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CULTURES

Pere Tàpias (Vilanova i la Geltrú,
1946) es va fer un nom en l’escena
musical en els anys de la Nova
Cançó, però, a partir del 1985, va
decidir centrar-se en la gastrono-
mia. Així, ha creat escola amb el
programa Tàpias variades de Ca-
talunya Ràdio. Ara bé, esporàdi-
cament recupera les seves cançons
iròniques i desenfadades i puja a
l’escenari. En els seus recitals, com
el d’avui al Voilà! Cafè-teatre de
Manresa, «el públic es troba el
mateix Pere Tàpias de sempre, tot
i que he renovat cançons, no m’he
quedat quiet», destaca.

Ho diu en una cançó: «jo sóc el
Pere, el de la moto, el de la gorra».
És bona fórmula de presentació?

Són tres símbols que m’identi-
fiquen. Jo vaig néixer Joan Collell
Xirau, però no eren uns cognoms
prou comercials i vaig agafar el
nom d’un oncle per part de pare.
La moto va arrencar als anys 78-79;
i la gorra va ser a conseqüència
d’una actuació amb Xesco Boix,
que portava gorra, i li vaig dema-
nar per actuar. Em va anar molt bé,
i vaig pensar que també en duria.
La primera era de Normadia, re-
galada per una noia. N’he portat
d’alemanyes, d’italianes... i la que
que porto ara no sé d’on és.

Vostè estudiava per ser advo-
cat, i va treballar com a tal, per

què es va posar a cantar?
Moltes coses de la vida

són per atzar, deia el poe-
ta. Feia teatre d’aficio-
nats, va venir un noi
amb una guitarra, em va
fer gràcia i va començar
tot. I la formació d’ad-
vocat m’ha servit sem-
pre: a l’hora de llegir, de
parlar, d’escriure... 

D’on surten les se-
ves cançons?

El que faig és cons-
truir una narració breu

i després hi busco una música
que l’acompanyi tenint en comp-
te si és dramàtica, patètica, gla-
murosa o política...

La cançó comença: «quan en-
gego la moto, quin orgasme si-
deral». Va en moto? Ha arribat a
l’orgasme sideral?

No vaig en moto. Potser hi he
anat un parell de vegades, però no

m’acaba d’agradar. I a l’orgasme
sideral tampoc hi he arribat,

potser si hagués tirat per a
astronauta...

Qui era La tia Mariaque
codonys collia?

És un joc infantil d’equi-
vocar-se dmb les parau-
les... i em va fer gràcia.

El progressista encara
és «el nostre guia, el nos-
tre nord»?

I tant! I cada dia n’hi ha
més. Hi ha figures que con-

tinuen vigents pels segles
dels segles. Hi ha molta gent

que intenta salvar els altres per
salvar-se ell mateix i dissimula.

Què prefereix fer, un recital,
un pregó o un tast popular de vi?

Sóc multiusos i tan impor-
tant és un bon pregó, un recital
o compartir un arròs. L’impor-
tant és el fet comunicatiu.
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Entrevista Pere Tàpias
Cantautor, gastrònom i locutor de ràdio. Va debutar en la cançó el 1968 amb un
estil sorneguer. L’identifica una gorra i el seu nom remet al «txucu papapa» de «La moto»

«No vaig en moto i tampoc 
he tingut un orgasme sideral»

Quatre localitats de la comarca
hostatjaran fins a final de maig les
preestrenes de les set companyies
seleccionades en la convocatòria
per a la creació d’arts escèniques
organitzada per l’alberg de cultu-
ra de Cal Gras (Avinyó). La primera
edició d’aquesta iniciativa, que
porta per nom Testimoni Escènic
i pretén impulsar una xarxa de pro-
gramació d’espectacles de teatre,
música i altres disciplines en mu-
nicipis de la Catalunya Central, ar-
renca aquest diumenge (18 h) al
Teatre Catalunya d’Avinyó amb la
funció d’Àngel de llum, de la com-
panyia Gog i Magog. Les 10 fun-
cions previstes dels diferents mun-
tatges se celebraran, també, a El
Centru de Cabrianes, Cal Gallifa de
Sant Joan de Vilatorrada i la Torre
del Gas de Sallent.

Quim Moya, responsable de
Cal Gras, va explicar ahir que «Tes-
timoni Escènic és una xarxa de su-
port a la producció i la difusió de
les arts escèniques a partir de la re-
sidència de les companyies al nos-
tre centre i la preestrena en les lo-
calitats que s’adhereixen al pro-
jecte». L’edició inaugural donarà
sortida als projectes de set com-
panyies, que mostraran el seu tre-
ball en les poblacions esmentades
amb preus per al públic d’entre 4
i 8 euros i amb l’al·licient que des-
prés de cada sessió la plataforma 
MengemBages oferirà un tast de
productes gastronòmics de la co-
marca per tal que espectadors i ar-
tistes departeixin i posin en comú
les seves experiències.

La companyia Gog i Magog pre-
sentarà Àngel de Llum el 27 de ge-
ner (18 h) a Avinyó i el 24 de març
(12 h) a Sant Joan de Vilatorrada.
Segons va explicar Josep Noguera,
«aquest espectacle parla de les
emocions i les vivències d’un grup
de pallassos que per primer cop
agafa una furgoneta i se’n va a
Bòsnia per fer riure els nens dels
camps de refugiats». El grup cele-
bra enguany les noces d’argent,
motiu pel qual fa aquesta mirada
al passat i a la seva col·laboració
amb l’organització no governa-
mental Pallassos sense Fronteres.

El quintet Amar Mende porta-
rà la seva proposta de música in-
tercultural, amb la cantant sibe-
riana Oyuna Baturova com a atrac-
tiu, el dia 17 de febrer (18 h) a Ca-
brianes. L’espectacle de teatre fa-
miliar Passar a millor vida, de la
companyia Teatre Animal, es po-
drà veure el 16 de març (19 h) a
Avinyó i l’endemà (18 h) a Ca-
brianes. Una altra proposta del
mateix gènere és 18 forats, del
col·lectiu Somni al terrat, que es
programa per al 31 de març (18 h)
a Cabrianes.

Els francesos Nadnat Produc-

tions també formen part de Testi-
moni Escènic amb Cinema Ré-
treci, un espectacle de caire mul-
tidisciplinar amb el circ com a
protagonista que s’oferirà el 27
d’abril (21.30 h) a Sallent i l’ende-
mà (18 h) a Sant Joan. Rodari
Mira Miró és una proposta de
Pentanomi Fantàstic que juga a
barrejar conceptes i es podrà veu-
re el 28 d’abril (18 h) a Cabrianes
i el 26 de maig (12 h) a Sant Joan.
De cara a l’octubre, Sallent acolli-
rà Mesa para dos, de la compa-nyia
LabSE, que involucra els especta-
dors en la posada en escena.
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Sallent, Cabrianes, Avinyó i Sant Joan
veuran set estrenes d’arts escèniques
L’alberg de cultura Cal Gras lidera un projecte per dur al Bages companyies amb nous projectes

Pepa Mañé
MANRESA

La reconeguda il·lustradora fran-
cesa Sara impartirà un taller el
dissabte 2 de febrer al matí a l’Es-
cola d’Art de Manresa, una activi-
tat per participar en la qual cal tru-
car al 93 872 63 69. Sara és una fi-
gura internacional de la il·lustració
que parlarà a Manresa de les seves
pel·lícules, en les que aplica una
tècnica de llenguatge de la imatge
consistent a fer parlar les formes i
colors en comptes de les paraules.
L’autora ha treballat per les prin-
cipals editorials franceses, així
com per l’espanyola Libros del
zorro rojo.
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La il·lustradora
francesa Sara farà
un taller a l’Escola
d’Art de Manresa

El Club de la Cançó s’estrenarà
enguany amb un concert d’Ivette
Nadal, que tindrà lloc el 31 de ge-
ner al Sielu amb dues novetats.
D’una banda, a partir d’ara els
concerts començaran a les 9 del
vespre, una hora abans del que era
costum. De l’altra, les entrades es
mantenen a un preu de 10 euros a
taquilla, però es rebaixa a 8 euros
el cost dels tiquets que es comprin
anticipadament al teatre Kursaal.
L’organització confia així incre-
mentar l’assistència del públic als
concerts programats, que com en
anys anteriors s’aniran celebrant el
darrer dijous de cada mes.
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Els concerts del 
Club de la Cançó
seran més barats i
s’iniciaran a les 9

CONCERT

 LLOC: Voilà! Cafè-teatre
(Manresa)  HORA: 22 h 
 PREU: 10 euros

Representants de l’organització de Testimoni Escènic, ahir al migdia al teatre Kursaal de Manresa

SALVADOR REDÓ

IMATGE PROMOCIONAL


