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Joan Collell o Pere Tàpias (1946)  és una 
de les figures més representatives del po-
ble vilanoví. Tot i que va estudiar Dret, ha 
acabat exercint de cantautor, periodista, 
gastronomista i de defensor del ciutadà a 
Vilanova. És el clar exemple que les afec-
cions poden convertir-se en professions. 
Actualment, el podem escoltar al seu pro-
grama de ràdio Tàpies Variades, o veure’l 
actuar en directe el proper divendres19 de 
setembre a la plaça de l’Assumpció.

–Per començar m’agradaria traslla-
dar-nos als inicis de la teva carrera com 
a cantautor. Quins records guardes 
d’aquella època?

–Jo vaig començar a cantar als Pasto-
rets de Can Catòlic, cap a l’any 1964. Allà 
es va formar una colla de gent, un grup 
que ens dèiem Els Genets, amb gent de 
Vilanova  com el Bienve Moya, en Francesc 
Mestres, l’Enric Andreu, etc. De vegades, 
entre obres de teatre, fèiem cançons, era 
el començament de la nova cançó. I aquí 
va començar tot.

–I d’aquí fins a professional…
–La màxima acadèmia a Catalunya eren 

els Setze Jutges, però només eren 16 i feien 
exàmens a la gent que hi volia entrar. M’hi 
vaig presentar, em van suspendre i em vaig 
dedicar a la carrera de Dret, però no vaig 
deixar mai la cançó. Una casa de discos es 
va interessar per mi i aquí va ser quan em 
vaig inventar el nom de Pere Tàpias.

–Com va sorgir?
–Els de la discogràfica em van dir que 

això de Joan Collell i Xirau  no eren noms 
gaire comercials, i aleshores em vaig haver 
de buscar un pseudònim. Van acceptar el 
nom de Pere Tàpias, que és per l’oncle del 
meu pare, que es deia Pere Tàpias Dalmau. 
No és un nom inventat, sinó un nom reco-
llit d’un personatge que va existir. 

–Segur que no t’imaginaves la trans-
cendència del pseudònim en la teva 
vida.

–Sí, gairebé només em diuen Joan a la 
intimitat. Molta gent queda parada quan 
descobreixen que no em dic Pere.

 –La música cantada en català ha can-
viat molt des d’aquella època, però sem-
bla que molts grups i cantautors actuals 
tinguin la Nova Cançó com a principal 
referent.

–Abans, hi havia una tradició de músi-
ca lírica catalana, però va venir la guerra 
i va quedar més o menys soterrada. Des-
prés, va haver-hi molta presència de can-
tautors influïts per la cançó francesa, que 
venien marcats per dos punts: a la lletra 
explicaven més que una simple història 
i darrere de tot això hi havia una mena 
de reivindicació política. Hi havia poques 
coses per manifestar-se públicament, i la 
cançó va ser un vehicle que va ser utilitzat 
i que es va deixar utilitzar. Les ambicions 
artístiques eren una mica reduïdes perquè 
prevalia més el sentit reivindicatiu, però a 
poc a poc es va anar normalitzant fins a la 
democràcia quan, via la música laietana, 
van sorgir bandes amb un sentit més mu-

Pere Tàpias, en defensa de la música
El polifacètic cantautor vilanoví torna a actuar a la ciutat després de dues dècades

Pere Tàpias, feliç i de tornada yol

una mica de banda però a través d’aquesta 
via vaig entrar a la gastronomia. Tot suma, 
i per una cosa deixes l’altra.

–Quin és el secret per combinar la gas-
tronomia, la música i el periodisme?

–En definitiva, la intencionalitat de la 
vida és comunicar. La comunicació s’es-

tableix quan hi ha un altre, i fem música, 
cuinem o volem arreglar la vida per l’altre. 
Sempre és aquest concepte, per això hi ha 
tanta necessitat i esforç per comunicar-se 
amb els altres.

La música és un mitjà molt neutre a tra-
vés del qual et pots comunicar amb perso-
nes que no parlen el mateix llenguatge, i 
a més, vehicula la poesia, la història i la 
sociologia. Per a mi, és el fenomen número 
u del segle XX.

–Tenint en compte els canvis tecnolò-
gics que hi ha hagut fins ara, què hauria 
passat si el Pere Tàpias cantautor hagués 
nascut 30 anys més tard?

–No t’ho puc dir, però les essències que 
una persona treu sempre són les mateixes, 
per molta tecnologia que hi hagi. La mú-
sica continua essent so, paraula i posada 
en escena. 

–Però si en el moment que vas comen-
çar haguessis tingut un myspace, la re-
percussió hauria estat molt diferent…

–El que sí que ha canviat bastant és que 
abans havies de fer moltes coses per arri-
bar a sortir per la televisió, i ara, en canvi, 
has de sortir-hi per poder fer moltes coses 
després. 

–Parlant de les teves cançons, em cri-
den molt l’atenció els elements vilano-
vins que hi inclous.

–Acostumen a sortir-hi perquè són 
referents que tinc aquí, però sempre he 
intentat convertir una cosa local en genè-
rica. Si vas per qualsevol racó de la costa, 
tots tindran un passeig del Carme, unes 
atzavares, unes palmeres...

–I com et cau que molta gent et cone-
gui com el de la moto?

–Ha tingut una repercussió que no 
m’hauria arribat a imaginar mai, però no 
hi pots fer res. De vegades a la vida fas co-
ses que et semblen una tonteria però no 
es pot preveure què passarà. La cançó va 
sortir l’any 1979 i encara me la demanen i 
la versionen. L’altre dia em van trucar per 
fer-la en sardana i en coral.

–La figura del cantautor no té gaire 
tradició a Vilanova.

–No, així els grup sí, el cantautor no ha 
acabat de quallar. Ara hi ha molta força 
musical i potser sí que n’hi ha algun, però 
durant un temps gairebé només ha existit 
presència de grups. Ara ha sortit gent com 
Albert Fibla, Feliu Ventura, etc.

–Com a defensor del poble, què s’ha de 
defensar musicalment a Vilanova?

–A Vilanova hi ha la gran controvèrsia 
entre espai d’oci i soroll. Hem d’estar acos-
tumats a conviure amb la cultura del soroll 
i s’ha d’anar compaginant, sobretot amb 
els horaris. Amb els espais és més difícil, 
perquè la gent vol estar a ciutat, és difí-
cil que la gent es faci seus espais de fora. 
En pocs anys, la ciutat ha crescut molt i 
l’Ajuntament s’ha limitat a fer poques co-
ses i deixar que la gent les faci. La força 
de les entitats dóna una vida interna al 
poble molt interessant. Vilanova té aquest 
encant, per a aquestes entitats és com una 
reivindicació personal.
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Un retorn molt 
esperat

A punt de treure un recopilatori, 
Pere Tàpias tornarà als escenaris 
vilanovins el proper  divendres 19 
de setembre a les 22:30h a la plaça 
de l’Assumpció, en una actuació 
emmarcada en la segona edició de 
la Mostra de Cançó d’Autor Ateveu, 
organitzada pel col·lectiu Desperta. 
Durant tres quarts d’hora, el 
cantautor farà un repàs a les seves 
cançons més conegudes.

sical, com per exemple Pegasus.  Tot això 
va derivar cap a la música rock i ara hem 
entrat a una situació molt interessant on 
es recuperen els cantants de la cançó cata-
lana i s’adapten a altres estils o els mesclen 
amb músiques de fora. I si fins ara era el 
moment del rock, ara estem al del pop. 
Crec que mai s’havia editat com ara en ca-
talà, hi ha molta gent.  

–De fet, no cal anar gaire lluny per 
comprovar-ho. A Vilanova mateix, La 
Brigada n’és un clar exemple.

–Quan jo vaig començar a VNG hi havia 
orquestres de ball, però no tenien aquest 
sentit de la música, ara hi ha molta diver-
sitat. Aquests grups tenen referències que 
adapten, modifiquen i si convé les estripen 
com fa l’alumne amb el mestre. Ara  sí que 
hi ha un ambient molt diversificat i potser 
no hi ha tantes orquestres.

–Has estat molt de temps parat, amb 
la música…

–Jo sóc advocat i sempre he anat compa-
ginant les dues coses; he tingut èpoques en 
què m’he dedicat més a una cosa que a l’al-
tra. L’any 1983 se’m van obrir les portes de 
la televisió i la ràdio i vaig deixar la música 


