Museu del Ter,
Toni d’Honor
2021
Enguany, en el marc de les celebracions de les
festes de Sant Antoni Abat dels Tonis de Taradell, el
Museu del Ter va rebre el Toni d’Honor, segons ens
expressava l’organització, per la nostra tasca en la
preservació del patrimoni cultural de Manlleu i la
comarca d’Osona i per la vocació territorial amb la
que aquesta tasca s’ha desplegat al llarg dels anys de
funcionament del nostre museu.
La concessió del Toni d’honor ha representat per
a nosaltres un reconeixement important que ens
reforça en la nostra tasca quotidiana i sobretot en
la seva dimensió territorial. Des de fa molts anys
aquesta dimensió s’ha expressat institucionalment
en diferents àmbits, però pel que fa a les relacions
que històricament ens uneixen amb els Tonis de
Taradell, aquesta relació s’ha visualitzat sobretot
en l’àmbit del patrimoni etnològic i immaterial, en
el que els Tonis desenvolupen la seva tasca com a
corretja de transmissió al futur del patrimoni rural
de la comarca d’Osona. El nostre museu treballa
en aquest àmbit des de fa anys com una de les
antenes de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i
Immaterial, de la Direcció General de Cultura Popular
i Associacionisme del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

patrimoni rural, que té una de les seves concrecions
en les grans col·leccions de carros i objectes del món
rural de l’Alzinar de la Roca, de gran importància per
al patrimoni etnogràfic de la comarca.
Però a banda d’aquesta tasca territorial que ens fa
trobar-nos i enriquir-nos mútuament, hi ha un altre
cordó umbilical que ens uneix amb els Tonis de
Taradell: a Manlleu també tenim la nostra Festa del
Tonis i la nostra Associació de Sant Antoni Abat. Una
festa i una entitat amb les quals el Museu del Ter ha
teixit intenses relacions des de fa molts anys. Des
del museu, conjuntament amb els Tonis de Manlleu,
es va impulsar un treball de recerca que va liderar
l’investigador Joan Arimany, i que es va convertir
en una publicació i una exposició. Aquest treball
de reivindicació de la Festa i la tenacitat del Tonis
manlleuencs ens van portar al reconeixement del
Tonis de Manlleu també com a Festa Tradicional
d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya,
amb una important implicació del museu en el
procés. Per aquest motiu ens sentim part d’aquesta
Festa que compartim Taradell i Manlleu, cadascú amb
les seves especificitats. I per això mateix ens fa una
especial il·lusió aquest reconeixement com a Tonis
d’Honor de l’any 2021.
Per tant, moltíssimes gràcies, Tonis de Taradell! I com
diuen a Manlleu, “qui de burro en amunt no celebri la
festa de Sant Antoni pagarà un bot de vi d’Alella!”.
_
CARLES GARCÍA HERMOSILLA
Director del Museu del Ter

Aquesta tasca territorial s’ha reforçat des de l’any
2020 amb la incorporació del Museu del Ter en
el programa de Museus de Suport Territorial de
la Direcció General del Patrimoni Cultural, també
del Departament de Cultura de Generalitat. De fet,
enguany, durant les Festes dels Tonis vam tenir
el plaer de presentar aquesta nova línia de treball
mitjançant la qual esperem continuar establint
lligams i relacions amb els Tonis de Taradell en la seva
destacable tasca de conservació i divulgació del

TONI D’HONOR 2021

TONIS TARADELL 2022

15

