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INTERVENCIÓ EN L’ACTE D’ATORGAMENT DE LA MEDALLA DE LA 
CIUTAT A PERE TÀPIAS. 27/05/2017 

 
 
Poc més podem afegir al voltant de la figura de Joan Collell, de Pere 
Tàpias, després de tot el que s’ha expressat en aquest acte, i després de 
les innumerables mostres de condol, d’afecte i de record, que s’han dit i 
escrit també durant les darreres setmanes, des que ens va deixar.  
 
Penso que una cosa sí podem afirmar: avui la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú dedica a Pere Tàpias l’homenatge que li volia fer.  
 
Joan Collell ha estat una persona molt estimada, molt coneguda a la 
ciutat i a fora. Avui celebrem aquest acte de reconeixement, que és 
també un acte de record i de profund agraïment, a tot el que ha donat 
a la ciutat de Vilanova i la Geltrú:  
 

- Joan Collell ens ha donat la seva creativitat infinita, 
desbordada. La creativitat a través de la qual canalitzava tot allò 
que volia comunicar, la poesia que convertia en cançó. Moltes de 
les seves cançons ens les hem fet nostres: La moto, El Passeig del 
Carme, La Tia Maria, El Progressista... sempre amb una bona dosi 
d’humor, per fer un retrat cru de la condició humana, però també 
sovint amb molta tendresa. 

 
- Ens ha lliurat tot el seu saber i tota la seva passió per la cuina, per 

la gastronomia. Per la promoció dels productes locals, dels trets 
diferencials en la gastronomia del territori. Per sempre hi quedarà 
lligat l’impuls de la promoció del xató com a plat tradicional del 
Penedès mariner. 

 
- Ens ha donat la paraula. La paraula parlada, a través dels mitjans 

de comunicació, en especial de Catalunya Ràdio, on hem pogut 
comprovar fins a quin punt ha estat un company més, un company 
molt estimat. També la paraula escrita, en les cançons i en la 
poesia. I la paraula escoltada, atesa, quan ha estat Defensor de la 
Ciutadania.  

 
- Va assumir un repte important: donar vida a la institució del 

Defensor quan encara no era una figura massa habitual en els 
municipis. Va entomar un encàrrec valent, que només s’entén des 
del compromís social, des de la voluntat d’involucrar-se per servir 
la col·lectivitat. Com a Defensor de la Ciutadania, doncs, ha donat 
a la ciutat el seu compromís, els seus coneixements, la seva 
atenció, el seu temps. 
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- També ha donat a Vilanova i la Geltrú la seva popularitat. Ho hem 
dit moltes vegades, ha estat un gran ambaixador, que ha projectat 
allà on ha anat el seu vincle i el seu amor per la nostra ciutat. 

 
- I ens ha donat molts somriures. Ens ha despertat el somriure 

moltes vegades. Crec que som molts els que, quan recordem Pere 
Tàpias, se’ns dibuixarà sense adonar-nos-en un somriure espontani 
a la cara.  

 
- En definitiva, Joan Collell, Pere Tàpias, ens ha donat molt a 

tothom qui l’hem conegut, sigui  personalment o bé a través de les 
seves cançons, a través de la ràdio, a través de tota la seva 
trajectòria. Ens ha donat la seva bonhomia, la seva ironia fina, la 
seva saviesa, la seva generositat. Ens ha ensenyat una manera de 
viure, gaudint dels petits plaers de la vida, però també essent crític 
i involucrant-se. 

 
 
No voldríem que aquest acte d’atorgament de la Medalla de la Ciutat a 
Joan Collell fos un acte de comiat, sinó un acte, com deia, de profund 
agraïment i de fer perdurable la presència de Pere Tàpias entre els 
vilanovins i les vilanovines.  
 
Per tot plegat, en nom de la Ciutat de Vilanova i la Geltrú, procedeixo a 
fer lliurament de la Medalla de la Ciutat a Joan Collell, a Pere Tàpias.  
 
Convido la seva companya, la Sra. Maite Nolla, a recollir-la.  
 


