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EL NARRADOR: Joan de Boer 

 

 
Joan de Boer és llicenciat en Filologia Catalana i Literatura a la Universitat de Girona i 

Màster en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura per la Universitat de Barcelona. 

A més d´aquesta formació acadèmica ha rebut classes d´interpretació  a l´Escola de 

Teatre el Timbal, de narració oral a la Casa dels Contes i de guió televisiu a l´Escola 

d´Escriptura i Humanitats de l´Ateneu Barcelonès. És membre fundador de la Cia. 

l´Escarabat i soci fundador de l´ANPC (Associació de Narradores Professionals de 

Catalunya) 

Fa més de deu anys que es dedica a la narració oral de forma 

professional: 

 a l´editorial La Galera amb l´animació a la lectura dels seus contes i 

llibres, a nombroses escoles d´arreu de Catalunya i més d´un centenar 

de biblioteques i sales de lectura, participant en diversos programes de 

foment de la lectura: 

- Consorci de Biblioteques de Barcelona, “L´hora del conte” al 

Vallès occidental i “El racó dels contes”de la Diputació de Girona. 

Cal destacar també la participació a nombroses Festes i cel.lebracions: 

- Club Super 3, Parc dels somriures de Lleida, 30 nits de 

Sabadell, Setmana Medieval de Montblanc(”Premi Especial a la Millor 

interacció amb el Públic”)... 

I programes de ràdio: 

- “El buscaraons” i “Tot és comèdia” SER-Barcelona 

Ha  publicat el relat infantil: 

-  “El Sultà i els ratolins” Ed. OQO 

 
www.joandeboer.cat 
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CONTES DE RATOLINS 
 

Amb la sessió “Contes de ratolins” Joan de Boer presenta al públic el seu 

relat “El sultà i els ratolins” Ed.OQO juntament amb tot un seguit 

d´històries que tenen per protagonista aquest simpàtic animalet. 

 

La sessió de contes va dirigida a infants de 4 a 9 anys, i està formada per 

les 4 històries que més endavant els adjunto. El fil conductor d´aquesta 

sessió és el ratolí i la seva presència en diferents narracions d´arreu del 

món. 

 

Cada història té un objectiu diferent: 

la participació del públic, la descoberta del llibre il.lustrat, l´encant de la 

narració oral sense més elements i la representació final d´una petita obra 

teatral amb la participació del públic. 
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CONTES DE RATOLINS 
 
“Contes de rates, ratetes i ratolins” és un recull de contes sobre aquests petits 
rossegadors. Trobarem ratolins dolents que envaeeixen la ciutat i farà necessaria la 
intervenció d´un guitarrista per tal de foragitar-los i ratolins bons i llestos que 
aconseguiran tenircontrolar el gat que sempre els empaita. Coneixerem el conte publicat 
pel mateix narrador “El Sultà i els ratolins” Joan de boer i finalment, entre tots, 
representarem una petita obra de teatre. 
Espectacle per a nens de 4 a 9 anys 
Duració aproximada: 50minuts 

 
1-“El guitarrista de Hamelín” Popular  
Aquesta és una divertida versió del conegudíssim conte “El Flautista de Hamelín”. 
Aquesta vegada, però, serà un pianista el músic encarregat d´endur-se els ratolins! 

 
2-“El Sultà i els ratolins” Joan de Boer 
Versió d´un extraordinari conte popular àrab. El Sultà més poderós del món veu com 
una colla de ratolins envaeeix el seu palau, per tal d´alliberar-se´n farà portar una colla 
de gats i axií successivament aniran apareixent nous animals fins a tornar a començar de 
cap i de nou. El conte ens ensenya que és molt senzill resoldre qualsevol problema 
d´una forma superficial però d´aquesta manera només en creem un de nou. 
 
3-“Ui, que t´atrapa el gat ! ” N. Butterworth  
Els protagonistes d´aquesta història, dos ratolins, viuen sota el constant setge del seu 
enemic, el gat. Com que per mitja de la força no el poden superar aguditzarn el seu 
enginy i li regalaran un cascabell. D´aquesta manera sempre sabran on és i mai més els 
podrà sorprendre. 

 
4-“La rateta que escombrava l´escaleta” Popular 

I finalment, amb alguns voluntaris, representarem la història de la rateta 
presumida.   Amb unes simples caretes ajudarem els infants a perdre la por als 

escenaris. Aquesta vegada, però, la rateta tindrà un final feliç... com? 
 Doncs qui no ho vulgui creure que ho vagi a veure. 
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A més de la diversió de petits -i molt sovint dels grans- hi ha tota una sèrie d´objectius que els 

contes ens permeten  treballar. A més d´aquesta sèrie d´objectius didàctics, conceptes específics 

de cada sessió i valors cal destacar que una sessió de contes suposa un punt de reunió 

sociocultural de primer ordre.  

 

 

Objectius didàctics 

� Aproximació al món literari i narratiu a través de la narració oral. 

� Assenyalar elements de la nostra cultura i de les seves manifestacions 

arístiques: La narració oral. 

� Consolidació i enriquiment del lèxic. 

� Foment de la imaginació. 

 

Conceptes específics 

� Coneixement de les tradicions culturals pròpies i en particular de les 

narracions populars. 

� Introducció al món teatral i la representació escènica. 

 
 Valors i actituds  

• Foment de l´hàbit de la lectura i familiarització  

       amb l´entorn de la biblioteca. 

• Manteniment d´una actitud apropiada i respectuosa  

      envers les manifestacions artístiques 

• Desenvolupament d´una certa autonomia i interacció  

       en un ambient no-familiar. 

• Valoració del patrimoni oral com un bé comú que cal preservar. 

• Interès envers la realitat d´altres contextos socials. 
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