L’arquitecte i l’arbre
Thibaut Rassat

L’Òscar és arquitecte. Té devoció per la bellesa de les línies
rectes, tot ha d’estar quadrat, classificat, ordenat i organitzat.
Fins al punt que hi ha qui pensa que potser està una mica
tocat del bolet: tot ha d’estar sota control!
Però un bon dia, arriba a la feina i es troba que ha passat un
desastre! Un arbre ha caigut al mig de la sala d’estar de la
tercera planta de l’edifici en construcció. L’Òscar perd el món
de vista davant d’un dilema tan inesperat: haurà de tallar
aquest arbre immens i problema resolt?, o bé haurà de refer
tots els plànols i càlculs originals per incorporar dins de l’edifici
un arbre tort?
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Un llibre entranyable que ens mostra la convivència entre
la ciutat i la natura. Com els humans arribem a exigir-nos
per adaptar-nos a l’imprevist, com descobrim que a partir
del caos, neix la nostra creativitat i com podem entendre,
respectar i estimar la natura, malgrat que se’ns presenti
inesperadament.
Thibaut Rassat
És arquitecte, il∙lustrador i autor. Es va graduar a l'Escola Nacional d'Arquitectura de Marsella. Al cap d’uns anys de treballar
d’arquitecte, va decidir donar un gir professional i dedicar-se a
la il∙lustració. Ha rebut diverses mencions per la seva obra: el
2017 el van seleccionar per al premi dels Incorruptibles, i el
2018 per a la biennal d’il∙lustració Ilustrarte. Les temàtiques
presents en el centre de la seva recerca són l'arquitectura, la
ciutat i la natura, un tret que el diferencia com a artista, pintor
i il∙lustrador dels seus projectes. L'arquitecte i l'arbre és el seu
primer llibre com a autor i il∙lustrador.
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