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14 respostes d'Àngel Burgas
A l'escriptor li fa por l'agressivitat
El qüestionari «Quilòmetre zero», patrocinat pels supermercats Bonpreu i Esclat
(https://www.bonpreuesclat.cat/) , pretén retratar -en només 14 preguntes- les persones
entrevistades a partir dels seus gustos, costums i consums. Això és el que ens ha respost
l'escriptor Àngel Burgashttp://www.angelburgas.cat/)
(
(Figueres, 1965).

1. Què t'agrada més que res?
Idear i escriure les meves ficcions. Ser dalt d'un escenari. Descobrir art i bellesa en ciutats que
no coneixia. Riure al costat de la gent que estimo.
2. Què valores més dels altres?
La complicitat i l'humor.
3. Un llibre:
Tants? Quan vaig tenir el pensament d'apostar per la literatura tenia Cristo versus Arizona
(https://www.planetadelibros.com/libro-cristo-versus-arizona/12478) , de Cela, a les mans.
4. Una cançó:
Heart of Glass (https://www.youtube.com/watch?v=WGU_4-5RaxU) , de Blondie.
(https://www.youtube.com/watch?v=6f4BwQFF-Os) Get Off
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(https://www.youtube.com/watch?v=6f4BwQFF-Os) , de Prince.
5. Una pel·lícula:
Tantes... La dolce vita (https://www.youtube.com/watch?v=ARlSVnAiX00) , de Fellini.
6. Un plat:
La paella (https://www.compraonline.bonpreuesclat.cat/products/search?q=paella) .
7. Una paraula:
Revolta.
8. Què menges per esmorzar?
Pa de motllo
(https://www.compraonline.bonpreuesclat.cat/products/search?q=Pa%20de%20motllo) amb
mantega (https://www.compraonline.bonpreuesclat.cat/products/search?q=mantega) i te.
9. On t'agradaria viure?
Ciutat: París. Refugi: poble petit amb mar.
10. Què et fa por?
La incultura. L'agressivitat.
11. De què et penedeixes?
De no haver-me dedicat a la interpretació (una mica).
12. A quina secció del súper és més fàcil trobar-te?
Soc molt resolutiu. Compro el que necessito sense encantar-me.
13. Què no falta mai a la teva nevera?
Suc. Olives (https://www.compraonline.bonpreuesclat.cat/products/search?q=Olives) . Fruita.
Aigua.
14. Què és l'última cosa que has comprat?
Tabac.
Si voleu participar en el sorteig d'un lot de productes dels supermercats Bonpreu i Esclat,
deixeu-nos el vostre nom i adreça electrònica com a comentari (no els publicarem per respectar la
vostra privacitat) o bé ens envieu nom i mail a través d'un missatge privat de Facebook
(https://www.facebook.com/catorzeedicions) , de Twitter https://twitter.com/catorzecat)
(
o
d'Instagram (https://www.instagram.com/catorze.cat/) . També ens podeu enviar un correu
a participacatorze@gmail.com (el guanyador és Miquel Seco).
La guanyadora del sorteig del divendres 28 de juny (14 respostes d'Aina Clotet
(https://www.catorze.cat/noticia/12728/14/respostes/aina/clotet) ) és Sílvia Vila.
Josepa Carreras, guanyadora del sorteig del divendres 22 de juny (14 respostres de Jaume Cela
(https://www.catorze.cat/noticia/12712/14/respostes/jaume/cela) ), ensenyant el seu lot.
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* Les dades que ens proporcionin els participants s'incorporaran a un fitxer automatitzat de dades
personals titularitat de Bonpreu-Esclat, amb l'objectiu de gestionar la participació en el concurs i
realitzar les tasques inherents a aquest. Un cop finalitzada l'elecció del guanyador setmanal, seran
incorporades a la base dades de Catorze, així com a les de Bonpreu-Esclat amb la finalitat
d'enviar-los informació comercial de Bonpreu-Esclat. Podeu consultar les bases legals del sorteig
en aquest enllaçhttps://www.catorze.cat/noticia/11133/bases/legals)
(
.
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