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L’any 1982 un grup de persones van reprendre la 
festa creant la comissió de Sant Antoni Abat i des 
de llavors ja han passat 35 anys. Des de llavors hem 
set molta gent que hem treballat per poder tenir 
la nostra festa dels Tonis reconeguda com a Festa 
tradicional d‘interès nacional en reconeixement 
a diferents elements que s’han anat conservant 
com l’ofici, els cants dels goigs, l’abanderat i uns 
altres que s’han creat més tard, però no menys 
importants, com són les fogueres i el tast del porc, 
i sobretot un passant dels tres tombs lluint un 
material recuperat i conservat que forma part d’un 
patrimoni del poble de Taradell i de la comarca, i 
que fan que sigui un passant diferent als altres i 
que any rere any ens permet créixer i, no podem 
oblidar, que un dels elements més important és 
la participació de la gent del poble a la festa sigui 
activament o com espectadors/es.

Foto: Tonis Taradell I Tonis 2016

Els Tonis de 
Taradell, una Festa 
tradicional d’interès 
nacional

Com podreu veure aquest any hem volgut donar 
un aire més modern a la revista i hem fet canvis. 
També cal que ens adaptem a les exigències dels 
nous temps i les noves tecnologies com internet, 
xarxes socials… 

Aquest any presentem una festa amb la temàtica 
de la ceràmica i, com sempre un munt d’actes 
pensats perquè hi pugui participar gent de totes 
les edats i ja us avancem que tindrem un canvi en el 
recorregut del Passant que estarà més concentrat 
en el centre de la població i més visible per tota la 
gent que surt al carrer a gaudir de al festa.

La comissió treballa any rere any per la millora 
de qualitat de la festa i una de les preocupacions 
actuals i del futur és la protecció dels animals. 
Cal esmentar que gràcies a les més de 80 festes 
d’arreu de Catalunya donem l’opció que molts 
animals siguin domats i mantenir races d’animals 
que estaven en perill d’extinció com per exemple 
el burro català. És important fer esment que 
nosaltres vetllem perquè tots els animals que 
participen en el Passant dels tres tombs de Taradell 
siguin ben tractats i que no pateixin.

Per últim i desitjant que sigui del vostre grat la 
revista i els actes que tenim preparats per la propera 
festa, que tindrà lloc entre els dies 13 i 17 de 
gener de 2017, només ens queda agrair a totes 
les persones que col·laboren, ja siguin particulars 
o empreses, i a les administracions públiques que 
ens donen suport per seguir treballant any rere 
any per la conservació d’una festa tan arrelada al 
nostre poble com és la festa dels Tonis.

_

Comissió Tonis Taradell
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Gent de pagès, gent del poble, gent de ciutat, 
integrants de la Junta dels Tonis...

Bona nit!

Sóc aquí, avui, per parlar-vos del passat. I, com 
que és sant Antoni, d’un passat relacionat amb els 
animals i la pagesia.

Ho faré no amb documents històrics ni amb dades 
contrastades amb altres testimonis, sinó amb 
l’eina, menys precisa però més viva, del record. 
Perquè, com diu i canta Raimon, a la seva-meva 
edat tenim més records que projectes.

I ho vull fer, també, amb un punt de reivindicació: 
els jubilats, la gent gran, els vells, com a col·lectiu, 
tenim dret a parlar del passat i que se’ns escolti. 
Sortosament, aquí a Taradell, des del 2009, 
existeix un grup de persones que amb el nom de 
Fent memòria – Grup de recerca local es dediquen 

a donar veu a la gent gran. Els Tonis són una de 
les entitats que col·labora amb aquest projecte. 
Gràcies, doncs, Tonis, per donar-me aquesta 
oportunitat.

El passat a què em referiré correspon 
aproximadament als anys 50 del segle passat, 
quan jo era petit, i el circumscriuré territorialment 
a algunes de les masies de llevant del terme de 
Taradell. Aquestes masies, que ara citaré, eren 
considerades, des de La Codina on jo vivia,  els 
nostres veïns  i eren totes habitades, amb residents 
permanents, i compartien gairebé totes la categoria 
de masoveria. 

Són aquestes: Can Janet, can Vilarrasa, can Clos, 
can Pic, can Fuma, la Roca, l’Hostalet del Bou, la 
Codina, el Pujol, el Bou, la Caseta de l’Hortolà, 
Mansa, Masgrau i can Mascarell.

Els terrenys d’aquestes cases tenien més bosc que 
conreus, que eren de terra prima i vermellosa. Es 
miraven, potser amb un punt d’enveja, les masies 
de ponent, dels voltants del Gurri i Mont-rodon, 
amb conreus de terra blanca, més grassa i que 
produïen, deien, unes collites més abundants.

Tot el que diré d’aquestes masies de llevant i la 
seva gent està inspirat en un magnífic capítol del 
llibre Els Pagesos de Josep Pla que titula l’Autarquia 
lírica. En aquest capítol Pla parla d’una masoveria 
autàrquica, és a dir, que pràcticament s’autoabastia 
de tot el que necessitava i es convertia així en una 
entitat autosuficient. 

I què feien els nostres masovers, en aquella època, 
per tendir a la autosuficiència? Doncs treballar 
molt, tots, i gastar poc.

El treball. A pagès eren totalment laborables 
els 6 dies de la setmana i no hi havia vacances. 
Els diumenges es dedicaven a relacionar-se i a 
planificar. Era el dia en què, en sortir de missa, 
els caps de casa es trobaven als Quatre Cantons 
i intercanviaven informació i projectes. A la 

Foto: Bernat Cedó I Tonis 2016

Sant Antoni: 
animals i pagesia
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tarda es feia un volt pels camps, sense cansar-
se –el diumenge era per reposar- i sempre amb 
la vista posada cap al dilluns. A més, calia tenir 
cura del bestiar, amb necessitats que no coneixien 
diumenges ni festius. 

Potser els moments de més calma a pagès eren a 
l’hivern, quan plovia o nevava. El dia curt i el fred 
convidaven a seure a la vora del foc. Torno a citar 
Josep Pla:

- Quan ve l’hivern i arriba l’hora baixa, i 
acabats ja els treballs del camp cal recollir-se a 
casa..., llavors què feu, com passeu el temps?

- Quan comença de fosquejar- em respongué 
sentenciosament- és l’hora de donar menjar 
als animals.

- Però... i després?

- Després ens acostem al foc, ens asseiem a 
l’escon i pensem.

- I cada dia feu igual?

- No senyor. Cada dia és diferent. Moltes 
vegades només seiem.

A pagès es tocaven moltes tecles i hi havia feina 
per tothom. En el meu cas particular (amb un avi, 
els pares i quatre fills), l’avi s’ocupava d’una part 
de l’hort, d’estellar llenya i dels porcs, fins i tot 
de la venda dels garrins, que era una operació 
comercial amb preus molt oscil·lants i sotmesos al 

regateig constant. La mare, el menjar i el rebost, la 
roba, els conills i les gallines. El pare, els camps, les 
vaques, l’euga, les eines i les màquines agrícoles 
(carros, arades, dalladora) i les reparacions (el 
que ara en diríem bricolatge) de la casa i el seu 
entorn. Els fills, i segons l’edat, guardar vaques, 
portar menjar al camp, esbrinar blat de moro, 
arrencar naps, treure rocs dels conreus... Alguns 
d’aquests treballs comportaven l’entrada de diners 
en metàl·lic (llet, porcs, aviram, vedells,...) però no 
eren suficients i s’havia de completar amb treball 
per compte d’altri, especialment feines del camp i 
transport. Penseu que en aquestes cases, com és 
lògic, hi havia un seguit de productes que calia 
comprar: oli, vi, sucre i condiments, fruita, vestit, 
calçat, neteja, ...

Fa un moment m’he referit al treball per compte 
d’altri. A Taradell hi havia fàbriques (la sirena del 
Vapor marcava també els nostres horaris). Algunes 
dones i noies de pagès anaven a fer-hi les vuit 
hores, com a bitllaires o teixidores. És especialment 
remarcable, amb ulls d’avui, el fet que un grup de 
dones de Vilalleons venien a treballar a la fàbrica. 
Jo havia sentit les seves converses i rialles quan 
passaven, a peu, molt a prop de casa,  a quarts de 
cinc del matí...

Al costat de treballar tots i molt, calia no gastar. Ho 
explicaré a partir de dos conceptes que avui són 
ben vius i que tothom sap de què va: el reciclatge 
i la pobresa energètica. D’entrada cal dir que no 
hi havia el problema de les deixalles. Penseu que 
no es feia servir el plàstic. Amb un any amb prou 
feines recollíem quatre llaunes, que dipositàvem 
en un forat, darrera la casa. Quant a les deixalles 
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orgàniques existia la cèlebre galleda dels porcs: 
allà hi anaven a parar les restes de la cuina, que 
no havien estat devorades per gats i gossos, i al 
vespre s’hi afegien segones, una mica d’aigua i 
s’abocava a l’obi dels porcs. Ells s’encarregaven 
de tornar-nos-ho reciclat en forma de botifarres i 
llonganisses. Hi havia, a més, el reciclatge real de 
roba i eines. La roba, quan es gastava o s’estripava, 
es cosia, es sargia i s’apedaçava. Les eines gastades 
per l’ús es reparaven, com les aixades i les fangues, 
que es portaven a llossar a cal ferrer.

Com que no hi havia ni corrent elèctric, ni motors, 
ni calefacció, ni aigua corrent, no teníem despeses 
en aquests capítols. Ara diríem que érem pobres 
energètics, i pobres de solemnitat. Per no allargar-
me més, que ho podria fer i en tinc moltes ganes, 
us explicaré com havíem resolt això de l’aigua. 
Un dia, no fa molt temps, vaig sentir parlar de 
les aigües grises, amb l’argument que no era bo 
llençar aigua potable als wàters. Per tant, a les 
cases avançades calia habilitar un doble circuit 
d’aigua. Llavors vaig pensar que nosaltres, quan 
jo era petit, teníem tres classes d’aigua, totes 
provinents de la pluja. En general, les cases de 
pagès de què parlo no tenien cap riu a prop ni 

cap deu d’aigua permanent ni prou abundant. En 
el meu cas particular hi havia una font, de raig 
intermitent, l’aigua de la qual s’havia canalitzat 
fins a un pou-cisterna. Aquest era l’aigua de boca. 
A més, entorn de la casa, hi havia una zona erma, 
amb pedra i poca terra, amb un pendent suau. 
Quan plovia, l’aigua s’escorria avall ràpidament. 
Amb uns cop d’aixada al lloc oportú, aquesta aigua 
era canalitzada cap a la bassa, dipòsit d’aigua a cel 
obert de què disposaven totes les cases. Al costat 
de la bassa hi havia un pou i quan s’omplia la 
bassa també s’omplia el pou per filtració. L’aigua 
del pou, més neta que la de la bassa però encara 
tèrbola, servia per rentar plats i pel bestiar que, 
per la raó que fos, havia de beure a la cort. Perquè 
normalment les vaques i l’euga sortien un cop al 
dia a beure directament a la bassa. En moments de 
molta pluja, el sobrant de la bassa anava a parar 
a dues basses més, que eren al costat dels horts.

De com es vivia sense corrent elèctric, sense 
motors, sense calefacció, us en parlaré un altre 
dia, si s’escau. 

Ara només em queda agrair-vos la vostra atenció 
tot esperant que algunes de les coses que he dit us 
serveixin per recordar-ne, també, d’altres i per mirar, 
potser amb uns altres ulls, els invents i progressos 
materials que tots, ara, anem vivint.

Bona festa de Sant Antoni!

_
Francesc Homs Soler

Foto: Tonis Taradell I Tonis 2016
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L’Associació Tonis Taradell va acordar entregar al 
Super3 el premi Toni d’Honor en reconeixement 
a la seva llarga trajectòria, que l’11 de febrer 
arribarà als 25 anys i que l’ha convertit en el club 
infantil més gran d’Europa. Els Tonis Taradell han 
destacat “l’objectiu del Super3, que és aconseguir 
que els súpers hi trobin un espai de diversió i 
entreteniment de qualitat, i també una finestra 
propera per crear, expressar-se i relacionar-se”. 
També han valorat “la posada en marxa per part 
del Super3 de diverses accions com programes 
educatius, la revista Súpers! o, fins i tot, la Festa 
dels Súpers”.

Segons aquesta associació, “la voluntat 
pedagògica del Super3 cap als més petits i els 
valors que transmet han estat claus per ser escollit 
Toni d’Honor. Els Tonis Taradell han afirmat que 

“comparteixen aquesta filosofia, ja que fa molts 
anys que treballen amb l’objectiu de difondre la 
cultura popular i tradicional del territori als més 
petits”.

La figura institucional del Toni d’Honor es va crear 
l’any 2012 amb la intenció de fer un reconeixement 
a una persona, empresa, associació o institució 
que, a  través del seu treball, difongui els elements 
patrimonials i culturals del territori català.

Les festes dels Tonis Taradell s’han convertit en una 
de les celebracions dels Tres Tombs més importants 
i representatives de Catalunya. Aquesta cita ha 
estat declarada festa tradicional d’interès nacional 
per part del Consell de la Cultura Popular i 
Tradicional de la Generalitat de Catalunya.

_
Font: www.ccma.cat (Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals)

Foto: Bernat Cedó I Tonis 2016

El Super3, Toni 
d’Honor dels Tonis 
Taradell pels seus 
25 anys
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L’any 1965 Mossèn Joan Vilacís va escriure el llibre 
Guia de les Fonts de Taradell on explica el lloc on 
es troben les fonts de Taradell. En aquells anys hi 
havia 72 fonts al nostre terme municipal i moltes 
d’aquestes fonts eren dignes de visitar-les. Ni havia 
de raig, de salt, d’aigua vista o de biot. 

Durant els darrers dos o tres anys, amb molta 
paciència i algun col·laborador, he mirat si trobava 
aquestes fonts perquè els anys 70 les havia vist 
quasi totes. Ara algunes no les hem trobat, algunes 
les han tapat amb terra; moltes les hem trobat 
però ja no ragen i estan abandonades i algunes 
que encara ragen, quasi totes estan contaminades. 

A continuació adjunto el nom de les 72 fonts que 
hi havia a Taradell l’any 1965.

Les fonts de 
Taradell

Font Gran
Font del Molí de l’Esquís
Font de la Madriguera
Font de la Marenga
Font del Puig
Font del Molist
Font del Pla de les Albes
Font de la Casanova del Gravat
Font de Bellpuig
Font del Cassanell
Font de Tarrés
Font de Fontantiga
Font de Can Just
Font de les Hortes
Font de Sant Jaume
Font de la Resclosa del Molist
Font de la Foguera
Font del Molí de Bellpuig
Font de Can Quel Tropes
Font Rodona
Font Xica
Font del tancat de Llagostera
Font de Cal Monjo
Font de la Canalota

Font de Llagostera d’Avall
Font del Generó
Font de la Serra
Font de Penedes
Font de la casa Nova del Vivet
Font de Sant Quirze
Font del Rabató
Font del Pujol
Fonteta del Bou
Font del Xumet
Font de Pratsevall
Font de la Valldevall
Font de Can Clos
Font de Can Fuma
Font de l’Horta del Ricart
Font de la Codina
Font de Can Mascarell
Fontasana
Font Nova
Font del Ferro
Font de l’Horta del Bou
Font Groga
Font de Mansa
Font de la Caseta de l’Hortelà

Font de Masgrau
Font de la Casa Nova del Vilar
Font del Castell d’en Boix
Font de la Vallmitjana
Font Fresca de l’Esquís
Font de Gasala
Font del Carme
Font de Vilacís d’Avall
Font d’en Déu
Font dels Segadors
Font del Raig
Font de Can Puigmorenc
Font dels Degotalls
Font de l’Horta de Can Boix
Font de Ca la Polida
Font de Can Girapells
Font d’en Quintana
Font de la Raconada
Font del Pi
Font de Goitallops
Font de l’Horta de Vilacís d’Amunt
Font del Regalet
Font Calenta
Font de Sant Antoni

Foto: Miquel Vilardell I 2016
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Què ha passat que en els últims 50 anys han 
desaparegut o s’han abandonat bona part 
d’aquestes fonts? Als anys 70 les cases de 
pagès del nostre terme només hi havia un 7% 
que tenien aigua municipal i s’havien de refiar 
de les fonts o pous o basses que tenien més a 
prop. Ara, l’any 2016, el 98% de les cases de 
pagès tenen aigua municipal. Per això, moltes 
d’aquestes fonts han acabat desapareixent o les 
han abandonat. 

Una altra cosa que ha passat és que quasi totes 
les fonts del nostres terme rústic que queden 
estan contaminades. Alguns propietaris ja no 
se’n cuiden i la gent no  va a visitar-les. No vull 
pas fer un recompte de les fonts desaparegudes 
ni tampoc de les que encara es conserven en 
vida, que n’hi ha poques. 

Les fonts s’han contaminat perquè a pagès ja 
no és el què era. L’any 1975 hi havia al nostre 
terme 105 cases de pagès i qui més qui menys 
tenia caps de bestiar i portava terra i l’aigua 
no estava contaminada. Què ha passat? Van 
venir uns quants especuladors, van muntar 
aquestes grans granges i ara tenim més caps de 
bestiar que hectàrees de terra per consumir els 
purins i el sòl rústic l’han destruït, l’han trinxat 
i l’han embrutat. Aquests especuladors han fet 
desaparèixer els pagesos i molta gent encara viu 
a pagès però no en fan. 

Quina activitat fan aquestes 105 cases de pagès 
actualment?

 › 55 cases que hi viuen però no fan de 
pagès

 › 15 cases que serveixen per segona 
residència

 › 14 cases que encara fan de pagès

 › 11 cases tancades

 › 2 cases que serveixen de restaurant

 › 2 cases són aterrades però surten en el cadastre 
rústic

 › 2 cases fan turisme rural

 › 2 cases hi ha una hípica

 › 1 casa és un centre Residencial d’Acció Educativa 
(CRAE)

 › 1 casa és un centre de colònies

Les organitzacions agràries de Catalunya alerten 
que el sector ha perdut, en els últims 20 anys, 
la meitat dels seus agricultors i ha passat dels 
50.938 que hi havia l’any 1994 als 26.038 que hi 
havia a finals del 2015. 

En el món rural però, ni quan hi ha eleccions 
perquè el percentatge dels pagesos és tant petit 
que els governants no se’n recorden perquè els 
pagesos sempre han estat, són i seran els grans 
abandonats d’aquests país. Per tant, la seva 
reacció és abandonar els pagesos perquè són pocs 
i es queixen molt. 

Algun dia tots plegats pagaran aquest descontrol 
que hi ha, perquè vivim en un país que hi ha un 
desconeixement total del sòl rústic i el món rural. 

Acabo aquestes ratlles desitjant a tothom una 
gran diada de Sant Antoni Abat i a tots els Tonis 
felicitar-los per aquesta gran festa que fan. Que 
tinguin salut i energia per continuar regalant a tot 
el poble i a tot el món aquesta tradició que és un 
dels tresors més ben preuats que tenim a Taradell. 

_
Jaume Miralpeix i Cruells
Setembre 2016

 



Programa d’actes
TONIS TARADELL 2017

23 des.
De 10.30 h a 13:30 h

Passeig amb carro pels carrers de Taradell
L’Associació de Botiguers de Taradell, prèviament i a 
través dels seus establiments, repartiran tiquets.

27, 28, 29 i 30 des.
2n Camp de treball local del Programa
Educatiu de l’Alzinar
Activitat organitzada per Mas Can Pic, Tonis Taradell 
i el Puntal per ajudar a portar a terme el programa 
educatiu de l’Alzinar. Cal inscriure’s presencialment al 
Puntal o via mail a info@tonistaradell.com abans del 
20 de desembre. Places limitades.

13 gen.
5a Trobada d’autocaravanes de Taradell
Horari d’arribada: de divendres a les 14 hores fins 
al  vespre. La comissió vol agrair als propietaris dels 
terrenys Mas Reig, Família Oliver i a l’Ajuntament la 
cessió dels terrenys per les zones d’aparcament.

Lloguer de vehicles: Campulié Rent
Amb el suport de: Càmping La Vall, Autosuministres Vic 
i Jòdul.

18.00 h I Biblioteca Antoni Pladevall i Font (Can Costa i Font)

L’hora del conte 
‘Fangtàstic’ de càntirs i contes tornejats!

18.30 h I Can Costa i Font (Sala del mig)

Taller per conèixer l’ofici de la ceràmica 
A càrrec de Paquita Clot amb la col·laboració
d’alumnes de l’IES Taradell. Activitat per a nens i nenes 
d’entre 3 i 10 anys. 

14 gen.
De 10.00 h a 14.00 h I Ràdio Taradell

Els Tonis en directe per Ràdio Taradell
Podeu escoltar-ho al 106,7 o a través del web
www.radiotaradell.com

10.00 h
Menjars de Sant Antoni a càrrec de Montserrat Barrachina

10.30 h
Parlem amb Joan Serra

11.15 h
Parlem de la Fira del Tupí de Sant Julià de Vilatorta

12.00 h
Entrevista als organitzadors de la Festa dels Tonis de Taradell

13.00 h
Parlem amb l’Hereu i coneixem els candidats a Hereu 2017
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13.00 h

Repic de campanes. Anunci festa dels Tonis 2017

16.00 h I Carpa i jardins de Can Costa i Font

Passejada amb burros catalans

16.30 h I Carpa i jardins de Can Costa i Font

Guixot de 8
Activitat infantil. Hi haurà berenar per a tots el nens.

18.30 h I Biblioteca Antoni Pladevall i Font (Can Costa i Font)

Presentació i inauguració de l’Exposició sobre 
ceràmica dedicada a Joan Serra
Taula rodona dedicada a la ceràmica. Participen 
l’Ajuntament de Breda, l’Ajuntament de Verdú i 
l’Associació Catalana de la Ceràmica.

Exposició oberta al públic del 9 de gener al 20 de febrer.

19.30 h

Encesa de les fogueres de Sant Antoni Abat i 
tast del porc
Venda de tiquets del 2 gener al 14 gener a: bar de Can 
Costa, Rosa moda, Celler, Ca la Nuri i forn Sant Sebastià.

21.00 h I Can Costa i Font

Presentació de la festa dels Tonis 2017
A càrrec de Marc Güell i Laura Duran i amb la 
col·laboració de l’Esbart Dansaire Sant Genís de Taradell.

Pregó
A càrrec d’Eva Leucó Sanchez, directora de la Biblioteca 
Antoni Pladevall i Font de Taradell

A qui reconeixem?

Presentació dels candidats a Hereu 2017

Proclamació de l’Hereu 2017

Presentació 6è Toni d’honor

Lliurament de la bandera a l’abanderat 2017

Sorteig de dues paneres
Gentilesa de l’Agrupació de Botiguers de Taradell

15 gen.
9.00 h I Alzinar de la Roca

Tradicional esmorzar
Pels participants al Passant dels Tres Tombs.

10.00 h I Aparcament de la carpa

Demostracions de feines que es feien 
antigament amb els animals

10.00 h I Ajuntament de Taradell

Recepció d’autoritats i entrega del Toni d’honor

10.30 h I Església

Ofici solemne
Ofici ofert pel mossèn del poble i acompanyat del Cor 
Parroquial, que acabarà la missa amb el cant dels Goigs 
de Sant Antoni Abat.

11.30 h 

Sortida de l’abanderat i dels cordoners amb la 
bandera de Sant Antoni Abat
Acompanyament de l’Orquestra Genisenca.

11.45 h 

Benedicció de la bandera, dels panets de Sant 
Antoni i de les cavallaries i inici del passant dels 
Tres Tombs pels carrers del poble
Amb la participació de l’Abanderat 2017, l’Abanderat 
infantil a càrrec de Ponicat, l’hereu 2017 i la pubilla, el 
carro del convidat d’honor, el carro del Sant, els grallers 
i bastoners de l’Esbart Dansaire Sant Genís, l’Orquestra 
Genisenca de Taradell, les AMPA de les escoles de Taradell 
i tot el material de l’Alzinar de la Roca.

Passant presentat per Ràdio Taradell i Joaquim Pujadas.

13.30 h 

Lliurament de recordatoris
Tindran recordatori tots els participants. Els entregaran 
les autoritats presents a davant de l’Ajuntament.

17 gen.
11.30 h I Església

Missa en honor a Sant Antoni Abat

De 10.00 h a 15.00 h I Passeig de Sant Genís (davant l’església)

13a Fira de liquidacions d’estocs ‘Duros a 4 peles’
Activitat organitzada per l’Agrupació de Botiguers de 
Taradell.

17.30 h 

Acte lúdic per la recollida de fons per la 
investigació de l’X-ALD
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Com vius la Festa dels Tonis de Taradell? 
Explica’ns-ho publicant imatges amb les etiquetes 
#tonistaradell17 i #instaosona i entraràs en el 
sorteig d’un menú de cap de setmana per a 2 
persones al restaurant Hotel Rosa de Taradell.

El jove taradellenc Bernat Cedó (@bernat_cedo) 
va ser el guanyador de la tercera edició del concurs 
d’Instagram de la Festa dels Tonis de Taradell. Amb 
194 vots es va imposar als altres dos finalistes, 
Albert Carol (@albertcb8) i Mas Gasala (@masgasala).  
Cedó va poder gaudir d’un menú de cap de 
setmana per a dues persones al restaurant La Roca 
de Taradell, gentilesa de Tonis Taradell. El concurs 
va ser tot un èxit i va aconseguir un rècord de 
participació, amb més de 220 fotos etiquetades 
amb #tonistaradell16 i #instaosona.

4t CONCURS

d’Instagram
Tonis Taradell’17

Bases del concurs:

 › Temàtica: Festa dels Tonis de Taradell

 › Cal seguir@instaosona. I si tens Twitter, també 
cal seguir @TonisTaradell.

 › Només s’acceptaran fotos publicades entre el 
13/1/2017 i 19/1/2017

 › Es demanarà la imatge original.

 › Es poden publicar tantes fotos com es vulgui 
per persona.

 › No etiqueteu les fotografies antigues. 
Gràcies!



TONIS TARADELL 2017PUBLICITAT20 TONIS TARADELL 2017PUBLICITAT20



TONIS TARADELL 2017 L’HEREU’17. QUI SERÀ? 21

10 entitats del poble han escollit els següents 
candidats a Hereu de Taradell 2017, que aquest 
any són nois nascuts l’any 1994.

Tothom podrà escollir l’hereu 2017 omplint la 
butlleta que trobareu adjunta al tiquet del tast del 
porc.

Podreu deixar les butlletes a les diferents bústies 
que trobareu al bar de Can Costa i Font i als 
establiments de Rosa Moda, el Celler Nou i l’Àrea 
de Serveis Taradell.

Foto: Bernat Cedó I Tonis 2016

Qui serà l’hereu?

Francesc
Jordà Casadevall

Jordi
Serra Casas

Nil
Brugulat López

En el cas que no tingueu butlletes les podeu 
comprar als llocs esmentats o bé als membres de 
la junta. Us animem doncs, a participar! Només 
recordar-vos que únicament entraran al sorteig de 
la panera les butlletes que s’hagin dipositat a les 
bústies esmentades.

els candidats
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Aquest 2017 celebrarem el 30è aniversari de la 
Biblioteca que es va inaugurar el 4 de juny de 1987 
amb el nom de Biblioteca Popular de Taradell i gràcies 
a un conveni signat per l’Ajuntament  de Taradell, la 
Diputació de Barcelona  i la Caixa de Manlleu. 

La biblioteca estava situada al primer pis de l’antiga 
Caixa de Manlleu, un cèntric local que en pocs anys 
va quedar petit i desfasat.  L’any 2003 la biblioteca 
es va traslladar a l’edifici de Can Costa, on tres anys 
abans s’hi havia inaugurat el Centre Cultural Costa 
i Font, i va passar a anomenar-se Biblioteca Antoni 
Pladevall i Font en honor a l’erudit i historiador local. 
La modernització de la biblioteca va ser evident a tots 
nivells, la informatizació del seu fons i dels seus serveis,  
el seu interior lluminós, funcional  i agradable  van fer 
que el seu ús es multipliqués entre els taradellencs de 
totes les edats.

I és en aquest context que neix la col·laboració amb 
els Tonis de Taradell  quan  l’any 2004 proposen a 
la Biblioteca dedicar un espai  d’aquesta a en Joan 
LLeopart, en Joan del Colomer, en reconeixement a 
la gran tasca de preservació i recuperació  d’objectes 
de la vida a pagès que va fer durant tota la seva 
vida. Per la biblioteca aquesta proposta va ser una 
clara oportunitat per crear el que s’anomena un fons 
especial: l’Espai Joan del Colomer. L’objectiu dels fons 
especials de les biblioteques és reunir el màxim de 
documents possibles sobre un tema per aconseguir-
ne una especialització que gairebé sempre està 
vinculada al territori. En el cas de Taradell, el món rural 
era un tema perfecte, vinculat a la població, al territori 

i alhora a una de les seves festes més importants, la 
de Sant Antoni Abat. 

El gener de 2004 es va inaugurar l’Espai Joan del 
Colomer que ja aplega més de 300 documents de 
temàtica rural que al llarg d’aquests dotze anys ha 
anat augmentant a través de noves adquisicions 
de procedència diversa. S’hi poden trobar des de 
llibres sobre masies, carruatges, guarniments, eines i 
feines del camp i ja és un clar referent del món rural 
en l’àmbit de les biblioteques. Aquest fons es pot 
consultar a www.bibliotecataradell.cat

Des de llavors cada mes de gener durant la Festa 
dels Tonis i amb la seva col·laboració  s’organitzen 
a la biblioteca exposicions, presentacions de llibres i 
xerrades relacionades  amb la vida a pagès.

_
Biblioteca Antoni Pladevall i Font

Foto: Biblioteca Antoni Pladevall i Font I 2016

2017: 30è aniversari
Biblioteca Antoni 
Pladevall i Font
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El Gremi de Tonis de Manlleu, és qui organitza cada 
mes de gener la seva festa patronal, una de les 
més antigues del calendari festiu de Manlleu i que 
ja celebraven fa més d’un segle els traginers i els 
taverners locals. Després del passant dels Tres Tombs 
es balla el Ball del ciri  a la Plaça Fra Bernadí, un dels 
elements més característics de la festa.

Els Tonis de Manlleu: a cavall de 
la devoció i la festa 
Joan Arimany 
Manlleu: Museu del Ter, DL 2014

A Navarcles es va celebrar la festa de Sant Antoni 
per primera vegada l’any 1883. A més del tradicional 
repic de campanes, la desfilada de cavalleries i la 
benedicció dels animals, un dels actes més esperats 
era la repartició de coca i barreja a casa del banderer 
de l’any i ja a la tarda o a la nit, el sorteig de la toia i 
el ball de rams.

125 anys de la Festa de Sant Antoni 
a Navarcles 
Lluís Tarradelles, Elisabeth Tudó i Llorenç Ferrer Alòs 
Navarcles: Ajuntament de Navarcles, 2008

Aquest magnífic llibre descriu les diferents modalitats 
de construcció de pedra seca, veritable joia de 
l’arquitectura popular i les seves utilitats vinculades a 
la vida pagesa del nostre país. 

Les construccions de pedra seca: inventari 
de les cabanes de volta, balmes murades i 
aljubs a les Terres de Lleida 
Fèlix Martín Vilaseca i Josep Preixens 
Lleida: Pagès, 2005

Els autors dediquen la major part del llibre a fer un 
inventari exhaustiu dels masos del municipi veïnat 
per veïnat, amb un estudi previ dels noms i una 
història del terme i la seva demografia. Acompanyen 
al text nombroses fotografies antigues i actuals que 
permeten veure l’evolució de les construccions. 

Els Masos de Vallfogona de Ripollès 
Perfecte Costa i Miquel Saña 
P.Costa, M.Saña, DL 2014

Tria de
novetats
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Ja fa 25 anys que va aparèixer Guixot de 8, el 
1991, a Rubí. De llavors a ençà el món ha canviat i 
força. No se si per a bé o per a mal, però segur  que 
hi ha coses que han canviat per anar millor: una, 
és la consciència que no podem omplir el planeta 
de merda i l’altre que el joc pot convertir-se en un 
espectacle de carrer. Evidentment que hi ha més 
canvis positius, però aquests us toca a vosaltres de 
descobrir-los.

Nosaltres tenim clar que hem participat en els dos 
que apuntàvem. De llavors a ençà hem recuperat 
unes 30 tones de ferralla i un edifici de 3.000 m2, i 
vam començar quan la recuperació era una utopia  
pròpia de la gent del nord, que com deia en Pere 
IV, la gent d’allà és més neta, culta i feliç. A la 
vegada hem creat un nou tipus d’espectacle basat 
en el joc, l’escultura interactiva, els enginys amb la 
física bàsica com a protagonista. Un invent, aquest 
de convertir el joc en espectacle, que després s’ha 
copiat, reinventat, plagiat, versionat ...

Com que estem molt contents del paper que hem 
tingut la sort d’interpretar ho volem celebrar amb 
tu que d’una manera o altra ens has ajudat a 
tirar endavant aquest projecte que mai va ser un 
projecte fins que ja va ser una petita realitat.

25 anys de
Guixot de 8

+ info
c. Mossèn Cinto Verdaguer, s/n 
08552 Taradell

T. (0034) 93 812 40 89 o 619 76 07 81
info@guixotde8.com
www.guixotde8.com
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Quin ocell dorm a la palla?

Amic Lluís:

Va passant  el temps i, de nou, torno a complir 
amb el deure amical que tinc amb tu d’escriure’t  
per seguir mantenint el contacte,  encara que sigui 
de manera irreal, no palpable. Serveixin, doncs, 
aquestes paraules, d’encapçalament del que 
t’explicaré.

Aquesta vegada, més que d’una altra cosa, et 
parlaré dels nostres Tonis que, com sempre, 
mantenen ben viva l’entitat  amb les seves  
interessants activitats.

Des de l’any 2012 que es va implantar la 
figura del Toni d’honor amb la intenció de fer 
un reconeixement  a una persona, empresa i 
associació que, mitjançant el seu treball, difongui 
els elements patrimonials i culturals de la comarca 
o del nostre poble ha aportat un valor afegit a la 
Festa, essent molt ben acceptada per tothom.

Parlant amb en Josep Preseguer, president dels 
Tonis, em va dir que, actualment, a la Junta hi 
ha cinc persones, entre nois i noies, que varen 
ser Pubilla o Hereu; això vol dir que aquests joves 
s’estimen les nostres tradicions i que desitgen  
aportar la seva col·laboració per cooperar en tot 
el que convingui fer per al bon funcionament i 
continuïtat  de l’entitat. Els felicito.

També vull  informar-te que el proppassat any van 
visitar l’exposició de l’espai l’Alzinar de la Roca 
més de quatre-centes  persones. És evident que 
hi ha  un interès ben viu pel seu contingut. Val la 
pena  visitar-lo. A mi m’emociona i , per l’edat que 
tinc, em transporta envers la meva infantesa, quan 
llavors havia vist els carros i les eines del camp en 
funcionament. Recomano als vilatans de Taradell  

Endevina, 
endevinalla...

que si ja fa temps que el van visitar, hi tornin, i als 
que no hi han anat, que hi vagin. Dels utillatges 
allà exposats criden l’atenció els guarniments que 
portaven els animals de tir que, els basters, amb el 
seu saber fer, adornaven amb  gran destresa.

Foto: Tonis Taradell I Tonis 2016

 

A finals de juny de l’any passat, a la masia del Colomer, 
en el camp dels ametllers,  es va fer un anomenat 
taller de segar. Als assistents se’ls va mostrar i ensenyar 
la manera  com se segava a mà amb el volant. Un 
treball que calia  saber-lo fer bé, o sigui, era un ofici 
que requeria molta habilitat. Els segadors, prou 
que ho saps, havien d’anar vestits de manera que 
quedessin protegits de possibles contrarietats que els 
poguessin ocórrer mentre segaven. Per exemple, a la 
mà esquerra, s’hi posaven un esclopet de fusta, que 
els resguardava  de fer-se un tall amb el volant.
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Pensant en el camp dels ametllers del Colomer, 
m’ha vingut a la memòria que tots els camps han 
tingut, tenen o haurien de tenir un nom que els 
identifiqui, per així conèixer on estan ubicats en les 
terres de la masia i també els dels camps esparsos 
de diferents propietaris que envolten el terme del 
poble.  

És bonic observar els camps, des de quan es 
llauren, se sembren, com creixen els sembrats, fins  
que arriba l’hora de la recol·lecció. És bo per a les 
persones apreciar aquest  cicle circular natural que 
dignifica el treball emprat i al final de tot el seu 
procés, d’una manera o altra, ens proveeix aliment. 

Acabo aquest escrit donant-te molts records de 
part meva i dels Tonis.

_
Rosa Codina, filla de can Marxant

 

(Resposta a l’endevinalla antiga: la gallina)

Foto: Montse Mas I 2016Foto: Montse Mas I 2016

Foto: Montse Mas I 2016
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 › 4 fulles per persona de caps d’enciam
 › 3 o 4 patates cuites amb pell
 › Salmó fumat
 › 1 ou, sal, llimona
 › Gambes (4 per persona)

ingredients

Dels caps d’enciam, n’agafarem 4 fulles per 
persona, les més grossetes. Pelem les patates i les 
tallem a daus. Hi barregem el salmó fumat també 
tallat a daus. Se’n posa una cullerada a sobre de 
cada fulla. Es fa una maionesa amb l’ou, l’oli, unes 
gotes de llimona o vinagre i sal. 

Fregim els caps de les gambes. I el suquet que 
en fan el barregem a la maionesa, que en posem 
una tira per sobre de les fulles plenes de patates 
i salmó. A sobre hi posem una gamba pelada i 
fregida (molt poc), arrebossada amb tempura 
(aigua i farina ben barrejat). Queda boníssim!

elaboració

 › 4 cuixes de pollastre desossades
 › 4 escamarlans
 › 4 espàrrecs verds
 › 2 cebes
 › 2 pastanagues
 › 2 alls
 › Vi blanc
 › 1 tomàquet madur
 › Caldo
 › Bolets
 › Sal, pebre i oli

ingredients

Agafem les cuixes desossades i, a la part interior, 
hi col·loquem un escamarlà i un espàrrec verd per 
cada cuixa. Ho tapem i les lliguem. Salpebrem 
les cuixes i les daurem en una cassola amb una 
mica d’oli. Les retirem i sofregim la ceba amb 
la pastanaga talladeta. Quan ja tingui color hi 
afegim els alls picats i després el tomàquet. Tirem 
el vi blanc perquè redueixi i hi afegim els bolets i el 
pollastre i ho remullem amb el caldo. Ho tapem i 
deixem que es cogui tot junt uns 30 minuts.

elaboració

CAPS D’ENCIAM
O ‘COGOLLOS’

POLLASTRE
FARCIT D’ESCAMARLANS

Montserrat Barrachina
Les receptes de la
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Per a la massa:
 › 300 grs. de farina
 › 200 grs. de mantega
 › 250 grs. de sucre
 › 4 ous
 › 1 sobre de llevat
 › La ratlladura de 3 taronges i 125 ml. de suc de 

taronja

Per a la decoració:
 › 1 got de sucre
 › 1 got de suc de taronja
 › 100 grs. de mantega
 › 1 cullerada plena de Maizena

ingredients

Es barreja el sucre i la ratlladura de taronja, s’hi 
afegeix la mantega i els ous i es barreja ben bé. 
S’hi incorpora la farina, el suc i el llevat i es treballa 
fins que quedi una massa homogènia. S’aboca en 
un motlle rodó untat amb mantega i es posa al 
forn a uns 170 ºC. Es deixa coure. Un cop cuit es 
deixa refredar i es desmotlla.

Mentre es cou el bescuit es posa en un cassó el 
sucre i el suc de taronja i es deixa coure fins que 
redueix una mica. S’hi afegeix la Maizena desfeta 
amb una mica d’aigua i quan comença a espessir 
es retira del foc. Es deixa refredar i es posa en el 
pot del pimer, s’hi afegeix la mantega i es bat fins 
que quedi cremós.

Partim el bescuit amb dues vegades. S’hi posa la 
crema de taronja. Un cop torna a estat muntat es 
cobreix de xocolata desfeta al bany maria i amb 
una màniga pastissera hi posem crema de taronja 
que ens ha sobrat i decorem el pastís.

elaboració

 › 100 grs. de torró de Xixona
 › 200 grs. de sucre
 › 400 grs. de nata muntada
 › 3 rovells d’ou
 › 3 culleradetes de cafè soluble
 › 1 raget de brandi

ingredients

Piquem el torró i l’aixafem amb una forquilla.

Barregem la nata amb el sucre, els rovells, el 
Nescafè dissolt en el brandi i el torró. En fem 
una pasta ben homogènia. Posem la massa al 
congelador i quan comenci a quallar ho batem 
enèrgicament.

Ho tornem a posar al congelador fins que sigui gelat.

Ho servim en copes decorant-ho amb trossets de 
torró.

elaboració

PASTÍS
DE TARONJA

GELAT
DE XIXONA AL CAFÈ
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President
Josep Preseguer

Secretaria
Núria Vivet i Gemma Preseguer

Tresoreria
Lluís Muntal i Jaume Miralpeix

Passant
Isidre Sayós, Felip Vallmitjana, Bernat Ausió i Jordi 
Merino

Alzinar
Miquel Griera, Dani Corrius, Ivan Morcillo, Ramon 
Preseguer, Joan Serra, Josep Pratdesaba, Aleix Comas, 
Bernat Ausió, David Tuneu, Jordi Sayós, Lluís Trabal i 
Josep Masgrau

Promoció i xarxes socials
Sílvia Arau i Anna Piella

Actes Centre Cultural
Núria Vivet, Sílvia Arau, Josep Puig, Laura Sentmartí 
i Bernat Pladevall

Tast del Porc
Guillem Formiguera, Miquel Bigas i Joan Puig

Patrimoni
Alba Prat i Josep Puig

Foto: Miquel Vilardell I 2016
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Primer. “No és el poble el que fa una pràctica, si 
no la pràctica la que fa al poble” Aquests dies s’ha 
presentat “Joc, espai i xarxa”, una iniciativa d’Això 
és com tot. El projecte estudia el joc de pilota 
valenciana a la Ribera Alta i una de les conclusions 
a què arriba és que als vilatans no els interessa tant 
l’activitat esportiva que s’hi realitza, sinó el propi 
joc, les xarxes socials i les «comunitats d’afectes» 
que el mantenen viu i els espais que els obrin a 
«allò altre» que comparteixen i que els és comú.

Segon. Dels Tonis a l’Ecomuseu del Blat. Recerca i 
activació del patrimoni rural a Osona: el 1982  els 
Tonis de Taradell decidiren revitalitzar la festa de 
Sant Antoni i, una vegada consolidada, el 1995 
van dibuixar un pla estratègic per conceptualitzar 
una idea que depassava el seu àmbit d’actuació: 
el 2000 es gestava la idea d’un Ecomuseu del 
Blat que partia de l’estudi i conservació in situ del 
patrimoni rural amb l’objectiu de donar elements 
per interpretar l’evolució del paisatge rural, les 
activitats agràries i la forma de vida de la pagesia, 
aportant perspectives de futur a les activitats 
agropecuàries mitjançant accions de custòdia 
dels paisatges agrícoles. La creació d’una xarxa de 
patrimoni rural vetlla per les col·leccions d’objectes, 
els edificis i els espais relacionats amb l’agricultura, 
la ramaderia i la vida a pagès, per estudiar-los i 
activar-los i no defuig esdevenir un element 
d’atracció del turisme cultural de proximitat tot 
reivindicant el patrimoni agrari de la comarca.

Tercer. Demolir el Liceu, és la proposta que formula 
Jaron Rowan en un assaig molt recomanable 
(Cultura libre de Estado). Rowan argumenta que 
el teatre de la Rambla barcelonina és un dispositiu 
dissenyat per produir un accés desigual a la cultura. 
Els materials amb què està construït, l’opulència 
decorativa o l’accessibilitat no són innocus: la 
història de la institució es materialitza en les seves 
estructures i en els hàbits que produeix i condiciona, 
la manera com vesteixen les persones que atenen 

Nous relats per a la 
cultura popular

els espectadors o la copa de cava que se serveix 
a l’entreacte. Una cultura democràtica i popular 
hauria de plantejar-se demolir aquest equipament 
per transformar-lo i intervenir no només en la 
programació sinó també en la seva estructura 
material o en els models de contractació, en el seu 
sistema de privilegis o en la disposició espacial.

Quart i cinquè. Cultura popular, sostenibilitat 
i economia local: l’Escola Folk del Pirineu i del 
Museu de la Pauma són dos exemples –remarcar 
que n’hi ha molts més em sembla sobrer- de 
propostes culturals de valor afegit. Folk a l’escola, 
una iniciativa de l’Escola Folk del Pirineu, ha arribat 
el 2016 a la 10a edició. L’Escola porta la música 
tradicional a més de 400 alumnes del Berguedà, 
la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i l’Alta 
Ribagorça. El valor de l’activitat, més enllà de la 
creació d’una petita indústria de la qual viuen un 
nombre important d’ensenyants especialitzats en 
la música i dansa tradicionals, rau en la creació 
de xarxes de convivència en petits nuclis rurals 
amb alts índex de despoblament. El Museu de 
la Pauma de Mas de Barberans, inaugurat el 

Foto: Gemma Puigbo I 2016
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2010, activa un patrimoni etnològic, l’artesania de 
la pauma i la cistelleria, per tal de fer-lo productiu 
al segle XXI. Activitats com la recerca, el programa 
pedagògic de transmissió de l’ofici, la creació de 
nous productes conjugant la tradició i la modernitat, 
les demostracions i fires artesanals el Museu participa 
i contribueix a diversificar el desenvolupament 
econòmic del poble i del territori amb nous filons 
d’ocupació, tot aprofitant de manera sostenible les 
tradicions culturals i l’entorn geogràfic.

Sisè. Una proposta de debat. Els cinc exemples 
anteriors són mostra d’una cultura popular vinculada 
a valors socials, culturals i de proximitat i em serveixen 
per plantejar que considero necessari un debat 
sobre què és (i què no és) cultura popular. Pier Paolo 
Passolini apuntava als anys 60 que emergia una 

cultura popular assimilada als objectes de consum 
cultural destinats a les masses amb l’objectiu de 
destruir la cultura de les classes populars i produir 
una contrarrevolució conservadora. Paradoxalment, 
allò que el feixisme no aconseguí s’esdevingué, uns 
anys més tard, amb l’adveniment de la massificació 
del consum. Hi ha molts models de cultura. I moltes 
«cultures populars». La reflexió no és neutra.

Hi ha també una cultura popular que ha esdevingut 
obedient a les lògiques de cooperació amb el poder 
que s’articulen mitjançant la suplència cívica, la 
cohesió i integració social i d’altres conceptualitzacions 
inherents als discursos institucionals. Hi ha una altra 
cultura, anomenada també popular, que alimenta un 
(fals) debat entre contemporaneïtat i tradició. També 
hi ha qui entén la cultura popular com un «espectacle» 
de consum i en prioritza la promoció a través d’agents 
(empreses de representació) que intermedien entre 
el «producte» i els seus actors. Hi ha qui entén la 
cultura popular com un «aparador» identitari. Hi ha 
una cultura popular «patrimonialitzada» a través de 
polítiques d’apropiació que intervenen decisivament 
en la decisió d’allò que és (i que no és) patrimoni i 
en controlen l’accés i els recursos. Hi ha una cultura 
popular entesa com a bé comú, com a procés en 
constant transformació que reflecteix les dinàmiques 
socials, el resultat del qual no ha de ser necessàriament 
una obra o un producte mercantil. Etcètera.

Construïm un nou país? Sí. Amb quina cultura?

_
Oriol Cendra 
Font: www.tornaveu.cat

Foto: Gemma Puigbo I 2016
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La Comissió organitzadora de la Festa dels Tonis 
volem agrair l’ajuda que rebem de la Policia 
Municipal, Protecció Civil de Taradell i de 
voluntaris d’altres poblacions. Gràcies a la vostra 
col·laboració el passant de Taradell pot tenir 
aquesta magnitud.

La seguretat de les persones és la nostra prioritat. 
Per això demanem la col·laboració de tota la 
població, perquè hi hagi un respecte absolut per 
tots els senyals de prohibit aparcar col·locats a tots 
els carrers per on transcórrer el passant. Moltes 
gràcies per la vostra col·laboració!

El recorregut
del passant

1a volta del passant

2a volta del passant

Punts de concentració 
Aparcament Reig i Alzinar 

de la Roca 
 

Benedicció 
Davant l’església 

de Sant Genís 
 

Entrega de recordatoris 
Davant l’Ajuntament
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Més de 1.500 exemplars repartits de la publicació Tonis Taradell’16, més 
de 110 tuits de la festa i actes vinculats, 10 entrevistes entre televisió, 
ràdio i premsa escrita en mitjans locals i generals, 215 fotos etiquetades 
a Instagram amb les nostres etiquetes,...

LA DIFUSIÓ
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A l’Alzinar disposem d’una gran varietat de carros, 
aquí us en ‘presentem’ un parell:

Els carros de 
l’Alzinar

Anomenat també d’escalada o carro català. Tipus 
de carro que més s’emprava a pagès ja que servia 
en la majoria de les feines del camp. S’utilitzava 
per transportar garbes i palla en les feines de collita 
del cereal d’hivern. Si el carro portava empostissats 
s’hi podia carregar portadores, sacs, sorra, fems, 
entre d’altres.

Si es complementava amb estores i bosses era més 
utilitzat per transportistes i per fer encàrrecs. La 
ballesta servia per evitar que una càrrega excessiva 
del carro fregués el cos de l’animal.

CARRO D’ESCALA

Aquest tipus de carro, complementat amb estores 
i bosses, era utilitzat sobretot per transportistes 
i per fer encàrrecs. Les bosses permetien portar 
grans càrregues i, a vegades, també servien de llit 
o jaç al carreter. La vela protegia l’interior de les 
inclemències del temps.

El carro de vela que aquí podem veure té un 
empostissat de solera amb bosses d’espart o 
estorat i els laterals i la part posterior del carro 
també estan estorats. El carro té una arquillada 
fixa amb vela, la part del davant, anomenada vano 
o visera és mòbil i pot plegar-se amb una corretja 
de cuir. A l’interior del carro hi ha dos taulons que 
actuen com a seient, però que són posteriors.

En un dels costats del carro hi ha un pujador i en 
un dels laterals hi ha un fanal amb vidre en un 
costat i amb una espelma a l’interior.

CARRO DE VELA

Foto: Ràdio Taradell I 2016

Foto: Ràdio Taradell I 2016
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Fotos: Tonis Taradell i Bernat Cedó I 2016
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Fotos: Tonis Taradell i Bernat Cedó I 2016





COL·LABOREN

www.tonistaradell.com


