
 

 

Les històries naturals                           
Joan Perucho 

Dins el seu jardí botànic, Antoni de Montpalau, 

naturalista, il·lustrat i liberal etiqueta i classifica 

totes les espècies per tal de mantenir l'ordre 

i il·luminar el coneixement de les coses. Tot 

està sotmès al domini de la raó excepte allò 

que la raó mateixa no pot percebre, com 

l'àurea picuda, una espècie indeterminada que 

encara no s'ha pogut classificar perquè ningú 

n'ha pogut descobrir mai cap exemplar i perquè 

el seu cant és inaudible per a l'orella humana. 

La seva aventura comença enmig de les guerres 

entre carlins i liberals, a la Barcelona del segle 

XIX i, la del baró de Maldà, Antoni de 

Montpalau inicia un viatge per Catalunya en 

persecució d'Onofre de Dip, cavaller del rei En 

Jaume convertit en vampir, en el dip, 

l'encarnació de les forces del mal i de 

l'irracional que causa estralls en les tropes del 

general Cabrera i que és l'origen d'un seguit de 

misteriosos assassinats en un petit poble del 

Baix Camp. 

Les històries naturals és una novel·la de fantasia 

històrica ambientada durant la primera guerra 

carlina. La història apareix sota l'atenta mirada 

d'Antoni de Montpalau, que té com a missió la 

crida i cerca de l'ésser sobrenatural, el vampir, 

que amenaça Pratdip. Montpalau es converteix, 

així, en l'Abraham Van Helsing català. 

Paral·lelament a l'evolució dels fets històrics, el 

naturalista anirà endinsant-se en la dimensió 

més obscura de la realitat, on descobrirà l'amor 

mentre posarà en qüestió la seva concepció 

racionalista del món. 
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(Barcelona, 1920 – 2003). Poeta, novel·lista, crític 

d'art i articulista. Publica poesia, prosa poètica, 

narració curta, novel·la, articles periodístics, 

crítica d'art, llibres de viatges i memòries. La seva 

obra comparteix una mateixa veu molt personal, 

bastida sobre un fons de ficció, amb mites 

fantàstics, mons misteriosos i plena de 

referències adreçades a un públic culte. 

Als 27 anys publica el primer llibre de 

poemes, Sota la sang (1947), i el 1956 el primer 

conte de caire fantàstic: Amb tècnica de 

Lovecraft. Però no és fins a la dècada de 1980 que 

li arriba l'èxit popular, amb la reedició de la 

novel·la Les històries naturals (1960), traduïda a 

més de 15 llengües, i també amb la publicació 

de Les aventures del cavaller Kosmas (1981), que 

obté els premis Ramon Llull, Nacional de la Crítica 

Catalana i Joan Creixells. Pel que fa a poesia, obté 

el premi Cavall Verd dels escriptors catalans, per 

 Quadern d'Albinyana (1983). També publica 

reculls d'articles, com ara La meva visió del 

món (1998) i La darrera mirada (2001). 

És guardonat amb el Premi Nacional de la Crítica 

(1981), el Premi Nacional de Literatura (1995) i la 

Medalla d'Or al Mèrit Artístic de l'Ajuntament de 

Barcelona (2001), entre d'altres. Va ser Doctor 

honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili, 

membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de 

Barcelona, i soci d'honor de l'Associació 

d'Escriptors en Llengua Catalana. 

És així considerat un dels escriptors més destacats 

de la literatura catalana del segle XX. 

Aportant, una imaginació desbordant. Viatges a 

través del temps, vampirs, plantes màgiques, 

aigües encantades, monstres erudits, espies, 

anacoretes del desert... En segon lloc, el sentit de 

l’aventura, la curiositat per les coses, l’avidesa 

d’experiències i sensacions. Perucho va ser 

gastrònom, va parlar d’erotisme, va col·leccionar 

mobles i llibres, va ser amic i col·laborador 

d’artistes. Tot el que és viu hi troba un lloc, en la 

seva literatura. 

L’Any Perucho 2020 és una oportunitat per 

recuperar aquest esperit, que conviden a llegir i a 

viure la vida. 


