
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Àngel Burgas 
 

Noel et busca 
 

 
 

Dimecres, 30 d’octubre, a les 
18.00 h 

Amb la presència de l’autor!!! 
 



1. L’autor:  

                     

Àngel Burgas és un autor figuerenc nascut el 1965 que va estudiar 

Belles Arts a la Universitat de Barcelona i que alterna la literatura per a 

adults i per a joves.  

Després d’una estada de dos anys a Berlín per estudiar a l’Escola 

Superior d’Art (HDK) i de tornada a Barcelona, abandona progressivament 

la plàstica per concentrar-se i apostar per les lletres. Publica per primer cop 

a Proa el recull de contes Show (1999) i treballa de professor de plàstica i 

dibuix tècnic a diferents escoles de la ciutat.  

Actualment pertany al consell de redacció de la revista Faristol i 

compagina l'escriptura amb l'ensenyament. 
 

Premis literaris: 

• Premi Mercè Rodoreda 2001, (Proa/Òmnium Cultural), per l'obra 

Adéu. 

• Premi de la crítica Serra d'Or de narració 2003, per l'obra Adéu. 

• Premi Joaquim Ruyra 2003, (La Galera/ Òmnium Cultural) per l'obra 

MAX. 

• Premi Ramon Vinyes de teatre 2004, (Ajuntament de Berga) per 

l'obra Una peça de Jenny Hollan. 

• Premi Josep M. Folch i Torres 2006, (La Galera/Òmnium Cultural) 

per l'obra El club de la cistella. 

• 1r Premi La Galera Jóvenes Lectores 2008 per Segon trimestre. 

 

Web de l’autor: http://www.angelburgas.cat 



2. La novel·la: 

 

Sinopsis: 

 

“L'Enric es desperta en un hospital. No recorda res. La policia el 

vigila i no sap en qui confiar. L'única alternativa que té és descobrir el seu 

passat a través dels records inconnexos que l'assalten. Però de vegades no 

saber és una protecció o oblidar-ho tot és la única sortida. Només té una 

certesa, que algú el busca. I no sap si li convé que el trobin...” 

 

L'autor, Àngel Burgas, pot vantar-se de ser el pare d'una sobreeixida 

producció literària reconeguda i premiada amb títols per pràcticament totes 

les franges d'edat i de la qual m'agradaria destacar la novel·la El club de la 

cistella, una magnífica lectura per a joves. En aquesta ocasió, pren 

l'argument d'aquells fets terribles ocorreguts a Liverpool i construeix una 

història impactant, trepidant i absolutament addictiva, que impedeix al 

lector deixar de llegir cadascuna de les 215 pàgines amb total atenció, 

intentant desentrellar el misteri que s'amaga rere l'amnèsia de l'Enric. Un 

autèntic thriller, carregat d'intriga molt visual que espero algun dia, alguna 

productora s'animi a traslladar a la pantalla gran doncs estic convençuda 

que es convertiria en una pel·lícula fantàstica, però mentre esperem que 

això arribi us convido a llegir Noel et busca, sense cap mena de dubte 

m'atreveixo a dir que us enganxarà i encantarà! 

 



3. Altres obres:  

 

• Adéu. Editorial Proa. Barcelona, 2002. Col·lecció Beta n 106 

• L'anticlub. La Galera. Barcelona, 2002. Col·lecció Grumets blaus 

núm 135. 

• Una cançó per a Susanna. La Galera. Barcelona, 2008. Col·lecció 

Nàufrags número 2.  

• El club de la cistella. La Galera. Barcelona, 2007. Col·lecció 

Grumets blaus núm 185.  

• La fi d'Europa. RBA - La Magrana. Barcelona, 2006. Col·lecció Les 

ales esteses n 193.  

• Figueres insòlita. Text: Àngel Burgas. Fotografies de Mireia Coll. 

Impremta Pagès, Anglès 2009. 

• L'habitació d'en Beckwitt. Editorial Empúries. Barcelona, 2009. 

Col·lecció Empúries Narrativa 341.  

• Max. La Galera. Barcelona, 2004. Col·lecció El Corsari núm 63. 

• L'ocupant. Oxford University Press. Madrid 2010. 

• Operació Kioto. Alfaguara - Grup Promotor. Barcelona, 2007. 

• Una peça de Jenny Hollan. Edicions de l'Albí. Berga, 2008. 

• Pequeñas historias del Globo. Il·lustracions d'Ignasi Blanch. 

Editorial Bambú. Barcelona 2010. 

• Petites històries del globus. Editorial Casals. Barcelona, 2001. 

Casals Jove núm 49.  

• Petites històries subterrànies. Editorial Casals. Barcelona, 2003. 

Casals jove núm 56.  

• Segon trimestre. La Galera. Barcelona, 2009.  

• Show. Proa. Barcelona, 1999. Col·lecció Beta, n 22.  

 


