
 Els Morts. Barcelona : Columna, DL 1999.
849.994”19” PER    80.51 Col Poe, 998 [Fons general]

 Museu d’ombres. Barcelona : Edicions 62, 1981.  
80.1 Bal, 12612 [Fons general]

  Museu d’ombres. Barcelona : Edicions 62 : El 
Observador de la Actualidad, DL 1991.
833.1 Cla Cat, 2612 [Fons general]

 Nani i els itineraris de la zoologia fantàstica. 
Barcelona : Cruïlla, 2000.  I**(PER)VR [Infantil]

 Nicéforas y el grifo. Barcelona : Taber, DL 1968.
082.1 Cie, 112  [Fons general]

 Obra poètica completa. Barcelona : Bruguera, 1984.
P PER    082.1 Mira, 1412 [Fons general]

 Obres completes. Barcelona : Edicions 62, 1985.
849.9”19” PER    80.1 Cla Cat (Per)12 [Fons general]

 El País de les meravelles. Barcelona : Joaquim Horta, 
1956.  833.5 “U”Per12 [Fons general]

 Pamela. Barcelona : Planeta, 1983.
N(PER)PAM     833.1 Ram Llu, 912 [Fons general]

 Pamela. Barcelona : Edicions 62, 1987.
082.1 Can, 10412  [Fons general]

 Pamela. Barcelona : Edicions 62 : El observador de la 
actualidad, DL 1991.  833.1 Cla Cat, 232412 [Fons 
general]

 Els Pares del desert. Barcelona : Proa, 1998.
271 PER   271.791 Per12 [Fons general] [Fons general]

 Picasso, el cubisme i Horta de Sant Joan. 
[Tarragona] : Diputació de Tarragona. Museu d'Art 
Modern ; Barcelona : Columna, 1993.
75Picasso PER     75(Picasso)Per4t [Fons general]

 Poesia, 19471973. Barcelona : Edicions 62, 1978.
80.1 Cara i Creu, 2512 [Fons general]

 Les Presències secretes: història gràfica de l’invisble  
Joan Perucho. [Barcelona] : Columna, 1995.
398 PER    082.1 Gla, 1651 [Fons general]

 Quadern d’Albinyana. Barcelona : Quaderns Crema, 
1983.  P PER    082.1 Qua Cre, 118 [Fons general]

 Rosas, diablos y sonrisas. Barcelona : Táber, DL 
1970.   082.1 Cie, 2312 [Fons general]

 Rosas, diablos y sonrisas. Barcelona : Edicions del 
Mall, 1986.  NC(PER)ROS    833.1 Mar. His (Per)8 
[Fons general]

 Roses, diables i somriures. Barcelona : Destino, 
1965.  80.1 Dof (Per)12 [Fons general]

 Roses, diables i somriures. Barcelona : Destino, 
1985.   082.1 Mà, 1912 [Fons general]

 Els Secrets de Circe. Barcelona : Columna, 1998.
082.1 Gla, 29512 [Fons general]

 Una Semàntica visual. Esplugues de Llobregat : Plaza 
& Janés, 1986. MZ 849.94”19”PER   833.1 Llet(Per)8 
[Fons general]

 Un Silencio olvidado (poesia, 19431947). Barcelona : 
Quaderns Crema, 1995.  834.5“U”Per12 [Fons general]

 Las Sombras del mundo: cuentos. Madrid : Alianza, 
cop. 1995.   834.47“U”Per12 [Fons general]

 Teoria de Catalunya. Barcelona : Edicions 62, 1985.
80.1 Cara i Creu, 4212 [Fons general]

 Versos d’una tardor. Lleida : Pagès, 1995.  082.1 Sud, 188 
[Fons general]

 Un Viatge amb espectres. Barcelona : Edicions dels 
Quaderns Crema, DL 1984.
N(PER)VIA    082.1 Qua Cre Nar, 248 [Fons general]

BIBLIOGRAFIA SOBRE PERUCHO (19202003)

 CERVERA I NOGUÉS, Jordi. L'Enigma Perucho. 
Barcelona : Bambú, 2017. N(CER)ENI

 GARCÍA FERRER, J. M.  Joan Perucho. [Barcelona] : 
Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, DL 
1991.   79(082.1)Ass, 108 [Fons general]

 GUILLAMON, Julià.  Joan Perucho, cendres i diamants: 
biografia d’una generació. Barcelona : Galaxia 
Gutenberg : Ajuntament de Barcelona, Consell 
d'Edicions i Publicacions, 2015.   92(Perucho)Gui8 
[Lliure Accés]

 GUILLAMON, Julià.  Joan Perucho, cendres i diamants: 
biografia d’una generació. Barcelona : Empúries, 
2020.  849.9.09Perucho GUI

 GUILLAMON, Julià.  Joan Perucho i la literatura 
fantàstica. Barcelona : Edicions 62, 1989.
082.1 Aba, 24212 [Fons general]

 Investidura com a doctor honoris causa de L’Excm. 
Sr. Perucho: sessió acadèmica extraordinària, 10 de 
novembre de 1995. Tarragona : Universitat Rovira i 
Virgili, 1996.   COMXII(1995) [Fons general]

 Joan Perucho : l'art de tancar els ulls. Barcelona : 
Fundació Videoteca dels Països Catalans, [2005].
DVD 8Perucho

 Joan Perucho, o, La mirada darrere del mirall. 
[Barcelona] : Departament de Filologia Catalana, 
Secció de Literatura de la Universitat de Barcelona ; 
Vic : EUMO, 1998.  MZ 849.9.09Perucho JOA

 El Món de Perucho: l’art de tancar els ulls. 
Barcelona : Lunwerg : Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura, cop. 1998.
833.42”U”(Perucho)Mon4 [Fons general]

 PERUCHO, Joan.  Carnet d’un diletant. València : Edicions 
Tres i quatre, 1985.  082.1 Uni, 9612 [Fons general]

 PERUCHO, Joan.  Cultura i imatge: Joan Perucho. 
Barcelona : Destino, 1991.   082.1 Anc, 3912 [Fons 
general]

 PERUCHO, Joan.  Fulls de fronteres, entre Gandesa i 
Alcanyís = Hojas de las fronteras, entre Gandesa y 
Alcañiz . Alcañiz : Centro de Estudios Bajoaragoneses, 
2003.   833.4 “U” Per8 [Fons general]

 PERUCHO, Joan.  Els Jardins de la melancolia: 
memòries. Barcelona : Edicions 62, 1992.
082.1 Mem, 1512 [Fons general]

 PERUCHO, Joan.  Joan Perucho. Barcelona : Institució 
de les Lletres Catalanes, DL 1998.  COMVI, 61 [Fons 
general]

 PERUCHO, Joan.  Joan Perucho: les històries naturals. 
Barcelona : Barcanova, 1992.  082.1 Bib Did, 288 
[Fons general]

 PUJOL, Carlos.  Joan Perucho, el mágico prodigioso. 
Bellaterra : Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1986. 833.2“U”(Perucho)Puj8 
[Fons general]

 PERUCHO, Joan.  Una Semàntica visual. Esplugues de 
Llobregat : Plaza & Janés, 1986.   833.1 Llet(Per)8 
[Fons general]

 ROIG, Montserrat.  Retrats paral∙lels. Montserrat : 
Publicacions de l'Abadia, (1975).
082.1 Ser, 281912 [Fons general]

Llegenda:

N(PER)BAR     Biblioteca Xavier Amorós
N(PER)BAR     Biblioteca Pere Anguera
N(PER)BAR     Centre de Lectura

ACTIVITATS 

 Del 21 d’octubre a l’11 de novembre, 
exposició «Joan Perucho: creació, imaginació i bon 
gust».   Al Centre de Lectura.

 Dilluns 26 d’octubre:
 Bibliografia de Joan Perucho a les Biblioteques de 
Reus. Presentació a les xarxes de Reus Cultura.
Quedarà en exposició a cada biblioteca.
 Club de lectura de poesia: Quadern d’Albinyana de 
Joan Perucho, a 2/4 de 7 de la tarda. A la Biblioteca 
Central Xavier Amorós.

 Dijous 29 d’octubre:
Espectacle "El Medium",a  càrrec de Josep Pedrals. A 
2/4 de 6 de la tarda. A la Biblioteca Central Xavier 
Amorós. Cal inscripció prèvia a 
info.biblioteques@reus.cat

 28 de novembre: 
Ruta literària Joan Perucho a Albinyana i visita al 
Museu Apel∙les Fenosa. Inscripcions al Centre de 
Lectura.
 
 30 de novembre:
Conferència «Joan Miró i Joan Perucho i els poetes 
catalans», a càrrec de Vicenç Altaió. A 2/4 de 8 de la 
tarda a la Sala d’actes Emili Argilaga del Centre de 
Lectura.

Totes les activitats estan subjectes a les indicacions 
Covid19.

Any Perucho
a les Biblioteques 

de Reus



BIBLIOGRAFIA DE PERUCHO (19202003)

 Algú, a la nit, respira: antologia de contes fantàstics. 
València : Tres i Quatre, 1990.  082.1 Est, 912 [Fons 
general]

 Amb la tècnica de Lovecraft i altres contes. 
Barcelona : Edicions 62, DL 1990.
N(PER)AMB  082.1 Gar, 3312 [Fons general]

 Antologia poètica. Montblanc : Igitur, 2000.
80.5 Igi Poe, 1612 [Fons general]

 Aparicions i fantasmes. Barcelona : Tàber, DL 1968.  
082.1 Cen, 212 [Fons general]

 L’Arc de Sant Martí. Barcelona : Destino, 1994.
082.1 Anc, 7212 [Fons general]

 Aurora per vosaltres : poemes. Barcelona : Óssa 
Menor, 1951. CL XA 849.91"19" PER     833.5”U”Per8 
[Fons general]

 Les Aventures del cavaller Kosmas. Barcelona : 
Planeta, 1981.  833.1 Ram Llu, 412 [Fons general]

 Les Aventures del cavaller Kosmas. Barcelona : El 
observador de la actualidad, DL 1991.
082.1 Cla Cat, 2212 [Fons general]

 Les Aventures del cavaller Kosmas. Barcelona : 
Edicions 62, 1990.  082.1 Can, 12612 [Fons general]

 El Baró de Maldà i les bèsties de l’infern. Barcelona : 
Columna, 1994.  N(PER)BAR    082.1 Gla, 14812 
[Fons general]

 El Barón y las bestias del infierno. Zaragoza : Xordica, 
DL 2000.   833.4“U”Per12 [Fons general]

 El Basílisc. [Barcelona] : [Destino], 1990.
082.1 Anc, 2312 [Fons general]

 Botànica oculta, o, El falso Paracelso. Barcelona : 
Taber, cop. 1969.   834.4"U"Per8 [Fons general]

 Carmina, o, La gnosi angèlica. Barcelona : Proa, 
2001. N(PER)CAR    833.4 “U” Per8 [Fons general]

 Carnet d’un diletant. València : Edicions Tres i quatre, 
1985.   082.1 Uni, 9612 [Fons general]

 Cendres & diamants. Barcelona : Columna, DL 
1989.   80.51 Col Poe, 158 [Fons general]

 Cuentos. Madrid : Alianza, cop. 1986.
082.1 Bol, 114812 [Fons general]

 Cultura i imatge: Joan Perucho. Barcelona : Destino, 
1991.  082.1 Anc, 3912 [Fons general]

 La Darrera mirada. Barcelona : Columna, 2001.
082.1 Gla, 45312 [Fons general]

 Les Delícies de l’oci. Barcelona : Laia, 1983.
082.1 Mirall 12 [Fons general]

 Les Delícies de l’oci. Barcelona : Edicions 62 : El 
Observador de la Actualidad, DL 1991.                  
833.1 Cla Cat, 3112 [Fons general]

 Diana i la Mar Morta. Barcelona : Edicions 62, 2003.
(PER)DIA    082.1 Per, 3512 [Fons general]

 Els Dies de la Sicília i la Germània. Barcelona : 
Edicions 62, 1994.   082.1 Esc Poe, 16812 [Fons 
general]

 Discurs d’Aquitània i altres refinades perversitats. 
Barcelona : Quaderns Crema, cop.1982 .
N(PER)DIS   082.1 Qua Cre Nar, 168 [Fons general]

 Discurs d’Aquitània i altres refinades perversitats. 
Barcelona : Ediciones 62, 1991.    082.1 Can, 13512 
[Fons general]

 Els Emperadors d’Adbissínia. Barcelona : Edicions 62, 
1989.  N(PER)EMP    80.1 Bal, 21712 [Fons general]

 Els Fantasmes de la calaixera. Barcelona : Columna, 
1991.  MZ 849.994"19" PER        082.1 Gla, 8612 
[Fons general]

 Les Fronteres de l’espai i el temps. Barcelona : Proa, 
2001. P PER    80.5 Ossa Men, 21612 [Fons general]

 Fulls de fronteres, entre Gandesa i Alcanyís = Hojas 
de las fronteras, entre Gandesa y Alcañiz . Alcañiz : 

Centro de Estudios Bajoaragoneses, 2003. 
833.4 “U” Per8 [Fons general]

 Gàbia per a petits animals feliços. Barcelona : 
Edicions dels Quaderns Crema, DL 1981.
082.1 Qua Cre Nar, 1312 [Fons general]

 Galeria de espejos sin fondo. Barcelona : Destino, 
1963.  80.1 Des (Per)12  [Fons general]

 Gastronomia i cultura. Tarragona : El Mèdol, 1999.
641.5 PER 

 Gaudí: una arquitectura de anticipación. 
Barcelona : Polígrafa, DL 1967.   72 (Gaudí)Per4 
[Fons local]

 La Gespa contra el cel: notes de viatge. Barcelona : 
Destino, 1993.  VIATGES   80.1 Bal, 18212 [Fons 
general]

 La Guerra de la Conxinxina. Barcelona : Edicions 
62, 1986. N(PER)GUE    082.1 Anc, 5212 [Fons 
general]

 Las Historias naturales. Barcelona : EDHASA, 2005.
NC(PER)HIS

 Les Històries apròcrifes. Barcelona : Edicions 62, 
1974.  80.1 Cara i Creu, 2012 [Fons general]

 Les Històries apròcrifes. Barcelona : Edicions 62 : El 
Observador de la Actualidad, DL 1991.
833.1 Cla Cat, 2512 [Fons general]

 Les Històries naturals. Barcelona : Destino, 1960.
80.1 Dof(Per)12 [Fons general]

 Les Històries naturals. Barcelona : Edicions 62, 
1983.   082.1 Can, 6912 [Fons general]

 Les Històries naturals. Barcelona : Planeta, 1988. 
N(PER)HIS

 Les Històries naturals. Barcelona : Cercle de Lectors, 
1991.    833.4“U”Per8 [Fons general]

 Les Històries naturals. Barcelona : Edicions 62 : El 
observador de la actualidad, DL 1991.
833.1 Cla Cat, 2829 12 [Fons general]

 Les Històries naturals. Barcelona : Barcanova, 1992.
082.1 Bib Did, 288 [Fons general]

 Les Històries naturals. Badalona : Sàpiens, DL 2005.
80.1 Bal, 15812 [Fons general]

 Les Històries naturals. Barcelona : Edicions 62, 
2006.  N(PER)HIS

 Els Homes invisibles. Barcelona : Comanegra, 2020
N(PER)HOM

 Incredulitats i devocions. Barcelona : Edicions 62, 
1982.   80.1 Bal, 14712 [Fons general]

  Incredulitats i devocions. Barcelona : Edicions 62, 
1983.  N(PER)INC

 Incredulitats i devocions. Barcelona : Edicions 62 : 
El Observador de la Actualidad, DL 1991.
80.1 Bal, 15812 [Fons general]

 Inscripcions, làpides i esteles. Barcelona : Edicions 
62, 1993.  082.1 Esc Poe, 15812 [Fons general]

 Itineraris d’Orient. Barcelona : Edicions 62, 1985.
P PER    082.1 Esc Poe, 9312 [Fons general]

 Els Jardins botànics. Barcelona : Proa, 1996.
P PER    80.5 Ossa Men, 18012 [Fons general]

 Els Jardins de la melancolia: memòries. Barcelona : 
Edicions 62, 1992.  082.1 Mem, 1512 [Fons general]

 Joan Miró y Cataluña. Barcelona : Polígrafa, 1968.
75(Miró)Per4t [Fons general]

 Joan Perucho. Barcelona : Institució de les Lletres 
Catalanes, DL 1998.   COMVI, 61 [Fons general]

 Los Laberintos bizantinos: un viaje con espectros. 
Madrid : Alianza, 1989.  082.1 Bol, 140512 [Fons 
general]

 Els Laberints del Bizanci: un viatge amb espectres. 
Barcelona : Edicions 62, 1989.   082.1 Can, 11412 
[Fons general]

 Libro de caballerías. Barcelona : Táber, DL 1968.
MZ NC(PER)LIB     082.1 Cie, 212 [Fons general]

 Libro de caballerías. Madrid ; Barcelona : Alianza 
Editorial : Enciclopèdia Catalana, 1986.
082.1 Bib Cul, 88 [Fons general]

 Llibre de cavalleries. Barcelona : Àncora, 1957.
80.1 Dof(Per)12 [Fons general]

 Llibre de cavalleries. Barcelona : Edicions 62, 1985.
 082.1 Can, 8812 [Fons general]

 Llibre de cavalleries. Barcelona : Edicions 62, 1988.
N(PER)LLI

 Llibre de cavalleries. Barcelona : Edicions 62 : El 
observador de la actualidad, DL 1991.
833.1 Cla Cat, 2712 [Fons general]

 El Mèdium. [Barcelona] : Óssa menor, 1954.
80.5 Osa Men, 2112 [Fons general]

 La Medusa. Barcelona : La Magrana, 1987.
P PER    082.1 Col, 612 [Fons general]

 La Meva visió del món. Tarragona : El Mèdol, 1998.
MZ 849.9”19” PER

 Mirada d’Antinea. Barcelona : Proa, 1998.
80.5 Ossa Men, 18912 [Fons general]

 Els Miralls. Barcelona : La Magrana, 1986.
MZ 849.94”19” PER   082.1 Cotl, 212 [Fons general]

 Los Misterios de Barcelona y otras informaciones. 
Barcelona : Tàber, 1968.   MZ 849.99”19” PER

 Monstres i erudicions. Barcelona : Edicions 62, 
1990.   80.1 Cara i Creu, 5612 [Fons general]

 Monstruari fantàstic. Barcelona : Galba, 1976.
MZ N(PER)MON    833.4”U”Per12 [Fons general]

 Monstruari fantàstic. Barcelona : Edicions 62, 1984.
082.1 Can, 7912 [Fons general]

  Commemorar  l’Any  Perucho  precisament 
en  un  moment  com  aquest  sembla  ben  bé 
fet  a mida, perquè un món  immers en una 
pandèmia  que  amaga  les  cares  rere 
mascaretes  i obliga a un distanciament  físic 
esgotador  seria  el  marc  perfecte  per  a  un 
relat  del  gènere  fantàstic,  si  no  fos  que  és 
del tot real. 
  Però, tampoc en aquestes circumstàncies, la 
cultura  no  s’atura  i  en  aquest  cas  toca 
presentarvos  —conjuntament  entre  les 
Biblioteques  Municipals  de  Reus  i  la 
Biblioteca  del  Centre  de  Lectura—  aquesta 
bibliografia  que  pretén  recollir  l’obra  que 
d’aquest  gran  autor  tenim  a  disposició  en 
les  nostres  prestatgeries.  Títols  que,  més 
enllà  del  gènere  a  què  ens  referíem,  en 
mostren  la  polivalència  de  l’escriptor  en 
tants  altres  àmbits  de  la  paraula  escrita, 
facetes  prou  conegudes  com  la  poesia,  la 
crítica o l’assaig.  
   Repreneu doncs  la  lectura de Perucho. En 
aquella faceta que més us arribi, però llegiu
lo.  Potser  hi  descobrireu  que  la  mena 
d’històries que tant us agrada de llegir ell ja 
fa un gavadal d’anys que ho va escriure. I en 
català.

Daniel Recasens
Regidor d'Educació, 
Cultura i Política lingüística




