VEREDICTE 10a edició PREMIS ICTINEU 2018

La Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia convoca anualment el Premi
Ictineu, el guardó que reconeix la millor literatura de ciència-ficció i fantasia publicada
l’any anterior.

El Premi Ictineu és un reconeixement a la millor literatura de ciència-ficció i fantasia
inèdita publicada en paper l’any anterior a l’edició del Premi. Participen en el concurs
totes les obres de ciència-ficció i fantasia publicades en català, siguin originals en català,
o traduccions.

En una primera fase, els socis de la SCCFF poden proposar 5 obres per categoria de
tot el llistat de publicacions. D'aquí surten els finalistes.

En la 2a fase, i definitiva per escollir el guanyador, un 50% és per votació popular i l'altre
50%, és el vot del jurat.

El Premi ICTINEU consta de 6 categories.
✓ Millor novel·la original en català
✓ Millor novel·la traduïda al català
✓ Millor relat original en català
✓ Millor relat traduït al català
✓ Millor antologia fantàstica en català
✓ Millor il·lustració d’una obra fantàstica
Els membres del jurat de les diferents categories de l’edició 2018 han estat:
✓ Millor novel·la original en català: Daniel Genís, Edgar Cotes i Miquel Codony
✓ Millor novel·la traduïda al català: Àlex Páez, Raül Maigí, Ricard Ruiz
✓ Millor relat original en català, Millor relat traduït al català i Millor antologia
fantàstica en català: Marta Esparza, Xesca Oliver i Xavi Llovera

✓ Millor il·lustració d’una obra fantàstica: Junta SCCFF, Eloi Puig, Montserrat
Galícia, Xesca Oliver, Jordi Font-Agustí, Pep Burillo, Hugo Camacho, Miquel
Codony, Sara Martín i Ramon Reig.

Els GUANYADORS de la 10a edició dels PREMIS ICTINEU 2018 són:

✓ Millor novel·la original en català
Ex-aequo a les novel·les:
Enxarxats, de Carme Torras (Males Herbes)
Farishta, de Marc Pastor (Ara Llibres)

✓ Millor novel·la traduïda al català
Solenoide, de Mircea Cartarescu (Periscopi)

✓ Millor relat original en català
Els hostes, de Jordi de Manuel, publicat del llibre Contes de Terror (Apostroph)

✓ Millor relat traduït al català
L'exili d'en Barnaby, de Mike Resnick, publicat al llibre Sistemes Operatius
alternatius (Edicions SECC)

✓ Millor antologia fantàstica en català
Bestiari, Diversos autors (Edicions SECC)

✓ Millor il·lustració d’una obra fantàstica
Portada de L'enigma Perucho, Gregori Saavedra (Editorial Bambú)
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