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CLUB OBRE’M LA NEVERA 

El Club Obre´m la Nevera ens proposa descubrir la novel.la 

“Obre´m la nevera i et diré qui ets”, els seus secrets i procés de 

creació, de la mà del seu propi autor, Joan Boher.  

 Comentari del llibre 

 Opinions 

 Influències 

 Procés de creació 

 Una trobada on els lectors podran intercanviar opinions i 

conèixer de primera mà tots els secrets d´”Obre´m la nevera i et 

diré qui ets”.  

 

CLUB DE LECTURA 

 El “Club Obre´m la Nevera” és un club de lectura d´una sola 

sessió. La biblioteca el podrà incorporar dins el seu programa de 

clubs de lectura o, si no exis;s una programació de clubs de lectu-

ra, realizar-lo de forma puntual. 

 

L’OBRA 

 “Obre´m la nevera i et diré qui ets” Joan Boher 

 Ed.Stonberg 

 

FUNCIONAMENT 

Primera part: Presentació del llibre i l´autor; primeres opinions 

dels par@cipants.  

Segona part:  Resum coral de l´obra; punts a destacar. 

Tercera part:   Tupper-books, sel.lecció de llibres relacionats amb 

l´obra; procés de creació de la novel.la. 

 

LLETRES EN VIU 

 La proposta compta amb el suport i el finançament del pro-

grama LLETRES EN VIU de l´Ins@tut d´Estudis Catalans.  

hCp://www.lletrescatalanes.cat/ca/programes/lletres-en-viu 



EL LLIBRE: 

CLUB OBRE´M LA NEVERA 
- LECTURA PROPOSADA. - 

L´AUTOR: 

JOAN BOHER 

 

Joan Boher és llicenciat en Filologia Catalana 

(UdG), Màster en Biblioteca Escolar i Promoció 

de la lectura (UAB) i acredita el Cer@ficat 

d´Ap@tuds Pedagògiques (UB).  

Professionalment desenvolupa les seves ac@vi-

tats en diversos camps relacionats amb la ficció: 

escriptura, naració oral, dinamització lectora i 

ac@vitats de divulgació. 
 

 

OBRE´M LA NEVERA I ET DIRÉ QUI ETS 

 

 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 neve-

res, independitzar-se, aconseguir diners venent dro-

gues adulterades amb Gin-Seng, evitar que la seva 

@eta 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. 



CLUB OBRE´M LA NEVERA 
- BIBLIOGRAFIA  - 

NOVEL.LA 

 

 -Boher, Joan "Obre´m la nevera i et diré qui ets" Stonberg 

 

INFLUÈNCIES 

 

-Atxaga, Bernardo “Obabakoak” Edicions 62 

-Bolaño, Robeto “Los detec@ves salvajes” Anagrama 

-Cortázar, Julio “Rayuela” Alfaguara 

-Eco, Umberto “El nom de la rosa” Des@no 

-García Márquez, Gabriel “Cien años de soledad” Sudamericana 

-Grandes, Almudena “Las edades de Lulú” Tusquets 

-Salinger, J.D. “El vigilant en el camp de sègol” Empúries 

-Toole, John Kennedy “Una conxorxa d´enzes” Empúries 

-Welsh, Irvine “TrainspoVng” Anagrama 

 

 

GIRONA CIUTAT LITERÀRIA 

 

-Bertrana, Prudenci “Josafat” Edicions 62 

-Cercas, Javier “Les lleis de la frontera” Mondadori 

-Cercas, Javier “Soldats de Salamina” Tusquets 

-Girona, Ramon “Llegendes de Girona” Abadia de Montserrat 

-Pla, Josep “Girona, un llibre de records” labutxaca 

 

 

 

 



Joan Boher 
 

626 780 132 – 93 485 67 77  
 

jjbowi@yahoo.es  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació a: 

www. joanboher.cat  
 
 


