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A Taradell fa més de 10 anys que un grup de 
dones està treballant per la igualtat, per 
visibilitzar més de la meitat de la població 

i contra aquelles xacres que com a societat no 
ens podem permetre: la violència de gènere, per 
exemple. Som Dones, veient la feinada que fan els 
Tonis amb una festa pròpia de la cultura tradicional 
rural, va proposar que el 2018 la dediquessin a la 
Dona Pagesa. Així, en majúscules.

Abans que res hem de distingir la dona rural, la 
que viu en el medi rural, el 85% de Catalunya, de la 
dona pagesa, la que es dedica a activitats agràries 
o ramaderes. A Taradell de les 105 cases de pagès 
actives l’any 1975, amb caps de bestiar i portant la 
terra, es va passar el 2015 a 14, segons va publicar 
Jaume Miralpeix. Probablement en totes aquestes 
hi ha, com diu el refrany una “mestressa matinera, 
mestressa feinera”. 

Sóc filla de pagesos masovers. I sé què és 
reivindicar la igualtat social per l’origen, per la 
classe social. Als 12 anys vaig decidir que ser 
pagesa era un orgull davant del menyspreu i befa 
per part de vilatans o ciutadans, que es mostrava 
sobretot en frases fetes i expressions negatives 
que t’etzibaven ben sovint. Als 60-70 no vam 
patir la discriminació que sí que van sofrir a la 
postguerra les nenes de pagès que estudiaven a 
escoles religioses de Vic, i això que pagaven igual! 
Però seguíem essent pageses, sinònim de bastes, 
simples, de mal gust.

És un dels grans canvis socials: la filla de 
pagès ara estudia si en té ganes, s’independitza 
si vol, agafa les regnes de l’explotació familiar si 
hi té vocació i il·lusió o se’n va a l’estranger si li 
interessa més un projecte vital lluny de la terra o la 
granja. Com diu la mare: fan goig!

Tradicionalment, les masies eren autosuficients 
Hi havia una relació amb la natura, una harmonia 
amb l’entorn, que ara torna a estar tan de moda 
seguint teòrics com Thoreau o moviments 
ecologistes o d’anar a poc a poc, com l’slow. 

Som Dones i la dona pagesa Els coneixements es transmetien de pares a 
fills, i les tasques es repetien com ho havien fet 
els avantpassats romans: jardiners de la natura, 
meteoròlegs casolans pendents de les boires i dels 
vents. La mestressa n’era el pal de paller, l’ànima 
de la masia: ho controlava una mica tot, però sense 
gaire veu ni vot. Feia les tasques domèstiques o 
les feia fer si era una casa gran;  es cuidava dels 
animals petits com aviram o conills; de la venda 
de productes frescos de l’hort o lactis; pujava la 
canalla i tenia cura dels avis o dels concos que hi 
podia haver a la casa. I sempre per fer créixer el 
patrimoni familiar i prosperar.

A l’era digital tot és diferent, però sense dones 
no hi ha desenvolupament rural. Empenyen, tiren 
endavant projectes, s’impliquen en el dia a dia 
amb coneixements en peu d’igualtat i treballen en 
xarxa. Però encara no estan prou representades 
en les organitzacions, essent com són palanques 
de canvi social i motors de progrés. En queden 
poques, però les dones pageses catalanes ara 
ho són per què ho han volgut ser. Cal reconèixer 
l’infatigable treball de predecessores que sovint no 
van tenir altra opció, però que van saber donar-
nos eines per augmentar l’autoestima, fer-nos 
valer i així poder col·laborar a fer una societat més 
justa i millor, gaudint del futur en plenitud.

Per tant un agraïment als Tonis per dedicar l’edició 
d’aquest 2018 a la Dona Pagesa, protagonista de la 
història sense el reconeixement social que mereixia, 
-des que als segles IX i X es va repoblar el nostre 
país-, amb un actitud vital coratjosa, infatigable i 
engrescadora.

Mercè Cabanas

Membre de Som Dones

Gener 2017
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Il·lustríssim alcalde, regidors, president de 
la Comissió de Tonis de Taradell, Tonis i 
taradellencs, amics i amigues, és per mi un 

gran honor ser la pregonera de la Festa dels Tonis 
d’aquest 2017. 

En representació de tot l’equip de la biblioteca, 
moltes gràcies als Tonis per aquesta invitació.

Com no podia ser d’altra manera, parlaré de la 
biblioteca.  

Intentaré respondre a dues preguntes que 
segurament alguns de vosaltres us esteu fent: Què 
té a veure la biblioteca amb la pagesia? I què tenen 
a veure els Tonis amb la biblioteca? 

La Biblioteca de Taradell forma part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals que la Diputació de Barcelona 
gestiona conjuntament amb els ajuntaments.

Foto: Arxiu Fotogràfic Taradell

Tonis, pagesia i la Biblioteca 
de Taradell  

Les més de 200 biblioteques que formem  
aquesta xarxa estem molt acostumades a 
col·laborar entre nosaltres: compartim serveis, 
recursos i projectes. 

Podríem dir que compartir i treballar conjuntament 
formen part del nostre ADN.

Compartir i col·laborar són també fonamentals 
perquè les biblioteques es relacionin amb el seu 
entorn més proper i s’arrelin al territori.

Perquè les biblioteques formin part del teixit 
associatiu del poble, cal que comparteixin projectes 
i activitats amb els altres equipaments de la 
població, amb les associacions, amb les entitats i 
amb els centres educatius.

Pel que fa a la nostra biblioteca, podríem dir 
que comença una nova etapa l’any 2003 quan es 
trasllada aquí, a Can Costa. És a partir de llavors 
que la relació de la biblioteca amb l’entorn creix i 
s’enforteix gràcies en part a un calendari estable 
d’activitats culturals que la fan molt més visible.

En aquest sentit ens ho heu posat fàcil, perquè 
una de les coses que fa especial Taradell és, 
precisament, la vitalitat  i l’esperit col·laborador  de 
les seves associacions i entitats. Amb algunes la 
biblioteca hi col·labora de manera esporàdica, i 
amb  altres, hem establert una veritable relació de 
complicitat. Aquest seria el cas dels Tonis. 

Una tarda, de  finals de l’any 2003,  ens va venir 
a veure en Josep Preseguer, president dels Tonis.

Ens portava uns quants llibres que l’entitat 
havia anat recopilant sobre carruatges i feines i 
del camp i també ens venia a fer una proposta. 
Ens va demanar si teníem llibres sobre pagesia, i 
si seria possible de posar-los en un lloc destacat i 
visible de la biblioteca. 

Sense saber-ho, amb la seva idea ens estava 
proposant la creació del que s’anomena, en termes 
bibliotecaris, un fons especial. 



PUBLICITAT



TONIS TARADELL 2018 PREGÓ 2017 7

I justament en aquells moments, la creació 
de fons especials era un projecte que, per tal 
d’optimitzar recursos, es començava a dur a terme 
a la xarxa de biblioteques. 

L’objectiu és molt senzill. Com que les 
biblioteques no poden comprar tot el que es publica, 
hi ha biblioteques que s’encarreguen de fer-ho 
exhaustivament  d’un tema en concret i així, es  
converteixen en el referent d’aquella matèria dins 
la xarxa de biblioteques. 

D’aquesta manera, hi ha biblioteques 
especialistes per exemple en la indústria tèxtil, 
en viticultura, en modernisme… gairebé sempre 
temes relacionats amb el territori. Amb molt 
poca despesa la suma d’aquests fons especials 
enriqueix la qualitat de la col·lecció de tota la xarxa, 
en benefici de tots els usuaris. 

Els avantatges són evidents, perquè els usuaris 
de qualsevol biblioteca poden demanar quan ho 
necessiten, llibres d’aquests fons a través d’un 
altre servei que compartim, el servei de préstec 
entre biblioteques.

En el nostre cas, al 2003 la biblioteca ja tenia 
un fons especialitzat en bandolerisme, vinculat a la 
festa d’en Tocasons, i una viatgeteca que més tard  
s’ha convertit en un altre fons especial dedicat 
al senderisme, l’excursionisme i el viatge també 
vinculat a una altra entitat amb la que col·laborem 
sovint: el Centre Excursionista. 

La creació d’un nou fons especial dedicat al 
món rural era doncs una magnífica oportunitat per 
iniciar la col·laboració amb els Tonis, una entitat 
amb la que compartim objectius pel que fa a la 
preservació del patrimoni cultural de Taradell.  

La proposta d’en Josep però, anava més enllà. 
Es podria posar a aquesta nova secció el nom 
d’Espai Joan del Colomer? Aquesta era la proposta, 
i d’entrada ens va desconcertar una mica. En 
aquell moment, reconec que personalment sabia 
poques coses d’en Joan Lleopart, però ràpidament 
en Josep em va posar al dia de tota la feina que en 
Joan del Colomer havia fet al llarg de la seva vida 
per recollir i conservar guarniments, carros, eines 
del camp, cistells i un llarg etcètera d’objectes 
relacionats amb la vida a pagès  i que es guardaven 
al Museu del Blat del Mas El Colomer.

La feina i la trajectòria d’en Joan Lleopart eren 
sens dubte admirables, però hi va haver un detall 
que ens va cridar l’atenció: en Joan del Colomer 
també era poeta, un poeta que havia escrit amb 
passió sobre el que més estimava, la terra i el món 
de pagès.

Al seu llibre Versos de sobre rostoll en Joan 
del Colomer dedicava poemes al seu hort, a les 
espigues, a les garberes, al blat de moro, a les 
masies, a feines del camp com el batre i, fins i 
tot, a una màquina tant útil i humil com és una 
“cosexadora”. 

Aquests poemes senzills, però tan plens de 
força eren el complement perfecte a la proposta 
de la Comissió de Tonis i el gener de 2004, 
s’inaugurava oficialment dins la biblioteca l’Espai 
Joan del Colomer dedicat al món rural.

Foto: Biblioteca Antoni Pladevall i Font
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El fons de l’Espai Joan del Colomer naixia amb 
un centenar de llibres i documents, però amb el 
compromís de créixer per arribar a convertir-se 
en un referent per als estudiosos del món rural. 
Hores d’ara, aquest fons s’ha quadruplicat i s’ha 
anat enriquint. Des d’altres  biblioteques ens fan 
arribar publicacions de caire local, hem rebut 
publicacions de diferents institucions i també 
interessantíssims donatius de particulars. 

A l’hora de definir-ne  la política d’adquisicions 
vam decidir que els temes prioritaris, els pals 
de paller serien: les masies, tant des del punt 
de vista arquitectònic com des del punt de vista 
d’organització familiar i de treball, les feines del 
camp, les eines, i tot allò que fés referencia a la 
celebració de la festa de Sant Antoni Abat.

Pel que fa a Taradell, al fons s’hi recull tota 
la documentació dels inventaris que s’han fet 
de diferents i valuoses col·leccions de patrimoni 
material: les Col·leccions d’eines agrícoles del Mas 
el Colomer, Els carros i eines de pagès de l’Alzinar 
de la Roca i Les eines de carreter del taller de 
can Marxant. Aquests inventaris s’han fet per 
iniciativa  dels Tonis  a través de la Universitat de 
Vic i de l’IPEC l’Inventari del Patrimoni Etnològic 
de Catalunya.  

Pel que fa a la difusió, a la revista que editen 
cada any els Tonis per promocionar la festa i  que 
es fa arribar a totes les cases de Taradell s’hi 
publiquen unes breus ressenyes de les darreres 
novetats que s’incorporen al fons. Precisament en 
aquesta revista hi podem llegir els articles d’un 
altre taradellenc arrelat estretament a la terra i al 
territori, en Jaume Miralpeix. Uns articles que són 
una veritable font d’informació sobre la pagesia al 
nostre poble.

L’arxiu fotogràfic i el Grup de Recerca Local, 
que es dirigeixen i coordinen des de la biblioteca, 
també col·laboren sovint amb els Tonis.   

Recordem que l’arxiu fotogràfic té com a 
objectiu preservar la historia gràfica de Taradell i  
el Grup de Recerca Local treballa per a la creació 
d’un arxiu de la memòria oral que reculli i preservi 
els records i vivències de la gent més gran de 
Taradell. 

Sovint les  fotografies de l’arxiu acompanyen les 
exposicions temàtiques que organitzen els Tonis 
cada any aquí, a Can Costa, i que són un exemple 
més de la tasca que l’entitat duu a terme pel que fa 
a la preservació i difusió de la cultura tradicional . 

Sovint, també alguns dels documentals monogràfics 
que realitza el Grup de recerca han servit d’introducció 
o de complement a aquestes exposicions, com per 
exemple els documentals dedicats a Jordi Coll 
l’escloper, a la vinya, a la matança del porc, o a en 
Pere Cantal i l’ofici de pagès.

Tots aquests documentals es poden veure al 
web del grup de recerca.

Al llarg d’aquests anys, durant la Festa dels 
Tonis, la biblioteca s’ha convertit en amfitriona de 
moltes de les activitats que els Tonis organitzen: 
s’hi han presentat llibres sobre la vida rural, s’han 
organitzat interessants xerrades i taules rodones on 
s’ha parlat de temes tant diversos com el calendari 
del pagès, la cistelleria, el passat i el futur de les 
masies, el conreu de cereals o l’Ecomuseu del Blat.

Foto: Biblioteca Antoni Pladevall i Font
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A l’Hora del conte del mes de gener, els 
rondallaires expliquen als més petits històries que 
els facin valorar el món de la pagesia. Estem de 
sort, perquè a Taradell comptem amb en Fermí, 
l’ estimat ratolí pagès que viu al Mas Casablanca, 
que és el protagonista juntament amb la Valentina 
d’una col·lecció de contes que expliquen tot 
el que passa al llarg de l’any en una casa de 
pagès.                                                                                                                                                                                                                       

També ens han visitat il·lustradors, com 
l’entranyable Pilarín Bayés, que va explicar als 
nens i nenes a través d’un conte la tradició dels 
Tres tombs a Catalunya. 

I des d’aquest darrer setembre els nens i nenes 
tenen un nou amic, en Zidro, el porquet que amb 
altres personatges decora una de les parets de la 
sala infantil. 

Si parlem de club de lectura, hem de parlar 
del nostre autor de ficció més reconegut, l’Antoni 
Pladevall i Arumí, creador de tot un univers literari 
que gira a l’entorn de la nostra pagesia i que 
ha aconseguit amb el seu domini absolut de la 
llengua posar en valor un riquíssim vocabulari que 
malauradament s’està perdent.

Amb ell hem tingut el plaer no només de 
presentar els seus llibres i de comentar-los al 
club de lectura, sinó també de recórrer la ruta 
literària de les seves novel·les pels verals de 
Montrodon, un veritable luxe que ens va portar a 
nomenar-lo l’any 2015 i seguint una proposta de 
la Generalitat, Autor de capçalera de la biblioteca.

Si la Biblioteca de Taradell  s’ha convertit  en el  
referent del món rural dins la xarxa de biblioteques 
és per la suma d’aquests elements.

Aquesta és la nostra relació amb la pagesia 
i aquesta és la nostra relació amb els Tonis que 
esperem que continuï molts anys.

Bona festa dels Tonis a tothom!

Eva Leucó i Sánchez

Directora de la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de 
Taradell

Gener 2017

Foto: Tonis Taradell
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L’any passat, la revista de geografia i 
viatges Descobrir va tenir el privilegi de 
ser reconeguda amb el Toni d’Honor tot 

coincidint amb el vintè aniversari del seu naixement, 
l’any 1997. De la mà de Laura Vilagrà, delegada 
territorial del Govern a la Catalunya Central, i 
amb l’escalf de les autoritats locals i comarcals i 
de la mateixa Associació dels Tonis de Taradell, 
aquest modest però valuós homenatge va servir 
per reconèixer la trajectòria d’una publicació que 
acosta mensualment els Països Catalans a milers 
de lectors i practicants del turisme de proximitat.

“No sé si la del Descobrir és una història d’èxit —
va afirmar el seu director, en Joan Morales—, però 
sí que sé que és fruit d’una determinació clara: 
treballar periodísticament els reportatges amb 
els millors autors, tant escriptors com, sobretot, 
fotògrafs de prestigi, amb continguts inèdits i 
meditats, i posar en valor el gran interès del nostre 
territori com a destinació turística especialment 
per als mateixos catalans per la immensa diversitat 
de paisatges i pel gran pòsit cultural que atresora”.

Foto: Arxiu Fotogràfic Taradell

Un reconeixement al país i al 
patrimoni rural català

Precisament, durant l’acte celebrat a la sala de 
plens de l’Ajuntament, l’equip actual de la revista 
va destacar que “tant el país com la revista són 
una realitat singular que té en els Tonis de Taradell 
una magnífica analogia. Una entitat i una festa que, 
lluny d’esdevenir una tradició tronada, es reinventa 
cada any i dedica bona part del seu esforç a 
créixer i a explicar-se com a part del patrimoni 
rural català”. I que sigui per molts anys més!

 
 

Joan Morales

Director de ‘Descobrir Cuina’
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Quan em va trucar el Sr. Josep Preseguer 
per comunicar-m’ho vaig pensar que no 
anava amb mi, era una paraula que feia 

molt respecte. 

CONVIDAT: això m’agradava, ja que com a bon 
català ho associava a sopar, amics, diversió… però, 
ara bé, la paraula gruixuda d’HONOR: aquí ja em 
va cohibir una mica. Volia dir prestigi, respecte, 
admiració… i això no anava amb mi.

Tot això era més propi dels meus cavalls, 
ells han estat en tot moment els que m’han fet 
triomfar. Però vaig entendre que els cavalls no 
podien entrar a la sala on hi havia tots els mitjans. 
Bé, no podien per protocol, ja que algun dels meus 
equins estarien encantats d’estar allà i, fins i tot, 
n’hi hauria algun que respondria les preguntes 
amb un Sí o No.

Deixant de banda tot el que el meu cap pensava, 
em va fer molta il·lusió. Taradell és un poble amb 

Foto: Arxiu Fotogràfic Taradell

Santi Serra, primer Convidat 
d’Honor dels Tonis de Taradell

molta tradició del cavall i un poble on hi tinc grans 
amics. És per aquest motiu que estic orgullós 
d’haver format part el 2017 d’aquesta bonica festa 
i amb ganes de participar-hi cada any sempre que 
la feina m’ho permeti.

Tal com diu el Foraster de TV3: ‘Gent de Taradell, 
sou molt bona gent!’

 
 

Santi Serra

Ensinistrador de cavalls i artista d’espectacles eqüestres 
de Sercam Shows
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Dotze taradellencs 
il·lustres difunts

Va néixer a Taradell el 1842. La família residia 
en una casa del carrer de Dalt o carrer de les 
Tres Creus, avui carrer Sant Sebastià. Degut a la 
bona posició familiar de l’Antoni va ser enviat a 
la Universitat de Barcelona on va obtenir el títol 
de Batxiller en Medicina i Cirurgia. El Dr. Antoni 
tenia un esperit obert i estudiós i va guardar de 
la seva carrera bones amistats. Concretament 
amb el famós Dr. Bartomeu Robert, gran patòleg, 
catedràtic i alcalde de Barcelona el que va 
recórrer durant la seva campanya, per estudiar 
i fer conèixer les aigües de Tona. Poc després 
del seu descobriment, junt amb el seu amic i 
condeixeble, el Dr. Robert, Bayés va emprendre 
diferents viatges a la Catalunya Nord i punts de 
França per a conèixer i estudiar els balnearis i 
explotacions d’aigües minerals per muntar a Tona 
una explotació modèlica. A l’entorn del 1878 es 
va traslladar a Vic convertint-se en el director 
de la primera deu descoberta. Va morir el 26 
d’abril de 1899 als 57 anys. Un cop mort, el seu 
fill Candi Bayés i Coch va continuar la direcció 
del balneari i després el seu nét Antoni Bayés i 
Vayreda. La família Bayés ha continuat amb el Dr. 
Antoni Bayés de Luna i el Dr. Toni Bayés Genís, 
la cinquena generació. 

DR. ANTONI 
BAYÉS i 
FUSTER

1
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Va néixer a Taradell el 17 de maig de l’any 1847 
al carrer Quintana, número 7 (can Manlleu). Va ser 
ordenat sacerdot l’any 1872. Va ser el primer, que 
sabem, que es va ocupar seriosament de recollir 
una història de Taradell. Un erudit sacerdot fill de 
la vila, notable predicador i autor d’obres teatrals 
i matemàtiques. També va ser autor d’un manual 
d’astronomia.  Mn. Saurina va redactar una petita 
història de Taradell del 1870 al 1904 que s’ha 
conservat a la Biblioteca de Catalunya. Una còpia 
es guarda a la Biblioteca de Taradell. Va morir el 19 
de juny de 1906 a Vic.

DR. MIQUEL 
SAURINA i 
BOIXEDA

2

Va néixer a Taradell el 14 de febrer de l’any 
1890 a la Plaça de les Eres, a Cal Fusteret (Ca 
l’Autonell). Era músic i de molt jove ja tocava amb 
l’orquestra Lluïsos. L’any 1923 es va fer càrrec de 
l’orquestra i a partir de l’any 1925, quan l’orquestra 
va passar també a ser Cobla, en va ser director 
fins a la seva jubilació, el 1960. A més de director 
tocava el fiscorn i aquells anys era considerat el 
millor fiscorn que hi havia a Osona i rodalies. Va 
morir a Taradell el 21 de gener de 1975. 

JOAN AUTONELL
i CASASSAS

3

Va néixer a Taradell, a la masia de Can Vilarassa, 
el 6 d’octubre de l’any 1895. De molt jove la seva 
família se’n va anar a viure a Sentfores. Als 14 anys 
va ingressar al convent dels Claretians de Vic. Va 
ser ordenat sacerdot el 23 de setembre del 1922.  
Pel juliol del 1923 va ser destinat a Mèxic com a 
missioner. En aquells moments a tot Mèxic es vivia 
una situació extremadament conflictiva arrel de la 
persecució religiosa. Va morir assassinat, perquè 
era sacerdot, el 25 d’abril del 1927 a Mèxic. El 20 
de novembre del 2005 va ser declarat Beat per 
l’església catòlica. Un dels carrers principals de 
Santa Eugènia de Berga porta el seu nom, perquè 
Can Vilarrassa, de parròquia, és d’aquest municipi. 

BEAT ANDREU 
SOLÀ i MOLIST

4
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Va néixer a la masia de Vilacís d’Amunt de 
Taradell el 24 de febrer del 1901. Als 10 anys va 
entrar al Seminari de Vic. Va obtenir sempre les 
millors qualificacions. Va ser ordenat sacerdot el 
29 de juny del 1925. Després d’haver estat ordenat 
sacerdot va ser escollit professor del col·legi Sant 
Miquel de Vic. A banda del col·legi es dedicava 
incansablement a la predicació, essent considerat 
un els millors predicadors i oradors del nostre 
Bisbat.

En acabar la Guerra Civil se li va encomanar 
la reorganització del Col·legi Sant Miquel i en va 
ser anomenat director el 27 de setembre del 1939. 
Va donar els primers passos fent servir de col·legi 
unes fúnebres sales d’una casa del carrer de Dos 
Solas, vencent però, tota classe de dificultats fins 
aconseguir el trasllat a un edifici del carrer Manlleu, 
quasi inservible. Gràcies a la seva encertada 
direcció, el col·legi Sant Miquel va arribar a ser 
un dels més acreditats i va aconseguir que fos 
legalment reconegut per l’Estat. 

Va morir, de forma inesperada, el 15 d’octubre 
del 1949 a Alpens, on va ser assassinat. Dos dies 
després de la seva mort, el dilluns 17 d’octubre, va 
tenir lloc l’acte d’enterrament al seu poble natal, 
Taradell. A Vic hi ha un carrer que porta el seu nom. 

MN. LLORENÇ 
VILACÍS i VIÑETS

5
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Va néixer a Taradell el 23 de febrer de 1903 a 
la masia de Can Mascarell. Als 12 anys va entrar 
al convent de la Mercè de Vic. Més tard va anar al 
Seminari de Cervera on va cursar Filosofia i Teologia 
entre els anys 1919 i 1927. La seva intel·ligència 
i l’excel·lent memòria i constància en els estudis 
van fer que els seus Superiors l’enviessin a Roma 
a estudiar Sagrada Escriptura que va completar 
el 1930 a Terra Santa on va preparar la Tesis 
Doctoral. Va ser ordenat sacerdot a Roma el 17 de 
desembre del 1927. Un cop va tornar de Roma i de 
Terra Santa es va dedicar a l’ensenyament actiu al 
Seminari Claretià de Cervera. 

Després de la Guerra Civil es va reintegrar a 
Cervera. El 1943 va ser destinat com a Superior a 
Saragossa i el 1946, també com a Superior, a Vic 
on residia habitualment. Va ser fundador de la gran 
Casa d’Exercicis espirituals situada a la Rambla de 
Sant Domènec de Vic, i durant 8 anys en va ser el 
Superior. Va deixar una gran empremta en l’ordre 
material i espiritual de l’església moderna de Sant 
Antoni Maria Claret i també amb la construcció 
de la casa d’Exercicis espirituals, amb més de 80 
habitacions, inaugurada el 1951. Va morir a Vic el 8 
de maig del 1976. 

PARE LLUÍS 
PUJOL I 
TORDERA (CMF)

6

Va néixer a Taradell el 30 de març del 1903 a 
la masia de Vilacís d’Amunt. Va entrar al Seminari 
als 11 anys. Va ser ordenat sacerdot el 16 de maig 
del 1929 i el 18 de febrer del 1930 va ser anomenat 
vicari de Vinyoles d’Orís. El 1935 va passar de 
Vicari a Olost que va deixar mig any després a 
causa de la manca de salut. 

Del 1939 al 1944 va residir a Sant Cugat del 
Vallès en tasques parroquials a l’església d’aquell 
famós monestir. De retorn a la Diòcesis de Vic va 
fer una estada a Sant Hilari Sacalm i també va ser 
anomenat vicari de Tona. L’últim càrrec parroquial 
que va tenir va ser d’ecònom de Malla on va residir 
entre l’abril de 1946 al maig de 1948, any en què 
es va retirar al mas de Vilacís d’Amunt tot i que 
va ser anomenat vicari de Taradell per ajudar a la 
parròquia quan li permetia la salut. 

Va fundar la revista ‘Taradell’ que va néixer el 
gener del 1949, quan encara no feia encara set 
mesos de la seva arribada al municipi. En va ser 
director 32 anys fins a la seva mort, amb un total 
387 exemplars editats. A la revista hi publicava 
molts escrits del poble i del terme sobre diferents 
temes i moltes poesies que Mn. Josep Baucells va 
recollir en un llibre, en total 244 poesies. També va 
escriure diferents obres de teatre. Mn. Joan Vilacís 
és un dels taradellencs que ha deixat més petjada 
amb els seus escrits sobre Taradell. Va morir el 3 
de desembre del 1980 a Taradell. 

A Taradell hi ha un monòlit i una plaça que 
porten el seu nom. 

MN. JOAN 
VILACÍS VIÑETS

7
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Va néixer a Taradell el 9 de desembre del 1904 al 
número 1 de la plaça de Santa Llúcia (Can Prunes). 
Músic impulsor i fundador de la cobla Genisenca, el 
1917 ja formava part de l’orquestra Lluïsos i també 
en va formar part quan va passar a ser cobla, el 
1925. A principis del 1940 va deixar Els Lluïsos i va 
passar, poc després, al conjunt Tepsicorajazz de 
Tona, un conjunt que no va tardar en transformar-
se en cobla agafant el nom de Cobla Montseny. 

La cobla Genisenca es va fundar el 9 d’abril 
del 1950 fent la primera audició de sardanes a la 
Plaça, davant de Can Tuneu. En Lluís Casassas en 
va ser director fins l’any 1964 quan es va jubilar. 
A més de director tocava el tible. Aquells anys era 
considerat un dels millors tibles de la Plana de Vic. 
Va morir a Taradell el 29 de maig del 1972. 

LLUÍS
CASASSAS i 
MAIMIR 

8
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Va néixer a Taradell el 3 de setembre de 1907 
a la masia de Llagostera de Baix. Va entrar al 
Seminari de Vic on hi va estar fins a acabar el 
primer curs de Teologia. Després va continuar 
els estudis a Roma sent ordenat Sacerdot a la 
mateixa ciutat el 21 de març de 1931. Va tornar de 
Roma en el grau acadèmic de Doctor. Tot seguit 
va dedicar-se a l’ensenyament de seminaristes 
com a professor de Llatí i més endavant en moltes 
altres assignatures. El 1948 va obtenir la plaça de 
Canonge de la Catedral de Vic i va ser ordenat 
Bisbe el 23 de novembre del 1952 com a auxiliar 
del Bisbe Joan Perelló. 

El 2 de desembre del 1955 havent-se mort 
el Bisbe Joan Perelló va ser anomenat Bisbe 
residencial de la Diòcesis de Vic, amb un llarg 
pontificat des del 1955 al 1983, quan es va jubilar. 
El 9 d’abril de 1983 la Generalitat li va atorgar la 
Creu de Sant Jordi. El 15 de febrer de 1953 va fer 
la primera visita a Taradell com a Bisbe. En aquella 
mateixa Diada se li va lliurar un artístic pergamí 
com a fill il·lustre de Taradell. El pergamí deia: 
“El ayuntamiento de Taradell en sesión del pleno 
de fecha de 30 de enero de 1953 acordó nombrar 
hijo il·lustre de la vila al excmo. Y reberendo Dr. D. 
Ramon Masnou i Boixeda, Obispo auxiliar de Vich. 
Taradell, 15 de febrero de 1953”.

El Dr. Masnou també va escriure alguns llibres 
i també en algunes revistes. Va ser el primer 
Bisbe de Catalunya que va escriure les Pastorals 
en català. Va morir a Vic el 9 de juny del 2004. 
Llagostera de Baix és parròquia de Santa Eugènia 
de Berga. 

DR. RAMON 
MASNOU i 
BOIXEDA 
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Va néixer a Taradell el 3 de maig de 1913 al 
número 25 de la plaça de Santa Llúcia (Ca la 
Viveta). Una gran part de la seva vida va anar 
lligada al Centre Catòlic. En va ser actor, autor, 
decorador i director. Aquesta afició el va conduir 
a la fundació de la Companyia Art Teatral. Sempre 
va fer el paper de protagonista i és autor de 
diferents obres de teatre i també de la sarsuela ‘La 
ciutat de Lleida’ amb música del seu germà, Josep 
Casanovas. La pintura era el seu mitjà de vida, com 
a pintor de parets però sobretot amb la creació 
de moltíssims quadres a l’oli i com a professor de 
diferents alumnes de totes les edats. El seu nom 
va unit en un concurs dibuix que durant molts anys 
es va convocar per la festa major. Durant molts 
anys va fer algunes exposicions de quadres en 
alguns locals dels poble. 

Va ser un dels principals col·laboradors quan 
es va fundar la Revista ‘Taradell’ al gener del  
1949. Va col·laborar durant molts anys amb molts 
escrits en poesia, prosa i en temes de Taradell. 
Joan Casanovas va morir a Taradell l’1 d’octubre 
del 2001. En el Centre Cultural Costa i Font hi ha 
una sala que porta el seu nom. 

JOAN 
CASANOVAS i 
MOLIST 

10
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Va néixer a Taradell el 24 d’abril de 1923 a la 
Masia del Colomer. És conegut per a tots com en 
Joan del Colomer. La seva professió era pagès 
i ho portava amb orgull. Tenia un gran interès i 
constància a aplegar notícies i eines velles que 
anava reunint en el seu mas. Gràcies a això, des 
de fa anys, el Mas El Colomer s’ha convertit en 
un autèntic museu en què s’hi apleguen, ben 
cuidats i ordenats, guarniments de bestiar, una 
col·lecció única de cistells de tota mena i sobretot 
un complert estudi del cultiu de blat. 

En Joan sempre va col·laborar a la Festa dels 
Tonis de Taradell des del 1982 quan va començar 
la renaixença d’aquesta Festa. Va ser un dels 
impulsors que la Festa tirés endavant i hi va 
col·laborar sempre fins a la seva mort. També va 
col·laborar a la revista ‘Taradell’ amb un treball 
sobre el cultiu del blat. En els programes de la 
festa major de l’any 1976, 1977 i 1978 va escriure 
uns grans textos sobre les llavors de cereals i 
altres plantes del món rural. També va escriure 
un llibre de poesia ‘Versos de sobre rostoll’. El dia 
que va morir en Joan va desaparèixer un llibre de 
records i anècdotes de la pagesia. Des del 2004 la 
Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell té un 
espai dedicat a la seva figura que recull tota mena 
de documentació sobre el món rural i la pagesia.  
Va morir a Vic l’11 de febrer del 1999. El Colomer 
és parròquia de Tona i a Taradell hi ha un carrer 
que es diu carrer del Colomer

JOAN LLEOPART 
i PRAT

11
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Músic. Va néixer a Taradell el 16 d’octubre del 
1923 al carrer de la Vila número 32 (Can Ton 
Jeroni). Al llarg de la seva vida va desenvolupar una 
tasca important dins del món musical de la comarca, 
especialment a Manlleu on s’hi va casar i s’hi va 
quedar a viure. Autor del ‘Mètode de gralla’ encara 
que com a compositor tant sols podem esmentar la 
sardana ‘L’ermita dels set àngels’ i l’obra per a cobla 
‘Suite curta de jugar i riure’, com a pedagog i com 
a creador o bé impulsor d’agrupacions i entitats, 
va sembrar una llavor que ha deixat una forta 
empremta dins de l’àmbit comarcal. L’any 1950 
va fundar l’orquestra Tropical, formació musical 
que l’any 1961 es va convertir en orquestra-cobla 
i li canviaria el nom el 1965 pel de Manlleuenca. 
Paral·lelament va crear la banda de música Gran 
Ter i també l’any 1965 l’escola de música Sant Rafel 
de Manlleu, lloc on s’hi ha format un bon nombre de 
músics. Va morir a Manlleu el 3 de març de 1992.

LLUÍS RAMÍREZ i 
MALLA 

12
Crec que aquesta llista algun dia haurà de 

continuar perquè hi ha molts taradellencs i 
taradellenques que també hi haurien de ser. Algun 
dia també haurem de fer una llista d’entitats il·lustres 
perquè a Taradell n’hi ha moltes i algunes ja són 
centenàries com la Festa de Sant Antoni Abat. 
Gràcies a aquesta festa de Sant Antoni Abat, ara 
en ple s. XXI, podem rememorar com eren aquells 
anys les feines i les eines de fa unes dècades a 
pagès. Això és possible a casa nostra gràcies a la 
feina responsable de la Comissió dels Tonis, una 
entitat fidel al record, respectuosa amb la tradició 
i profundament taradellenca. Enhorabona als Tonis, 
un any més, per la tasca que dueu a terme. No 
defalliu mai.

Enhorabona als Tonis, un any més, per la tasca 
que dueu a terme. No defalliu mai.

Jaume Miralpeix Cruells

Setembre 2017

*Fotografies de l’Arxiu Fotogràfic de Taradell 
cedides per Montse Autonell, Revista ‘Taradell’, 
Cobla Genisenca, família Pladevall Carrera, família 
Casanovas Molist, Teresa Mirambell i Angeleta 
Ramírez.  



15 des.
Presentació conte Tonis Taradell
18.00 h I Biblioteca Antoni Pladevall i Font (Can Costa i Font)

Els Tonis de Taradell presenten aquest any l’edició d’una 
col·lecció de contes. En el marc de la presentació, que es farà 
a la biblioteca Antoni Pladevall i Font, s’explicarà el conte 
d’enguany i, al final, l’il·lustrador Guillem Gonzalo (0013 
creacions) signarà exemplars.

10.00 h
Menjars de Sant Antoni a càrrec de l’Ignasi del 
restaurant ‘El Nou Montseny’

10.30 h
Parlem amb Roser Romaní

11.15 h
Parlem de la dona a pagès amb SOM DONES 

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 2018

13.30 h
Sorteig de la Campanya de Nadal de l’Agrupació de 
Botiguers de Taradell

23 des.
Passeig amb carro pels carrers de Taradell
Matí

L’associació de Botiguers de Taradell, prèviament i a través dels 
seus establiments, repartiran tiquets. 

12 gen.
6a 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, família 
Oliver i a l’Ajuntament, la cessió dels terrenys per les zones 
d’aparcament.

Amb el suport de: Càmping La Vall, Autosuministres Vic i Jòdul. 

L’hora del conte
17.30 h I Biblioteca Antoni Pladevall i Font (Can Costa i Font)

Taller “Descobreix els aromes de Taradell”
Al finalitzar l’hora del conte I Sala del mig del Centre Cultural 
Can Costa i Font

Taller per a nens i nenes de 3 a 12 anys.

13 gen.
Els Tonis en directe per Ràdio Taradell
De 10.00 h a 14.00 h I Ràdio Taradell

Podeu escoltar-ho al 106,7 o a través del web 
www.radiotaradell.com.

Portes obertes a Guixot de 8
D’11.00 h a 14.00 h

Repic de campanes. Anunci festa dels
Tonis 2018
13.00 h

Presentació, inauguració de l’exposició
La dona pagesa i taula rodona
18.30 h I Biblioteca Antoni Pladevall i Font (Can Costa i Font)

L’exposició oberta al públic del 13 de gener al 5 de febrer.

La taula rodona, moderada per Mercè Cabanas, anirà a càrrec 
de Maria Parramon Freixenet, d’Essència Rural i Pagesa; 
Rosa Pruna Esteve de l’Associació Femenina del Medi Rural 
i de Brígida Lorenzo, responsable de polítiques transversals i 
d’igualtat del Departament d’Agricultura de la Generalitat.

Encesa de les fogueres de Sant Antoni Abat 
i tast del porc
19.30 h I Jardins de Can Costa i Font

Venda de tiquets del 2 al 13 de gener a: bar Can Costa, Rosa 
Moda, Celler Nou, Ca la Nuri i Forn Sant Sebastià.

Hi haurà pa apte per a celíacs (interessats enviar correu 
electrònic a info@tonistaradell.com).

programa
d’activitats
tonis taradell’18
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Benedicció de la bandera, dels panets de Sant 
Antoni i de les cavallaries i inici del Passant dels 
Tres Tombs pels carrers del poble
11.45 h I Església

Amb la participació de l’Abanderat 2018, l’Abanderat infantil a 
càrrec de Ponicat, l’Hereu 2018 i la Pubilla, el carro del convidat 
d’Honor, el carro del Sant, els grallers i bastoners de l’Esbart 
Dansaire Sant Genís, les Ampa de les escoles de Taradell, Borra 
Txaranga, Flabiols del Congost i tot el material de l’Alzinar de 
la Roca.

Passant presentat per Ràdio Taradell i Joaquim Pujadas.

14a Fira de liquidacions d’estocs ‘Duros a 4 peles’
De 10.00 h a 15.00 h I Passeig de Sant Genís (davant l’església)

Activitat organitzada per l’Agrupació de Botiguers de Taradell. 

Pregó
A càrrec d’Isona Passola Vidal, productora, guionista i 
directora de cinema català. Des de l’abril de 2013 és 
presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català.

A qui reconeixem?

Presentació dels candidats a Hereu 2018

Presentació del Toni d’Honor

Proclamació de l’Hereu 2018
A càrrec de Gil Vilarrasa president del Foment de les 
Tradicions Catalanes.

Lliurament de la bandera a l’abanderat 2018

Sorteig d’una panera
Gentilesa de l’Agrupació de Botiguers de Taradell

Sorteig de passejada amb carro i dinar

Sorteig per a nens i nenes per anar amb carro i amb 
poni durant el Passant dels Tres Tombs

Presentació de la festa dels Tonis 2018 
21.00 h I Can Costa i Font

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

14 gen.
Tradicional esmorzar
9.00 h I Alzinar de la Roca

Pels participants al Passant dels Tres Tombs.

Exposició de tractors antics 
De 10.00 h a 14.00 h I La Plaça 

Gentilesa de Josep Vallmitjana i Ramon Ballús.

Preparació dels animals per participar al Passant 
dels Tres Tombs
10.00 h I Aparcament de la carpa  

Recepció d’autoritats i entrega del Toni 
d’Honor 2018
10.00 h I Ajuntament de Taradell 

Ofici solemne i sortida de l’abanderat i dels 
cordoners amb la bandera de Sant Antoni Abat
10.30 h I Església 

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

Lliurament del Panet de Sant Antoni
13.30 h I Davant l’Ajuntament de Taradell

Entrega del Panet de Sant Antoni a tots els participants al 
passant. L’entrega anirà a càrrec de les autoritats presents.

17 gen.
Missa en honor a Sant Antoni Abat
11.30 h I Església
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Com vius la Festa dels Tonis de Taradell? 
Explica’ns-ho publicant imatges amb les etiquetes 
#tonistaradell18 i #instaosona i entraràs en 
el sorteig  d’un sopar per a dues persones al 
restaurant la Re-Fresca.

Aica Garcia (@aicacyling) va ser la guanyadora 
de la quarta edició del concurs d’Instagram 
de la Festa dels Tonis de Taradell. Amb 71 
vots es va imposar als altres dos finalistes, 
Sandra Pou (@sandrapou_) i Xevi Mas  
(@xeviilourdes).

Garcia va poder gaudir d’un menú de cap de 
setmana per a dues persones al restaurant Hotel 
Rosa de Taradell, gentilesa de Tonis Taradell. El 
concurs va ser tot un èxit i va aconseguir un rècord 
de participació, amb més de 200 fotos etiquetades 
amb #tonistaradell17 i #instaosona.

5è CONCURS

d’Instagram
Tonis Taradell’18

BASES DEL CONCURS
Temàtica: Festa dels Tonis de Taradell.

Cal seguir els perfils d’@instaosona i  
@TonisTaradell a Instagram.

Només s’acceptaran fotos publicades entre 
el 12/1/2018 i el 17/1/2018. 
 
Es demanarà la imatge original. 
 
Es poden publicar tantes fotos com es 
vulgui per persona. 
 
No etiqueteu les fotografies antigues. 
Gràcies!
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Enguany, dotze entitats del poble han 
escollit com a candidats a Hereu de 
Taradell 2018 els joves que us presentem 

a continuació -aquest any són nois de Taradell 
nascuts l’any 1995. Tothom pot escollir l’hereu 
2018. Ens hi ajudes? Com pots votar?

Omple la butlleta que trobaràs adjunta 
al tiquet del tast del porc. 1
Deixa la butlleta a una de les bústies que 
trobaràs a Can Costa i Font, Rosa Moda, 
el Celler Nou o l’Àrea de Serveis Taradell.

2
Si no tens butlleta, la pots comprar a 
qualsevol dels punts on hi ha bústies 
de votació o també pots contactar amb 
algun dels membres de la junta. 

T’animem, doncs, a participar! Només 
recordar-te que únicament entraran al 
sorteig de la panera les butlletes que 
s’hagin dipositat a les corresponents 
bústies de votació.

! 

Jordi Alemany Baucells

Bernat Casassas Coromina

Aleix Comas Cabanas

Marc Perona Nuez

Pau Pladevall Gelonch

L’Hereu’18. Qui serà?

Foto: Bernat Cedó
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La Biblioteca de Taradell us presenta una 
tria de les novetats que s’han incorporat 
durant el 2017 al fons especial dedicat al 

món rural.  Aquest fons el  trobareu a l’Espai Joan 
del Colomer, situat a la planta baixa de la biblioteca. 

El Pallars vist  per Violant i 
Simorra
__
VIOLANT I SIMORRA, Ramon
Tremp: Garsineu, 1999  

Aquest volum enceta la col·lecció Pirineu 
memòria gràfica sorgida de la col·laboració de 
Garsineu Edicions i l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu 
amb l’objectiu de recollir les millors col·leccions 
de fotografia històrica del Pirineu. El llibre recull, 
de l’extens arxiu fotogràfic de l’etnògraf Ramon 
Violant i Simorra, fotografies fetes al Pallars a finals 
dels anys 20 i 30: habitants i habitacles, oficis,   
agricultura i ramaderia, festes i vida pastoral, entre 
altres.

La Vida a Pagès: feines, 
festes i cuina 
__
TORRES I SOCIATS, Jordi
Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2017

El llibre dedica un capítol a cada mes  de l’any. 
Comença amb el  mes de novembre, perquè  
antigament la gent de pagès celebrava per Tot 
Sants el cap d’any o el final de cicle de les feines del 

camp i les pastures. S’hi descriuen les festivitats 
que se celebraven i els seus preparatius inclosos 
els “menjars” habituals de cada moment així com 
les feines del camp i  les feines  de la  casa de 
cada mes.  

Eines i feines dels oficis
__
FERRER  ALÓS, Llorenç
Figueres: Brau, 2015 

Un veritable catàleg d’oficis ordenats pels 
materials que utilitzen per a la producció dels 
diferents béns: oficis del fang i la pedra, de la fusta, 
del vímet i la canya, del ferro, del coure, del cànem 
i el lli, de la llana, de l’espart i la palma i finalment 
de la pell. Llorenç Ferrer, catedràtic d’Història 
i especialista en història agrària, acompanya les 
acurades descripcions dels oficis amb fotografies  
antigues de diferents procedències i il·lustracions 
de Masferrer.

Cases de Pagès: Cardedeu 
i rodalia
__
COMAS I DURAN, Pere
Cardedeu: Casal  de Cultura Dr Daurella: 
Museu-Arxiu Tomàs Balvey: Ajuntament 
de Cardedeu, 2013

El dibuixant Josep Castells  va fer a finals 
dels anys 80 un recull de dibuixos de les cases 
de pagès de Cardedeu que tenien algun tipus de 
motiu ornamental: adovellats, espitlleres, capelles… 
En edicions posteriors del llibre hi va afegir 
altres elements de les cases de pagès: cellers, 
festejadors, llars de foc… i elements de l’entorn 
quotidià: pous i corrioles, xemeneies, utensilis de 
terra i vidre, panys i claus, mobiliari i estris de 
cuina, tots acompanyats d’una breu explicació. 
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Ruralitat i immigració: 
la integració de les 
persones immigrades en
el món rural català
__
TREPAT, Eduard; VILASECA, 
Anna
Lleida: Fundació del  Món Rural, 2008

La publicació recull els materials d’un projecte 
endegat per la Fundació Món rural i la Secretaria per 
a la immigració amb l’objectiu de millorar l’acollida 
i la integració de les persones nouvingudes. 
Parteix d’una caracterització de la immigració 
rural catalana i estableix les línies estratègiques 
per a aquesta integració. A més d’un resum  de la 
legislació vigent i dades estadístiques,  presenta un 
seguit de bones pràctiques a diferents comarques.

Feines i eines del camp de 
la Segarra
__
SOLÉ I CASANOVAS, Mateu
Cervera: Centre Municipal de Cultura, 
1994

L’objectiu de l’autor és  explicar amb detall les  
feines del camp que es realitzaven a la comarca de 
la Segarra durant la primera meitat del segle XX, 
com es feien i quins estris eren necessaris per dur-
les a terme. El llibre ofereix una visió del món rural 
abans del canvi que va suposar la mecanització 
de l’agricultura. La segona part del llibre recull un 
vocabulari de mots que apareixen al text.

Planes Bones: una masia 
de la Plana de Vic
__
MASRAMON, Cristina
[S.l:s.n.], 2016

El mas Planes Bones està situat al barri de 
Sant Martí de Sentfores dins el municipi de Vic. I 
aquest llibre en recull la seva història a partir dels  
diferents episodis històrics vinculats al mas i als 
seus propietaris.

Destaquen els capítols dedicats a les fires i 
mercats de Vic i a l’emprenedoria comercial  de 
la nissaga. Antoni  Pladevall i Font signa el pròleg 
del llibre.

Els Horts de Centelles:
una visió histórica
__
CASANOVAS  ROMA, 
Francesc. 
Centelles: Ajuntament, 2016

Estudi historiogràfic dels horts de Centelles, 
espais de conreu que tenen unes característiques 
molt especials. L’estudi parteix del segle XVI 
fins arribar als horts d’avui en dia. Es descriu la 
relació dels  horts  amb l’aigua: recs, mines, pous, 
sínies al llarg de la història i quins productes s’hi 
conreaven. També s’hi descriuen els conflictes que 
s’hi generaven i aspectes jurídics com els tipus de 
contractes. 

Més informació de l’Espai Joan del Colomer a: www.bibliotecataradell.cat
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Ja venen. I no estic a punt. Sóc un professor 
nou i estic aprenent amb la pràctica (...). 
Així comença la novel·la El professor de 

Frank McCourt, unes memòries allunyades de 
l’autobiografia i basades en les històries més 
suculentes que li van oferir les aules de Nova York.

A milers de quilòmetres de Nova York, quan 
Frank McCourt començava a ensenyar a l’Institut, 
moria d’un atac de cor mentre feia classe a l’escola 
Sant Josep de Calassanç de la Garriga, Anastasi 
Aranda i Gómez. Un mestre aragonès que va 
aprendre a llegir i escriure en català per ensenyar 
als seus alumnes.

Sí a Taradell hi ha un professor que es recorda 
amb estimació i respecte, aquest és Anastasi 
Aranda (Ródenas, 25 de desembre de 1901-La 
Garriga 30 d’octubre de 1958). El 1929 i amb 27 
anys va aconseguir el títol de Maestro de primera 
enseñanza i va entrar a treballar com a interí a 
l’escola nacional de nens de Valdealgorfa. Va 

Foto: Arxiu Fotogràfic de Taradell | Lluís Autonell

Anastasi Aranda: El mestre 
que va ensenyar a pagès

arribar a Taradell el setembre de 1933 quan se li va 
concedir la plaça de l’escola municipal. Hi va estar 
fins a l’any 1939 quan va ser denunciat, pres i jutjat 
per un Consell de Guerra que el va condemnar a 
15 anys de presó i va ser donat de baixa com a 
mestre nacional. Tot i demanar la seva llibertat en 
diverses vegades, fins i tot per l’alcalde d’aquella 
època, no va sortir de la presó de San Miguel de 
los Reyes (València) fins al 10 de juny de 1943. Va 
tornar a Taradell, però no va poder recuperar el 
títol de mestre. Així va ser com Anastasi Aranda va 
haver de buscar feina al poble. Va començar a fer 
carbonet amb el seu cunyat, però la seva vocació 
era la de mestre i va ser en aquest moment quan 
comença a fer classes particulars a les cases de 
pagès que quedaven allunyades de la vila. Primer 
a peu i després amb bicicleta i en diferents etapes 
segons la feina que tenia, va fer de mestre rural 
durant dotze anys. 

Sense l’Anastasi molts d’aquests nens i nenes de 
pagès de Taradell, avui avis i àvies, no sabrien llegir 
ni escriure. A pagès totes les feines de la família 
s’organitzaven al voltant de l’explotació principal, 
però sempre hi havia altres activitats necessàries. 
Unes tasques quotidianes que ocupaven bona 
part del dia. Entremig d’elles hi havia el moment 
d’aprendre. Com que quedaven lluny del poble i no 
tenien oportunitat d’anar a les escoles del poble, 
els pares i mares de pagès optaven pel que avui en 
dia en diríem professor particular i que en aquella 
època era el que podríem anomenar mestre 
rural. Mestres com l’Anastasi Aranda que anava 
de casa en casa ensenyant sobretot cal·ligrafia i 
matemàtiques, però també a llegir als membres 
més petits de la família. A vegades s’hi afegien els 
veïns de les cases properes fent grups de 4 a 6 
alumnes. 

La seva era una vocació d’ensenyament. A peu 
o amb bicicleta i amb un feix de llibres a la bossa 
començava la seva jornada de docent en una casa 
i al llarg del dia potser havien estat vuit o deu 
els llocs on havia ensenyat. En elles esmorzava 
o berenava, feia el cafè o un petit aperitiu abans 
de començar les classes als que per alguns van 
ser els primer estudis i en molts cassos, els únics. 
D’aquí potser també bé el bon record que molts 
d’aquests alumnes avui en dia encara en guarden 
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Anastasi Arana fent classe a la presó.  
Foto: Arxiu Fotogràfic de Taradell | Lluís Autonell      

d’un professor enginyós i imaginatiu que, amb 
pocs recursos, es va guanyar la confiança de 
pares i alumnes. 

Tots hem tingut alguna vegada un professor que 
ens va cridar l’atenció, algú que ens va fer estimar 
una matèria i que, en definitiva, va canviar la nostra 
percepció de les coses. L’Anastasi Aranda, com 
tant i tants altres mestres rurals, va ser un d’ells 
per una generació de taradellencs i taradellenques 
que el consideren “el millor mestre de Taradell” 
i que se’ls il·luminen els ulls quan parlen d’ell i 
queda evident que va deixar una gran petjada a 
Taradell, no només com a mestre rural sinó com a 
mestre de l’escola nacional i també per les classes 
que feia de repàs als vespres. Per aquest motiu, 
des del Grup de Recerca estem treballant en 
l’elaboració d’un documental sobre la seva vida, 
marcada, tot i els entrebancs, per la docència. 

 
 

Grup de Recerca Local de Taradell
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Montserrat Barrachina
Les receptes de la

 › 400 g de cigrons
 › 4 ous
 › 100 g de panses
 › 1 ceba
 › 2 grans d’all
 › 1 cullerada de tomàquet concentrat
 › 375 cc de brou
 › 25 g d’ametlles torrades
 › julivert

ingredients

1. Coem els cigrons (els haurem tingut en remull 
unes 12 hores). 

2. Fem els ous durs.

3. Posem les panses en remull mitja hora.

4. Fem un sofregit amb la ceba trinxada ben fina. 
Quan comenci a agafar color hi afegim una 
cullerada rasa de farina i remenem esperant 
que es torri una mica. Hi aboquem el brou, el 
tomàquet concentrat, una picada d’all, julivert 
i ametlles. Ho diluïm una mica amb brou de la 
cocció. Ho remenem bé i deixem que es cogui 
uns 10 minuts poc a poc, junt amb els ous i les 
panses. Després ho barregem amb els cigrons 
ja preparats a la cassola i ho deixem coure uns 
10 minuts més a foc lent.

elaboració

CIGRONS
A LA CATALANA

 ›  4 cuixes de conill
 › 1 tomàquet gros
 › 1 ceba
 › 2 pastanagues
 › 2 grans d’all
 › 1 canó de canyella
 › 1 fulla de llorer
 › 1 presa de xocolata
 › 75 g d’olives sevillanes
 › Vi ranci
 › Sal i pebre

ingredients

1. Salpebrem el conill i l’enrossim a foc viu. El 
reservem i enrossim la ceba, l’all, la fulla de 
llorer i la canyella.

2. Quan ho tinguem tot ben ros, hi incorporem 
el conill, juntament amb el tomàquet (pelat i 
sense llavors) i una copeta de vi ranci i, amb el 
foc baix, ho couem uns trenta minuts.

3. Hi afegim la xocolata, la pastanaga i les 
olives. Ho allarguem amb una mica d’aigua, 
comprovem el punt de sal i al cap de mitja hora 
més ja ho podem servir.

elaboració

CONILL
AMB OLIVES
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 ›  24 gambes
 › 2 cebes mitjanes
 › 4 tomàquets madurs
 › 100 ml de vi ranci
 › oli
 › sal i pebre blanc

    
    Per la picada:

 › 3 grans d’all
 › 12 avellanes torrades
 › 1 llesca de pa fregit
 › 2 branques de julivert
 › 1 trosset de xocolata negra

ingredients

1. Posem oli en una cassola i, quan estigui calent, 
tirem-hi les gambes; marquem-les ràpidament 
per les dues bandes i reservem-les.

2. En el mateix oli, tirem-hi la ceba trinxada i, a 
foc lent, deixem-la enrossir. Quan comenci 
a agafar color, incorporem-hi el tomàquet 
ratllat i deixem-ho concentrar. Salpebrem-ho, 
afegim-hi la copa de vi ranci i deixem evaporar 
l’alcohol. Seguidament, mullem-ho amb un got 
d’aigua i deixem-ho coure uns 15 minuts.

3. Mentrestant, fem la picada amb els alls, les 
avellanes, el pa fregit, el julivert i la xocolata. Un 
cop tot ben picat, deixatem-ho amb una mica 
d’aigua, aboquem-ho a la cassola i deixem-ho 
coure un parell de minuts. 

4. Afegim les gambes que tenim reservades a 
la cassola, rectifiquem-ho de sal i deixem-les 
coure un parell de minuts més.

elaboració

GAMBES
A LA CATALANA

 › 3 rovells d’ou
 › 2 ous sencers
 › 250 grs de sucre
 › 2 cullerades rases de Maizena
 › 150 cc de suc de llimona
 › Mig litre d’aigua
 › La pell de 3 llimones ratllada ben fina

ingredients

1. Batem els ous.

2. Hi afegim el sucre, la farina i el suc de llimona i, 
a poc a poc, i sense deixar de remenar l’aigua, 
hi afegim la pell de llimona ratllada (sobretot 
que no hi vagi gens de pell blanca)

3. Ho posem al foc sense deixar de remenar. 
Quan espesseix, ho colem i ho posem en 
copes. Un cop fred, ho posem a la nevera.

4. Ho podem adornar amb nata, fideus de 
xocolata, neules, xocolata desfeta...

elaboració

CREMA
DE LLIMONA

 › 4 ous
 › 2 tarrines de formatge per untar
 › 9 cullerades de sucre
 › 3 iogurts naturals
 › 3 cullerades de Maizena

ingredients

PASTÍS
DE FORMATGE

1. Barregem tots els ingredients.

2. Posem-ho en un motlle rodó i cap al forn a 
180 graus, durant mitja hora – tres quarts. 
 
Un truc! Hi podem barrejar panses de Corint, 
una mica enfarinades per tal que no ens quedin 
totes a baix del motlle.

elaboració
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President
Josep Preseguer

Secretaria
Núria Vivet, Gemma Preseguer i Anna Piella

Tresoreria
Lluís Muntal i Jaume Miralpeix Tarrats

Passant
Isidre Sayós, Jordi Merino i Felip Vallmitjana

Alzinar
Miquel Griera, Dani Corrius, Ramon Preseguer, Joan 
Serra, Josep Pratdesaba, Aleix Comas,Bernat Ausió, 
David Tuneu, Jordi Sayós, Lluis Trabal i Quico Jordà

Comunicació
Sílvia Arau i Alba Rodríguez

Actes Centre Cultural
Núria Vivet, Pep Puig, Teresa Linlin Izquierdo i Mireia 
Morales

Tast del Porc
Guillem Formiguera, Miquel Bigas i Joan Puig

Patrimoni
Alba Prat i Josep Puig

Foto: Arxiu Fotogràfic Taradell
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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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S’emprava sobretot per transportar terra, runa 
i altres materials per a la construcció. També 
s’usava per altres usos com portar fems.

El carro de trabuc, és com el carro d’escala, 
amb el fusell recte, però amb caixa fixa, formada 
per uns travessers drets que sostenien les posts 
dels costats. L’empostissat del darrera era mòbil, 
es treia per descarregar. En alguns casos també 
ho era el batent anterior, per permetre el transport 
de taulons llargs o posts.

Les vares estaven formades per dues 
peces articulades unides per un cargol, la part 
corresponent a la caixa i els braços. Aquests 
últims es fixaven a la caixa mitjançant una 
barra que antigament es realitzava amb fusta i 
posteriorment fou de ferro, anomenada matràs. 
Aquest mecanisme permetia abocar la càrrega 
sense haver de desenganxar l’animal, donava 
moviment de balança a la caixa i permetia que 
aquesta toqués a terra i, per tant, facilitava la feina 
de descàrrega en el cas de material pesant.

Foto: Manel Gausa

Cultura rural: els carros de 
l’Alzinar

CARRO DE TRABUC
MATERIAL

Fusta, ferro, pigment i corda.

TÈCNICA

Tallat, tornejat, clavat, encaixat, policromat, motlle, fosa i pintat.

CRONOLOGIA

1a meitat del s. XX.

DIMENSIONS

190 x 155 x 404 cm.
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Tipus de carro utilitzat per transportar líquids 
en bocois de vi, bidons d’oli de grans dimensions, 
esperit de vi, entre d’altres. Es feien carros de torn 
per a un o dos bocois. Cada bocoi anava penjat, 
sense fons, amb dues cadenes tensades per mitjà 
d’un torn, corró o cilindre de fusta amb un eix de 
ferro i un engranatge amb un cap i un cadell que 
servia per carregar i descarregar.

Aquest engranatge permetia pujar i baixar la 
càrrega mitjançant les cadenes, cosa que afavoria 
el transport de grans pesos i evitava el sobreesforç 
humà.

Aquest carro se sustenta sobre dues grans 
rodes de setze raigs, amb una fusta protectora 
plana situada sobre cada botó. Les rodes estan 
unides per un fusell voltat, de forma arquejada, 
que passa per damunt del bocoi o gran bóta. 
Aquest gran contenidor de líquids està format per 
dogues de fusta reforçades amb sis cèrcols i a una 
de les cares de la bóta hi ha una aixeta per facilitar 
la feina de servir el líquid transportat al recipient 
final.

Foto: Manel Gausa

CARRO DE TORN
MATERIAL

Fusta, ferro, pigment, corda, metall i cautxú.

TÈCNICA

Tallat, tornejat, clavat, encaixat, policromat, forjat, fosa i motlle.

CRONOLOGIA

1a meitat del s. XX.

DIMENSIONS

151 x 190 x 415 cm.
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1. Quins d’aquests personatges han fet el pregó 
dels Tonis?

A. Carme Forcadell, Pilarín Bayés, Llucià Ferrer
B. Pilarín Bayés, Vadó Lladó, Antoni Pladevall
C. Pere Tàpies, Francesc Homs, Antoni Bassas

2. Quants plats es van servir durant el tast del 
porc de l’any 2017?

A. 750
B. 800
C. 850

3. Qui va ser el primer hereu de Taradell?
A. Oriol Morell
B. Àngel Molist
C. Felip Vallmitjana

4. Quin carro s’utilitzava per transportar 
garbes i palla en les feines de collita del 
cereal d’hivern?

A. Carro de trabuc
B. Carreta de bous
C. Carro d’escala

5. Quin any va ser declarada Festa Tradicional  
d’Interès Nacional els Tonis de Taradell?

A. 2011
B. 2012
C. 2013

6. La festa dels Tonis de Taradell és centenària. 
Sabries dir de quin any són els primers documents 
que parlen sobre aquesta entitat coneguda 
antigament com a confraria de Sant Antoni Abat?

A. 1760
B. 1770
C. 1780

7. La festa dels Tonis s’ha celebrat anualment 
durant les darreres dècades, exceptuant l’any 
2002. Saps quin en va ser el motiu?

A. Un brot de pesta porcina
B. Una forta nevada
C. Una vaga general

8. Els Tonis de Taradell treballen, des del 1995 
en la recuperació i conservació de carros. 
Sabries dir quants carruatges són propietat 
dels Tonis de Taradell en l’actualitat?

A. Uns 50
B. Uns 70
C. Uns 80

9. On es troben ubicats els carruatges dels 
Tonis de Taradell a l’actualitat?

A. En una nau del polígon del Vivet
B. En diferents masies del municipi
C. A l’Alzinar de la Roca

10. Quina va ser la temàtica dels Tonis’17?
A. La ceràmica
B. Taradell i el bosc
C. El món rural i els oficis artesans

10 respostes correctes

SÚPER TONI SABERUT
Renoi, ets un setciències 
dels Tonis! Enhorabona, 
segueix així.

De 7 a 9 respostes correctes

BON TONI SABERUT
Estàs al dia! Segur que 
series un bon Toni d’Honor. 
Fes una rellegida de les 
nostres revistes i sigues un 
Súper Toni Saberut!

De 6 a 4 respostes correctes

TONI SABERUT PER POLIR
Uix, has de repassar la lliçó! 
Creiem que has de fer una 
altra visita a la Biblioteca 
Antoni Pladevall i Font. 

3 respostes correctes o menys

TONI RUC
No et desanimis, amb una 
mica de lectura a l’Espai 
Joan Colomer ho tindràs 
resolt! Som-hi!

(Solucions a la pàgina 46)

EL TEST
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novetat
GAUDEIX DE LES AVENTURES A PAGÈS 
AMB TONIS DE TARADELL

Des dels Tonis de Taradell i amb voluntat d’acostar la 
cultura i les tradicions catalanes als més petits de casa 
des d’ara i en les següents edicions de la festa editarem 
un conte infantil, per a nens d’entre 3 i 7 anys. 
 
Els contes tindran com a protagonistes en Marc 
i la Laia, dos nens que viuran diferents aventures 
relacionades amb les tradicions catalanes. El primer 
llibre de la col·lecció gira entorn de la dona pagesa.

El guió dels contes és original dels Tonis de Taradell 
i les il·lustracions són de Guillem Gonzalo de 0013 
Creacions, creador del porquet Zidro i d’en Trabuc,  
el burro del portal taradell.com. 

Vols seguir aquestes aventures?
PRESENTACIÓ I SIGNATURA DE CONTES 
Divendres 15 de desembre a les 17.30h a la Biblioteca 
Antoni Pladevall i Font de Taradell

PUNTS DE VENDA 
. El 17 de desembre: Fira de Santa Llúcia de Taradell 
. A partir del 18 de desembre: Llibreria l’Estudi de 
Taradell

5,00 €
PVP
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