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Dos germans hereten un bosc. Cadascun d'ells interpreta la 
seva manera d’entendre la natura i relacionar-s'hi. El primer s’hi 
instal·la, li agrada i gaudeix de l’espai tal com és. El segon vol 
fer espai al bosc per dur a terme un projecte somiat.  Dues 
visions diferents que mostren maneres de viure la natura, admi-
rar-la, mostrar-la, apropar-s'hi, adaptar-s'hi i entendre-la.

Una metàfora meravellosa de com les nostres accions donen 
forma al món que ens envolta. És un llibre per contemplar, que 
convida a reflexionar sobre l’espai que a cadascú li escau 
millor, sense judicis, i sense oblidar que el dia de demà serà la 
natura la que ens permetrà la nostra supervivència si som 
capaços de conviure-hi i preservar-la.
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Yukiko Noritake
 
Il∙lustradora i artista japonesa establerta a París. Va néixer el 
1989 a Aichi (Japó). Va estudiar cultura francesa al seu país, i 
el 2018 a l'École de Condé de París. Començà la seva carrera 
artística com a jove il∙lustradora amb col∙laboracions a la 
revista Elle i al projecte urbà de la Société du Grand Paris. Un 
cop llicenciada, de seguida va publicar la seva primera obra i 
d'aleshores ençà no ha parat de fer il∙lustracions per a llibres.

Yukiko és una amant de l'art i la cultura contemporània. La 
passió que té per investigar l’ha portat a crear una obra deli-
cada, poètica i elegant. Posa una especial atenció a comuni-
car a través de la imatge i a fer entendre la profunditat del 
tema que mostra. Aquest estil tan meticulós  no només prové 
del seu origen japonès, sinó també d'una extremada sensibili-
tat personal.
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