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TAPIAS
DE CANTAUTOR A PERIODISTA CULINARI

JOAN COWLL I XIRAU

Va fer lcporlció en aquest món per Sant

Pere Celestí.el 19 de maig de 1946, mes

en que Langarica guanya la Volta

Ciclista Espanya i a París sestrenó

Pinocchio de Walt Disney, Fill únic del

matrimoni format per Andreu Collell i

Tapias i Margarida Xirau Busquets,matri-

moni de classe rnltlono que es trobava a

Vilanova en el rnornent del naixement

d'en Pere.després de deixar el poble de

Sant Andreu, pn els seus pares havien •

residit sempre.'Aquest canvi de domicili

va venir donat per qüestibns de feina del, ,

pare, el qual havia .ocobot la carrera"

d' advocacia i havia trobat ;fema a la

Pirelli.
"

"
Pero,abans de fot. aClarim oixó de "~re

~ Tapias", En realitat, com heu pogut.

observar en els cognoms deis seus

¡ ,

Caries Aparicio Cucurella

En tots els pobles sempre hi ha

personatges que sobresurten pel fet

de ser artistes, uns més coneguts i

uns altres menys, pero l' afecte i esti-

mació que desperten, els convertei-

xen en emblemes del vilatge. Lo

mor de Vilanova ha donat artistes

que han reflectit en lo seva obro

part de l' esperit i sentiment que

provoco, tant lo mor com les inter-

minables platges vilanovines. Si algú

ha estat criat en l' aigua solado és

en Pere Tapias.

Encara que Joan Collell s'amagui darrera

d'en Pere Tapias,tots dos no només for-

men un sol cos. sinó també una sola

anima, "Les actituasaetots dos dovont la

v/da són les moteixes" afirma Tapias, La

infantesa en qué va viure elsprimersanys

no era del tot bono, el país s'oíxecovo

mica en mica d'uno época gris i trista

provocada per la Guerra Civil, Elsseus

pares van intentar que creixésde la millor

manera possible,encara que, per coses

de la more naturalesa, es va passar una

lIarga temporada al llit.Quan es va recu-

perar va cornencor a fer vida de correr.

Matí i tarda el podies trobar davant de

casa, situada a la Rambla de la Pau,

jugant i al mateix temps cprenent. Pel

Pere,el carrer va sera on va aprendre mil

i una coses,segonsell,més que a l'escola

i a la universltot. La seva formació va

comencor a la Casa d'Empara amb les

"Hermanitas de SanVicente de Poúl".

pares, en pere Tóplos'es diu Joan Collell

i Xlrou, El nom Pere Tapias i Dalmau era

I'oncle d~1 pare den Joan, fill de éan

Monrós de la Garriga, germa de

l'Asunción Tapias i Dalmau, óvio del nos-

tre personatge, La relació de parentesc

den Pere Tapias amb Joan Collell seria

"d'oncle-oví". per entendrens. L'elecció

d'aquest nom va venir donada per la

dlscoqróñco Ekipo. actualment desapa-

reguda, que en el moment de publicar

el primer disc van trobar el nom de Joan

Collell i Xirau poc comercial. sobretot

per la simpatia que tenen e(scastellans

a les dobles eles: La mateixa discoqroñ-

ca va pensar "donornenor al nostre

.ornic com "El Joan de Vilanova" o "El

nen de la ccncó". dues alternatives que

, ,no Iivan agradar. Aquest fet el va portar

'a decidir el nom artístic de Pere Tapias i

Dalmau, després que el seu pare n'hi

hagués parlat rnolt.
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Pere Tapias "
d I Irbre " lretze quecanten

foto extreta e I

Després de la Primera Comunió va pas-

sar de monges a capellans amb els

ParesEscolapis,on va tenir el primer con-

tacte amb el món artístic: allí va

cornencor a recitar poesio per la radio

de I'escola. Entrada ja la segona meitat

deis anys 60, en Pere va cornericor a

anar a la capital a estudiar dret. on es

relaciona amb altres estudiants apassio-

nats pel món de I'espectacle, estudiants

com Pedro Ruiz, Emma Cohen, María

Fernández Cubas i Mario Gas.

UN ADVOCAT CANTAUTOR

Un bon dia en Pere Tapias va decidir

dedicar-se professionalment com a can-

tautor, ja ho havia provat abans i no li

desagradava. Segur que molts Traviessos

Trempafs el recordaran a les

Caramelles fent de tenor. Decididament

es presenta a la dlscoqróñco Edigsa per-

qué el fitxessin,pero va rebre una res-

posta negativa. Sense pensar-s'ho es

dirigí cap a Concéntttc on va rebre la

mateixa resposta. Després d' aquestes

contestacions i encara amb una mica

desperonco es presenta a la prova deis

Setze Jutges, juntament amb LluísLlach,

14

Joan Manuel Serrat. Marina Rossell,

Maria del Mar Bonet. Rafael Subirachs,

els quals aprovaren i el vilanoví. amb la

il-lusió del moment. suspengué.

Les coriccns d'aquell Joan Collell

(encara no I'havien rebatejat com a

Pere Tapias) no van agradar als exami-

nodors. Josep Maria Espinas entre ells.

Aquest va demanar-li que toqués algu-

na peco més animada. I així ho va fer.Va

I
tocar "La Tia Maria", una ccncó massa

vulgar per lopinió d'en Pere pero que

va tenir acceptació i, fins i tot. va provo-

car les rialles deis presents. Elnostre pro-

tagonista va quedar perplex davant de

la riallada que va despertor aquella Ile-

tro. plantejant-se el seu decantament

artístic cap al costat humorístic, encara

que no tenia molt ciar si continuaria

amb aquella professió txeca. El que és

ciar és que si hagués entrat a formar

\..•••...
Granjornada, Xató 1983 al restaurant Ya-Ya
Fotoex/retade la revista " Traviesos,trenpatsi a/tres"
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part deis SetzeJutges li hauria canviat la

vida i potser encara avui estaria publi-

cant vinils i elapés.

El Pere no havia perdut la fe i va conti-

nuar movent-se intentant que algú el fit-

xés. pero els resultats continuaven sent

infructífers. Totes les esperances van

descporélxer. Finalment va decidir dei-

xar-ho córrer i dedicar-se a I'advocacia.

Entro a treballar a la fabrica Piensas

Dula. Un dio qualsevol, passats tres o

quatre anys, va rebre una trucada den

Joan Romeu, conegut com el "Joan de

Vllcnovo". anunciant-Ii que hi havia una

discoqróñco anomenada Ekipo interes-

soda en conélxer la petita obra d'en

Joan Collell. I és que el Joan de

Vilanova, després de publicar el

seu treball en aquesta discoqró-

flco. va parlar molt bé den Pere

Tapias. En un primer moment el

Pere va negar-s'hi: després do-

quelles experiencies passades

no tenia ganes de tornar a pas-

sar per mals trónqols. En Joan

Romeu va insistir durant una

bono estona aconseguint, fínal-

ment, que l'endernó al matí el

Pere estigués davant de la porta
de lo : discoqróñco amb les

ccncons sota el broc. Passatsuns

dies la dlscoqróñco va contactar

amb ell per cornunlccr-f que el

contracte ja estava apunto

Qualsevol s'hi neg9va després de

tants intents. En aq'úell moment

fou quan la discooróñco derncno

a en Joan Collell que es bategés

amb un nom més comercial,

moment en que apareixia la seva

ornbro. en Pere Tapias.

Ija el tenim publicant el seu primer

disc cap al novembre de 1968,titulat "La

Tia Maria" (45rpm), on s'hi inclo'ia el tema

"El proqresslsto", En Pere sempre estero

agra'it a en Joan de Vilan'ova. "Si no

hagués estat per en Joan Romeu jo

hauría plegat!" expllca, "si hagués ple-

gat definitivament, saps a que m'na-

gués dedicat?, a escriure. Pettso que el

meu error és aquest, hauria d'haver-me

dedicat a escriure cantes, que erd_el
que IIavorsse 'm donava bé."

.,
"

Lq música den Pere "Tapiases va anar

encornínont a una manera de veure la

realitat, una manera de riute de rcctuo-

litat en que es vivia. EnPere defineix molt

bé la seva música: "La musica de la

cotwa". L'any 69 publico un "single" amb

les ccncons "En el poble on jo vaig néi-

xer" i "Decididament", el primer un tema

irónic amb la toreo d'uno mentalitat

jove i inconformista i el segon amb una

subtilesa típica d'en Tapias.Enel Diari de

Vilanova del mes de maig de 1969 tro-

bem un article firmat pel periodista

Martirian que glorifica aquest segon tre-

ball : "Losarreglos musicales e interpre-

tación se me antojan correctos, y pul-

cros, con un nivel de calidad realmente

digno de elogio. Un cálido aplauso para

Joan Collell...N.

éxit rotund entre el regiment. Amb el

polérnic disc "Moreno de la Fe" incre-

mento léxit den Pere Tapias fins a tal

punt que fou convidat a la segona edi-

ció de les Sishores de conco a Canet. El

festival de Canet va acabar d'impulsar

la música del cantautor vilanoví. L'exit

assolit va fer repetir l'experiénclo any

rere any tenint els mateixos resultats que

el primer.

Parlar d'en Pere Tapias i no relacionar-lo

amb Canet és quasi impossible. Elsanys

com a participant el van consolidar,

convertint-Io en part de la historia de la

música catalana. Canet de Mar va ser

Núria Feliu i Pere Uoias feien un programa setmanal a Radio 4
Foto extreta del' IIibre .• Trelle que canten"

SIS HORES DE CAN~6A CANEY

L'estil de música utilitzat per en Pere va

estar arraconat en un primer moment

fins que es demostró que tornbé la

concó divertida era digne de ser escol-

tada. En aquest pOnt en Pere va

cornejicor a recitar les seves ccncons

de poble en poble. El primer va ser a

Prell!i<?de Mar,on va cobrar mil pessetes
') .per lcctuocíó, L'any 1970 va ser cridat a

ñles, En aquesta epoca cantava "La

ccncó de les trornpetes" i obtingué un

el marc on en Pere va mostrar les seves

qualitats doctor, Elsrecitals del jove vila-

noví s'anaven transformant en especta-

cles amb escenografía i rnonóleqs entre

ccncó i concó. Tot va cornencor en un

local del carrer Tusetde Barcelona on va

presentar "Dellithines al sidrol" i va conti-

nuar amb aquest ritme fins arribar a

actuar al Teatre Romea. Amb aquests

espectacles es demostrava que en Pere

Tapias no només era un simple cantau-

tor sínó.que a rnés.era un "showrncn" .

Canet és el segon poble mediterrani

més estimat per ell i don té molts bons
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. ,

públic. pmb quotre 'poroules ben dites i

ben contodes En Pere és de poblé.

encoroque Vilanova ja hagi arribat a

• ser una 'ciutot. Sempre ha volgut viure

aquí, al costof de la mar. 'Aixo de llevar-

se, oorir la finesfra i veure, la mar és un pri-

vilegi que no es pof deixar petdte". afir-

ma,

del Corrne. Jo. de ben

petit, tenia la mirada fixa-

da al passeig, Per aquest

motiu vo fer mil estorcos
per aconseguir una casa

en aquest Iloc tant

característic de la ciu-

tot. Encara que la casa

continua sent sevo. els

baixos els ha Ilogat a un

restaurant xlnes. "Un

final una mica osiatic ".
~C, ENCURIOSIT

La seva passió per

Vilanova es veu reflec-

tida en alguns temes

del seu reperto!i com

a contoutor. Segur

{que el lector recorda

la ccncó "El Passeig

del Carm~' de I'any

1981 o "La Moto",

Peró tot anava massa bé. Un dio en

pujar a I'escenari per a fer el seu "show"

va trobar que ja no tenia aquell 0eguit a

la panxa, ja no sentia el rnotelx. Alguna

cosa havia convíot. I tot va acabar en

aquell recital, Va ser l' últim de la seva tra-

jectória com a músic i compositor,

Encara que deixés aquest rnón. en Pere

Tapias no va desoporéixer del mapa,

Juntament amb Núria Feliuva presentar

una serie de programes per Radio 4 en
la treqüéncio 100,8 MHz" la prlrnéro

emissora que va emetre en cata la,

encara que fos de RNE,Hem viatjat ara

cap els anys 80, moment, també, en que

entra en el món televisiu a TVE

Catalunya on va ser el guionista i pre-

sentador deis programes Qué vol

veure ? i Menjar i beute. El primer va

estar cinc anys seguits en emissió.

"

La seva carrera artís-

tica no acaba aquí,

trobem altres títols

com "Una delco

história dornor".

"Per a servir-vos","Si fa

sol" onen Pere destaca el tema "El

darrer adéu" i "400 pendons": La seva

bonhomia és només comparable a la

seva gran imaginació i a la rara habilitat

que posseeix per connectar amb el

Joan Collell, till únic "
foto extreta del \libre " Trelle que canten

récords. Un record visible d'aquells dies

destio és la gorra que sernpre l'ocorn-

ponvc, Justament abans de pujar a l'es-

cenari li van regalar la gorra perqué la

portés durant l'cctuocló. En Pere. no

gaire convencut. a lopcréi-

xer davant de tota aquella

gent va provocar les rialles

deis ossístents, Peró no li va

desagradar, així que va deci-

dir portar-la amb ell a cada
octuccló.

IEncara que els seus pares

vinguessin a la nostra vila a

viure, en Pere es considera

més vilanoví que rnol, no

pel sol fet de néixer-hi sinó

d'aixecar-se de bon matí i

assaborir I'ambient marí-

tim que s'hi respira, De la

casa deis seus pares, a la

rambla de la Pou. va

passar a viure al passeig

.'~
Rosa Marla Sardá Joan Iss P

a la Festa de la Pau celebrad~el de abc, ere Tápias i la Voss del Trópico
sem re del 1981 al Pla d 1'[ ,

foto extretadel/libre " ~rtz e scorxador de Barcelona
11 e e que canten"
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Podríem dir que entre Radio 4 i NE

Catalunya era un funcionari arrelat. La

seva faceta com a comunicador no s'o-

caba aquí. Durant I'any olímpic va

escriure articles d'opinió al Oiari de

Barcelona on s'hi estigué fins que van

tancar. Ara escriu pel diari Avui on té una

secció doplnló amb el nom ElPalau de

la iluna. un pseudónim de Vilanova. ''Ara

escric a /'Avui fins que l'acabi de rema-

tar, com va passar amb el Oiari de

Barcelona", apunta en Tapias amb to

bromista.

El 1995va ser cridat pel cap de progra-

mes de Catalunya Radio, qui li oferí un

programa magazine de dilluns a diven-

dres de 6 a 7 de la tarda. En I'actualitat

aquest programa s'ernet els dissabtes

de 9 a 10 del matí basant-se en la gas-

tronomia. I és que en Pere Tapias i els

menjars, sobretot els de la more. han

anat sempre agafats de la rno.

Juntament amb Francesc Murgades ha

publicat Mariners i Tetraires, també

Barques iFogons amb Roger Justafré i el

darrer, publicat aquest gener. Menjars

de Festa. L'experiéncia en I'art culinari

quede reflectida en cada un d'ells.
I

Deixant de banda els llibres de cuina

nho publicat un que especialment Ii té

una cetta estimació I cap enlló nave-

guem... . El poema La Mar de Bé, que

s'ínctou en elllibre, ens mostra I'actitud i

el corócter >'d"en Joan Collell. oPere

Tapias com més ho estimeu.

Personalment, al lIegir-lo vaig veure que

aquell home havia agafat la vida pel

costat que pocs la saben agafar. Lavida

per ell és guiar-se pels sentiments, sense

fer mal als altres ni a un mateix, aconse-

guint sentir-sede la millar manera possi-

ble. Aquesta postura davant la vida és

una més que pocs la saben veure. I mal-

grat el que passi és ciar que dues coses

sabem segures: en Pére Tapias no dei-

xoró ni Vilanova ni el seu ofici de comu-

nicador. Passiel que passi sempre s'ern-

marcara dins d-aquests límitsque tant el

caracteritzen.

; ,

rexpressivitat del callfautor
feto extreta de' /libre •• ~ tz,re e que canten"
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