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   PRESENTACIÓ   

a personalitat, rellevància, singularitat i popularitat de Pere Tàpias, 
construïda durant la seva llarga trajectòria com a artista i divulgador, és 

un fet, fins al punt que tothom, qui més qui menys, tenim alguna referència de 
la seva biografia: de la seva carrera musical, de la seva petjada en el món de 
la gastronomia, de la seva participació als mitjans de comunicació, també de 
la seva vessant poètica. Igualment, tothom qui el coneixia, sabia que era de 
Vilanova i la Geltrú, ell en feia gala i n’exercia, com a veí del barri de Mar, però 
també com a veí d’arreu.  

M’atreviria a dir que aquest volum de la col·lecció ‘Retrats’ ens aproxima a qui 
va ser Joan Collell i Xirau, tot deixant en un segon pla el recorregut que el va 
popularitzar com a Pere Tàpias. El seu bon amic Joan Carles Duran ha elaborat 
un retrat que defuig la narració cronològica de fets vitals; en canvi, ens obsequia 
amb una visió molt personal i íntima de la seva figura.

Us animo a llegir-lo i assaborir-lo: hi trobareu el Joan Collell més existencialista, 
més místic i introspectiu, però també el més mediterrani, virtuós de l’ús de la 
ironia, amant de la conversa i dels plaers de la vida; sense oblidar el Joan Collell 
més compromès socialment, el primer Defensor de la Ciutadania de Vilanova i 
la Geltrú.

Fa justament dos anys l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va atorgar, a títol 
pòstum, la Medalla de la Ciutat a Pere Tàpias, en un acte molt sentit, que va 
omplir l’Auditori Eduard Toldrà d’amics i coneguts, així com de vilanovins i 
vilanovines que, potser sense haver-lo conegut personalment, volien ser partícips 
d’aquell reconeixement. 

Ara es publica aquesta petita biografia, que contribuirà a fer més perdurable 
l’existència d’aquest vilanoví excepcional i a recordar el seu llegat immens.

NEUS LLOVERAS I MASSANA
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

L
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M’agradaria que la gent em recordés

com un home que sempre ha valorat els altres.

Joan Collell i Xirau (Pere Tàpias)

ot va començar una tarda-nit-matinada de finals del setanta (en aquella 
època del segle vint, les hores no comptaven). Mentre de fons sonava 

la veu de Paolo Conte (Un gelato al limon/gelato al limon/gelato al limon/
spofondati in fondo a una città/un gelato al limon/è vero limon ...), va mostrar-
me una xerocòpia d’un article de César González-Ruano, La cerrada Villanueva, 
i professoral com també era, va dir-me tot seguit: llegeix-te-la i demà ho 
comentarem.

Ens trobàvem al número 13 del Passeig del Carme; la casa on van anar a viure el 
Joan Collell i la Mercè Blanch, quan l’Adela Collell Blanch era una nena d’un 
parell o tres anys d’edat.   

A finals dels setanta i al llarg de la dècada dels vuitanta, el Passeig del Carme 
vilanoví estava format per un curiós microcosmos. El triangle comprès pels bars 
Pachurri i Mauri (el Pachurri, sobretot), i la casa familiar dels Collell-Blanch (És 
el meu pati bonic. Un pèl nou, un pèl antic: Passeig del Carme), era un constant 
anar i venir de personatges, molts d’ells irrepetibles, que, vist retrospectivament, 
recorda els happy few popularitzats per la literatura.         
    
Hi ajudava que la vida era més barata que avui en dia, i que l’esperit del temps 
no era tan materialista i uniforme com ho és ara.  

... I la conversa es va allargar quatre dècades.

   UN RETRAT SENTIMENTAL   

T
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er a un membre d’una generació posterior com és la meva, el que sorprenia 
del Joan Collell era la seva particular manera d’afrontar-ho tot; començant 

per l’existència pròpia. La qüestió fonamental del ser, les preguntes sobre el 
sentit de la vida, ja les portava plorades feia dies; i es notava. Els que veníem 
al darrere, encertadament o no, els interrogants i les inquietuds vitals primeres, 
els vam canalitzar cap a una altra vessant (la ideologia, la política); en qualsevol 
cas, si també ens ho preguntàrem, va ser de forma tangencial. 

Serveixin al respecte algunes lletres de les cançons de l’obra de teatre El Sac 
(dels Janets, 1964), amb música i lletra d’un Joan Collell amb divuit anys 
acabats de fer: 

L’ètica que practicava en Collell es basava en la responsabilitat personal, única 
i intransferible; una ètica allunyada de qualsevol essència transcendent o 
ideològica. 

A l’absurd i a les situacions contingents que ens presenta la vida (m’atreveixo a 
afirmar que pensava ell), no hi ha sistema de creences capaç de fer-hi front; de 
manera que l’única resposta vàlida, sòlida i carregada de sentit no pot ser altra 
que l’experiència personal. D’aquí que el coneixement de la realitat que ens 
envolta només pugui fer-se a partir de la irreductibilitat del jo.   
   
El fet a destacar és que una dècada i mitja més tard de les lletres de les cançons 
d’El Sac, la presència de Déu, el consol i la salvació personals, ja no el 
neguitejaven. O ho dissimulava molt bé. El seu existencialisme era més ateu 
(Sartre), que agnòstic (Camus). I la Creu del Senyor havia donat pas a una 
barreja de curiositat i estupefacció davant la comèdia dels humans.  

   El darrer existencialista   

P

EL CAMÍ

Contemplava jo la nit
enconava el goig del bell cel
quan vaig veure un estel
que m’assenyalà el camí

Què era, la salvació?
Què era, digueu Senyor?
digueu sí o no

Jo sóc cec i ja ho sé
i no veig la glòria teva
quan la vista tornarà
sols per veure la drecera

Què era, la salvació?
ALLÒ ÉS UNA CREU

Gent veniu ací
tots, tots cap aquí

Al cel mireu
allò que brilla
allò que encisa
allò és una Creu

Gent veniu ací
tots, tots cap aquí

Jo he estat un blasfem
de tot, tot allò
però no me’n penedeixo
davant la creu del Senyor

Gent veniu ací
tots, tots cap aquí
No, no se n’aneu
no vull quedar-me sol

doncs vosaltres i la Creu
sou el meu consol
Gent veniu ací
tots, tots cap aquí

Està feta d’oracions
de dulcesa (sic) i dolor 
feta de bones accions 
Allò és la Creu del Senyor

Gent veniu ací
tots, tots cap aquí

Llum, llum i res més
tots ho necessitem
la Creu i res més
i així ens salvarem

Gent veniu ací
tots, tots cap aquí.

Vos demano pietat
per jo, que sóc petitet
vull tornar a veure l’estel
que em marcà aquell indret

Què era, la salvació?

A la terra hi ha camins
però com aquell cap
cada dia n’obrim mils   
i tots porten la maldat

Què era, la salvació?
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om no pot ser d’altra manera, les imatges són molt més potents a la 
pel·lícula Il Gatopardo (Luchino Visconti), que a la novel·la originària de 

Giuseppe Tomasi Di Lampedusa. 

Refugiat amb la seva família a Donnafugata, el príncep de Salina es mostra 
permanentment perplex. Incapaç d’entendre l’entusiasme revolucionari de 
Tancredi (el seu nebot), queda astorat davant les maneres burgeses de l’alcalde 
de la vila (i de la resta de la classe ascendent que acabarà amb la decadent 
noblesa), o es mareja quan les situacions el superen (gairebé sempre). 

Són unes imatges aristocratitzants que cada vegada que les he vistes m’han 
recordat el Joan (a diferència de Don Fabrizio, però, cal deixar constància que en 
Collell no resava el rosari); i que ell ja apuntava en l’etapa dels Janets:   

   Una rèplica de Don Fabrizio Corbera, príncep de Salina   

C

Perquè el Joan Collell i Xirau (Vilanova i la Geltrú, 1946-Sant Pere de Ribes, 
2017), era un patrici. Però no de Sicília, sinó del Garraf; que s’hi assembla, 
però no és ben bé igual. L’escena del balcó durant les Comparses, a la casa 
pairal (la casa de la Rambla de la Pau), és una de les instantànies que millor ho 
recordarien.   

e fet referència, en començar, a l’article La cerrada Villanueva, de César 
González-Ruano. 

Obro un parèntesi: el madrileny González-Ruano va ser un escriptor i 
periodista que va flirtejar descaradament amb el nazisme, i que als anys 
quaranta del segle passat va viure una curta temporada a la veïna vila de 
Sitges. Es declarava amic i deixeble d’Eugeni d’Ors, Xènius, que des del 1946 
practicava a temporades el seu particular mestratge a la vilanovina Academia 
del Faro de San Cristóbal.      

L’article La cerrada Villanueva (publicat al Villanueva y Geltrú, en data 21 
d’agost de 1945), és farcit de paràgrafs d’una prosa embafadora i afectada: Lo 
que más nos ha gustado siempre de Villanueva es su honrada falta de malícia 
contemporánea, su desdén, su orgullo recóndito, su no se sabe qué, que hiere 
a la llegada y retrasa la salida (...) La capital del Garraf marinero y aldeano 
aparece a los ojos ingenuos  -que bien pueden equivocarse- como tres villas 
bien diferentes entre sí: una, la de la playa, típicamente mediterránea, hermana 
de Italia y de Grecia, otra peinada por una ancha y chata rambla, de carácter 
difícil de concretar, y otra por cuyas calles se pasea la  evocación feudal: La 
Geltrú (sic) (...) Todo aquí és verdadero: barcas, redes, hombres. Sentado en 
uno de los cafés-restorantes de esta ribera, al atardecer, el espectáculo de la 
salida de estas barcas enormes, empujadas por racimos de hombres morenos, 
es realmente extraordinario. La luz, luchando con el color, la composición 
apretada y vigorosa es ya pintura que escapa de la pintura.

A POC A POC

Depresa, depresa
viu la vida
de pressa, de pressa
cap a la mort
corre, corre, no t’entretinguis
no vagis a poc a poc
no vagis a poc a poc

És constant d’avui en dia
no parar en res atenció
doncs es diu que es perdria
del viure la continuació
El que comprèn llença’l fóra 
el que escolta és un roc
no vagis a poc a poc
Depresa, depresa

La veu de Déu
quina cosa tan estranya

atureu-vos, compreneu
són paraules molt llunyanes
Sembla, doncs, que s’afanyen
per agafar millor lloc
no vagis a poc a poc
Depresa, depresa

La vida és molt curta
i tota s’ha d’aprofitar
a poc a poc resulta
que massa s’hi ha de pensar
Més hi ha homes i nois
que com jo sóc
sí, doncs!
anem tots a poc a poc
en viure la vida
en anar cap a la mort
i ells corren i s’entretenen
i van sempre a poc a poc

   Quo vadis, Vilanova?   

H
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Tanco el parèntesi. El cas és que vaig superar la prova (de la lectura de l’article), 
i va ser el pretext per encetar la conversa que va durar quatre dècades; amb 
Vilanova i la Geltrú, la nostra ciutat, de fil conductor.  

Observador de l’ànima humana, dels fets concrets més que de les grans 
construccions mentals, apassionat pel detall, la mediocritat i les misèries de la 
incipient política democràtica local el divertien d’allò més.

Amb algunes excepcions, però. Persona que defugia el conflicte, i fill únic 
d’un pèrit industrial que va venir des de Barcelona per entrar a treballar a la 
fàbrica Pirelli, la vegada que el vaig veure més trasbalsat va ser quan, a finals 
dels vuitanta, es va produir l’afer Pirelli-Mar (El primer projecte municipal de 
Pirelli Mar, obra de l’arquitecte Emili Donato, preveia una intervenció global 
a la zona que ocupava la fàbrica Pirelli i els edificis de la rambla Pirelli i el 
passeig del Carme (...). La pretensió d’intervenir-hi a tota pastilla va provocar 
una autèntica revolta ciutadana. La gran afectació que suposava el projecte no 
es va saber gestionar ni explicar, i finalment es va haver de fer marxa enrere. 
Diari de Vilanova, 24.11.2017).   

A la darrera conversa que vam mantenir, pocs dies abans que ell ingressés per 
última vegada a l’hospital, encara ens ho preguntàvem, quo vadis, Vilanova?

Passant per Sicília, des de Vilanova abraçàvem la Mediterrània i la mediterra-
neïtat. Una mediterraneïtat que es fa palesa en les lletres de cançons i poemes: 

LES PUPUTS

Quan Juliol s’obre de cames
a piles passen frontera,
un pèl fluixa la cartera,
plens de cistells, maletes,
plens de fum, civilitzats,
són les puputs que, a grapats, 
venen al sol a torrar-se, 
a poca pela gastar-se,
omplir galliners i terrats

I és que són les puputs de cada any, 
són la sal, són la divisa,
són els que ens permetran
un any més anar trontollant

Un rave els importa el llo
mentre hi hagi sol i sorra,
i si es sent un oléeee!
les puputs ja s’hi conformen

Abans per una sangria
donaven lliçons sexuals.
Ara, però, són més formals, 
i per caure més en gràcia
et parlaran de democràciaCARNALS

Esculpiren, en una terra aspra,
oliveres, vinyes,
garrigues, pi blanc ...
Pintaren un sostre de blau intens
i, entre cel i terra,
un mar verdós com la pell d’un sauri.

Amb suculent convit,
ompliren de desig i sensualitat
Avinences, mort,
travessies sense fi ...
Carrers estrets
amb pujada.
Mediterrani!

 I és que són les puputs de cada any ...

Es disfressen cada tarda
per prendre un gelat de pela
la família sencera
amb algun nadiu colat,
que hi va per sucar la ploma
al tinter de la noieta.
Casualment però, té els mals dies
i no està per virgueries,
doncs té sempre mal de cap.

I és que són les puputs de cada any ...

Pobres puputs de cada any,
vermells com escamarlans,
pendents de sol gratuït
i de mars contaminats.
A elles però què els hi expliques
són puputs i res més,
vénen a coure un temps buit,
i un cop ja el tenen cuit,
se n’entornen després

I és que són les puputs de cada any ...

Però una mediterraneïtat que no vivia aïllada de la resta del món, i que, en 
conseqüència, li feia trontollar el seu particular escepticisme. De manera que tot 
i mostrar-se refractari a l’idealisme i a l’utopisme d’aquells anys, la seva actitud 
també va saber mostrar-se receptiva i agraïda quan convenia:
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Una mediterraneïtat, per altra banda, que més enllà dels textos i de la poesia de 
grecs i romans, es concretava en el fet de gaudir de tot el temps del món per a  
menjar i beure, la conversa íntima i relaxada, per a badar o deixar passar l’estona. 

400 PENDONS

A tot poble trobareu
400, si els conteu,
se’ls hi en fot la virolla,
un tou de llana al clatell,
les botes fins el turmell,
mamem junts, són una colla.
Mai no penquen ni treballen, 
amb prou feina si badallen,
però vomiten poesia.
S’omplen el cap de flors,
es pinten el cul de colors
i la lluna, els extasia

En els actes programats
per els ciutadans honrats
es fan rots, dodecafònics,
fins que un prohom s’empipa,
crida a l’ordre i al guripa,
hi han sebots, estereofònics.
Mai no penquen ni treballen ...

Els hi diuen poca cosa
perquè són els que fan nosa,
perquè obren camins nous,
perquè el dia de demà
tot Déu pugui caminar
per on li passi pels ous.
Mai no penquen ni treballen ...

Són primers en dir no,
s’embruten en tot allò, 
que es presenta inalterable,
són tifa en un pastel,
sal morra en un plat de mel,
per ells res és intocable.
Mai no penquen ni treballen ...

Sigui festa o cançó
homenatge en faig jo,
pendons irrecuperables,
front dels alliberats,
400 privilegiats,
400 incontrolables.
Mai no penquen ni treballen ...

Si una cosa li agradava al Joan Collell era presidir una taula amb amics, farcida 
de viandes, ampolles que es buiden i cendrers que s’omplen. Refractari com era 
a la confusió entre vida privada i vida pública, característica de la modernitat 
tardana, si llegís el present text de ben segur que em perdonaria la deslleialtat 
que li faré tot seguit quan em referiré a un parell d’anècdotes il·lustratives al 
respecte. 

Quan l’Adela ja era una adolescent, amb la Mercè Blanch i la Rosa Borbonés 
vam anar un parell o tres de dies a la Cerdanya. I un dels migdies vam anar a 
dinar a Montellà i Martinet. La feliç coincidència amb un parell de personatges 
com Nèstor Luján i Josep Mª Espinàs, disposats a entaular-se, va multiplicar-li 
el goig del dinar fins a l’infinit.       

En una altra ocasió vam desplaçar-nos a Vallbona de les Monges (ell, jo i en 
Lluís Cardona i Vives), a portar un sofà i algun altre objecte domèstic a la casa 
comprada pels Collell-Blanch feia poc. Feta la feina, ens dirigírem a Ca la 
Dolores (avui, El Tallat), per tal de dinar, i tirar avall. L’atzar va voler, però, que 
hi trobéssim entaulats una colla de mossens presidida per mossèn Joan Escala, 
de la vilanovina parròquia de Sant Antoni Abat (Joan Escala i Mitjans va ser 
vicari de la Geltrú i rector de Sant Antoni durant vint-i-dos anys). Fet i fet, vam 
arribar a casa passada la mitjanit.

L’actitud vital d’en Collell, amarada de sensualitat mediterrània (versió Vilanova 
i la Geltrú), i profundament fonamentada en un respectuós escepticisme, es 
reflecteix amb precisió a:

LA MAR DE BÉ 

La Mar de bé,
m’ho he passat aquesta tarda,
sense fer res de res,
senzillament, veient passar la gent,
amunt i avall, passejant per la Rambla.
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entre els anys anaven caient, i la veu de l’Avvocato (Paolo Conte) seguia 
alimentant la nostra conversa, a Vilanova i més enllà passaven coses 

que marcaran l’itinerari vital i professional d’en Joan Collell: s’acaba l’etapa 
del número 13 del Passeig del Carme; comença amb la Maite Nolla una nova 
aventura sentimental; i l’evolució seguida per la música catalana el portarà a 
reinventar-se com a gastrònom i comunicador (programes de ràdio i de televisió, 
i col·laboracions en premsa).      

La Mar de bé m’ho he passat a la taula del bar
xerrant pels descosits, amb els companys i amics 
de coses sense importància,
buidant els gots, omplint cendrers l’un darrere l’altre.

M’estimo el meu estil mandrós, estàtic,
m’agraden els qui saben prendre-li el pèl al temps,
els qui troben el gust plàcid a la vida:
tenen un cor ample, immens ...

La Mar de bé
m’ho he passat badant, mirant el mar,
dalt de tot del far, pintat de blau i escata;
un mar que ara és daurat
i, més tard, cobert de plata.

La Mar de bé,
m’he dit que si un camell pot treballar
vint dies sense beure,
jo puc beure vint dies sense treballar;
i si és de nit, la Mar de bé fins a la matinada. 

   El personatge Pere Tàpias   

M

(amb accent, i sense; i amb les versions Tàpias i Tàpies).

La discografia recull els singles La tia Maria/El progressista (1968), Cançó 
de les trompetes/Mariano Oh! Mariano (1969), En el poble on jo vaig néixer/
Decididament (1969), Moreno de la fe/Pep, Pepita, petitona ... Marieta 
(1971), Una dolça història d’amor/In, in, in, intel·lectual (1972), Passatges 
Footingueros (1982), i Màximes i mínimes (1987).

I els àlbums de llarga durada Per a servir-vos (1973), Si fa sol (1975), 
Recopilatori (1978), 400 Pendons (1979), Passeig del Carme (1980), 
Xàndals i barretines (1982; enregistrat en directe), La Mar de bé (1987), Les 
meves cançons (2001), i Felicitats, nano! (2003). Entre els anys 2006-2009 
també va gravar Àlbum de terrissa, que finalment no es va editar. 

Obro un segon parèntesi. Com que no sóc crític musical, ni gastronòmic, ni 
literari, el repàs de les facetes professionals d’en Joan Collell-Pere Tàpias, el 
faré de la mà dels que hi entenen (crítics, prologuistes, editors). 

Així doncs, com a cantautor, genèricament es destaca que es feia acompanyar 
per músics de renom (Francesc Burrull, Carles Benavent, Santi Arisa, 
Frederic Roda, Josep M. Bardají); que a les Sis hores de cançó (Canet de 
Mar, 1976), va animar la matinada als 60.000 assistents, i que els àlbums 
400 Pendons i Passeig del Carme serien els millors.       

I de manera més concreta, presentaré la següent selecció d’opinions: 

Tot i no passar l’examen per entrar als Setze Jutges, de mica en mica Tàpias va fer 
forat entre el públic (...) El repertori de Xàndals i barretines és un resum perfecte 
del Pere Tàpias cantautor, ben dotat per al retrat humorístic de rima enginyosa i 
acords ben triats, i amb una mirada molt irònica a les misèries de la política (Xavier 
Cervantes, Ara, 22-04-2017).

Autor dotat d’un estil original i d’una certa causticitat (...) aconseguí un gran èxit 
gràcies als seus textos humorístics, desenfadats i irònics, acompanyats d’una imatge 
planera (Gran Enciclopèdia Catalana).    

A pesar de la negativa de la plana intelectual de la “cançó” (l’autor es refereix al fet, citat 
anteriorment, de no passar l’examen dels Setze Jutges, l’any 1968), comenzó una carrera 



18 19

mica trista. És el destí dels poetes: veuen el que hi ha darrere el mirall, més enllà del 
mirall. Què hi ha? Potser el sentit de l’existència misteriosa (Joan Perucho, al pròleg d’I 
cap enllà naveguem, orfes de tot, amb un pa, unes sabates i un sac ple de mots).

En la seva faceta de periodista gastronòmic segueix l’estil dels grans mestres d’aquest 
tipus de periodisme, és a dir, parlar d’allò que s’han menjat, o bé, dels productes que 
fan els grans menjars i els àpats més senzills. I en Pere Tàpias ho fa de manera que deixa 
traspuar aquesta estimació per l’art gastronòmic i alhora ens fa despertar la curiositat 
per les coses del ben menjar (Sixte Moral, al pròleg de Cuines de Vilanova).     

El poeta fa una declaració d’amor a la pròpia tradició, modelada secularment pels 
pobles del Mediterrani, i advoca  -a part d’afirmar-la en un present vital-  per tal que es 
mantingui i es preservi, fins i tot, en un indret separat de l’àmbit que li és propi, i, tot amb 
tot, no pas menyspreable (Francesc Pasqual i Moster, al pròleg d’On es desborda el sol).

Convideu un amic, pareu-li afectu-
osament una taula, amb uns plats 
escollits i un vi que els regui. Que 
tregui el nas per sota del tovalló un 
llibre de regal, per exemple aquest 
poemari de Joan Collell-Pere Tàpi-
as. Fullegeu-lo, tasteu-ne algun bocí 
i deixeu pas a la conversa. Si, havent 
dinat o sopat, el pulcre volum s’ha 
enriquit amb una taca de xató o de 
bon vi, no patiu: pot ser un record 
més de la vostra amistat consolida-
da al voltant de la taula i la paraula 
(Francesc de Paula Mestres, editor 
d’El Cep i la Nansa).

  

licenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, va fer d’advocat a 
Tarragona durant un període de tres anys i, a partir de l’any 2001, va 

personal que tanto le debía a la canción francesa como a los trabajos de los mejores 
humoristas del momento (...). Tàpias huía deliberadamente de la extendida presentación 
de cada concierto como una charla universitaria y buscaba en sus oyentes la sonrisa 
inteligente sin caer nunca en lo grotesco o amarillo (Miquel Jurado, El País, 22-04-2017).

Uno de los fuertes de Pere Tàpias era su habilidad para reciclar los géneros populares 
en beneficio de sus mordaces apuntes sociales (...). Tal vez el número más recordado del 
primer elepé de Tàpias, Per a servir-vos, en el que el cantautor de Vilanova ya despliega 
todas las claves de su particular estilo: simplicidad instrumental, socarrona interpretación 
vocal, bonhomía y costumbrismo irónico. Aquí echa mano de un boogie woogie de manual 
para señalar la hipocresía que se esconde detrás de los elogios que suscita la muerte de 
un conocido (Rafael Tapounet, El Periódico, 22-04-2017).

Mai he oblidat en una revetlla de carnestoltes al Poble Espanyol de Barcelona, en plena 
Transició, com Pere Tàpias, en cantar amb veu gutural  -era un gran mestre d’utilitzar 
la veu com un instrument més- un himne circense acompanyat de la seva guitarra, va fer 
esclatar el deliri a milers de persones. No és això una estrella? ¿No li dona això la categoria 
de gran músic que sovint se li treia pel caràcter satíric de les seves composicions? Pere 
Tàpias era un gran home i també un gran entretenidor, en el sentit americà del concepte, 
tot i que, amb la seva gorra marinera i el seu suèter vermell, el seu aspecte no encaixava 
amb el de la colla del Rat Pack (Jaume Vidal, El Punt Avui, 23-04-2017).               

En el món de la ràdio i de la televisió, hom destaca que, entre 1983 i 1988, va presentar els 
espais Menjar i beure i Què vol veure, al circuit català de Televisión Española, i Afamats 
i La Factoria, a Ràdio 4. I amb posterioritat, al llarg de més de vint anys, en aquest cas a 
Catalunya Ràdio, Tàpias variades i les col·laboracions a El Suplement.     

La gastronomia (Mariners i Terraires, amb Francesc Murgadas. Centre d’Estudis de la 
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, 1987, i El Mèdol, 1996; Plats de festa. Allipebres, 
xatons, romescos. Columna edicions, 1999; El plaer d’aprimar-se. Columna edicions, 
2001; Cuines de Vilanova. Cossetània edicions, 2003; Taules i fogons. Cossetània edicions, 
2006; Tàpias variades. Cossetània edicions, 2014), i la poesia (I cap enllà naveguem, 
orfes de tot, amb un pa, unes sabates i un sac ple de mots. El Cep i la Nansa, 1998; i On 
es desborda el sol. El Cep i la Nansa, 2017), que com no podia ser d’altra manera, van 
esdevenir les especialitats que Joan Collell-Pere Tàpias també va conrear en el camp de 
la literatura. 

Això és el que fa Pere Tàpias. Amb la seva immensa humanitat, dicta el que hem de fer a 
la vida, imperiosament exaltat, baladrejant la seva joia. De sobte, aquesta es torna una 

   El primer Defensor de la Ciutadania de 
Vilanova i la Geltrú (2001-2009)   

L
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tancar el cercle del seu pas pel món de la justícia i de les lleis com a Defensor de 
la Ciutadania de la seva ciutat natal.  

Per una persona formada en l’estudi del Dret, la importància i la precisió del 
llenguatge són qüestions fonamentals. Pensar és fixar-se en el que es diu, segons 
Josep Mª Terricabras. Un aspecte, aquest, que queda reflectit en les respectives 
memòries anuals com a Defensor de la Ciutadania; on es detallen, una a una, les 
consultes i queixes rebudes. 

Vegem-ne un parell d’exemples. Més formal, la primera:

Introducció del Defensor de la Ciutadania. Memòria 2005

Aquest informe té diverses lectures:

Una: consisteix a marcar la diferència entre gestió i servei. Un ajuntament pot 
gestionar els recursos amb mà destra, i pel contrari servir a la ciutadania amb 
deficiències o amb mancances.

Dues: evidencia la consolidació de l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, pel que 
fa al nombre de casos atesos, però posa al descobert que hi ha un desconeixement 
o mala interpretació en l’ús de l’Oficina per part dels ciutadans.

Tres: en aquest informe es posa de relleu la manca de comunicació, en moltes 
ocasions, entre l’Oficina del Defensor i les diverses instàncies de l’ajuntament. 
Segueix, com d’habitud, la tardança en les respostes als informes sol·licitats pel 
Defensor dels ciutadans. 

Quatre: es posa en evidència un curs més la necessitat imperiosa de facultar 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania per activar un apartat de mediació sobre 
temes relacionats amb la convivència veïnal, quan d’aquestes desavinences es 
derivin alteracions de caràcter públic.

Cinc: replantejar, com han proposat altres Oficines de la Defensa a  d’altres 

ciutats, suprimir el «silenci administratiu» que tant desconcerta els ciutadans a 
l’hora de reclamar davant l’administració.

Pere Tàpias (Joan Collell i Xirau). Defensor de la ciutadania en funcions. 14 de 
març de 2006.  

I de to més crític i premonitori, la segona: 

Presentació. Una societat massa judicialitzada. Memòria 2009 

El gran escriptor André Gide, premi Nobel de literatura l’any 1947, va dir que «no 
es fa bona literatura amb bones intencions, ni amb bons sentiments». Defensava 
Gide la impossibilitat de crear obres valuoses a partir de la bondat i en canvi sí 
sobre la maldat i el conflicte. La idea és que els homes i les dones, els ciutadans i les 
ciutadanes, se senten més atrets per la truculència, la dissidència i l’enfrontament 
que no pas per la calma i l’avinença.

És potser, per això, que vivim en una societat excessivament judicialitzada, que 
tendeix a no acceptar cap circumstància adversa, imprevista o accidental sense 
buscar un culpable a qui treure-li una compensació.

Però els resultats d’aquests comportaments tampoc són del tot satisfactoris, ja 
que moltes vegades la maquinària judicial és espessa, lenta i decebedora. En 
resum, que molts conflictes tampoc es resolen a través de l’enfrontament ni de les 
resolucions judicials. 

Cal obrir, com assenyala Johan Galtung (mediador de conflictes), una via de 
discurs alternatiu. Un camí que basi la resolució de conflictes en l’empatia, la no-
violència i la creativitat. 

La creació de la figura institucional del Defensor de la Ciutadania, per part de 
l’Ajuntament, intenta apropar la ciutadania i l’administració. Genera un espai de 
mútua reflexió i  proposa recórrer de nou els camins que han dut al conflicte  per 
trobar-hi una solució. 
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Es tracta, en definitiva, d’apropar postures, no pas d’allunyar-les. Consisteix en 
dialogar abans que afavorir l’acarament entre l’administració i la ciutadania. 
«Un conflicte no resolt provoca frustracions, un conflicte mal resolt, ressentiment.» 
Acompanya aquesta introducció un llistat dels casos o expedients, que en el decurs 
de l’any s’han obert. Són les queixes i consultes dels ciutadans i ciutadanes, les 
quals ens poden servir per reflexionar i sobretot per corregir.

«Pensa que l’altre pot tenir raó» (Marc Aureli).

Joan Collell . Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú

lisabet Pedrosa (periodista i escriptora; directora i presentadora de l’Ofici 
d’educar, a Catalunya Ràdio), va ser una de les veus que va participar a 

l’acte de comiat a Joan Collell/Pere Tàpias, que es va celebrar a l’Espai Far, de 
Vilanova i la Geltrú, el dijous 4 de maig de 2017. 

Els fragments que segueixen formen part del text que va llegir:

Venies, bell amic
I te’ns asseies al costat
Per teixir junts xarxes de paraules
I llençar-les al mar
per capturar lluents plaers pel gust i la mirada.

Amb el teu abundant sentit de l’humor,
amb l’extrema exquisidesa literària que ens vas
servir glop a glop,
amb el teu talent radiant damunt de l’escenari,
amb el teu ingeni en l’arquitectura dels mots,
amb la teva intuïció en la fusió dels sabors,
i amb el teu generós i colossal sentit de l’amistat,

   Mirades de companys de l’etapa com a comunicador   

E

te’ns vas fer, amb els anys, imprescindible,
comestible,
imperdible,
insubstituïble.

(...) Hem après de tu que hem de viure la vida amb tota
la intensitat, i amb matisos;
Amb tota l’autenticitat,
i colors afruitats;
Amb tota la dignitat,
i sense drames.

De tu hem après a estimar el misteri de la ràdio,
a ser agitadors del saber popular,
i a deixar-nos encisar pel perfum dels fogons.

I també a amarar-nos de l’art,
I deixar-nos embriagar per la bellesa,
I per la música,
I per la poesia.

Potser, només potser,
Pere/Joan
calia haver dit més, i mastegar, i digerir i compartir
la tristesa amb tu, que de vegades arriba i
s’instal.la,
i s’apodera de les ànimes creatives (...)  

Ricard Ustrell, director i conductor d’El suplement (Catalunya Ràdio, els caps de 
setmana) ens parla de la secció Tàpias Variades, que és la que feia Pere Tàpias, 
i de l’amistat entre ambdós: 

Tàpias Variades va ser un format d’èxit des d’un bon començament. El Pere tenia una 
doble capacitat: la d’escoltar i la d’aprendre. La sintonia del programa, que va acabar 
gravant la Salseta del Poblesec, entonava un principi que definia perfectament l’esperit 
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ls batecs de la vida van anar modelant-ne un retrat que recorda el poema de 
Gil de Biedma, De vita beata: En un viejo país ineficiente/algo así como 

España entre dos guerras civiles/ en un pueblo junto al mar/poseer una casa 
y poca hacienda/y memoria ninguna. No leer/no sufrir, no escribir, no pagar 
cuentas/y vivir como un noble arruinado/entre las ruinas de mi inteligencia.

O la semblança que Stefan Zweig va fer de Montaigne. Obro i tanco un darrer 
parèntesi. Al text que l’escriptor austríac i jueu va dedicar al filòsof, escriptor i 
humanista francès del Renaixement, el descriu com a pensador conversacional; 
una semblança poc usual, d’altra banda.

En destaca l’esforç per tal de salvaguardar la independència personal en una 
societat gregària i fanàtica: La auténtica tragedia en la vida de Montaigne 
consistió en tener que ser testigo impotente de esta horrible recaída del 
humanismo en la bestialidad, uno de esos esporádicos arrebatos de locura de 
la humanidad como el que vivimos hoy de nuevo, a pesar de una vigilancia 
espiritual imperturbable y de una compasiva conmoción del alma.

I EL VALOR DE SER UN MATEIX, SOI-MÊME.

Al darrer adéu,
mireu si podeu
enterrar-me en un lloc,
en un lloc ben a prop
a prop de la platja,
perquè de matí
jo vegi sortir
aquell sol rodó
quan té aquell color
i aquell to salvatge.

de l’espai. El Pere, sense treure’s mai la gorra, amb els auriculars posats per sobre, 
sornejava ja amb el seu bon dia, sempre respectuós amb l’altre però mai renunciant a 
la seva manera de veure el món. A la cuina també hi havia poesia, cultura, pensament. 
I amb tot això, un estil propi: sabia parlar amb els oients, de cuina o del que fos. 
Tenia l’habilitat de treure’ls sempre el millor. Els oients eren impacients, alguns ja 
trucaven abans d’hora, perquè sabien que l’espera per passar en antena era llarga. Va 
aconseguir crear un format, una manera de comunicar-se a través de la ràdio. 

Aquest era el Pere Tàpias que els oients coneixien, a través de les ones. Però n’hi 
havia un altre, encara més interessant. El Pere que tenia el costum, per Carnaval, 
d’entrar a la ràdio llençant caramels. Amb els anys, una tradició imperdible pels que 
hem treballat  a la tercera planta de Catalunya Ràdio. A la redacció es convertia en un 
amic i un gran company de feina. Dels amics només es poden dir coses bones. Mestre, 
perquè escoltava, com feia en antena. I quan volia dir alguna cosa sempre utilitzava 
aquella fórmula socràtica, tan efectiva, de l’interrogant. «Aquest llibre t’ha agradat?», 
«Què en penses d’aquell programa de ràdio?». A vegades no calia dir res més. 

A la vida, el Pere em va ensenyar a caminar sempre pel camí pla, per les places i 
els carrers. De tant en tant, si m’enfilava a alguna muntanya, em preguntava si duia 
aigua, o una llanterna, per si se m’acabés fent fosc. Previsor i provisor. 

A la vida, em va ensenyar a jugar. La provocació sana. Ho ha fet sempre així. I 
aquesta característica casava el Pere de la redacció amb el Pere en antena, i també  
amb el de les cançons, amb el de la gastronomia, amb el de les converses i amb el de 
la poesia. Desbordava el joc. Home de llengua suau i delicada. Els seus programes 
de ràdio eren una mirada íntima que et xiuxiuejava paraules, encadenava plats 
i paisatges, barrejava sons i paraules. Tàpias era una olla que fumejava, un 
despertar-se amb el raig de sol que, amb timidesa, s’escolava per les persianes de 
les cuines de Catalunya, els matins del cap de setmana. A ell li agradava explicar-
se com un home de barra cap enfora. S’ho passava bé i feia que la resta també ens 
ho passéssim bé. Per això va ser un home de ràdio, perquè estimava la seva feina.

La ironia, la música, la conversa, la cuina... tot encara em sorprèn i m’és agradós. 
Sempre em ve al cap el Pere Tapias, l’etern amic, Joan Collell, amb qui he tingut 
el llarg privilegi de desbordar la vida, els matins de dissabtes i diumenges, al 

Suplement. Era com, després del xató, fer un brindis al sol amb cava.            

   ... fins al darrer adéu   

E
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Poseu-m’hi encarat,
no pas de costat,
que em pugui escalfar,
que em pugui cremar
com les sargantanes.
Tanta aigua al costat
tindré humitat,
no fos que per això
me refredés jo
totes les setmanes.

Si algú em ve a plorar,
jo no em vull mullar,
i no és pas demanar gaire
que mig dissimuladament
m’hi deixeu a un raconet,
si voleu, eh?, un paraïgues.
També deu durets
per ‘nar fent vinets
si és que emprenc el llarg viatge.
Però si me’n vaig, tornaré.
Un cop mort, viuré molt bé,
enterrat prop de la platja.
Feu-me la bondat
quan sigui al forat,
a sota la sorra
deixeu-m’hi una gorra,
perquè ja se sap,
amb tanta escalfor
ve la insolació
i no aguantaria,
i acabaria
tenint mal de cap.

No hi vull cap flor
ni cap inscripció
ni fotografia
ni cap blederia,
tot plegat són noses.
Només simplement
m’hi poseu ciment
i m’hi dibuixeu ...
una botifarra

d’aquelles tan grosses!

oan Collell i Xirau va ser un patriarca, una persona que defugia el 
conflicte, un vilanoví i mediterrani fins el moll de l’os. Distant però 

empàtic, sense ser un misantrop, tampoc se’l pot incloure entre els partidaris de 
la mundanitat sempre i a totes hores. Profundament escèptic, descregut i irònic, 
fou un conservador, potser resultat de la rendibilitat de les accions heretades, via 
paterna, de la preocupació per tal d’assegurar el futur dels seus, o de la hisenda 
a Vallbona de les Monges, i un liberal en l’àmbit de la privacitat. I per damunt 
de tot, un conversador inesgotable.         

Per a mi va ser el germà gran que no he tingut, i un mestre dels que deixen petja.      

J. Carles Duran Esteva

   Absència i memòria   

J
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RETRATS
1. JOAN MAGRINYÀ I SANROMÀ

2. EDUARD TOLDRÀ I SOLER
3. JOAN RIUS I VILA

4. ALBERT VIRELLA I BLODA
5. XAVIER GARCIA I SOLER
6. JOAN LLOVERAS I SORNI
7. MANUEL DE CABANYES
8. FRANCESC ROIG TOQUÉS

9. GUILLEM ROVIROSA I ALBET
10. ANTONI URGELLÈS I GRANELL

11. FRANCESC GUMÀ I FERRAN
12. AMADEU HURTADO I MIRÓ

13. JOSEP PERS I RICART
14. ALEXANDRE DE CABANYES

15. FRANCESC~XAVIER LLUCH I RAFECAS
16.TERESA MAÑÉ I MIRAVET

17. JOAN OLIVA I MILÀ
18. JOSEP ANTONI SERRA I ALSINA (LALO)

19. PAU ROIG I ESTRADÉ
20. CRISTÒFOL JUANDÓ I RAFECAS

21. LEONORA MILÀ I ROMEU
22. EDUARD LLANAS I JUBERO

23. ANTONI ESCOFET I PASCUAL
24. EDUARDO JALÓN I LARRAGOITI 

(MARQUÈS DE CASTROFUERTE)
25.VÍCTOR BALAGUER I CIRERA

26. ENRIC~CRISTÒFOL RICART I NIN
27. ARMAND CARDONA I TORRANDELL

28. MARTÍ TORRENTS I BRUNET
29. JORDI PUIG~LA CALLE I CUSÍ

30. GERMANES ROSELL, TERESA I EULÀLIA
31. FRANCESC DE SALES VIDAL I TORRENTS

32. FRANCESC MACIÀ I LLUSSÀ
33. OSCAR MARTÍ I BRUNA

34. MARIA TERESA FORT I PLAYÀ
35. ISAAC GÁLVEZ I LÓPEZ

36. TERESA BASORA I SUGRANYES
37. JOSEP JOAN LLORENS DOMINGO

38. JOAQUIM BUDESCA I CATALÀ
39. JOAN VENTOSA I ROIG

40. JOAN COLLELL I XIRAU
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