i Antoni Roselló Busquets.

Identitats: Maria Baltrons “Jutori”, Maria Tordera, Salvadora Ma-
ñach i la nena Paquita Salt Vilanó.

Entre altres, drets, hi ha Josep Teira Mensa, Marina Teira Prats, 
Fèlix Torroella Roura, Vicenta Teira Prats, Maria Saura, Maria 
Buixeda i Joaquim Teira Prats. Asseguts es reconeixen Antoni 
Roselló Busquets, Esgleas “Coloma”, Albert Ricard Teira, Fina 
Salt Vilanó, Maria Teira (Lloret) i Esteve Teira Prats. A la foto-
grafia també hi apareix gent forastera, de Pineda, Cassà i un cap 
d’estació jubilat que estiuejava a Blanes.

Identitats: Drets, Matilde Oliva Oliva, Marina Teira Prats, Paquita 
Salt Vilanó, Maria Pujol Roger, Àngela Bayés Busquets, Vicenta 
Teira Prats i el nen Joan Ripoll Margenats. Asseguts, Josep Ripoll 
Padrós, Mercè Rigau Ribas, Maria Sala Oliva, Teresa Buch Puig, 
Quimet Aleñà i Salvador Antonijoan Vidal.

Entre altres, Quimeta Domènech, Victòria Añón Navarro, Quimet 
Aleñà Añón, Fina Salt Vilanó i Martí Portell Casas. 

Colles
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