
PERICAS i MORROS, Joaquim

Astrònom i sacerdot. Nascut a Manlleu el 4 d’octubre de 
1868, va fer els seus primers estudis a Vic i el batxillerat al 
Col·legi de Sant Ignasi de Manresa. Estudià enginyeria in-
dustrial a Barcelona. El 1896, quan tenia 28 anys, va entrar a 
la Companyia de Jesús i va ser ordenat sacerdot l’any 1908. 
Va estar destinat a l’Observatori de l’Ebre en qualitat de cap 
responsable de la secció solar del centre fins al 1916, quan va 
traslladar-se al Col·legi del Sagrat Cor de Barcelona com a 
titular de la Càtedra de Física. Col·laborà a la revista Ibérica, 
impulsada pel mateix Observatori de l’Ebre, escrivint diver-
sos articles d’astronomia i de tecnologia. El 1931, quan tenia 
63 anys, va cursar la llicenciatura de ciències per tal d’obtenir 
el títol que li permetés dedicar-se a la docència. Joaquim Pe-
ricas va morir a Barcelona l’any 1942 a l’edat de 74 anys. 
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