Benvolgudes i benvolguts,
La Festa dels Tonis d’enguany, l’edició del 2021, continua
marcant el calendari festiu a Taradell. Tot i que envoltada
per la pandèmia que estem vivint, a nivell global la
Festa dels Tonis continuarà sent, d’una manera o altra,
una reivindicació de l’ús del patrimoni com a eina de
transmissió de la cultura popular i tradicional.

Sense la vostra feina minuciosa, avui en dia no es podria
parlar de la conservació d’un gran llegat patrimonial, que
va molt més enllà del patrimoni immoble. La comesa de
la recuperació de les feines, dels oficis i de la destresa
de les mans són, i han de ser, el pal de paller de la vostra
tasca. De res ens serviria tenir el patrimoni immoble si no
tenim al darrere tots aquests oficis i coneixements que li
donen cos i vida.
Volem encoratjar a l’entitat a seguir apostant per la
cultura tradicional, amb la mirada posada en tot el llegat
patrimonial. Per acostar aquest passat rural a la població i
per recordar-nos les nostres arrels més populars. Perquè
la cultura popular també és part de la societat actual.
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Bon passant cultural, etnològic i patrimonial.
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La tasca de recuperar i conservar els usos de les eines,
dels coneixements del món rural i la saviesa de les
persones més grans, és una tasca que va molt lligada
amb l’entitat. En aquest sentit, la força de la festa
recau en transmetre uns valors lligats al patrimoni
i a la seva difusió. Nogensmenys, la seva impecable
tasca en la recuperació dels carruatges, espais i eines,
queda absolutament palesa en l’espai de l’Alzinar. Un
espai on la divulgació de valors és intrínseca a la festa.
Valors com l’esforç comunitari i la destresa manual, són
els acompanyats inseparables de la recuperació del
patrimoni del món rural a Taradell.

Núria Martínez ens parla dels Tonis

Els Tonis aconsegueixen en cada passant donar a conèixer
el nostre passat rural com a Vila. L’esperit d’apostar per
la conservació i la preservació del patrimoni rural és,
en si mateix, l’essència i l’ànima de la festa. En cada
edició, i crec que ha quedat palès en els últims anys, es
posa en escena la mirada a un passat que cal conservar
i preservar. Garantir la transmissió del saber de les
generacions anteriors, posant l’accent en les tècniques i
la preservació dels costums. Aquesta mirada tradicional
ens fa evocar als nostres avantpassats entenent com es
treballava la terra.

