
Una de les apostes editorials de l’Editorial 
Flamboyant per a la rentrée d’enguany és el nou títol 
de Meritxell Martí i Xavier Salomó: Sunakay. Un poderós 
àlbum dirigit a infants a partir de 8 anys que destaca 
la importància de mantenir un mar net i ofereix un 
missatge esperançador per a les noves generacions

Sunakay presenta un context distòpic en què el mar 
s’ha convertit en un immens abocador sense vida 
submarina. Dues germanes sobreviuen en una illa de 
plàstic, entre la deixalla. Un petit accident canviarà 
el rumb de les coses. Una força atàvica està a punt 
d’emergir. Les il·lustracions, d’una bellesa impactant, 
tenen influències del cinema i la novel·la gràfica i 
aconsegueixen generar la gran tensió dramàtica i la 
força poètica que travessa l’obra. 

A través de la lluita per a la supervivència de les 
protagonistes en aquest territori envaït pel plàstic, 
el llibre esdevé una oda al mar i un himne a la 
necessitat de protegir el nostre planeta. En 
paraules dels mateixos autors: «Per un mar viu, 
per a les futures generacions. Sabent que seran 

els més petits els que hauran de “capbussar-se” 
en el problema ecològic que se’ns ve a sobre.» 

EL PROJECTE MÉS AMBICIÓS DELS AUTORS 
Aquest meravellós àlbum és la culminació d’un procés 
creatiu de gairebé 3 anys i la seva publicació coincideix 
amb els 20 anys des que l’autora i l’il·lustrador van 
publicar el seu primer llibre com a tàndem. Aquest 
2021, també, en Xavier Salomó ha guanyat el Premi 
Atrapallibres en la categoria 10 anys pel seu àlbum 
OFF. 

Un dels reptes al qual els autors s’han hagut d’afrontar 
per tal de crear aquest àlbum ha estat crear una història  
èpica i un ritme narratiu que atrapés el lector. En Xavier 
Salomó revela aquest desafiament: «Seríem capaços de 
despertar l’atenció, de mantenir un ritme trepidant, 
de transmetre l’emoció dels personatges, d’atrapar 
els lectors i deixar-los sense alè, fent-los viure una 
experiència literària corprenedora?». El resultat: un 
àlbum d’una gran complexitat èpica i lírica.

«Amb aquest àlbum inaugurem una nova etapa del 
tàndem, havent travessat un escull que ens ha fet més 
madurs com autors.», afirma Martí. Sens dubte, Sunakay 
és un àlbum molt personal i el projecte més ambiciós 
de Meritxell Marí i Xavier Salomó.

Flamboyant publica l’àlbum més impactant 
i cinematogràfic del premiat i prolífic tàndem 

creatiu Martí-Salomó
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IMPACTANT
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SOBRE ELS AUTORS
Meritxell Martí és llicenciada en Humanitats i titulada 
en música clàssica i moderna. Ha estat professora d’Art, 
Cinema i Literatura a la UOC durant 10 anys. Doctora 
cum laude amb una tesi sobre Art a Internet. Actualment 
cursa el Màster Remind a la UB.

Xavier Salomó és diplomat en Dibuix i Il·lustració a 
l’Escola Massana de Barcelona, on va obtenir el Premi 

Extraordinari Final de Carrera en la categoria de gravat. 
Ha estat dues vegades guanyador del Premi Junceda 
atorgat per l’Associació Professional d’Il·lustradors de 
Catalunya. L’any 2021 va guanyar el Premi Atrapallibres 
amb l’àlbum OFF.

Més de quaranta llibres després, continuen treballant 
junts compartint les seves dèries amb els lectors. Crear i 
gaudir és el seu mantra.
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ALTRES TÍTOLS DELS AUTORS

Sota les onades, de Meritxell Martí i Xavier Salomó

Una platja, dos nens, un viatge. Un àlbum d’una 
aparent simplicitat que forma part de la selecció de 
millors llibres del 2019 de la Fundación Cuatrogatos 
de Miami i la New York Public Library.

OFF, de Xavier Salomó

Un àlbum sense paraules sobre els riscos de l’energia 
nuclear guardonat amb el Premi Atrapallibres 2021.  
També va guanyar el Prix Zinzin de lecture (2016) i va 
ser seleccionat a Lire et faire lire (2015), Prix littéraire 
de la Citoyenneté (2016), Prix littéraire “Livre 
Demain” (2016) i Bernard Versele (2017).


