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 Joan BoherJoan BoherJoan BoherJoan Boher, llicenciat en Filologia per la Universitat de Girona, treballa 

activament en el camp de la ficció: narrador, escriptor, guionista i dinamitzador d´activitats 

literàries. 

 

 Com a narrador oralnarrador oralnarrador oralnarrador oral, amb més de 8 anys de dedicació professional treballant per a 

biblioteques, escoles i editorials. Membre fundador de l´Associació de Narradors 

Professionals. 

 

 Com a escriptorescriptorescriptorescriptor, ha  publicat diversos relats infantils: 

    “El Sultà i els ratolins” Ed.OQO.“El Sultà i els ratolins” Ed.OQO.“El Sultà i els ratolins” Ed.OQO.“El Sultà i els ratolins” Ed.OQO.    

        “Els Reis d´Orient i el misteri del camell perdut” Ed.Baula.“Els Reis d´Orient i el misteri del camell perdut” Ed.Baula.“Els Reis d´Orient i el misteri del camell perdut” Ed.Baula.“Els Reis d´Orient i el misteri del camell perdut” Ed.Baula.    

    

 Per a adults ha col.laborat amb els guionistes d´El Terrat  en el llibre de relats: 

 

    “Fora de sèrie”  Ed.Columna.“Fora de sèrie”  Ed.Columna.“Fora de sèrie”  Ed.Columna.“Fora de sèrie”  Ed.Columna.    

 

 Recentment ha iniciat la seva carrera de guionistaguionistaguionistaguionista    televisiutelevisiutelevisiutelevisiu dins el programa 

programa “El món d´en GuaiEl món d´en GuaiEl món d´en GuaiEl món d´en Guai”IB3;  guionista radiofònicguionista radiofònicguionista radiofònicguionista radiofònic a “Un banquet amb les 

llagostes” d´Onacodinenca. 

 

 Com a actor actor actor actor i dramaturgdramaturgdramaturgdramaturg és membre de la Cia. l´EscarabatEscarabatEscarabatEscarabat, amb diversos 

espectacles de creació pròpia . 

 

 I com a dinamitzador dinamitzador dinamitzador dinamitzador d´activitats literàries, organitza periòdicament clubs de clubs de clubs de clubs de 

lecturalecturalecturalectura a diverses biblioteques d´arreu de Catalunya i tallers d´escripturatallers d´escripturatallers d´escripturatallers d´escriptura pel Consorci de 

Biblioteques de BarcelonaBiblioteques de BarcelonaBiblioteques de BarcelonaBiblioteques de Barcelona i el Centre Cultural La Mercè Centre Cultural La Mercè Centre Cultural La Mercè Centre Cultural La Mercè de Girona. 
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"Sant Jordi i altres llegendes populars catalanes" amb Joan Boher"Sant Jordi i altres llegendes populars catalanes" amb Joan Boher"Sant Jordi i altres llegendes populars catalanes" amb Joan Boher"Sant Jordi i altres llegendes populars catalanes" amb Joan Boher    

 

 

Arriba Sant Jordi a la biblioteca disposat a matar el drac! Però aquesta vegada  

no serà ell qui el mati... 

A més de reviure la llegenda de Sant Jordi, explicarem perquè la bandera de Catalunya 

 té quatre barres de color vermell, com s´ho va fer un nen amb un timbal per derrotar 

 a tot l´exèrcit francés i moltes històries més! 

Et quedaràs a casa mirant la tele? 

 

 

 

Edat recomanada: 4-10 anys 

Durada de l´espectacle: 50m. 
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