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Pròleg  Sílvia Cóppulo
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Olors que s’escampen viatjant i colors brillants. Nostàlgia i desig d’innova-
ció que s’abracen. Arreu del país, hi ha milers i milers de cuines plenes 
de creativitat, enginy, dedicació i amor. Catalunya és rica en alta gastro-

nomia, però sobretot ho és en expertíssimes cuineres i cuiners; n’hi ha a totes 
les cases. Cada dissabte i cada diumenge al matí, des de fa un munt d’anys, a 
Catalunya Ràdio sentim les seves veus al Tapias variades. 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.

En Pere anima la conversa salpebrant-la amb comentaris culinaris, música de 
festa, poesia i bon humor. El gastrònom hi posa el toc i hi aporta el nivell de qua-
litat. Per mi, és un plaer ser al seu costat. En aquesta estona d’El suplement, faig 
mig pas enrere en la presentació per escoltar-los detingudament. Sovint sento 
una emoció continguda per la generositat que cada trucada conté. Cada veu, una 
creació. Que no es perdi aquesta riquesa, dèiem. I és per això que, del Tapias, 
n’ha nascut aquest valuosíssim llibre de receptes dels nostres i les nostres oients. 

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. 

Gràcies, Pere Tapias, i gràcies també als companys  d’El suplement de Catalunya 
Ràdio: guionistes, productors, lingüistes i muntadors musicals, que ho continueu 
fent possible. 
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Cuineres i cuiners de Catalunya, no perdeu mai el desig de millorar i la inquietud 
de la descoberta. Amb aquest llibre, avui estem d’enhorabona i, si encara no ho 
heu fet, proveu-ho: per experiència pròpia us puc assegurar que, seguint-vos a la 
ràdio i ara llegint-vos sobre el paper, aprendrem a cuinar. Felicitats!

Sílvia Cóppulo
Directora i presentadora d’El suplement de Catalunya Ràdio
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Les variades Tapias 
del Pere Tapias
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En el decurs de quasi vint anys, Tapias variades, programa de cuina i gastro-
nomia de Catalunya Radio, de primer en solitari i després inclòs a El su-
plement els caps de setmana, s’ha mantingut fidel a una idea: el plaer de 

dialogar amb els oients sobre cuina. El pern del programa va ser fugir d’entrada, 
sense renunciar-hi del tot, de l’amanit consultori, substituint pregunta per aporta-
ció. 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 recep-
tes fetes a partir del producte protagonista del programa. Penso que la fórmula ha 
tingut ressò i acceptació.

A banda, vaig pensar que el programa s’havia de trufar amb quelcom més, amb 
alguna cosa relacionada amb la gastronomia, i vam completar l’hora amb poesia 
i música.

Les aportacions dels qui ens escolten, dels qui mostren la seva bona voluntat de 
participar cada dissabte i cada diumenge explicant per antena la seva recepta, 
feta amb mitjans i recursos casolans, no podien perdre’s en el rierol de l’oblit. És 
per això que vam decidir, amb el suport de Catalunya Ràdio i Cossetània Edici-
ons, recollir una colla de receptes raonades pels oients del Tapias variades en el 
decurs de la temporada 2012-2013. El resultat de tot el cuinat és aquest llibre que 
tenim a les mans.

El capítol d’agraïments de tota la gent que ha fet possible aquestes Tapias varia-
des, des de la gent de la casa —tècnics, guionistes, realitzadors— fins a cuiners 
i gastrònoms professionals, seria interminable. Són mols anys, molts programes i 
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molta cuina… i tothom s’ha fet una mica seu el programa. Per tant, moltes gràcies 
a tots per ser-hi i per participar-hi.

Sempre he pensat que la cuina és substancialment de les poques coses que te-
nen poder de convocatòria i acceptació majoritària i que forma part de les arrels 
de les persones i dels pobles. No en va les tres coses que un s’enduu a la maleta 
quan ha d’anar a viure en un altre lloc són la llengua, la cuina i la religió. Al Tapias 
variades hem apostat per la cuina i seguirem apostant-hi.

Ho reitero, moltes gràcies a tots.

Pere Tapias
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Sopes, salses 
i acompanyaments
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Elaboració

Rentem la verdura i la tallem a trossos mitjans. 

Posem al foc una olla gran i fem un sofregit amb la ceba i el 
porro, picats finets. A continuació hi afegim l’aigua i, quan bulli, 
la carbassa, la pastanaga i la patata, la cabeça d’alls sencera i 
l’os de pernil. 

Ho deixem coure 30 minuts. Traiem de l’olla la cabeça d’alls i l’os 
de pernil i hi afegim els 4 formatgets, la sal i les 12 avellanes. 

Ho triturem tot amb una batedora elèctrica fins que no hi quedi 
cap grumoll. 

Si voleu, ho podeu servir a taula amanit amb oli d’Olesa, una 
mica d’orenga i retallons fets amb pa torrat i trossets de pernil 
salat.

Ingredients per a 
4 racions:

w 2 litres d’aigua
w 1 cullerada rasa 

de sal 
w 1 carbassa mitjana 
w 1 ceba 
w 1 porro 
w 1 pastanaga 
w 1 patata 
w 1 cabeça d’alls 
w 1 os de pernil
w 4 formatgets 
w 12 avellanes

Puré de carbassa

Tema del programa
La fruita seca

Dades de l’oient
Susanna Cabré Cherta (Olesa de Montserrat, el Baix Llobregat)

(Fotografia del plat a la pàgina 140)
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Elaboració

Tallem totes les verdures.

Posem tots els ingredients a bullir, excepte l’oli de coco (de l’en-
ciam, només hi posem les fulles verdes). 

Una vegada estigui tot bullit, ho triturem.

Quan ho servim, en calent, hi posem una miqueta d’oli de coco. 

Ingredients:

w bledes
w cebes
w enciam
w quinoa o civada
w oli de coco
w sal

Crema depurativa

Tema del programa
Plats lleugers per a després de Nadal (dietes depuratives)

Dades de l’oient
Isabel Trias Cornell (Barcelona, el Barcelonès)
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