
DRACS, SANT JORDIS, ROSES, 
PRINCESES, ESCRIPTORS, LLIBRES... 

PREPARANT SANT JORDI 2021 - SISÈ

TROBALLES 
 A BARCELONA! 
A LA RECERCA  DE:





1ª RUTA: GRÀCIA



Mirar i veure



ESCUTS, ELMS, CASCS I 
LLANCES
CARRER DELS MADRAZO 93

Resulta que molts/es hi he passat 
sovint pel davant i ni ens hi 
havíem fixat... 

És una gran escultura de ferro, 
que cobreix tota la façana de 
l’edifici! 

Nosaltres hi hem vist diferents 
objectes forjats en ferro, com 
roses, una llança, tres cascs de 
cavallers i una petita figura 
apagada que sembla fins i tot un 
Sant Jordi. 





LA ROSA I 
PICAPORTES
CARRER SANT MARC 32

A mig carrer descobrim la figura 
d’una rosa delicada, plana, 
rovellada i amb tonalitats negres, 
centrada al mig d’un arc superior a 
una porta antiga i amb moltes 
imperfecions.


Una mica més enllà, ens sorprenen 
uns picaportes en forma de dracs 
emparellats i protectors. De mida, 
mitjanament gran, amb unes dents 
afilades que feien de la figura una 
obra d’art intimidant. Un antic color 
ferro forjat i rovellat; les escultures 
esteven fetes al maxim detall, amb 
unes banyes corbades i unes 
pupiles sobresortin dels seus ulls de 
rèptils. Molt sorprenent!


                                                     

                                                






DOS DRACS 
PROTECTORS
CARRER MINERVA 7

En el petit carrer Minerva,  en el 
balcó de una façana, hi ha la figura 
de dos dracs, que es dediquen a 
protegir la casa.


Son de color envellit ja que són fets 
de ferro tots ells, tenen forma 
allargada i la boca oberta.  Depèn 
des de quina posició els miris, 
veuràs les ales i les potes 
esmolades i amb punxagudes 
urpes.


Aquesta activitat ens ha semblat 
molt divertida, i interessant, i us 
animem a visitar quests llocs per 
què conegueu la seva història.






EL SANT JORDI  

A CAN SERRA
CÒRSEGA 311

Quan vam arribar davant d’aquest edifici ens vam topar una 
escultura de’n Sant Jordi, de bronze. La seva figura imposava 
respecte. 






CERVANTES O 
SHAKESPEARE? 

LLIBRES, DRACS 
ROSES I AVENTURES 

CÒRSEGA 311 

Uns metres més enllà vam 
veure l’escultura de 
Cervantes. Vam dubtar de 
si seria la de Shakespeare, 
però finalment vam 
determinar que era el 
primer ja que s’hi podia 
veure el Quixot, amb el seu 
bací al cap i la seva 
estimada Dulcinea al 
costat.

Aquests personatges estan 
fets de pedra. El més 
impressionant és saber 
que la casa Serra estava 
feta picant el punxó contra 
la pedra.







2ª RUTA:  PEDRALBES



LA FONT D’HÈRCULES - GAUDÍ 

A LA FINCA GÜELL
DIAGONAL, 686



EL DRAC-FONT
El drac fa funció de font i és 
una mica verdós perquè 
està fet de metall. Aquest 
material, a mida que passa 
el temps i corrossiona, es 
torna verd. 

El drac té unes petites 
escates que fan un gir cap a 
dalt. El seu tacte és rugós 
com el tronc d’un arbre. 

Si et fixes bé, a dalt 
d’aquesta font hi ha una 
escultura del semideu de la 
força: Hèrcules, i a sota, és 
a dir, on cau l’aigua, hi ha 
esculpit l’escut de 
Barcelona fent honor a Sant 
Jordi.





Anant per 
l’Avinguda 

Pedralbes...

Vam fer  la 
troballa de 

l’any!!! 

Drac, vigilant  

de la clau,  

i llibre



AVINGUDA DE PEDRALBES, 7

DRAC GUARDIÀ- GAUDÍ   

A LA FINCA GÜELL



EL DRAC LADÓ SORTIT DE L’ATLÀNTIDA

El poeta Mosèn Cinto Verdaguer, 
en un dels seus poemes, 
l’Atlàntida, parlava del drac Ladó, 
vençut per Hèrcules. 

Antoni Gaudí es va inspirar en 
aquest drac guardià del jardí de 
les Hesperies, per fer la portalada 
de la finca Güell. 

El drac està treballat amb ferro 
forjat, ja que és un material 
moldejable, resistent i quan 
s’oxida agafa un color de drac 
molt bonic. 

Si t’hi fixes bé, hi pots veure molts 
detalls. És un drac molt gran, té 
una boca enorme amb les dents 
molts puntxegudes, la lengua 
bífida i els ulls de cristall. 

Espectacular!













Ens quedem amb aquesta amable adaptació del drac Ladó,  

per  desitjar-vos una bona diada de Sant Jordi!
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