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EL NARRADOR: Joan  Boher 

 
 Joan Boher és llicenciat en Filologia Catalana, especialitzat en 

literatura. S´ha format també en el camp de la interpretació, a l´escola de 

teatre El Timbal, i l´escriptura dramàtica: per a televisió, a l´Ateneu 

Barcelonès, i per a teatre, a la Casa de Cultura de Girona. 

 És soci de l´ANIN(Associació de Narradores i Narradors), 

l´ANP(Associació de Narradors Professionals) i el GAC(Guionistes 

Associats de Catalunya). 

 Fa cinc anys que es dedica a la narració oral i és un dels narradors 

catalans més sol·licitats, dels pocs que s´hi dedica de forma professional. 

 Les seves narracions, amb un estil proper, interactiu i divertit, han 

arribat a més de 200 biblioteques i sales de lectura de les terres de parla 

catalana; integrant-se dins les diferents activitats de dinamització lectora on 

l´hora del conte ha esdevingut una activitat amb gran èxit. 

 Col·labora també amb l´editorial la Galera, portant a terme la 

campanya d´animació a la lectura del seu fons editorial a les escoles de 

primària, i amb la Cia. l´Escarabat, on representa diversos espectacles de 

creació pròpia tant per a públic infantil com adult. “Premi Especial 

Setmana Medieval de Montblanc 2005” 

 Ha publicat el relat infantil “El sultà i els ratolins”, traduït a 8 

idiomes.  
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www.joanboher.cat 
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CONTES ORIENTALS  

 
Xuan Li, un Xinès que viu a Mataró, ens explicarà algunes de les llegendes més extraordinàries 
del llunyà orient: L´esperit dels contes,  
El millor pretendent del món, La princesa Hase... Un vestuari acurat i una senzilla posada en 
escena ens portaran fins a la terra del sol naixent. 
 
Espectacle per a nens de 4 a 9 anys 
Duració aproximada: 50minuts 
 
1- “El vell que feia florir els arbres morts” Popular Japó 

Un simpàtic vellet té un gosset anomenat Shiro. Un dia en Shiro trobarà un tresor i 
aquest fet desencadenarà un atac d´enveja del veí. Sempre que senti l´enveja les coses li 

sortiran malament fins que per atacar a l´emperador, anirà a parar a la presó. 
Divertit conte de despropòsits que ens ensenya a controlar les enveges. 

 
2- “El millor pretendent del món” Popular Xina  

El pare i la mare de la ratolineta Xinxeta volen casar la seva filleta amb el millor 
pretendent del món. Desesperadament l´aniran cercant arreu del món, i al final, per 

sorpresa, l´acabaran casant amb un pretendent que mai haguessin dit que podia ser tan i 
tan poderós. 

 

 
 
 
 
 

 

 



3-“L´esperit dels contes” Popular Corea 
Un nen té una gran afició pels contes , però no els explica mai a ningú. Els esperits dels 
contes s´empipen i el dia del seu casament planegen una venjança. Conte d´aventures on 

la participació del públic serà fonamental per acabar amb un final feliç. 
 

 
 

 
4- “La princesa Hase” Popular Japó 

I per acabar organitzarem una divertida obra de teatre amb alguns voluntaris. 
Representarem la història de la Hase, una noia que, gràcies a les seves dots musicals, 

estava a punt de casar-se amb l´emperador del Japó, però per culpa de la intervenció de 
la seva germana va haver d´esperar molt de temps per a relitzar el seu somni. 
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