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Un dia de platja al Salatar
Banyistes a principis del segle XX

Dades arxivístiques del document
CAT AMR 12.2 Fons Família Coll, Col·lecció d’imatges, Membres de les famílies Coll i
Muntanyà a la platja del Salatar de Roses, ca 1910, Autor Desconegut, registre 6.481.
Placa de vidre, imatge estereoscòpica. La imatge 6.743 és idèntica.
Història arxivística
L’any 1996 la família Coll va fer donació del seu extens arxiu patrimonial a l’AMR. La
classificació, ordenació i descripció del fons en els anys successius han permès conèixer
la riquesa de la documentació ingressada a l’Arxiu Municipal per aprofundir en el
coneixement de la història de Roses i la comarca. Abans, però, van ser nombroses les
vicissituds d’aquesta documentació generada des del segle XIII. Fonamentalment, cal
destacar que l’enllaç matrimonial, a mitjan segle XIX, de Benet Coll Custou, de Roses,

amb Verònica Caritg, de Lliurona, va permetre la unió de dos grans patrimonis agrícoles
i, conseqüentment, dels seus respectius arxius.
Contingut
La fotografia que es presenta forma part del fons de la família Coll que conté 1079
fotografies realitzades per la família entre finals del segle XIX i les primeres dècades del
segle XX. Al centre de la imatge es veu un grup de persones a la platja del Salatar de
Roses. A l'esquerra hi ha, en primer terme, Maria Coll de Cendra que està estirada a la
sorra. Darrere seu es veu Concepció Muntanyà i Mir amb un nen petit vestit de mariner.
Ambdós estan asseguts de front. Al mig del grup hi ha Pío Muntanyà i Mir, amb un vestit
de bany de cos sencer estampat amb ratlles horitzontals. A la dreta hi ha un home,
assegut de front, que es posa la mà al cap i s'aguanta el barret, el qual podria ser Lluís
Coll de Cendra. Darrere seu hi ha una altra persona no identificada. Al fons, a l'esquerra,
es veu una tartana amb tendal blanc i un cavall al costat, que els deuria haver portat
des del mas d’en Coll a la platja. Al fons de la imatge s'observen les muntanyes de la
serra de Rodes.

Les dues imatges esteroscòpiques i el visor

Com es pot veure en la imatge superior, la fotografia que aquest mes presentem no és
una imatge en un format tradicional, sinó en format estereoscopic, és a dir, en tres
dimensions. La imatge estereoscòpica, que s’inicia a mitjans del segle XIX, es basa en la
visualització de dues imatges que representen dues perspectives diferents d’un mateix
objecte. D’aquesta manera el cervell rep dues imatges però les interpreta com una de
sola produint una sensació tridimensional. A sota de les dues imatges hi ha el visor
d’imatges de l’època que possibilita veure la imatge tridimensional, també donat per la
família Coll juntament amb les fotografies.

