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El jurat del concurs de ciència-ficció Ucronies, història alternativa, organitzat per Eduardo 

Almiñana i l’equip editorial de la revista Descriu, es reuneix el dia 19 de juliol de 2018 per 

emetre el veredicte.  

 

En aquesta edició s’han rebut un total de trenta relats presentats dins de termini, dels quals dos 

han estat desqualificats per no reunir els requisits mínims de qualitat literària i per no reunir els 

requisits d’extensió. La resta han quedat admesos. 

 

Per a la valoració dels relats s’ha comptat amb la col·laboració de dos especialistes en crítica 

literària, els criteris dels quals han estat principalment la qualitat literària, l’originalitat de 

l’alternativa històrica i l’adaptació al tema. També s’han valorat positivament la correcció 

lingüística, la trama, l’estil, l’acció dramàtica i l’estructura narrativa.   

 

En la primera fase, el jurat fa una selecció de cinc relats finalistes, dels quals en destaca la 

qualitat literària i la capacitat d’articular històries ucròniques ben narrades i estructurades: 

 

- A l’espera d’ordres, de Roger Garrido 

- Camarada Strela, de Josep Aran 

- La llarga nit, de Manel Àlamo 

- No ha passat res important, de Adrián Hernán 

- Olga, d’Isabel Ribes 

  

En la segona fase, i d’acord amb aquesta selecció de finalistes, el jurat decideix per acord atorgar 

els següents premis: 

 

1r PREMI: Camarada Strela de Josep Aran. Tant el jurat com els especialistes destaquen 

l’originalitat del món alternatiu que construeix l’autor a través d’un diàleg captivador i d’un estil 

narratiu fresc i imaginatiu. El relat inclou una gran capacitat especulativa i té l’element 

d’enganxar el lector fins al final, amb uns personatges definits i una història interessant. 

 

2n PREMI: No ha passat res important de Adrián Hernán. D’aquest relat es valora 

positivament la descripció d’un fet ucrònic que manté la intriga fins al final i planteja un gran 

canvi en la història de la humanitat, per la qual cosa es destaca la construcció detallada i ben 

narrada de la ucronia.   

 

Signat: 

Eduardo Almiñana                         Eva Bayarri                          Gemma Romeu            

       

http://www.scito.org/

