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Antoni Gaudí va néixer a Riudoms, un poble prop de Reus,

■ Temàtica: petita biografia il·lustrada de

l’arquitecte Antoni Gaudí.

en una caseta envoltada de bosc.

■ Edat recomanada: a partir de 4 anys.

Gaudí era el més petit de cinc germans.

■ Aspectes destacables: text breu; tractament

Li agradaven molt els jocs de construcció,
i s’hi entretenia hores i hores…
Dàlia Adillon porta la vida i l'obra de l'arquitecte modernista
Antoni Gaudí (Reus, 1852-Barcelona, 1926) a les pàgines
d'un àlbum il·lustrat per aproximar als petits lectors -d’una forma

Pedagògic; cultura, art, arquitectura i natura;
elements simbòlics relacionats amb l'obra de
Gaudí: flors, plantes, el seu característic drac;
detall del plànol de Barcelona a les guardes del
llibre; guia turística; procés de documentació;
menció en el VII Premi Internacional
COMPOSTELA per a àlbums il·lustrats.

pedagògica- al món de la cultura, l'art i l'arquitectura. La seva casa
natal i entorn familiar, la seva trajectòria personal i el seu llegat
professional, fins a l'accident que va provocar la seva mort,
són els episodis que es narren en aquesta obra, amb textos breus
i imatges senzilles.

(Roda de Ter, 1986)

Destaca el protagonisme que té la naturalesa, que tant va marcar
el seu estil orgànic, geomètric i voluminós en obres com ara
el Parc Güell, la Pedrera, la Casa Batlló o la Sagrada Família,
representades en aquest llibre.
“L’originalitat consisteix a tornar a l'origen", deia Gaudí,
que buscava la inspiració a la naturalesa. Aquest àlbum,
que reivindica la importància del medi natural, es fixa
en la capacitat d'observació i el presenta com un naturista,
un arquitecte-jardiner que va contribuir a fer de Barcelona
una urbs més verda i alegre.
Aquest llibre permet conèixer el treball de documentació previ
i convida als lectors a recórrer -física o virtualment, com una guia
turística- els carrers i places de la Ciutat Comtal, tot seguint
el plànol de les guardes, on la Dàlia Adillón marca la ubicació
de les principals construccions creades per Gaudí.
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Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de
Barcelona. Es va especialitzar en il · lustració a l'Escola
Massana i va completar la seva formació a l'Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche d'Urbino (Itàlia).
Ha guanyat el II Premi Apila Primera Impresión 2014,
ha rebut una menció en el VII Premi Internacional
COMPOSTELA per a àlbums il·lustrats 2014 i ha estat
seleccionada en el Vè. Catálogo Iberoamericano de
Ilustración 2014. Ha participat en exposicions
individuals i col · lectives a Catalunya, Itàlia, Mèxic i la
Xina.
http://www.daliaadillon.com

