2022:
deu anys que
som Festa
Tradicional
d’Interès
Nacional
Els Tonis de Taradell tornem amb més força que mai
adaptant-nos a la nova realitat.
La Comissió de Festes de Sant Antoni Abat estem
molt contents de poder tornar a fer la Festa dels Tonis
a les seves dates habituals i amb tots els seus actes.
L’última edició va patir algunes modificacions degut
a la pandèmia de la Covid-19. Aquest any tornem a la
normalitat però amb alguns canvis amb la voluntat
d’anar millorant la festa.
La pandèmia ens ha fet adonar que la cultura i les
tradicions són necessàries per l’existència humana.
Els Tonis seguim a primera línia mantenint-nos fidels
al nostre objectiu principal: divulgar el patrimoni rural
del nostre país, tant a les persones joves que no el
coneixen, com a totes aquelles que quan el veuen, de
seguida recorden la seva infància i joventut.
Els Tonis de Taradell tenim clar que la cultura popular
no existeix sense la seva gent, i per això portem
tot l’any treballant per tornar a omplir els carrers de
tradició i festa després d’aquests mesos tan durs.
Amb la pandèmia vam haver de canviar el format
de la festa i aquest any hem incorporat alguns dels
canvis. L’any passat l’acte de dissabte al vespre el
vam moure a la tarda per poder-lo retransmetre en
streaming per televisió. Aquest any, mantenim l’horari
de tarda i la gravació de l’acte, per seguir arribant a
totes aquelles persones que no volen o no poden
sortir de casa.
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A l’Alzinar de la Roca la feina no ha parat en tot l’any,
i ho podreu comprovar durant el Passant dels Tres
Tombs, on hi veureu carros nous restaurats pels
nostres veterans.
El 2022 és un any especial per nosaltres, ja que
celebrem que fa deu anys que som Festa Tradicional
d’Interès Nacional. Aquest distintiu reconeix la tasca
dels Tonis tant a nivell local com nacional en la difusió
de les tradicions catalanes. Això no seria possible
sense els taradellencs i taradellenques que cada
any ens doneu suport perquè la festa es continuï
celebrant.
Només ens queda dir-vos que tenim moltes ganes de
tornar-vos a veure i esperem que gaudiu de la festa
tal com en gaudim nosaltres.
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