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Barcelona, 1 de febrer del 2022

L’Editorial Flamboyant publica Un cirerer, el primer
àlbum del Premi Nacional de Literatura Infantil
i Juvenil Alejandro Palomas. Les delicades
il·lustracions d’Albert Arrayás l’acompanyen, i
culminen un extraordinari àlbum ple de significats i
poesia.
«Un cirerer és per mi haver arribat a casa. És saber
que allà dalt, a algun lloc entre el passat i el futur, hi
ha un planeta amb el nom de qui sap veure’l. És una
veritat. La meva veritat.» Així defineix Palomas el seu
primer àlbum il·lustrat, amb el que, assegura, s’ha
sentit «com un nen contant les meves paraules i
veient-les il·lustrar. He estat i soc tan feliç amb Un
cirerer com mai ho vaig ser de nen.»
Un cirerer és l’entendridora i màgica història de la
Gea i en Yuki. Una història «d’amistat, generositat i
vulnerabilitat», com afirma el propi autor, en el qual
la natura té especial importància.
Un àlbum amb múltiples interpretacions gràcies a
la força poètica del text i de les il·lustracions, que ens
ajudarà a valorar la vertadera amistat i fomentar
la imaginació i l’empatia.
Un cirerer dialoga amb l’univers literari que el
premiat autor ha plasmat a les seves novel·les. «
Un dia, fa un parell d’anys, vaig decidir que li regalaria,
a ella, a totes les mares i a tots els fills, una història
creada per mi, que resumís el que és la vida i el
que és el destí», reflexiona Palomas. D’una manera
subjectiva plena d’espiritualitat, Un cirerer ens
permet abordar la pèrdua i el dol.

SINOPSI
La Gea i en Yuki són veïns. A en Yuki li encanta mirar
el firmament amb el telescopi i comptar les pigues
de la cara de la Gea. Quan ella fa set anys, s’empassa
un pinyol de cirera; el que podria haver estat un petit
incident tindrà conseqüències inesperades a les
seves vides.

SOBRE ELS AUTORS
Alejandro Palomas és escriptor, periodista i
traductor. La seva obra ja suma tretze novel·les i ha
estat traduïda a més de vint llengües. Entre altres
premis i reconeixements, ha estat guardonat amb el
Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil (2014), el
Premi Nacional de Literatura Juvenil (2016) i el Premi
Nadal (2018). Considera que la literatura infantil i
juvenil no és un gènere menor, i no té por d’afrontar i
tractar temes difícils en la seva obra. Un cirerer és el
seu primer àlbum.
Albert Arrayás treballa com a il·lustrador. Ha
dibuixat per a revistes, fanzins i empreses privades.
Ha publicat més de trenta llibres, de vegades com a
autor i il·lustrador i d’altres només com a il·lustrador;
la seva obra s’ha traduït a més de vint llengües.
El seu treball plàstic es caracteritza pel traç a
llapis i les taques d’aquarel·la, i per la sensibilitat i
emotivitat que transmeten totes les seves peces. Un
art sensible que transporta el lector a mons onírics
on la realitat, la imaginació i els somnis conviuen en
perfecta harmonia.
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