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1-CARACTERÍSTIQUES DEL LLIBRE

Títol: Obre’m la nevera i et diré qui ets
Autor: Joan Boher
Editorial: Stonberg Editorial
Secció: Narrativa
Pàgines: 174
Format: 14 x 21,6 cm
Enquadernació: Rústega amb solapes
ISBN: 978-84-943377-3-4
Preu: 19 €

2-ARGUMENT

Jan Garriga és un jove estudiant universitari que està a punt de finalitzar la
carrera. Els seus plans de futur passen per acabar un treball relacionat amb les
neveres, independitzar-se, aconseguir diners venent drogues adulterades amb GinSeng, evitar que la seva tieta deixi l´herència a un penques de Barcelona i, per si tot
això no fos prou, aconseguir l´amor de la seva vida. Tot plegat en el marc de la
ciutat de Girona i els pisos on viuen, o més aviat sobreviuen, els estudiants
universitaris.
Joan Boher, un veritable professional en l´art d´explicar històries, ens
dibuixa en la seva divertidíssima novel·la Obre´m la nevera i et diré qui ets, un
retrat irònic i nostàlgic de la vida universitària.
Si vas sobreviure a aquesta època, t´agradarà recordar-la. Si encara la vius,
podràs aprendre alguna cosa abans que no sigui massa tard. I si no ho vas viure,
t´agradarà saber tot el que t´has estalviat....

3-FRAGMENTS DEL LLIBRE

“ NOM: Jan Garriga Gómez
Bé, em sento orgullós de mi mateix, ja estic embalat. Observo amb somriure satisfet a la
resta de la classe. No us ho esperàveu, eh? Què us penseu, que em fotran? Ho teniu clar!
Oh sí, i la classe! També escriuré el nom de la classe.
CURS: 4-C O estic al B, CURS: 4-B
En fi, no està molt clar. Si la nostra classe tingués un nom més clar “Els cargolets”, seria
més fàcil de recordar. 4-B, quina falta d’imaginació. ”
(Pàg.16)
“Era un paio molt ben educat, simpàtic, alegre, generós...és a dir, d’aquelles persones que
fan molta i molta ràbia. ”
(Pàg.22)
“00:40- Em cago en el meu pare, la meva mare, els pares de la seva mare i els pares dels
pares dels meus pares i així progressivament fins arribar a l´Australopithecus Antecessor.”
(Pàg.35)
“Al costat de les finestres, amb vistes al lleó de la plaça, mitja dotzena de plantes de
marihuana creixen ufanoses: s’hi nota una cura, una dedicació, un carinyo... Molts
estudiants quan acaben la universitat han après més sobre el cultiu de la marihuana que
sobre la temàtica dels seus estudis, és una llàstima que ni a les entrevistes de treball ni a les
oposicions oficials aquest fet no es valori suficientment.”
(Pàg.54)
“NOTA MENTAL:
Vestir bé i anar a la uni a les set de la matinada no t´immunitza contra el fracàs. ”
(Pàg.82)

4-BIOGRAFIA DE L´AUTOR

Joan Boher és llicenciat en Filologia Catalana
(UdG), Màster en Biblioteca Escolar i Promoció de la
lectura (UAB) i acredita el Certificat d´Aptituds
Pedagògiques (UB). Professionalment desenvolupa les
seves activitats en diversos camps relacionats amb la
ficció:
La narració oral; l´escriptura; el guió televisiu i
radiofònic; la docència i activitats de dinamització lectora.
Més de 10 anys de dedicació professional en el camp de la narració oral,
treballant principalment a biblioteques i escoles, on participa activament en diversos
programes de foment de la lectura. Membre fundador de l´ANPC (Associació de
Narradors Professionals de Catalunya).
Com a escriptor ha publicat la novel.la “Obre´m la nevera i et diré qui ets”
Stonberg i diversos relats per a adults inclosos dins els reculls “Fora de sèrie” Columna
i “Resurrecció” Pagès Editors.
I per al públic infantil “El Sultà i els ratolins” OQO i “Els Reis d´Orient i el misteri del
camell perdut” Baula.
Ha impartit tallers d´escriptura al Consorci de Biblioteques de Barcelona,
Centre Cultural La Mercè de Girona, Biblioteca Nacional d´Androra, entre d´altres.
Cursos de formació de professorat al Centro Aragonés de Recursos para la
Educación Intercultural.
I periòdicament s´encarrega de dinamitzar diferents Clubs de Lectura per a
joves i adults a biblioteques d´arreu de Catalunya.

www.joanboher.cat

5-MATERIAL VIDEOGRÀFIC

BOOKTRAILER:

JOAN+BOHER+BOOKTRAILER

www.youtube.com/watch?v=i64AW_MGCuM

ENTREVISTA A L´AUTOR:

JOAN+BOHER+ENTREVISTA

www.youtube.com/watch?v=2kxf1V8WWuM

6-ELS LECTORS OPINEN

“Penso que és una novel.la amb un gran potencial. Endavant!”
Laia Aguilar, Escriptora
“No sé si en Joan ha viscut un infern escrivint aquesta novel·la. Diria que no, que s’ho
ha passat tan bé com s’ho passarà el lector a l’hora de llegir-la.”
Jordi Dausà, Escriptor
“Si sou, heu estat, voleu o volíeu ser universitaris no us podeu perdre Obre’m la nevera i et
diré qui ets. Riureu i sereu feliços!”
Jordi Castelló, Editor

Anònim, www.stonbergeditorial.com

Míriam, Girona

Mireia, Barcelona

7-CONTACTE

EDITORIAL STONBERG:
JORDI CASTELLÓ
TELÈFON: 933 435 562
WEB: www.stonbergeditorial.com
E-MAIL: stonberg@stonbergeditorial.com

AUTOR:
JOAN BOHER
TELÈFON: 626 780 132
WEB: www.joanboher.cat
E-MAIL: jjbowi@yahoo.es

