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Disposicions

DEPARTAMENT
DE CULTURA

ACORD

GOV/52/2011, de 22 de març, pel qual es declara festa tradicional d’interès nacional 
els Tonis de Taradell.

Atès l’article 14.1 del Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu 
de Catalunya, que disposa que el Departament de Cultura ha d’iniciar d’ofici la 
declaració de les festes i dels elements festius patrimonials o tradicionals d’interès 
nacional, a proposta de la Direcció del Centre de Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional Catalana;

Atesa la Resolució del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, de 2 de 
novembre de 2010, per la qual s’incoa expedient per a la declaració com a festa 
tradicional d’interès nacional els Tonis de Taradell;

Atès que el Consell de la Cultura Popular i Tradicional el dia 3 de novembre de 
2010 va emetre informe favorable sobre l’expedient de declaració;

Vistes les al·legacions presentades pels interessats, les quals han estat favorables 
a la declaració;

D’acord amb l’article 6 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de 
la cultura popular i tradicional catalana i de l’associacionisme cultural i l’article 15 
del Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya;

Per tot això, a proposta del conseller de Cultura, el Govern

ACORDA:

—1 Declarar festa tradicional d’interès nacional els Tonis de Taradell i definir-ne 
les característiques, que consten en annex.

—2 Inscriure la declaració de la festa al Catàleg del Patrimoni Festiu de Cata-
lunya.

—3 Publicar íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquest 
Acord, de conformitat amb el que preveu l’article 15.2 del Decret 389/2006, de 17 
d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya, i notificar-lo a les persones o entitats 
responsables de l’organització de la festa o dels elements, a l’ajuntament i al consell 
comarcal corresponents.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar re-
curs potestatiu de reposició davant el Govern de la Generalitat de Catalunya en el 
termini d’un mes, o bé, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar, en tots dos casos, 
des de l’endemà de a publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o 
des de l’endemà de la corresponent notificació.

Barcelona, 22 de març de 2011

GERMÀ GORDÓ I AUBARELL

Secretari del Govern

ANNEX

Característiques de la festa

A l’arxiu parroquial de Taradell hi consten dades de la celebració de les festes en 
honor de Sant Antoni Abat des de 1780. Des dels inicis del segle XX fins el 1982, la 
festa dels Tonis s’organitzava a través de l’Associació de Sant Antoni Abat. El 1982 
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es va constituir l’actual Comissió de festes de Sant Antoni Abat i es va començar 
a organitzar la festa dels Tonis sense dependre de la parròquia. Des de llavors les 
festes dels Tonis de Taradell s’han celebrat de manera ininterrompuda durant el 
cap de setmana anterior al dia de Sant Antoni Abat (17 de gener), amb la única 
excepció de l’any 2002. La Comissió ha dut a terme una important recuperació i 
restauració de carros i carruatges així com de selles i guarniments i han aconseguit 
una important col·lecció.

El Passant dels tres tombs és l’acte central de les festes dels Tonis de Taradell. 
Es té constància que des de 1949 s’ha realitzat sempre. El dia del passant dels tres 
tombs la missa del diumenge està dedicada a Sant Antoni Abat i es canten els goigs 
de Sant Antoni a càrrec del cor parroquial. El dissabte abans del passant dels tres 
tombs es fa un gran repic de campanes anunciant la festa.

La festa comença amb l’esmorzar per als participants, la benedicció de les cavalle-
ries i el passant que està encapçalat per un capità, un abanderat i dos cordoners. La 
finalitat d’aquests càrrecs és representar la comissió obrint la comitiva, amb el carro 
del Sant i el carro de l’hereu i la pubilla del municipi. Per amenitzar el passant i fer-lo 
més atractiu s’intercalen grups musicals entre els carruatges. També hi participen 
els grallers de Taradell i el grup de bastoners de l’Esbart Dansaire de Taradell.

Tots els carruatges i eines disponibles a Taradell i alguns d’altres municipis de 
Catalunya surten al carrer degudament guarnits i carregats a la manera tradicional. 
Cada any es lliura a tots els participants en el passant un record de les festes dels 
Tonis. És l’acte que dóna per finalitzat el passant dels tres tombs.

Durant aquests dies també s’organitza una exposició temàtica relacionada amb 
el món rural i els oficis artesans. I el dissabte abans es fan les passejades en burro 
(que substitueixen les antigues curses) i cap el vespre s’encenen les fogueres de Sant 
Antoni Abat, que serveixen també per coure la botifarra, la cansalada i les llesques 
de pa, que, acompanyats per un rajolí de vi dels porrons seran repartits entre la gent. 
Aquest sopar popular es denomina “Tast del porc”.

(11.075.157)
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