Guanyadors
i finalistes
XVI EDICIÓ PREMIS JUNCEDA

Finalistes
• Aida Aparicio Herias
‘Anatomía cartogràfica completa del hombre’,
de Escola Massana
• Bruna Roqué Mundó
‘Mallerengues’, de Escola Massana
• Jordi Triola Espona
‘Una mala racha’, de Escola Massana
• Sandra Garayoa
‘Sustrayak’, de Escola Massana

Premis Junceda 2018

Premi
futurs
creadors
(PFC)

Premi
• David Mateo García
‘PANG! Métodos para la organización
sonora a través de la narración visual’,
de Escola Massana
‘Per arriscar tant en la proposta formal, com experimental, com
il·lustrativa com en la varietat de formats i suports. Per ser un
projecte global que planteja la il·lustració com un vehicle per tal
de replantejar un nou llenguatge gràfic per entendre i comprendre
la música.’

Premi
• Iván Bravo
‘Healthy Mural’, de Ajuntament de Sant Boi
‘Per un missatge poderós, amb un suport permanent, proper al seu target
i amb una voluntat didàctica positiva i molt coherent’.
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Finalistes
• Clara Sáez
‘Festa Major de blancs i blaus de
Granollers’, de Ajuntament de Granollers
• Joan Negrescolor
‘Calendari Loqueleo 2018’, de Santillana
• Martín Elfman
‘Why?’, de Objective Subject

Guanyadors i finalistes

Publicitat

Premis Junceda 2018

Finalistes
• Olga Capdevila, Miguel Ordóñez
i Patricia Geis
‘Trotacamins’, d’Editorial Casals
• Miguel Porlan
‘Fet a mida’, (obra autoeditada)
Premi ex aequo
• Gina Thorstensen
‘Mural a la Sala Ciutat’,
de Ajuntament de Barcelona
• Luís Paadín
‘Chin-Chin Records. Mundiales’
(obra autoeditada)
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‘Per l’allau gràfic dels dos universos proposats per aquests
il·lustradors.
Un, amb un protagonisme en el dibuix i la il·lustració aplicada
en un gran format i l’altre amb un pes en la seva rotund en la seva
constel·lació gràfica aplicada en múltiples peces i suports.’

Guanyadors i finalistes

Edició

Finalistes
• Cristina Spanò
‘We were warned’, de New York Times
• Edmon de Haro
Cobertes i dobles pàgines per la revista
monotemàtica ‘Claves’, de Prisa Revistas
• Javirroyo
‘Gráficos para entender el mundo’,
de El Estafador
• Josep Serra Virgili
‘Perfils de muntanya’, de Revista Vèrtex
• Martín Elfman
Col·laboració habitual a ‘The New Republic’
• Martín Tognola Dubovsky
‘Especies Urbanas’, de La Vanguardia

Premis Junceda 2018

Premsa
i revistes

Premi
• Joan Negrescolor
Col·laboracions a ‘La Directa’
‘Per l’habilitat d’obtenir missatges contundents, a voltes fins i tot
radicals, tot utilitzant tècniques i recursos diferents però assolint
un cop rere l’altre un resultat que toca l’excel·lència, fent que
aquesta esdevingui el tret diferencial que defineix l’autor.’

5

Finalistes
• Jaime Vicente
‘Bienvenida a casa’, de Sallybooks
• Marc Brocal Llobregat
‘El Martí a Copiòpolis’, de Bang Ediciones
• Marc Torices
‘Cortázar’, de Nórdica
Premi
• Carlota Juncosa
‘Carmen de Mairena. Un intento de biografia’,
de Blackie Books
‘Per la investigació, el relat i el risc en la proposta narrativa
combinada amb un estil d’il·lustració transgressor i personal que té
tota la peça.’

Guanyadors i finalistes

Còmic

Finalistes
• Àfrica Fanlo i Àlex Tovar
‘10a Edició El meu primer festival,
de El meu primer festival de Cinema
• Marcel Pié Barba i Roc Albalat
‘El celler de Can Roca. De la Terra
a la Lluna’, de Palau Robert

Premis Junceda 2018

Animació

Premi
• Pepon Meneses Gutierrez
‘Segona Marató’, de Underpool
‘Per la seva qualitat tècnica i fluïdesa en l’animació, per la capacitat
de formalitzar dos conceptes complexes en una mateixa peça i l’encert en
la tira de la banda sonora i la sincronització amb l’animació.’

Finalistes
• Gregori Saavedra
‘L’enigma Perucho’, de Editorial Bambú
• Maria Picassó
‘Zuric 1917. Lenin, Joyce, Tzara’,
de Editorial Pòrtic
• Maria del Mar Borrajo Valls
‘Monos en la cara’,
de Editorial Piscina Un Petit Oceà
• Natalia Zaratiegui
‘El amante indigno’, de Editorial Ardicia

‘Per la capacitat de suggerir una història amb molts pocs elements,
convidant al lector a endinsar-se en les pàgines del llibre.
Una composició atrevida i atractiva alhora, característiques
imprescindibles per a una coberta excel·lent.’
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Premi
• Natalia Zaratiegui
‘El sastre embrujado’, de Editorial Ardicia

Guanyadors i finalistes

Coberta
de llibre

Finalistes
• Albert Asensio
‘Col·lecció les Estacions’,
de Editorial Juventud
• Carles Puche i Xell Campos
‘Panells d’ambient de Montserrat’,
de Fundació Catalunya La Pedrera
• Pablo Salvaje
‘Alma Animal’, de Mosquito Books

Premis Junceda 2018

Científic

Premi
• Maria Padilla Climent
‘El gran llibre de les criatures fantàstiques
de Catalunya’, de Editorial Comanegra
‘Per la seva enorme i detallista proposta il·lustrativa i capacitat
imaginativa per donar forma a l’imaginari de les criatures fantàstiques
de Catalunya.’

Premi
• Víctor Escandell
‘Enigmas. Desafia tu mente con 25 historias
de misterio’, de Zahorí Books
‘Per la complexitat de la narrativa plantejada executada brillantment
amb amb el registre i estil d’il·lustració.’
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Finalistes
• Eduard Altarriba
‘El meu primer llibre de física quàntica’,
de Editorial Joventut
• Judit Canela Grau
‘Tothom a la cuina’, de Editorial La Galera
• Miguel Bustos
‘10 anys d’impacte’, de IBEC
• Swasky
‘Hola Miró!!! Quadern de viatge d’un urban
sketcher’, de Editorial Gustavo Gili

Guanyadors i finalistes

Llibre
no-ficció
adult
i infantil

Finalistes
• Carlos Cubeiro
‘Yzur/ La lluvia de fuego’, de Yacaré Libros
• Mònica Bonet
‘Nocturns de trementina’, de Editorial Gregal
• Pep Boatella
‘El principi de tot’, de Editorial Comanegra

Premis Junceda 2018

Llibre
d’adult
ficció

Premi
• Daniel Torrent Riba
‘El santo’, de Edicions Cal·lígraf
‘Per la il·lustració d’una història amb l’aplicació d’un dibuix en estat
pur, despullat d’artilugis però en canvi d’una riquesa infinita. Per una
narrativa gràfica que trascendeix el text mateix i que l’eleva, prenent
el protagonisme del conjunt.’

Finalistes
• Julio Antonio Blasco López
‘Cartel Feria del Libro de Valencia’,
de Gremio de libreros de Valencia
• Marcos Guardiola
‘El dios dinero’, de Libros del Zorro Rojo

Premi
• Magoz
‘Weekly Animations 2017’ (Projecte personal)
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‘Per una força i agudesa conceptual brillant combinada amb un estil
d’il·lustració sintètic, característic i potent platejant amb un sistema
d’animació fluid i elegant en tots els sentits.’

Guanyadors i finalistes

Junceda
internacional

Finalistes
• Aina Bestard
‘Què s’amaga dins el cos humà?’,
de Cossetània Edicions
• Martina Manyà
‘Crac!’, de Orfeu Negro
• Rebeca Luciani
‘Jatakes’, de Fragmenta Editorial

Premis Junceda 2018

Llibre
infantil
ficció

Premi
• Joan Negrescolor
‘A cidade dos animais’, de Orfeu Negro
‘Per una proposta que barreja una gràfica d’alt risc amb una
narrativa captivadora, una gamma de colors impossibles amb una
composició atmosfèrica on els personatges apareixen i desapareixen,
sempre deixant petja.’

‘Per la seva defensa del dret a la llibertat d’expressió i a la
informació, per la seva tasca en la comunicació de l’actualitat a
través d’un enfocament satíric i per l’audàcia del seu contingut i
resolució gràfica.’

Premi
• Joan Negrescolor
‘A cidade dos animais’, de Orfeu Negro
‘Per mantenir un registre personal en cadascun dels projecte que endaga,
per construir un discurs formal i conceptual coherent i propi en
qualsevol dels projectes en què hi participa i per excel·lint una vegada
rere l’altra deixant rere seu un imaginari de gran riquesa i carregat
aade valors.’
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Gran
Junceda

Premi
• Revista Mongolia.

Guanyadors i finalistes

Junceda
d’honor

estudiomancha.com
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