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Anselm Adam (fotògraf)

“El componente más importante de una cámara está detrás de ella”





“La fotografia t’ajuda a veure”

Bereneci Abbot (fotògraf)













“Describir es destruir, suggerir es crear.”

Robert Doisneau (fotògraf)



“Primer dispara i després 
demana permís”

Joana Biarnés 
(fotògrafa)



“La fotografia no pot canviar la realitat però si pot mostrar-la.”

Fred Mc Cullin (fotògraf)







DETALLS DE 
l’ESGLÉSIA DE SANT 

HILARI SACLAM

Església dedicada a Sant 
Hilari de Poiters. Les 
primeres referències 

daten de 919



ARC ROMÀNIC de l’Església de Sant Hilari Sacalm

A l’interior de l’església de Sant Hilari es conserven 
les restes del temple romànic. A la fotografia es veu 
un petit detall de l’arc que coronava la  porta 
(deplaçada del seu lloc original) amb dues arquivoltes 
amb motius vegetals entrellaçats. 



“Realment no sé si les meves pintures són 
surrealistes o no ho són, però el que sí que sé és 
que són l’expressió més autèntica de mi mateixa, 
i tant se me’n donen els judicis o els prejudicis de 
qui sigui”

Frida Kahlo 

“No tinguis por de la perfecció, mai l’assoliràs” 

Salvador Dalí



“Jo no volia ser una dona artista, jo volia ser artista i prou.”

Isabel Bishop (pintora dissenyadora gràfica nord-americana)



MODERNISME

Sant Hilari Sacalm també va viure el 
modernisme. L’Edifici de la plaça Doctor 
Gravolosa n’és un exemple. 

El modernisme català va ser un moviment 
politicocultural que anhelava transformar la 
societat catalana. Es desenvolupar a 
Catalunya, i especialment a Barcelona, al 
llarg d’unes tres dècades, entre 1885-1920



NEOGÒTIC a l’AJUNTAMENT DE SANT HILARI 
SACALM

Un dels edificis patrimonials més emblemàtics de 
Sant Hilari Sacalm, és l’Ajuntament, neogòtic, va 
ser construït el 1786 sent l’hospital del poble. 
Posteriorment, la planta semisoterrada va der la 
funció d’escola i la planta baixa va continuar 
albergant durant molts anys els habitatges dels 
mestres.

Us deixem un detall de la façana principal.



“L’art deriva d’un desig de la persona per 
comunicar-se amb una altra.” 

Eduard Munch


