
XI PREMI ICTINEU 2022 
 
Segona fase de votació (tria de guanyadors) 

Les obres que entren dins el procés de valoració són les que han estat seleccionades a la primera fase de la votació.  

Aquesta segona fase és de caire popular de manera que qualsevol persona que s’hagi llegit una o més obres de les 

seleccionades podrà votar amb normalitat 

 

Es poden triar fins a 3 o fins a 7 obres candidates (depenent de cada categoria. No cal omplir totes les opcions. Les 

categories es poden deixar desertes. Cal valorar-les de l’1 al 3 (o el 5), on un “5” és la valoració màxima i un “1” la 

mínima, sense repetir números. Per exemple, si el lector ha llegit les 3 obres, les pot valorar del 3 a l’1. Si només n’ha 

llegit una, pot valorar-la amb la nota que vulgui, etc… 

Categoria: Novel·la fantàstica escrita en català 

Obres candidates (per ordre alfabètic) – 3 finalistes Valoració  (del 3 a l’1) 

Cordegel (Edgar Cotes)- Edicions SECC  

L’estrany miratge (Enric Herce) -Males Herbes  

Les màquines del caos (Ricard Efa) – Mai Més Llibres  

 

Categoria: Novel·la fantàstica traduïda al català: 

Obres candidates (per odre alfabètic) – 4 finalistes Valoració  (del 4 a l’1) 

Déus menuts (Terry Pratchett), traduït per Ernest Riera- Mai Més Llibres  

El nom del món és bosc (Ursula K. Le Guin), traduït per Blanca Busquets – Raig Verd  

Piranesi (Susana Clarke),  traduït per Ferran Ràfols- Amsterdam Llibres  

Trescafocs (Adrian Tchaikovsky), Edgar Cotes- Chronos  

 

Categoria: Conte fantàstic escrit en català: 

Obres candidates (per odre alfabètic) – 7 finalistes Valoració  (del 7 a l’1) 

“Dramatis personae” (Jordi Masó)- dins Freakcions 7, El Biblionauta  

“El segon lloc” (Ivan Ledesma)- dins Barcelona 2059, Mai Més Llibres  

“El senyor J” (Ricard Ruiz) dins Freakcions 7, El Biblionauta  

“El vent solar” (Elisenda Solsona)- dins Freakcions 7  

“L’horitzó era dins un forat a la ciutat” (Roser Cabré-Verdiell), dins Barcelona 2059  

“Revolucionaris” (Salvador Macip) dins Barcelona 2059  

“Variacions” (Laura Tomàs Mora)- dins Barcelona 2059  

 

Categoria: Conte fantàstic traduït al català: 

Obres candidates (per odre alfabètic) – 3 finalistes Valoració  (del 3 a l’1) 

“Drago” (Ursula K. Le Guin) dins Contes de Terramar, traduït per Blanca Busquets- Raig Verd  

“la història de la teva vida” (Ted Chiang) dins La història de la teva vida, Traduït per Lluís 

Delgado, Mai Més Llibres 

 

“La noia invisible” (Mary Shelley) dins Dames invisibles, traduït per Edgar Cotes  

 

 



 

 

Categoria: Recull fantàstic en català: 

Obres candidates (per odre alfabètic) – 3 finalistes Valoració  (del 3 a l’1) 

Barcelona 2059  (Diversos autors)- Publicat per Mai Més Llibres  

Freakcions 7 (Diversos autors)- Publicat per El Biblionauta  

La història de la teva vida (Ted Chiang)  Publicat per Mai Més Llibres  

 

 

Categoria: Il·lustració d’obra fantàstica en català: 

Obres candidates (per odre alfabètic) – 4 finalistes Valoració  (del 4 a l’1) 

Coberta Déus menuts (Marina Vidal)  

Coberta de L’Exorcista (David Rendo)  

Coberta de Morth (Marina Vidal)  

Coberta de Sabres de sal  (Marta Maldonado)  

 

 

 

 

Nom i cognoms del participant:          DNI: 

Correu electrònic:             Població: 


