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Plats que han fet obrir la gana als oients durant quasi 
vint anys i els han despertat l’interès per la cuina 
d’arreu del país 
 
 
 
 



“Amb molta naturalitat, ens telefonen o ens 
escriuen per oferir-nos la seva millor recepta. 
Ens l’expliquen amb detall, d’una manera 
preciosíssima; de vegades, des del record 
amorós de la mare o de l’àvia que ho feia tan 
bé, que bé que li quedava aquest plat! I llavors 
l’antena s’omple de textures canviants i de la 
riquesa de les diferents parles, del nord al sud i 
de l’est a l’oest del país. 
[…] 
Tenim a les mans un tresor. Recull tradició i 
modernitat, pobles i ciutats, joventut i 
maduresa. Plats lleugers i menges que 
requereixen hores i hores de dedicació. Amb 
tots els gustos i sabors.” 

 
Del pròleg de Sílvia Cóppulo 
 
 

Les	  receptes	  
Al llibre hi trobarem classificades receptes de tot tipus, acompanyades de grans 
fotografies: sopes, salses i acompanyaments, verdura i hortalisses, pasta, 
arrossos, ous i altres entrants, carn, peix, postres i fruita. S’hi troba detallat, a 
més del procés d’elaboració i els ingredients, el tema del programa en el qual 
es va fer referència a la recepta i les dades de l’oient que la va aportar.  
 

 
	  

 



	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

	  

	  

 



La	  clau	  de	  l’èxit	  del	  programa,	  segons	  Pere	  Tapias:	  
“El pern del programa va ser fugir d’entrada, sense renunciar-hi del tot, de 
l’amanit consultori, substituint pregunta per aportació. La formula plantejada per 
l’equip del Tapias variades era escollir un producte de cuina, millor de 
temporada, com a excusa per provocar la trobada entre un professional dels 
fogons i els oïdors que ens escoltaven des de casa, i que entre ambdós s’hi 
establís un diàleg on cada part aportés la seva ciència sobre receptes fetes a 
partir del producte protagonista del programa.” 

 
L’autor	  

Pere Tapias va néixer a Vilanova i la 
Geltrú el 19 de maig de 1946. Quan 
tenia divuit anys, va compondre les 
primeres cançons al Centre Catòlic de 
Vilanova, i el 1969 enregistrà el seu 
primer disc senzill, amb les cançons La 
Tia Maria i El Progressista. És llicenciat 
en Dret. Durant els anys setanta 
combinà la professió d’advocat amb els 
seus recitals de cançó per tot 
Catalunya. El 1982 començà a treballar 
a TVE Sant Cugat fent el programa Què 
vol veure (1983-1988) i programes de 
cuina a Ràdio 4: Afamats o La Factoria. 

A partir de l’any 1985 només es dedica 
a la cuina i els mitjans de comunicació 

escrits i audiovisuals. L’any 1993 va entrar a Catalunya Ràdio, amb el seu 
programa “Tàpias variades”. I, a partir de l’any 1996, condueix Cuina i 
gastronomia. Col·labora al diari Avui, i l’any 2004 encetà una sèrie de 
programes per a les televisions locals de Catalunya amb el títol Tapias a la 
carta. Ha publicat 7 LP, amb un total de 85 cançons, amb una barreja de 
crònica, sàtira i tendresa. És l’autor de llibres de temàtica diversa. De 
gastronomia: Cuina, barques i fogons; El plaer d’aprimar-se; Cuines de 
Vilanova. D’assaig i poesia: Cap enllà navegarem, Restaurants de la Costa 
Daurada. Des de l’any 2001 és Defensor de la Ciutadania de la Ciutat de 
Vilanova i la Geltrú. 
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