El Joc de l’Oca de la Casa Museu Amatller
Des de la Casa Museu Amatller us proposem un Joc de l’Oca perquè passeu bones estones a casa jugant amb
els vostres pares i germans. Però no us penseu que és el joc clàssic que ja coneixeu, és una oca diferent.
Mentre jugueu, podreu conèixer qui era la família Amatller, a què es dedicaven, i que va ser el Modernisme,
que va canviar la nostra ciutat de Barcelona per sempre.
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El Joc de l’Oca de la Casa Museu Amatller
Es juga amb un dau. Mourà fitxa qui tregui el número més alt, i per anar avançant en les caselles, haureu
d’encertar les vint-i-quatre preguntes que es troben darrera de cada finestra.

PREGUNTES

1

Aquesta casa rep el nom de Casa Amatller, sabeu
perquè se li va posar aquest nom?

13

La Casa Amatller està al número 41 del carrer més
important de Barcelona. Sabeu com es diu el
carrer?

2

La Casa Amatller té un pis principal, 3 pisos i
l’estudi fotogràfic al capcer. En quin pis vivia la
família Amatller?

14

Antoni Amatller tenia un ofici molt dolç. Sabeu a
què es dedicava?

3

Segles enrere Barcelona estava envoltada de
muralles, al segle XX les muralles de la ciutat es
van enderrocar i la ciutat es va eixamplar. Es
construiran edificis nous com la Casa Amatller.
Sabeu el nom del barri on es troba?

15

Sabeu quin és el nom de l’arquitecte de la Casa
Amatller?

4

Antoni Amatller va néixer el 1851 i va morir el
1910. Creieu que es desplaçava en cotxe de motor
o en cotxe de cavall?

16

La família Amatller disposava d’una cuina moderna
on treballava el servei de la casa per tenir a punt
els àpats. A quin pis es trobava la cuina de la
família Amatller?

5

La Casa Amatller va ser remodelada entre els anys
1898 i 1900. Sabeu en quin moviment artístic
pertany?

17

L’últim viatge que va fer Antoni Amatller va ser al
país de les piràmides i els faraons. Quin país és?

6

La Casa Amatller era un dels edificis més moderns
de la ciutat que incorporava les últimes
tecnologies del segle XX. Em podeu dir alguna?

18

A la façana de la Casa Amatller hi ha la llegenda
d’un heroi català que va matar un drac per salvar a
una princesa. Quin és el nom d’aquest heroi?

7

Quin animal que treu foc per la boca el trobem
moltes vegades a la Casa Amatller?

19

Vosaltres feu col·leccions de cromos? Que us
agrada col·leccionar? Sabeu que col·leccionava
Antoni Amatller? Eren unes peces molt antigues i
molt fràgils.

8

La façana de la Casa Amatller està decorada en
estuc amb una flor que la podeu veure per tota la
casa i que fa referència al cognom de la família.
Sabeu quina flor és?

20

A la porta principal de la Casa Amatller trobem
representades les 4 Arts. Sabeu nomenar quines
són?

9

La Casa Amatller de Josep Puig i Cadafalch està
situada al costat de la Casa Batlló d’Antoni Gaudí i
de la Casa Lleó i Morera de Lluís Domènech i
Montaner. Sabeu quin nom van donar els
barcelonins a aquesta illa de cases?

21

A la tribuna de la Casa Amatller hi ha una lletra
majúscula feta en pedra que és la inicial del
cognom de la família. Quina lletra és ?

10

A Antoni Amatller i la seva filla Teresa van viatjar
al Marroc, Istanbul, Londres, els Alps... Quin era un
dels seus hobbies quan viatjaven?

22

Chocolates Amatller era la millor xocolata que
existia, i als nens i nenes els hi agradava molt, per
això Antoni Amatller els hi feia un regal quan
obrien el paper que envoltava les rajoles de
xocolata. Sabeu quins regals hi havia?

11

Puig i Cadafalch va utilitzar materials diferents de
la Casa Amatller, i va aconseguir així donar-li color
i fer-la singular. Sabeu el nom d’algun dels
materials que va utilitzar?

23

Una de les aficions d’Antoni Amatller va ser la
fotografia, i necessitava llum natural. Sabeu a quin
pis estava l’estudi foogràfic d’Antoni Amatller?

12

La Casa Amatller està plena d’ animals i éssers
fantàstics esculpits en pedra que estan treballant,
llegint, fent fotografies. Com es diu aquest Art?

24

Antoni Amatller va tenir una filla, la Teresa
Amatller, que va crear la Fundació Amatller l’any
1942. Sabeu a què es dedica? Quina finalitat té?
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RESPOSTES

1

La Casa Amatller rep el nom de Casa Amatller
perquè el seu propietari es deia Antoni Amatller.

13

Passeig de Gràcia.

2

La família Amatller vivia al pis principal.

14

Era un industrial de la xocolata.

3

El barri on s troba la Casa Amatller és l’Eixample.

15

Josep Puig i Cadafalch.

4

Antoni Amatller es desplaçava en cotxe, en un
Hispano Suiza.

16

Als baixos de la Casa Amatller.

5

El Modernisme.

17

Egipte.

6

La Casa Amatller tenia al 1900 ascensor, llum
elèctrica...

18

Sant Jordi.

7

A la Casa Amatller hi ha moltes representacions
del drac (en pedra, forja...).

19

Vidres.

8

La flor de l’Amatller.

20

Arquitectura, escultura, pintura i música.

9

Mansana de la Discòrdia.

21

La lletra A.

10

Un dels hobbies dels viatges d’Antoni i Teresa
Amatller era fer fotografies.

22

Cromos, col·leccionables.

11

Vitrall, ferro, ceràmica, estuc...

23

L’estudi fotogràfic d’Antoni Amatller.

12

Escultura.

24

A l’estudi de la història de l’art hispànic i a
conservar i difondre la Casa Museu Amatller i les
seves col·leccions.

