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SALVADOR
BRAU,
APUNTS
BIOGRÀFICS

Salvador Brau Giner va nàixer a Vinaròs un 9 de maig de 1923, al si 
d’una família molt modesta i senzilla.

El renom tradicional i popular d’aquesta família era el de “Rata”, i així 
fou com ell era més conegut entre la gent.

Ja major es va embarcar en vaixells i va viatjar per diferents ports eu-
ropeus, la qual cosa li proporcionà el manteniment, certa independència 
familiar i alguns coneixements dels idiomes estrangers anglès i alemany, 
suficients per a fer-se entendre.

Cap als 37 anys va pensar en recalar a sa casa, al seu poble, provist 
ja de coneixements de revelat de fotografia, la qual cosa, a més de l’ad-
quisició de bones màquines de retratar i el baix preu i abundància llavors 
del material de revelat en blanc i negre, li facilitaren l’ofici que ja va des-
enrotllar activament fins la seua jubilació voluntària als seixanta anys, a 
principis de 1983, encara que mig obligat per la falta de visió. Va arribar a 
un punt en què les seues fotos, ja en color en els dos darrers anys, envia-
des a laboratoris foranis, li sortien sovint molt borroses a causa dels quasi 
quaranta anys de forçar tant la vista dins de la seua obscura cambra de 
revelat.

La seua activitat fotogràfica coincidí amb les dos dècades que com-
prengueren des de 1960 a 1980, les conegudes com del “boom” turístic i 
del despegament econòmic. Llavors, a Vinaròs, com a totes les poblaci-
ons de l’Estat, la màgia del cine, amb els tres locals que s’omplien tots els 
diumenges, a més dels bous i el futbol, atreien els espectadors de tota la 
comarca, donada la mobilitat de les famílies, gràcies en molt bona part 
als populars “Seat 600”.
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1. L’aparador de Salvador Brau era sense dubte el més visitat de la població.
2. Joves celebrant la “Nochevieja” pels carrers, davant del seu aparador.

Els turistes francesos i alemanys omplien les nostres platges i no es perdien 
cap espectacle de la nostra plaça de bous.

Els resultats del seu treball eren immediats i, a les poques hores, el seu 
aparador, situat a la punta del carrer de Sant Isidre i enfront del “Cine de Dalt”, 
l’Ateneo, oferia les noves imatges i es renovava una, dos o tres vegades per 
setmana, sent per tant el més visitat de la població, àvida de contemplar les 
imatges dels més famosos matadors de bous que acabaven d’actuar a la nostra 
plaça, o del rodatge d’“El Cid” a Peníscola, o dels batejos, casaments, festes de 
carrer, o dels partits de qualsevol esport dut a terme a l’antiga pista de “Santa 
Rita” o del final d’etapa de la “Vuelta” a Espanya. Fotos que, per altra part, no 
es podien prodigar en el setmanari local “Vinaroz” o “diariet” per l’encariment 
que resultava el fet d’haver de fer prèviament a les impremtes els clixés neces-
sàriament amb plom.

Salvador Brau, fadrí i ja quasi cec, va acabar els seus dies a la Residència 
d’Ancians de la nostra ciutat i finalment morí a Castelló de malaltia, als 67 anys, 
el 17 de novembre de 1990.

Resten en les capses i en els àlbums familiars de tota la nostra població 
moltíssimes fotografies que són obra d’ell, i que es caracteritzen per portar qua-
si totes elles el seu segell i data, que són òbviament de caràcter més íntim i 
particular.

Ara, quinze anys després de la seua mort, presentem aquest recull antològic 
de la seua obra, d’una part del que ens va voler vendre i que vam destriar de 
menys íntim i més interessant, especialment aliniacions de futbol, actuacions de 
matadors de bous, fets públics destacats, etc., quan ja estava jubilat: era d’allò 
que tenia acumulat i barrejat durant tants anys en capses escampades pel seu 
estudi particular, llavors ja tot mig pixat -i podrit- pels seus gossets, que sempre 
tenia com a animalets de companyia en sa casa.

També tenim moltíssims clixés dels quals s’han extret algunes imatges que, 
gràcies als escànners dels ordinadors, ara ja s’han pogut visionar. Destaquen 
les imatges de festes, com la de Santa Catalina, de bous, etc., i cal mencionar 
i destacar que d’algunes “corrides” de bous, com la que va protagonitzar Luis 
Miguel Dominguín, Salvador Brau va arribar a disparar fins a nou carrets de 
fotos.

Bastants anys abans, però, ens consta que s’havia fet una importantíssima 
selecció de fotos per part de l’ex-alcalde Francesc Balada, a fi de fer una publi-
cació de 10 llibres que amb el títol de “30 Años en Vinaroz” va iniciar, i dels quals 
sols va aparéixer publicat el primer volum en octubre de 1975. Ens consta que 
el seu fill, l’alcalde actual, Xavier, conserva del seu pare, en àlbums i tot total-
ment ordenat cronològicament i amb les exhaustives i meticuloses explicacions 
corresponents, un gran tresor fotogràfic d’aquest autor, molt millor de tot el que 
disposem, i que algun dia segurament també podrà vore la llum en impremta.

La nostra selecció fotogràfica l’hem distribuït en els onze capítols següents: 
Autoritats, Església, Economia i “desarrollisme”, Temporals, Dalí i Àngel Giner, 
Festes populars, Joventut, Esports, Bous de plaça, Bous i actes socials i Bous 
de carrer.
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9. Membres de la Guàrdia Civil amb el seu capità Ángel Soler el dia de la festa de 
la seua patrona, La Pilarica. 12 d’octubre de 1972.
10. Lluís Franco i les altres autoritats locals presidint una processó de Setmana 
Santa.
11. Benedicció de les noves instal·lacions informatitzades de Telefónica.
22-IV-1972.

3. Autoritats locals en una processó de l’Encontre en 
temps de l’alcalde F.J. Balada.
4. Visita del ministre d’Obres Públiques, Federico Silva 
Muñoz. 12-III-1968.
5. Enrique i Tarancón, sent Arquebisbe d’Oviedo, visi-
tant l’Ermita amb les autoritats. 9-V-1969.
6. L’alcalde, F. Balada imposant la banda de dameta a 
Mª Dolors Escudero.
7. Les autoritats de Iecla fan donació d’uns records a 
l’Ajuntament per un fet històric conjunt de les dos ciu-
tats. 15-VIII-1969.
8. La popularitat d’Àngel Giner va propulsar el nom de 
Vinaròs per tota Espanya. Unes eleccions locals al no-
vembre de 1973.

AUTORITATS
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16. Mossèn Vicent Alumbreros celebrant un bateig segons les tradicionals normes 
anteriors al Concili Vaticà II.
17. Processó en que apareix l’arxiprest Alvaro Capdevila amb la relíquia de S. 
Sebastià. 1960.
18. Mossèn Vicent Jovaní, canonge de La Havana, es va agregar a Vinaròs des-
prés de l’expulsió de Cuba, manada per Fidel Castro.

12. Les autoritats locals fent el típic tast de l’arròs el dia de Sant Sebastià.
20-I-1975.
13. Visita de l’almirant de Cartagena Yusti Pita a les autoritats locals portuàries.
14. Concessió a Francisco Franco del títol d’Alcalde Honorari Perpetu. TVE.
13-XII-1972.
15. 16 de juliol de 1972, Festa del Carme. Les Autoritats abans d’embarcar.

L’ESGLÉSIA
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19. Missa de la Partera abans de les noves normes del Concili Vaticà II. L’esposa 
de Guillermo Nemesio, Maruja Moya, acompanyada de la popular Pilar Cañada, 
“la comare”. 1969.
20. Mossèn Riba batejant un infant. També apareix l’arxiprest Enrique Porcar.
21. Mossèn Fibla celebra la missa dalt d’una barca, front a la llotja, amb motiu del 
dia del Carme de 1972.
22. Els capellans acompanyant la processó de Divendres Sant de 1973.
23. Durant més d’un segle les monges de l’Asil porten a terme la seua tasca hu-
manitària. 1972.

24. El bisbe de la Diòcesi, Ricard Mª Carles, ajudat pels reverends García Julbe i 
Enrique Batiste, confirma a Quico Sanz, a qui acompanya el seu pare Joan.
25. Benedicció de l’actual creu de l’ermita, feta amb obra. 20 de gener de 1968.
26. Veïns i veïnes del carrer de sant Francesc vestits de valencians. Festes del 
Cinquantenari de la Relíquia. 1960.
27. Processó del Corpus. 1 de juny de 1972.
28. Mossèn M. Gascón beneeix el nou pas de Sant Pere. Dijous Sant de 1973.
29. Les autoritats locals, en el mateix acte solemne de la benedicció del nou pas.
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33. Col·locació de la primera pedra de les vivendes per als mariners prop de la zona 
de la platja de la Llevatera, nom que, segons Giner Sorolla, li ve d’una planta.
34. Fase de construcció del pas subterrani de l’encreuament de la CN-340 i carre-
tera de Morella, al desembre de 1973.
35. Construcció de la perllongació del passeig de Colom. Any 1967.
36. La nova carretera de la costa Nord, més coneguda al principi com “la del càm-
ping”.
37. Arranjant el passeig de Joan Ribera Gonel. Desembre de 1973.
38. La caserna de la Guàrdia Civil acabada de construir. 

30. La primera torre de vivendes, la de Sant Pere, en fase de construcció. Any 
1966.
31. La segona torre en construir-se a Vinaròs, de Sant Sebastià, en 1967.
32. La torre de Pius XII als pocs anys de la seua construcció. 

ECONOMIA I “DESARROLLISME”
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39. Ricardo Serret fou el creador d’una 
de les més importants empreses del 
moble d’aquesta època.
40. La immigració de moltes famílies an-
dalusses contribuí també al nostre crei-
xement: els Gabarrón Escarbajal.
41. La pesca de la sardina continuava 
sent una de les millors fonts de riquesa 
locals. Any 1971.
42. Turistes i jubilats estrangers, ale-
manys preferentment, van escollir la 
nostra ciutat.

43. Efectes d’un temporal. Desembre de 1971.
44. Efectes d’un altre temporal: 31 de març de 1973.
45. Construcció d’un mur de protecció reforçat per a prevenció dels temporals. 
Any 1978.

TEMPORALS
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46 i 47. Dos aspectes de la vi-
sita del genial pintor Salvador 
Dalí a Vinaròs. 8-VIII-1965.
48. Escenari muntat al passeig 
per al programa televisiu de 
“Los hombres saben, lospue-
blos marchan”: Soler Serrano 
i Francesc Balada. 30 de març 
de 1970.
49. Àngel Giner és aclamat a 
l’arribada del programa de TV, 
en què resultà guanyador abso-
lut. 1970.

50. Festa de Sant Nicolau al col·legi de la Mare de Déu de la Misericòrdia. 1973.
51. Teresín Vidal Ramón en la festa de Sant Sebastià de 1960.
52. Els germans Torres Boix el dia de la festa de la “Palma” o Diumenge de Rams. 
1973.
53. Els “nanos i gegants” de la ciutat recorrent el carrer Major. Any 1970 aprox.

SALVADOR DALÍ I ÀNGEL GINER FESTES POPULARS
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54. Salvador Alca-
raz destacà com a 
restaurador en les 
primeres festes del 
Llagostí. La foto cor-
respon a 1967.
55. Típica festa de 
les xiquetes i par-
vulets escolars junt 
al riu Cervol: “Santa 
Catalina”.
56. La nostra Banda 
de l’Aliança acompa-
nya sempre els actes 
més festius.
57. La tradicional 
festa del Carme. Any 
1972.

58. Joves fent una torre humana a la platja: Antonio Ribot, José Luis Pascual, José 
L. Puchol, Jesús Tosca, etc. Any 1962.
60. Conjunt “Los Kácidas” integrat per Ruperto Sancho, Carlos Casanova, Javier 
Bas, Amador Carbó i Carlos Pla.
60 i 61. Els joves sempre estan amanits per divertir-se: fent saltar un company 
després de la traca i torejant les ones en dies de mar amb fortes onades.
62. El plaer de l’hora del bany.
63. Moments de gresca de la joventut aprofitant la festa del Carme. 1968.

JOVENTUT
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64. Alumnes de l’Institut de Batxillerat escoltant atentament una conferència. No-
vembre de 1976. 
65. Joves cantant nadales pel poble. Any 1969.
66. Integrants del grup de teatre “Candilejas” interpretant “El médico a palos”, de 
Molière. Març de 1975.
67. Membres de la banda de cornetes de la OJE: David Martínez, Paco Querol, 
Antonio Tolós i Antonio Roselló. 12-IV-1969.
68. Conjunt musical vinarossenc “Los Geisers” actuant a l’antic bar “Blau”. Actúa 
de cantant o vocalista el popular Paco Querol, “Llampa”. 1969. 

ESPORTS

69. L’afició del públic que no faltava va fer que durant moltes campanyes el Vinaròs 
C. de F. arribés a Segona B. La foto correspon a 1974.
70. Hallado, Borrás, M. Roca, Calduch, Chaler, Emilio, Perfecto i massagista; Mir, 
Taché, Del Calvario, Beltrán, Díaz i Tena. 9 de febrer de 1969
71. Encara que plogués, el públic no faltava. Jugant contra el Mestalla. Febrer de 
1973.
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77. La pista poliesportiva de Santa Rita, a l’antic Hort dels Frares, visqué molts 
moments intensos.
78. La Unió Ciclista promocionà l’afició infantil i juvenil comarcal amb unes pujades a 
l’ermita. Els xiquets ciclistes que apareixen són Tono Giner i Agustí Serrano. 1973
79. Sortida de la “Vuelta” a Espanya, congregant gran multitud d’admiradors.
80. Basso, guanyador de l’etapa de la “Vuelta” entre La Pobla de Farnals i Vinaròs, 
és entrevistat per la premsa al carrer de sant Francesc. 1975.
81. Un dels tants equip de bàsquet que es conformaren dirigits per J.L. Puchol.

72. Una alineació que va donar moltes satisfaccions a l’afició vinarossenca. 1974.
73 i 74. Ramon Grau potencià la natació, i els nostres nadadors conformaren un 
equip molt destacat. Juny de 1963.
75. El motociclisme va tindre molts adeptes en aquesta època. El destacat valen-
cià Escuder actuà en repetides ocasions a Vinaròs. 29 de juny de 1967.
76. Esperant els resultats finals a la meta d’una de les Voltes del Llagostí. 1967.
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82. Els tenistes d’aquests moments eren pocs. Aquí 
tenim a Alfredo Aguirre, Emilio Barreda, Santiago Fal-
có i Agustí Quixal.
83. Equip femení d’handbol a l’antiga pista poliespor-
tiva de Santa Rita.
84. Una sortida de motos emprén la carrera promogu-
da pel Motoclub local durant les festes i fira. Dècada 
de 1970.
85. Joves ciclistes vinarossencs enfront de l’ermita 
de Sant Gregori en un dia de celebració dedicada a 
aquest esport.
86. Ignasi Fandos va participar en diverses edicions 
de la “Vuelta” a Espanya. Aquí apareix abans d’una 
sortida des del passeig de Vinaròs.
87. Figueredo, tot un exponent de la natació vinaros-
senca, amb sa filla Mercedes, campiona més jove 
d’Espanya.
88. El guanyador de la “Volta del Llagostí”. 1967.

89. Equip de bàsquet dirigit per Josep Manuel Bor-
ràs.
90. Competició de tennis taula a la pista de Santa 
Rita. Jugava Javier Bas.
91 i 92. Un dels equips que es formaren abans de la 
reinstauració del Vinaròs.
93. Equip d’handbol local format per Agustín Ribera, 
Jordi Figueres, Pascual Ibáñez, Ford, Mesquita, Fá-
brega, Ramon Adell, Xavier Balada, Manolín Cervera, 
Ismael Cardona i Ruperto Sancho.
94. El partit històric de Copa es jugava contra el Rá-
cing de Santander. 6 de desembre de 1972.
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98. La primera vegada que va actuar 
Chamaco a la nostra plaça va mar-
car tota una fita en l’expectació de la 
comarca. La foto correspon, però, al 
25-VI-1967.
99. Palomo Linares rep el trofeu de la 
penya “Pan y Toros”. 21-VI-1970.
100. Bon retrat de Pedro Benjumea. 
22-VIII-1968.
101. La fama que portava Luis Miguel 
Dominguín va fer disparar al fotògraf 
fins a nou carrets. Al seu costat, veiem 
a Sebastián Torres. 11-VIII-1973.
102. Pedro “Estoretes” fotografiat al 
costat de “Copetillo”. 30-VII-1972.
103. Paco Camino recordaria que a 
Vinaròs li va tocar el bou més difícil de 
la seua vida. Apareix amb el guàrdia 
municipal Manolo Rubio. 20-VIII-1977.

95. “Paquirri” i Dámaso González actuaren en moltes ocasions i sempre amb èxit.
96. Curro Romero. Quasi res! Tot un mite i un gran repte per a l’empresa.
16-VII-1972.
97. “El Cordobés” sempre despertà moltíssima expectació. 15-VII-1967.

BOUS DE PLAÇA
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109. Ismael Alonso, Pilarín Tapia, Juan Giner i Paulina Akribas
110. Isabel Febrer, Tere Ribera, Antonio Giner i el sastre Juan Blasco.
111. Juan Ayza i Pepita Ferrer.
112. Rafael Selma i Tonica Llopis; Adelaida Server i Sebastián Verdera.
113. Sebastià Prades i Pascual Fibla amb les respectives senyores.
114. Sra. d’Agustín Morales, Araceli Parra, de Marcos, Manuel Marcos, i José 
Valls.

104. Diego Puerta signa en el llibre d’honor de la penya que portarà des de llavors 
el seu nom.
105. El ramader rep el premi concedit per la “Penya Diego Puerta”, de mans de J. 
Griñó. 1973.
106. El torero Santiago López rep un trofeu de la Penya Diego Puerta. 24-VI-1973.
107. Homenatge del Rincón Taurino a l’empresari de la plaça, Sr. Aguilar. 16-VI-1973.
108. Taula amb Teresa Planas, Sebastián Vidal, Mari Pepa Rabasa i Paco Baila.

BOUS I ACTES SOCIALS
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120. Bous de carrer a l’entrada del moll. El bou caigut a l’aigua, intentant salvar-se.
121. Manuel Chillida, davant l’embestida del bou, corre protegit amb un bastó.
122. Bous de carrer a l’ermita organitzats per la Penya “Pan y Toros”. 1965.
123. Davant l’edifici de les oficines de contribucions. El bou no sap a qui anar.

115, 116, 117, 118 i 119. Diferents escenes dels tradicionals bous de carrer que se 
celebraven sempre entre els carrers de Santa Magdalena i de Costa i Borràs. No 
deixaven de ser un costum atàvic i també apassionant de tots els pobles d’Espa-
nya. A Vinaròs s’han hagut de deixar perdre, entre moltes raons, per les presses i 
la vida moderna.

BOUS DE CARRER
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