
 

 

 

 

 

 

UN ABRIC VERD PENICIL·LINA 

Un llibre vagament autobiogràfic sobre l’educació 

franquista en un col·legi de capellans. 

 

 

Autor: EL PERICH 

Edició a càrrec de Kap 

 

 

 

 

» L’Ajuntament de Barcelona i Angle Editorial publiquen Un abric verd penicil·lina, llibre inèdit de 

l’escriptor, dibuixant i humorista català Jaume Perich (Barcelona 1941-1995), vagament autobiogràfic, 

sobre l’educació franquista en un col·legi de capellans, editat per Jaume Capdevila, Kap. 

 

» El material inèdit trobat per a l’edició del llibre forma part del llegat que la família va dipositar a 

l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Aquest llegat inclou milers de dibuixos originals, fulls amb 

esbossos, llibretes amb anotacions i idees, guions, cintes de vídeo, retalls de premsa i correspondència 

professional.  

 

» Entre tota aquesta documentació hi figurava el material de treball d’una idea que Perich havia estat 

desenvolupant: fer un llibre de memòries -combinant textos i dibuixos-. El dibuixant d’humor Kap s’ha 

encarregat de l’edició i el pròleg d’aquesta obra, per intentar aconseguir que el lector la pugui gaudir 

com si Perich l’hagués deixat llesta per publicar. 

 



» A més de la publicació del llibre, el 4 de març a les 19h s’inaugurarà a El Born Centre de Cultura i 

Memòria l’exposició “Perich (1941-1995). Humor amb ulls de gat” comissariada per Kap. S’hi reivindica 

la seva figura, la seva obra i el seu llegat, dipositat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 

  

» Dimarts 25 de febrer, a les 18:30 h, a la Sala d’actes de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (C. 

Sant Llúcia, 1), tindrà lloc la presentació del llibre. L’acte comptarà amb la presència de Jordi Rabassa, 

regidor de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona, Raquel Perich, filla de Jaume Perich, 

Miquel Àngel Pascual, component de La Trinca, i Jaume Capdevila (Kap), dibuixant d’humor. 

 

 

 

Jaume Perich (1941-1995) fou un dels humoristes més incisius del nostre país. La seva mirada lúcida i 

mordaç va retratar de forma crítica el darrer quart del segle XX a través de dibuixos i també dels seus 

punyents aforismes. La intensitat de la seva obra no ha perdut força amb el pas del temps, sinó més 

aviat al contrari, avui continua més vigent que mai. 

 

Perich va néixer a Barcelona el 5 de novembre de 

1941. Tot i que havia publicat algun acudit en 

revistes dels anys seixanta, va iniciar la seva carrera 

professional com a redactor de l'editorial Bruguera 

vers el 1964, i com a humorista gràfic el 1966 al diari 

Solidaridad Nacional, amb Turnes i Oli. El 

desembre de l'any següent, va passar al diari El 

Correo Catalán, i va poder deixar la disciplina de 

Bruguera i consolidar el seu particular estil on 

combinava dibuixos amb frases curtes i aforismes a 

la secció 'Perich-Match'. Una selecció de les frases i 

dibuixos d'aquesta secció es van recopilar al llibre 

Autopista, l'èxit del qual el va consagrar com un dels principals humoristes del país. Va dibuixar la 

vinyeta diària per La Vanguardia, Diario de Barcelona, Mundo Diario i finalment a El Periódico de 

Catalunya, i també en una llarga llista de revistes com Hermano Lobo, Por Favor –de la que fou 

fundador–, Patufet, Interviu, Fotogramas, o El Jueves. També va escriure guions per a televisió i va 

recopilar la seva obra en més d'una vintena de llibres entre els qual destaquen la sèrie de Noticias del 



5º Canal o els protagonitzats pel seu gat Mao. Va morir l'1 de febrer de 1995 i, en el seu honor, 

s'entrega cada any el Premi Internacional d'Humor Gat Perich. 

 

La seva família va decidir dipositar bona part del seu llegat en custòdia a l’Arxiu Històric de la Ciutat 

de Barcelona, i aquesta institució fins i tot va batejar la sala de consulta de la secció de Gràfics de 

l’antiga Casa de l’Ardiaca amb el nom de Jaume Perich. Aquest llegat inclou milers de dibuixos 

originals, però també tota mena de documents on s’hi troben des de fulls amb esbossos i llibretes 

amb anotacions i idees, a guions, cintes de vídeo, retalls de premsa i correspondència professional. 

Entre tota aquesta documentació hi havia un sobre amb un centenar de fulls amb anotacions i dibuixos. 

Era el material de treball d’una idea que Perich havia estat desenvolupant: fer un llibre de memòries -

combinant textos i dibuixos- satiritzant els anys que va passar en un col·legi religiós. El títol, Un abric 

verd penicil·lina, fa referència a un abric verd que la mare de Perich l’obligà a portar, i que en un 

enginyós joc cromàtic ens permet identificar en cada pàgina el personatge protagonista gràcies a la 

taca verda en el dibuix en blanc i negre. 

 

Entre les seves anotacions, Perich descriu així aquest projecte de llibre: 

 

“Un abrigo verde penicilina...” 

Un libro vagamente autobiográfico sobre los años de bachillerato en un colegio de curas. El libro 

consiste en unos breves textos, pero bastante irónicos e informativos sobre la idiotez de aquella 

enseñanza, presentando un dibujo que muestra la estupidez del asunto. 

El libro es ‘vagamente autobiográfico’ porque auqneu (sic) se basa en gran parte en experiencias 

propias, también utiliza las de mucha gente que vivió, sufrió y me comentó las suyas... Es decir: se 

trata más bien de una AUTOBIOGRAFÍA de una generación... Las ideas básicas ya están abocetadas... 

solo falta ponerlo en limpio. 

Nota final: Creo que podría resultar un libro de humor algo distinto. No solo una selección de chistes. 

La ventaja (si es que lo es) es que se trata de un material inédito y que por primera vez en mi vida 

HAGO un libro. 

 

El dibuixant d’humor Kap s’ha encarregat de l’edició i el pròleg d’aquesta obra, per intentar aconseguir 

que el lector la pugui gaudir com si Perich l’hagués deixat llest per publicar. Segons Kap: “Aquesta 

obra és un projecte molt personal de Perich. Al llarg del llibre intenta sempre mantenir el to irònic o 

satíric, però alguna vegada –segurament per que es tractava d’esbossos, i pensant que després podria 

tornar a treballar aquest material– se li escapa la confidència íntima, ens deixa una revelació 



entranyable. Hi ha passatges de gran mordacitat, i d’altres que ens commouen amb la seva crua 

sinceritat.” 

 

Com el mateix Perich apuntava, aquesta obra hauria estat el seu primer llibre. És a dir, la primera obra 

que ell va concebre i realitzar de forma unitària i pensant en aquest format, ja que la resta de llibres 

que va publicar foren sempre reculls i recopilacions de vinyetes i textos publicats anteriorment a la 

premsa. Ens trobem davant d’un material totalment inèdit, que ens revela alhora el Perich més íntim i 

personal, però que conserva l’essència de Perich, la seva mordacitat i mala llet. 

 

És un llibre imprescindible per als amants de Perich, així com per tots aquells que van sofrir aquella 

educació humiliant durant el franquisme, que difícilment podran evitar alguna fiblada nostàlgica. Però 

també per als lectors més joves que podran connectar ràpidament amb la punyent mordacitat de 

Perich. És una perla de la bibliografia de Perich de la que podem gaudir gràcies a aquesta delicada 

edició d’Angle Editorial i el Servei de Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

“Em declaro totalment ateu, d’una manera pública; ja no sóc ni agnòstic. Entre altres raons perquè vaig 

ser educat en un col·legi de capellans on vaig veure i patir les barbaritats més increïbles del món, la manca 

de dignitat, les mentides més infames, la brutícia, tot”. 

Perich (entrevista a Illacrua. 17 de març 1994). 

 

 

 

 

 



Algunes imatges del material inèdit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algunes imatges de l’interior del llibre 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ 

 
Laura Santaflorentina / Tel. 699061244 / E-mail: laurasantaflorentina@gmail.com 


