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Introducció
El pont del dragó,

construït el 1901, el van
posar a la plaça del

mercat. El nom li ve dels
quatre dragons que té a
les puntes. El pont va ser
dissenyat per l’arquitecte

Jurij Zaninovic.

La llegenda diu que els
fundadors de Ljubljana
van ser el príncep grec

Jàson i els seus companys,
els argonautes. Tot fugint
del rei Eetes, a qui havien

robat el velló d’or, van
navegar pel mar Negre

fins que van trobar el riu
Ljubljanica. Aquí Jàson va

lluitar amb un monstre
terrible i el va matar; era

el dragó de Ljubljana, que
es va convertir en símbol
de la ciutat i que també

està representat a dalt de
tot de la torre del castell. 

A les cases Art Nouveau 
es fa servir molt el metall.
Se l’utilitza en l’estructura
o l’esquelet de la
construcció, i també per
protegir-la, com ara en els
reixats i les barres de les
finestres, que sovint
representen animals 
o plantes. Però, atenció!
No sempre són fàcils de
veure! Si mires bé,
descobriràs dos animals
que coneixes.

Aquí tens la resposta:
compara aquests reixats
amb els dibuixos.
El flamenc té un coll llarg,
un cap i un bec. Quants
ocells veus al balcó?
A l’altre balcó, són flors 
o papallones? O potser
totes dues coses?

Aquest és un dels cinc
edificis modernistes de

Barcelona, declarat per la
UNESCO patrimoni de la

humanitat.
El Palau Güell va ser

encarregat a Antoni Gaudí
per Eusebi Güell, el seu

gran mecenes. Gaudí va
construir un magnífic

palau amb un aire gòtic
que, a més de residència

habitual de la família
Güell, també serviria per a
acollir les seves col·leccions

d’antiguitats i per a
reunions polítiques,

concerts de cambra i
allotjament de convidats.

El cost final del palau fou
enorme, donat que

l’arquitecte va fer servir en
la seva construcció la millor
pedra, el millor ferro forjat

i la millor ebenisteria.

Fa cent anys, a Nancy, un
grup d’artistes va fundar
un moviment anomenat
l’Escola de Nancy. Es van

inspirar en la natura. En la
decoració, van utilitzar

flors i plantes de les quals
se’n poden trobar les

formes en els objectes
manufacturats. Fixeu-vos

en aquesta làmpada,
dissenyada per Daum i

Majorelle, i en el peu de
bronze sobredaurat que

sembla una tija. Les
bombetes queden

amagades dins flors de
vidre, més o menys

obertes a fi de mostrar el
creixement d’una flor.

També hi podreu veure
unes poncelles que

s’enrosquen pel peu 
de la làmpada.

D’aquesta làmpada, que
inicialment va ser

dissenyada per a una gran
exposició, després se’n van

reproduir nombroses
variacions sobre el dibuix

original.

Els escarabats, les
libèl·lules, les papallones 
i també molts altres
exemples de la natura són
símbols que podreu trobar
en objectes, cases i
monuments de l’època Art
Nouveau a Europa. 
A veure si trobes l’insecte
amagat en aquesta
columna. Té unes pinces
molt llargues i una closca
molt dura, i és un
escanyapolls. Aquest, que
està fet de ciment, decora
totes les columnes de
l’entrada de l’hotel Campo
dei Fiori, a Varese.
L’arquitecte Giuseppe
Sommaruga, que va
dissenyar aquest hotel, va
ser molt original i va tenir
molta imaginació a l’hora
d’utilitzar decoracions
amb formes d’animals.

Em van construir el 1898.
Em va dissenyar un
arquitecte molt conegut,
Lluís Domènech i
Montaner. Sóc una torre
de 30 metres d’alçada,
feta de maons, quadrada
a la base i després
rodona, amb un gran
dipòsit a dalt de tot. Em
corona un penell que
indica la direcció del vent.
Se’m veu des de molt
lluny, i probablement
sigui l’emblema més
conegut de l’hospital Pere
Mata, on em trobareu.
Sabeu què sóc? Sóc una
torre d’aigua!

El 1905, l’arquitecte Lluís
Muncunill va construir un

edifici anomenat
Agrupació Regionalista

per acollir artistes,
escriptors, arquitectes i

músics. S’hi feien classes
d’art i música. També s’hi

van organitzar moltes
exposicions, s’hi van fer

obres de teatre, i fins i tot
hi cantava una coral,

l’Escola Coral.
Si vols saber més coses

d’aquest edifici, mira la
fotografia. És un edifici

fet de maons. Les portes i
finestres són triangulars,
amb cantons arrodonits.
És el que s’anomena una

forma parabòlica. El
sostre també té la

mateixa forma.
L’Agrupació Regionalista

no va durar gaire. El 1954
van enderrocar l’edifici i,

al seu lloc, hi van posar
una oficina de Correus.

La Casa dels Elefants (o el
palau dels paquiderms)
del zoo de Budapest va ser
construïda entre 1909 i
1912 d’acord amb un
disseny d’estil Art
Nouveau de l’arquitecte
Kornél Neuschloss. Aquest
va dissenyar un edifici 
on els elefants se sentissin
com a casa.
Malauradament, l’edifici 
va quedar molt malmès per
la Segona Guerra Mundial.
A la dècada de 1990,
l’edifici d’Hella i Zita 
(les dues elefantes) va ser
totalment renovat, tant
per dins com per fora, i 
en van reconstruir la torre.
També es va ampliar el
recinte dels elefants i ara
hi ha una piscina, una
dutxa, i unes bàscules per
pesar-los.

Fa cent anys, 
a molts països
d’Europa va
aparèixer una nova
forma d’art: l’Art
Nouveau. Segons 
el país, la regió 
o la ciutat, se
l’anomenava d’una
manera o d’una
altra. Per exemple,
Jugendstil a
Alemanya, Modern
Style a Escòcia,
Modernisme
a Catalunya, La
Secession a Àustria,
Liberty a Itàlia, 
o École de Nancy
a Nancy.
En aquella època, 
la indústria es va
desenvolupar amb

Aquest edifici, construït 
el 1909, té botigues 
a la planta baixa, bancs al
primer pis, i apartaments
particulars als pisos
superiors. Els arquitectes,
Konstant¥ns Pïk‰ïns i
Artur Moedlinger, van
utilitzar materials molt
valuosos per construir-lo.
Les parets exteriors estan
cobertes de granit blanc 
i gris procedent de
Finlàndia i Suècia. La llum
de les escales entra per 
les vidrieres de colors que
representen el transport,
el comerç, la navegació,
l’educació i la saviesa,
simbolitzada per una
òliba. En un dels angles 
de l’edifici, hi ha una
petita torre del rellotge. 
A Riga, hi pots trobar
moltes torres similars.

El 1897, un grup de joves
artistes va fundar una
associació anomenada

Secession. El seu pavelló
d’exposicions va ser

dissenyat per l’arquitecte
Joseph Maria Olbrich, i el

van acabar el 1898. 
En aquest edifici, la natura

està representada per tot
arreu. La cúpula de metall

sobredaurat està feta de
fulles de llorer que també
sembla que creixin al llarg

de les parets. Unes serps
daurades es cargolen i

entortolliguen per la
façana blanca i brollen

dels caps de les dones que
hi ha sobre la porta

d’entrada. Hi ha òlibes a
banda i banda, i

llangardaixos a dreta i
esquerra de l’entrada

principal. Unes petites
tortugues semblen

transportar els grans
gerros blaus que hi ha al

costat de les escales.

Ljubljana
El pont 
del dragó

Brussel.les
Fauna i flora

A la dècada de 1890, 
a Glasgow hi havia molts
salons de te. 
La propietària d’un d’ells,
la senyora Cranston, volia
que un dissenyador
decorés l’interior dels seus
nous salons al carrer
Buchanan.
Així, la senyora Cranston,
va demanar a Charles
Rennie Mackintosh que
en decorés les parets. 
Ell va utilitzar colors ocres
a la planta baixa, que
anaven passant
gradualment al verd gris 
i acabaven en el color
blau del pis de dalt, tot
creant la sensació de cel. 
Al saló per a les senyores,
Mackintosh hi va dissenyar
un fris amb fades
entrellaçades amb rosers.
Els salons de te es van
inaugurar el 5 de maig de
1897 i de seguida es van
fer molt populars. L’èxit va
continuar fins el 1918.
Després, l’edifici es va
convertir en un banc.

Glasgow
Els salons de 

te de Glasgow

Tres joves arquitectes,
Herman Gesellius, Armas
Lindgren i Eliel Saarinen,

van dissenyar el Museu
Nacional de Finlàndia. Van

escollir especialment
granit gris i materials

sòlids i preciosos. Si us hi
fixeu bé, veureu que té

molts detalls curiosos.
Alguns, van ser esculpits
allà mateix per artesans

locals. Hi ha animals
salvatges (esquirols, ossos i

guineus), i pinyes dels
boscos on viuen aquests

animals. Potser també
reconeixereu personatges

dels contes populars i
d’una llegenda finlandesa,

la Kalevala. Al mig de
l’edifici hi ha una torre

alta i punxeguda que us
ajuda a trobar el museu.

Hèlsinki
El Museu Nacional 
de Finlàndia
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A les muntanyes de
Noruega hi ha trols! Són
enormes, lletjos 
i estúpids, però tenen
tresors fabulosos. No
suporten la llum del sol i,
a vegades, s’enfaden tant
que exploten!
Temps era temps, hi havia
un trol que tenia un cofre
del tresor, ple d’or i de
pedres precioses. Un dia,
en veure un raig de sol, el
va voler atrapar i tancar-lo
a la seva cova perquè el
tresor brillés encara més.
Un matí, el trol va pujar
ben amunt per atrapar el
primer raig de sol, però la
llum el va enlluernar, i ell
es va entrebancar, va
rodolar muntanya avall 
i es va convertir en pedra.

Als artistes Art Nouveau,
aquestes històries els
fascinaven. A veure si
trobes l’horrible trol 
a la façana d’aquesta casa
dissenyada per
l’arquitecte noruec
Hagbarth Schytte-Berg.

Alesund
Els trols 

de muntanya
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La xarxa Réseau Art
Nouveau Network és un
gran equip de persones
que treballa a 13 ciutats
europees. Tots tenim en
comú una mateixa passió:
l’Art Nouveau. Alguns
som conservadors o
directors de museus,
altres som arquitectes que
restaurem edificis, o
historiadors de l’art que
estudiem els artistes 
i la seva obra. Resumint,
tots volem saber més
coses sobre edificis,
mobles i objectes fets ara
fa uns 100 anys. A través
de la xarxa Réseau Art
Nouveau Network
estudiem l’Art Nouveau
de totes les ciutats
participants. Junts
escrivim llibres,
organitzem congressos i
creem exposicions. També
vam decidir fer aquest
quadern d’activitats
perquè us ho pugueu
passar bé  tot descobrint
l’Art Nouveau de la vostra
ciutat i també el de les
altres ciutats participants. 

La Comissió Europea
uneix  15 països europeus
que han decidit treballar
junts de moltes maneres
diferents, en temes com
la política, l’economia, 
la indústria, la ciència,
l’esport, l’educació i 
la cultura. La Comissió
Europea promou la xarxa
Réseau Art Nouveau
Network donant-nos 
els diners necessaris per
treballar, per intercanviar
idees, publicar llibres,
crear exposicions i
presentar l’Art Nouveau
als menuts i als adults.

With the support of the Culture 2000
Programme of the European Union /
Avec le soutien du Programme 
Culture 2000 de l’Union européenne

In collaboration with the
European Route of Modernism /  
En collaboration avec la Route
européenne du Modernisme

With the participation of / 
Avec la participation de

molta rapidesa, 
i es van començar a
utilitzar les màquines
amb més freqüència,
així com també els
nous materials per 
a la construcció, com
ara l’acer, i les noves
formes d’energia, com
l’electricitat o el
petroli. Els artistes Art
Nouveau van fer servir
aquests nous elements
per crear objectes 
i edificis que fossin
bonics i útils alhora.
Aquells artistes van
tenir com a temes 
la natura, les plantes 
i els animals. També 
es van inspirar en la
història, les llegendes 
i el folklore de 
la seva regió.
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