
 

Llibre de les Cavalleries                     
Joan Perucho 

El jove Tomàs Safont, de molt antic llinatge, 

és requerit per un tal Monsieur Dupont per 

emprendre una gran aventura en nom del 

molt any Senyor Rei d’Aragó que el portarà 

de la Mediterrània a Egipte, Etiòpia, les terres 

del Preste Joan, el mar Roig, l’Aràbia, la gran 

Tartària, Haffa, Xipre i Bizanci. En una mena 

de temps suspès en el territori de la llegenda, 

Tomàs Safont haurà de fer front a perills 

innombrables per acomplir les missions que 

té encomanades: aconseguir una relíquia de 

Santa Eufrigis, localitzar l’aigua de foc i vèncer 

el malvat traïdor Paleòleg Dimas. 

Publicada per primer cop l’any 1957, Llibre de 

cavalleries és la primera novel·la de Joan 

Perucho, una obra rodona que prefigura les 

dèries de l’autor i ofereix una mostra 

exquisida del seu estil. 

 

 
 
 

DIA  i HORA SESSIÓ 
15 d’octubre a les 20:00h.  

Dinamitzat per l'especialista 
Neus Oliveras 



 

Qui és 
Joan Perucho 

 

Joan Perucho i Gutiérrez (barri de Gràcia de 

Barcelona, 7 de novembre de 1920 - 28 d'octubre 

de 2003) fou un novel·lista, poeta i crític d'art 

català, que va alternar la feina d'escriptor amb la 

seva professió de jutge. Les seues obres de ficció 

pertanyen al gènere fantàstic amb una dosi 

d'ironia i requeriment d'un lector culte. 

Fill de Manuel Perucho i Monsó, mort a Barcelona 

el 23 de març de 1965, tenia una botiga de teixits 

i de Jesusa Gutiérrez i Duque, nascuda a Medina 

del Campo. Va nàixer al carrer Torrent de l'Olla al 

barri de Barcelona de Gràcia. Va créixer envoltat 

dels llibres del seu pare, un gran bibliòfil.  

Va estudiar dret a la Universitat de Barcelona.  

Des de 1942 col·laborà en la revista falangista 

Alerta amb Nèstor Luján, Manuel Valls i Antoni 

Vilanova. En la revista Ariel publicà la que seria la 

primera crítica literària que es va fer de l'obra 

Ocnos de Luis Cernuda. En 1943 comença com a 

redactor en la revista franquista Destino i l'any 

1958 passa a ser director d'aquesta revista, fins a 

l'any 1975. Des de 1948 va exercir com a jutge a 

Catalunya (Granadella, Banyoles, Mora d’Ebre i 

Gandesa). Va viure a Banyoles des del 29 d’agost 

de 1951 fins a l’11 d’abril de 1955 on va exercir de 

jutge comarcal. Es va allotjar a l’antic Hotel 

Mundial, ubicat a la Plaça Major.  Des de 1976 fou 

membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de 

Barcelona.  

 

 

Obra literària 

Perucho va saber simultaniejar elements 

tradicionals i elements avantguardistes en un 

mateix discurs literari, donant com a resultat una 

obra amb grans dosis d'originalitat. Destaca 

també l'ús de temàtica fantàstica en les seves 

obres, una característica poc comuna en la 

literatura catalana.  

El 1947 publicà el seu primer poemari Sota la 

sang. Aquest poemari tenia contingut 

existencialista.  

Tingué un èxit considerable per primera vegada 

amb Llibre de cavalleries, publicat el 1957. 

 La seva novel·la més aclamada, Les històries 

naturals, una trama de vampirs ambientada en 

plena guerra carlina, ha estat traduïda a més de 

quinze idiomes.  


