
Sinopsi

Submergeix-te en un univers poètic i explora els colors a través 
dels teus sentits. En aquest llibre els veuràs, però també els 
podràs tocar, olorar, escoltar, assaborir i, sobretot, imaginar!

Sobre el llibre
Digues, mare, com és el color verd?

Mmm, doncs..., el verd és... exuberant i frondós, com una 
aventura apassionant.

Sigil·lós i extraordinari, com un mestre del camuflatge.

I el blau? Digues, mare, com és el color blau?

Una evocadora i poètica col·lecció de llibres que ens farà sentir 
els colors com mai abans: amb tots els sentits. Una peça d’art 
gestada des de tots dos costats de l’espectre artístic; el de Marta 
Ardite, com a gestora i historiadora de l’art, i el de Mariona 
Cabassa, com a artista. Una obra amb l’estil característic i 
colorit de Cabassa.

Marta Ardite
És una historiadora de l’art catalana que durant vint anys ha 
desenvolupat projectes com a curadora educativa a museus 
i galeries d’art a Europa. Juntament amb l’art i l’educació, els 
àlbums són la seva gran passió. Per això va fundar Ilustrarium, 
una galeria d’art especialitzada en il·lustració contemporània 
d’àlbums il·lustrats

Mariona Cabassa 

Va estudiar il·lustració a l’Escola Massana i va realitzar un 
postgrau en il·lustració i gravat a l’École des Arts Décoratifs 
d’Estrasburg. Ha publicat més de 80 àlbums il·lustrats en 
editorials de tot el món. Imparteix classes a diferents escoles d’art 
i de disseny, i també dirigeix els seus propis tallers d’il·lustració i 
creativitat per a dones artistes. Fa uns anys va començar a tatuar, 
duent l’univers i estètica de la seva obra a la pell.

VERD
BLAU
Marta Ardite 
Il·lustracions de Mariona Cabassa
 

Verd: ISBN  978-84-261-4806-3
Blau: ISBN  978-84-261-4808-7
1a edició, novembre de 2022
Cartoné, 20 x 21 cm, 32 pàg.
Preu: 15,38 / 16 € IVA inclòs

Verde (CASTELLÀ) – ISBN 978-84-261-4805-6
Azul (CASTELLÀ) – ISBN 978-84-261-4807-0

ÀLBUMS IL·LUSTRATS 4 ELS MEUS IMAGINARIS  
4 COL·LECCIÓ ARC IRIS 

Temes: Colors, comunicació, emocions, primers 
conceptes  

Enllaços d’interès
→ Web d’Ilustrarium

→ Web de Mariona CabassaDe la mateixa sèrie :

+3

https://www.editorialjuventud.es/ca/blau-9788426148087/
http://www.ilustrarium.com
https://theinvisiblecircle.com/
https://www.editorialjuventud.es/ca/verd-9788426148063/
https://www.editorialjuventud.es/ca/blanc-9788426147646/
https://www.editorialjuventud.es/ca/violeta-9788426147660/
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