
Divendres, 8 de maig de 2009

Calaix 42 NOU9El

QÜESTIONARI A... Joan Boher, narrador i escriptor

Un creador de ficcions
El 9 NOU

Joan Boher, nascut a Sant Pere Pescador 
però resident a Granollers (www.joanboher.
cat), sempre ha treballat en el camp de la 
ficció. Com a narrador oral fa més de 8 anys 
que treballa per a biblioteques, escoles i 
editorials, a més de ser membre fundador 
de l’Associació de Narradors Professionals. 

Com a escriptor ha publicat els contes infan-
tils El sultà i els ratolins i Els Reis d’Orient i 
el misteri del camell perdut) i com a  actor i 
dramaturg és membre de la companyia L’Es-
carabat, amb diversos espectacles de creació 
pròpia. Fa poc ha començat la seva carrera de 
guionista televisiu dins el programa El món 
d’en Guai (IB3) i radiofònic amb Un banquet 
amb les llagostes, d’Onacodinenca.
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Granollers

Tres cançons per posar a 
l’MP3.

Per posar a l’MP-3 i endur-
se-les a la tomba: Zakir, de J. 
McLaughlin, El bar de la esqui-
na, d’A. Pla i Take this Waltz, 
de L. Cohen.

Una pel·lícula. 
Big Fish, de Tim Burton. 

L’he vist tantes vegades que se 
m’ha desgastat el DVD.

Un llibre. 
El llibre dels llibres, Com 

parlar dels llibres que no hem 
llegit, de P. Bayard. L’únic lli-
bre que cal llegir. 

Un restaurant de la 
comarca.

Restaurant Kiko de 
Granollers.

Li agrada cuinar? 
Sí, però prefereixo que cui-

nin per mi.
Un plat.  
No, millor dos plats i postres.
Una beguda. 
Vi amb Coca Cola. És 

d’aquelles coses que si l’arriba 
a inventar en Ferran Adrià tot-
hom ho consideraria genial.

On ha passat les últimes 
vacances?

Vacances??? Aquesta paraula 
no surt al meu vocabulari, sóc 
autònom!

Té previst de fer algun 
altre viatge properament?

Estic esperant que Ryanair 
es dediqui a això dels viatges 
espacials.

Un lloc o un racó on per-
dre’s de la comarca, que no 
sigui el Montseny. 

Hi ha un lloc on la contem-
plació del paisatge garanteix 
la felicitat, però no el diré, que 
es massificaria. 

I de Catalunya? 
L’intercanviador de Renfe 

de Passeig de Gràcia, sempre 
m’hi perdo.

I del món? 
Recomanaria la visita 

d’alguns barris de Nàpols. 
Armat, evidentment. 

Un lloc on no portaria mai 
ningú. 

A veure una pel·lícula 
d’Isabel Coixet.

Amb quin alcalde de la 
comarca aniria a sopar? 

Si paga ell (i em consta que 
tenen diners per fer-ho) amb 
qualsevol.

Última obra de teatre que 
ha vist.

Cegada de amor, de La 
Cubana, en DVD. Genial.

Què és l’últim que ha fet, 
anar al cinema o llogar una 
pel·lícula? 

Llogar vídeos? De petit em 
sembla que ho feia.

Quina pel·lícula era? 
L’última que vaig llogar era 

Esculli una paraula que li 
agradi (pel so, significat...). 

“M’agrades, però només 
com a amic”. Clar i català, però 
mai definitiu.

Quin cotxe té? 
El típic Audi 4. Si el pagues 

en 50 anys gairebé ni ho notes.
L’última vegada que ha 

anat a missa? 
Cada diumenge. He de 

confessar que tinc una petita 
addicció a les hòsties de missa.

Un projecte immediat. 
“La vida és el que passa 

mentre fas projectes”.  
Un insult. 
Políticament correcte.
Una floreta. 
Un clàssic de la literatura 

universal: “Per sofrir un cor 
em cal / i no en tinc ni la mos-
tra / ja que m’heu pres el meu 
/ doneu-me almenys el vos-
tre”. 100% garantit, no falla. 

Una olor.
L’olor de les dones... dels 

altres.
Un ritual diari. 
Obrir els ulls.
Una mania. 
Saltar-me els semàfors en 

vermell (espero que això no 
ho llegeixin els mossos).

Un personatge històric. 
Jesús. Estic segur que 

pensa de l’església el mateix 
que pensa un guionista d’un 
director que li destrossa el seu 
guió.

Qui li agradaria ser? 
Columnista d’EL 9 NOU. Li 

ho pots comentar al director? 
Merci.

Un hobby.  
Col·leccionar bitllets d’euro. 

De moment en dec més que 
no pas en tinc.

Un lema.
“Ràpid, barat i bo”. Tria’n 

dos, els tres mai no poden 
anar junts.

Què el treu de polleguera?  
Tot de coses innecessàries, 

“Zen vine a mi!”.
Què canviaria del seu cos? 
No em puc queixar. Les 

noies diuen que soc una versió 
millorada de Brad Pitt.

Una expressió molt utilit-
zada. 

Zuhandenheit. És que a casa 
som molt de llegir Heidegger.  

Per què o per qui diria una 
mentida? 

De vegades em pregunto si 
he dit mai la veritat.

Què li fa riure? I plorar?
Ric per oblidar, i ploro quan 

penso en Ella.
El seu pitjor malson?
Que algú es cregui res del 

que dic. 
Què té a la tauleta de nit? 
Aquest diari el poden llegir 

menors d’edat? No? Deixem-
ho córrer...

El narrador i escriptor de Granollers es pregunta si mai ha dit la veritat

“Vacances??? Sóc autònom!”

Ciudadano Kane. Diuen que el 
final és molt bo, però jo sem-
pre m’adormo abans.

Un programa o sèrie de TV. 
Els telenotícies. Tenen els 

millors guionistes.
I de la ràdio? 
Un banquet amb les lla-

gostes, a Onacodinenca. El 
podeu escoltar en línia cada 
divendres!

Un lloc per viure. 
No crec que es pugui viure 

a cap altra ciutat que no sigui 
Granollers. 

Coneix algun grup de músi-
ca de la comarca? 

No. Les institucions cultu-
rals del país han fet una bona 
feina per eradicar aquesta i 
altres manifestacions cultu-
rals. Diuen que no fan res bé, 
això ho han fet molt bé.

Ha votat en les últimes 
eleccions? 

Votar... És allò de la pape-
reta i l’home encorbatat que 
promet coses que mai no farà?

A qui (si ho vol dir)? 
Vaig variant per donar una 

mica de suspens a la nit.
Quin és l’últim regal que 

li han fet? 
A mi no em regalen res, però 

accepto donatius...
A quina hora es lleva? 
Aviat, entre les 12 i la 1 del 

migdia. Ja saps que dura que 
és la vida de l’artista!

És partidari de les migdiades? 
I tant! Em sap greu que no 

es parli d’aquest tema a l’Es-
tatut, potser és per això que 
alguns no el consideren cons-
titucional.

A quin cantó del llit dorm? 
No importa “el cantó que”, 

l’essencial és a “sobre de qui”.
Quin fons d’escriptori té a 

l’ordinador? 
Un escriptori.


