
20 anys després
Homenatge al genial humorista

La sàtira que no respecta res
El Perich sense caducitat
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Vint anys després de la seva sobtada mort el 
1/2/1995, els esmolats dards satírics que Perich 
llançava en forma de màximes o dibuixos són avui 
més vigents que mai. Un nombrós grup d’amics, 
personalitats del periodisme, les lletres, l’escena 
i la cultura, a més a més dels humoristes que foren 
els seus companys de professió, li reten un sentit 
homenatge en aquest volum, que també aplega 
una selecció dels seus dibuixos i reflexions.
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En Perich era 

un dels grans al·licients 

d’un dels meus programes 

de referència, Filiprim, amb 

el gran senyor Bachs. Els 

pensaments del seu gat 

continuen tan vigents 
com llavors.
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De tots els déus 

terrenals que he conegut, 

els qui més m’han ajudat  

són els que, com el Perich, 

m’han fet pensar amb un 

somriure... murri.

L’humor de Perich 
és com un estilet: fa diana 

però no estralls. El perfecte 
humorista: d’esquerres i capaç 

de riure’s del mort i de 
qui el vetlla.
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El Perich no era 
humorista, era futuròleg. 

El 1971 va escriure: «En el país 
de los ciegos, el tuerto está 

en la cárcel».

Perich és la principal referència per a tots els que ens agrada fer humor sobre l’actualitat i sobre el periodisme. El seu Quinto Canal ens va mostrar el camí.

El 23F ens vas trucar:
–Tios! Que han entrat uns 
guàrdies civils al Congrés!

–Ha! Ha! Ha! Tu sempre de conya!
I no. No feies conya.

 


