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poble de taradell, ja torno a ser aquí

visca en 

toca-sons

ja fa 25 anys que vinc per aquests con-
trades a fer de les meves, i me’n han passat 
de tots colors. però només tinc paraules 
d’agraïment cap al meu poble i a la meva 
gent i a tots i totes els que feu possible 
que any rere any la meva quadrilla i jo 
ens sentim com a casa. 

gràcies per col.laborar i seguir col.lab-
orant i/o participant activament amb la 
meva festa.
sense vosaltres no hauria estat possible 
haver arribat fins aquí.
i una vegada més:
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fotografies cedida per taradell.com
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francesc casanovas, toca-sons 2016

Es podria dir que fer de Toca-sons ja va començar, per mi, just en el moment en què em van demanar si ho volia ser. I és 
que per una persona que porta tants anys dins la festa i la viu com jo, ja m’ho començava a passar bé, només amb el fet 
de parlar i fer conya amb la gent, com cada any, de qui seria en Toca-sons. Seguir-los-hi el joc, anar dient noms, era molt 
divertit.

La veritat és que pocs nervis vaig passar. Mentiria si no digués que en el moment de sortir en escena el dia 25, estava una 
mica acollonit, però un cop em vaig ficar a dins del merder i saben que tens al costat tota una colla de gent que dominen el 
món del teatre i la improvisació, et quedes molt més tranquil. A més, haver-li pogut prendre les mides al meu contrincant 
(agutzil) al matí, durant el mercat del s. XVII, va ser un gran avantatge.

I un cop has arrencat, us puc ben assegurar, que ja no hi ha qui et pari. Perquè de Toca-sons et toca fer-ho un cop a la vida 
i això s’ha de viure al màxim.

Visca en Toca-sons!
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fotografies cedida per taradell.com
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guillem codina, agutzil 2016

La festa d’en Toca-sons forma part de la història recent del poble, i per un taradellenc com jo que ha viscut sempre aquí 
l’he anat seguint en les anteriors edicions de moltes maneres, i amb molt orgull.

Crec que cada any s’hi ha aportat coses i tots els protagonistes hi han posat el seu segell personal. Recordo especialment 
tot i que era  molt petit la primera edició com un esdeveniment molt important per la intriga que ens donava el fet de no 
conèixer com es desenvolupava aquell “ conte “. Recordo especialment l’endemà de la festa  que anava pel carrer  i vaig 
saludar per primer cop l’aleshores primer Toca-sons, en Jordi Peipoch, ja que fins aquell dia no li havia dit mai res però 
que després de l’espectacle que havia vist el dia anterior ell era com un heroi per mi……

Personalment no havia participat mai directament en la festa, només com espectador i una petita col·laboració, i quan em 
van comunicar la possibilitar de fer un paper rellevant em va fer molta il·lusió perquè passava a esser un taradellenc més a 
la família del Toca-sons i posava així  un granet de sorra més  per aquesta festa.

Al principi fa respecte, fer el paper de l’agutzil per a mi era secundari ja que el que em motivava era tenir la possibilitat 
de poder viure la festa des de dins. De seguida però vaig sentir  que era un paper destacat i que em permetia participar tot 
el dia de la festa i vaig tenir unes sensacions magnifiques. Al mateix temps els dies previs en els quals havia d’estudiar el 
paper i no explicar res a ningú del què faria, va esser emocionant i alhora molt difícil!!!!!

Per últim, m’agradaria  també  agrair a tots els companys i organitzadors de la festa que van esser un gran equip i 
desitjar-los un feliç Toca-sons 2017!!!!!
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pau puig, toca-canalla 2016 fotografies cedides per Miquel Vilardell

SER TOCA-CANALLA

El primer a dir és que fer de Toca-Canalla va ser una experiència que no 
oblidaré mai. 

Va ser un estiu de molts nervis però va acabar amb un meravellós resultat. 
Em va costar assimilar el que havia de fer, però al final ho vaig assumir. 
Podria dir que el dia de més nervis va ser el de la festa, però no seria veritat. 
De fet, diria que el dia de la festa va ser el dia que estava més tranquil, volia 
estar relaxat i gaudir, i ho vaig aconseguir. Durant la festa va sortir tot rodó i 
al final també. 
El fet de marxar amb globus va ser molt espectacular.

És una gran experiència i la recomano al 100% a tothom que li agradi aques-
ta festa.
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lluc cegarra, agutzil-canalla 2016 fotografies cedides per Miquel Vilardell

Em va agradar molt fer d’Agutzil-canalla. 
Va ser una gran experiència i molt divertida. M’ho vaig passar molt 
bé amb els sometents i també amb el Toca-canalla i la resta dels 
bandolers. 

Em va agradar molt el judici quan el Toca-canalla anava protestant...

L’ambient que hi havia als carrers, la gent, la música...
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recull fotogràfic festa d’en toca - sons 2016
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DES DE L’ASSOCIACIÓ FESTA D’EN TOCA-SONS T’ANIMEM A QUE SORTIS AL CARRER A FOTOGRAFRIAR ELS BANDOLERS, EL SOMETENT, LA GENT, L’AMBIENT I 
ELS COLORS D’UNA FESTA TAN NOSTRA. 

ENVIANS-LA AL NOSTRA CORREU AMB EL TEU NOM I COGNOMS I SI ÉS ORIGINAL I DIVERTIDA PODRAR SORTIR PUBLICADA A LA REVISTA DEL PROPER ANY.
T’HI ESPEREM

festatocasons@gmail.com

fotografies cedides per taradell.com
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l’Època dels bandolers ha arribat.

gaudeiX d’un dia Únic.

endinsa’t  en un mÓn ple de colors, 
olors i màgia.

vine al

mercat del s.Xvii

Lloc:
Als voltants de la Sagrera
Hora:
Durant tot el dia 25, a partir de les 10h
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fotografies cedides per Lídia Duran
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iii caminada noctura teatralitzada

llinatges

Un any més Canya que no és conya organitzem una caminada nocturna teatralitzada i ja en van 10! Primer va ser l’espectacle “A 
la foscor d’en Toca Sons” que es va representar durant set edicions i per tercer any consecutiu, Canya que no és conya portem als 
voltants de l’ermita de Sant Quirze (a la Roca) l’espectacle “Llinatges”. 10 edicions caminant de nit per Taradell i els seus vol-
tants explicant històries de bandolers. Com deia el narrador del primer espectacle “La nit és fosca i cal tenir por, però no pas por a 
la veritat”.

La història de “Llinatges” es situa al s. XVII i ens parla de com era la vida en aquell temps i de com la necessitat podia comportar 
que certes persones s’haguessin de dedicar al bandolerisme. “Llinatges” és una història que ens apropa al bandolerisme defugint 
la imatge bucòlica que a vegades ens ha arribat; ser bandoler sovint era una necessitat i no un ideal. Certament els senyors ex-
plotaven els pagesos, però a l’hora ells també havien de rendir comptes amb nobles de més rang. “Llinatges” és la història de dos 
germans que ens planteja diversos dilemes morals: el fi justifica els mitjans? Què seríeu capaços de fer per alimentar la vostra 
família? 
Una història d’injustícia, solidaritat, venjança, amistat, amor, acció... T’ho perdràs?
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fotografies cedides per Bernat Cedó

III Caminada Nocturna Teatralitzada “Llinatges”
Data: 22 i 23 d’agost de 2017
Sessions: 21:00 i 23:00
Lloc: Plaça de Sant Quirze (La Roca)
Preu: 5 € - Només es vendran entrades al Bar Can Costa i Font, a partir del 16 
d’agost (en horari del bar). No es vendran entrades en el lloc de l’espectacle!

La caminada teatralitzada té una durada d’una hora i mitja aproximadament i un recorregut de 
poc més d’un quilòmetre.
El recorregut transcorre per camins no urbans, per això es recomana portar lot i un calçat ade-
quat per camins no asfaltats.
Pel bon funcionament de l’espectacle es demana ser a la Plaça de Sant Quirze mitja hora abans 
de l’inici de cada sessió (es prega màxima puntualitat), com també apagar els lots durant les 
escenes i no tirar fotografies amb flaix. Moltes gràcies
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toca - sons 2017
24 d’agost

Entrega de  la bandera
Lloc: Davant l’església de Sant Genís
Hora: 18:30

25 d’agost

La Ronda del sometent
  Lloc: Pels carrers de la Sagrera
  Hora: 18:30

Arribada del bandoler TOCA-SONS
  Lloc: SORPRESA!!!
  Hora: 19:00

Ball de festa major
  Lloc: SORPRESA!!!
  Hora: 19:15

La Taverna
  Entitat: GOTTIC Teatre
  Lloc: La Plaça
  Hora: 19:30

La batalla
  Entitat: Canya que no és Conya
  Lloc: Encreuament passeig Domènech Sert                 
 amb carretera de Montrodon
  Hora: 19:45

ROBATORI A UNA DE LES PASTISSERIES 
DEL POBLE

Arribarà per aquí?

Arribarà per aquí?

Arribarà per aquí?

fotografia cedida per taradell.com

fotografia cedida per taradell.com



Moment de treva i reconeixement (Sometent i Bandoler). En Toca-sons declararà un 
treva entre bandolers i sometents i es farà un reconeixement a una persona o entitat 
per la seva feina feta. Enguany el reconeixement serà pels 25 Toca-sons.

  Lloc: Encreuament carretera de Balenyà amb passeig Domènech Sert
  Hora: 20:45

Toca-sons amo del poble
  Entitat: Agrupació Sardanista Taradell
  Lloc: Plaça de les Eres
  Hora: 21:00

Judici i final de festa als jardins del Centre Cultural Costa i Font
  Entitat: Canya que no és Conya
  Lloc: Centre Cultural Costa i Font
  Hora: 21:15

fotografia cedida per taradell.com

fotografia cedida per taradell.com



v concurs fotogràfic 
memorial lluís tuneu

Amb la intenció de promocionar i fomentar la festa d’en Toca-sons, l’entitat 
Associació Festa d’en Toca-sons organitza un concurs fotogràfic. Aquest és un 
concurs obert a tothom, on el màxim interès recau en la difusió i el coneixe-
ment de la festa arreu.

1.- Participants: Aquest concurs està obert a tothom

2.- Tema: La Festa d’en Toca-sons 2017 en tots els seus àmbits

3.- Premis:
 1er Premi  - Trofeu i sopar per a dues persones
 2n  Premi  - Trofeu i sopar per a dues persones
 3er Premi  - Trofeu

     Premis instagram (veure bases instagram en les pàgines següents)

 *El lloc del sopar varia segons el premi
 Cada participant podrà optar a un sol premi

4.- Presentació: Les imatges es podran realitzar amb qualsevol aparell, i en-
viar des de qualsevol dispositiu a l’adreça de correu electrònic concurstoca-
sons@gmail.com juntament amb les dades de la fotografia i de l’autor (títol, 
nom de l’autor, telèfon, edat i població). Cada participant pot presentar un 
màxim de tres obres. Les imatges enviades han de tenir bona resolució.

5.- Actes: Les fotografies poden ser fetes en qualsevol dels actes següents:
 · 22 i 23 d’agost, Caminada noctura teatralitzada “Llinatges”
 · 24 d’agost, Pregó d’en Toca-sons 18.30
 · 25 d’agost, Mercat del s.XVII i Festa d’en Toca-sons

6.- Termini: Les fotografies es podran presentar fins el dia 30 de setembre de 
2017. L’entrega de premis es realitzarà el divendres, 27 d’octubre de 2017 a 
les 20,30h

7.- Finalistes: El jurat farà una selecció de 20 fotografies, les quals seran ex-
posades juntament amb les premiades

8.- Veredicte: Serà públic i es farà el dia 7 d’octubre de 2017, a les 18h, al 
Centre Cultural “Costa i Font”

9.- Exposició: Les fotografies estaran exposades del 27 d’octubre al 14 de
novembre de 2017, a la sala d’exposicions del Centre Cultural “Costa i Font”, 
amb horari d’exposició

10.- Jurat: El jurat serà format per reconeguts fotògrafs osonencs i un mem-
bre de l’arxiu fotogràfic de Taradell

11.- Guanyadors/es: Els guanyadors/es seran avisats oportunament abans del 
lliurament dels premis mitjançant una trucada telefònica i/o un correu elec-
trònic

12.- Drets: L’entitat convocant, es reserva el dret de reproduir les imatges 
quan creguin convenient, sempre amb la finalitat de promocionar la festa

13.- Responsabilitat: Els autors/es assumeixen la responsabilitat de l’autoria 
i l’originalitat de les imatges enviades. Els autors/es es fan també responsables 
del contingut de les imatges enviades

14.- L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en 
aquestes bases

15.- La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i 
de la resolució inapel·lable del jurat

muntatge i preparació del concurs a càrrec d’en Gerard Paredes Simón
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Títol: Estirada d’orella
Autor: Jordi Morató

primer premi concurs 2016
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 bases instagram

InstaOsona i l’agrupació organitzadora de la Festa d’en Toca-sons de Taradell 
impulsem, per tercer any consecutiu, un concurs d’Instagram coincidint amb 
la festa del bandoler de Taradell. Aquest concurs forma part del Concurs Fo-
togràfic Memorial Lluís Tuneu i, com a novetat, premiarà dues fotos després 
de l’èxit dels últims dos anys en la categoria d’Instagram.

Bases:

 - Tema: Festa d’en Toca-sons de Taradell 2017
 - Es premiarà la millor fotografia
 - Només s’admetran fotografies publicades entre el 22 i el 26 d’agost, 
   ambdós inclosos
 - Les imatges poden ser de qualsevol dels actes que es fan sobre la   
   figura d’en Toca-sons
 - Cal seguir @instaosona a Instagram
 - Cal etiquetar les imatges amb els hashtags #tocasons17 i 
   #instaosona
 - Cal conservar la imatge original. Les fotografies guanyadores seran  
   necessàries en bona resolució per a una exposició que es farà durant  
   la tardor
 - Es poden publicar tantes fotografies com es vulgui, per persona
 - S’autoritza a InstaOsona i a l’Associació Festa d’en Toca-sons 
   (Instagram, Twitter, Facebook i bloc) a fer mencions periòdiques amb  
   fotografies publicades pels participants al concurs
 - NO ES PODEN ETIQUETAR FOTOGRAFIES ANTIGUES,   
   GRÀCIES!
 - El guanyador s’anunciarà durant la tardor

Què es valorarà?

 - El jurat, format pels gestors d’InstaOsona i l’Associació Festa d’en  
   Toca-sons, valorarà que les imatges reflecteixin l’essència de la Festa  
   d’en Toca-sons, com també es tindrà en compte l’originalitat

Premis:

 1er Premi  - Trofeu i sopar per a dues persones
 2n  Premi  - Trofeu

*El lloc del sopar varia segons el premi
 Cada participant podrà optar a un sol premi

muntatge i preparació del concurs a càrrec d’en Gerard Paredes Simón
20



Títol: Sometents i bandolers
Autor: Eloi Roquer

primer premi instagram 2016
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Aquest any els nostres trabucaires particulars han sigut vistos més cops que mai, i és que aquest any és “l’any Toca-sons”, en motiu del 25è aniversari cada mes han 
sortit d’alguna manera a fer de les seves.  

El grup de bandolers d’en Toca-sons s’ha deixat veure en diferents ocasions gastant molta  pólvora i atemorint els pobles per on passaven. Al so del trabuc, aquests 
bandolers sense vergonya sembla que s’ho han estat passant pipa.  

Gener                                                                    Març   

Acte presentació “any Toca-sons” ( fotografia cedida per Taradell.com )            Sopar de col·laboradors de l’any anterior 

                         

 

 

 

  

 

 

DIARI EL BANDOLER 
Nº 0002 25 Agost de 2017 
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Abril 

Caminada històrica-cultural amb la col·laboració del Centre Excursionista de Taradell i amb explicacions a càrrec d’Antoni Pladevall 
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Maig 

                              Fira Matiners Avinyó                                                                                                  Homenatge Manel Cubeles, ideòleg de la festa de Toca-sons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           

  

 

Participació al sopar dels premiats de l’experiència dels 
botiguers de Taradell  al castell d’en Boix 
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Maig 

                              Fira Matiners Avinyó                                                                                                  Homenatge Manel Cubeles, ideòleg de la festa de Toca-sons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           

  

 

Participació al sopar dels premiats de l’experiència dels 
botiguers de Taradell  al castell d’en Boix 

 

 

35ena Trobada Nacional de Trabucaires de Catalunya a Taradell, amb la participació de més de 30 colles i un total de 300 trabucaires aproximadament 

 

 

 

 

 

Concert de cançons bandoleres a càrrec del grup “els d’en Samarra”  

Entrega de la bandera a la propera colla 
encarregada d’acollir la següent trobada, el 
poble escollit ha estat Santa Coloma de 
Gramenet 

Ruta turística per les colles de la trobada pels 
diferents punts d’interès de Taradell 
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Juny 

Partit de futbol sometents contra bandolers amb la participació d’antics Toca-sons                                                    Participació a les festes de Cornellà de Llobregat 
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Juliol 

Exposició al centre cultural Can Costa i Font dels 25 anys de la Festa d’en Toca-sons ( imatges cedides per Taradell.com ) 
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toca-sons, el bandoler de taradell

Aquest any és especial i per això el reconeixement no serà per una entitat 
o una persona, sinó per a 25 persones. 25 valents que en el seu moment 
van dir que “sí” a convertir-se per un dia en un dels personatges més 
coneguts del nostre poble.
 
Aquest any volem reconèixer, agrair i donar les gràcies als 25 Toca-sons. 
Sense vosaltres al capdavant de la quadrilla de bandolers, aquesta festa 
no hauria estat possible any rere any.

Moltes gràcies i visca la Festa d’en Toca-sons
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empreses i botigues amigues
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Passeig Domènec Sert, 26
08552 Taradell

Tel. 93 812 63 87
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La Plaça, 15
08552 Taradell

Tel. 648 255 841
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Avinguda del Montseny, 2. 08552 Taradell
Tel. 93 812 65 65
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Any rere any, en Toca-sons omple els nostres carrers de pólvora, soroll, rialles i espectacle. Gràcies a tots i totes, empreses botigues i anònimes, per aportar el 
vostre granet de sorra a la festa, ja que sense vosaltres tot això no seria possible.

ANTIGA FARMÀCIA BONET       Passeig Domènec Sert, 14. 08552 Taradell   Tel. 93 880 00 56
PERRUQUERIA DOLO VILARDELL ESTILISTES    Carretera de Balenyà, 20. 08552 Taradell   Tel. 93 812 79 21
FORN RIERA         Carrer de la Vila, 58. 08552 Taradell    Tel. 93 812 76 06
LLIBRERIA L’ESTEL        Carretera Montrodon, 11. 08552 Taradell   Tel. 93 880 05 52
ROSTISSERIA “COM A CASA” - MENJAR PER EMPORTAT   Carrer Església, 6. 08552 Taradell    Tel. 93 880 09 86
ROS TAR - “PLATS PREPARATS”       Carretera de Balenyà, 27. 08552 Taradell   Tel. 93 812 63 52
LA GALETTE         Plaça de les Eres, 6. 08552 Taradell    Tel. 93 812 60 19
HERBOLARI SANT PONÇ        Plaça del Pes, 5. 08500 Vic     Tel. 93 886 21 46
           Carrer de la Vila, 1. 08552 Taradell    Tel. 93 812 69 27
PASTISSERIA SANT GENÍS       Passeig Domènec Sert, 46. 08552 Taradell   Tel. 93 880 01 77
MOBLES VALLMITJANA, S.C.P.       Carretera de Vic, km 5,8. 08552 Taradell   Tel. 93 880 05 44
FRUITES ANNA I JOSEP S.C.P.       Passeig Domènec Sert, 26. 08552 Taradell   Tel. 93 880 05 11
CAN TALAIA - ELECTRODOMÈSTICS      Avinguda Catalunya, 25. 08552 Taradell   Tel. 93 880 02 51
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associaciÓ festa d’en toca-sons:
Anna Maria Tuneu, Josep Masgrau, Sergi Tordera, Lidia Bueno i Arnau Sañé

 L’ Associació Festa d’en Toca-sons informa que les persones amb problemes d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els infants, 
adoptin mesures de precaució en els actes en els quals participin els trabucaires.
 L’ Associació Festa d’en Toca-sons també informa que les fotografies preses al llarg dels actes relacionats amb la festa, pels membres de l’entitat i 
col·laboradors, podran ser utilitzades en futures edicions de la revista i altres elements de promoció de la festa. Per tant s’entén que la gent que estigui al carrer 
participant-ne i gaudint-ne, accepta aquestes condicions.

 Per qualsevol consulta envieu-nos un correu a la nostra adreça:
festatocasons@gmail.com

entitats participants i col.laboradors:
Agrupament Rocaguinarda, Agrupació Sardanista Taradell, Esbart Sant Genís de Taradell, Acústic Osona, la Brigada de Taradell, Colla Jove de Geganters i 
Grallers de Taradell, Càmping La Vall, Tonis de Taradell, Centre Excursionista Taradell, Protecció Civil, la Parròquia, Taradell.com, Músics per en Toca-sons, 
Canya que no és Conya, Joan Serra i David Roma, Ascurseb Teatre de Sta. Eugènia de Berga, Nou 69 Teatre, GOTTIC teatre, Lluís Autonell, T52, Bar Can 
Costa i Font Taradell, família del Mas “El Pujol”, Joan i Maria Dolors Bellpuig Fluvià, entre d’altres. 

cartell festa 2017:
Gerard Sañé Riera i Arnau Sañé Riera

guions i direcciÓ de la festa d’en toca-sons:
Anna Maria Tuneu, Santi Estragués i Jordi Pessarodona

programa de mà festa d’en toca-sons:
Redacció: Anna Maria Tuneu, Santi Estragués, Lidia Bueno, Josep Masgrau, Sergi Tordera i Arnau Sañé
Disseny gràfic: Lidia Bueno, Gerard Sañé Riera i Arnau Sañé Riera
Impressió: MEDIAACTIVE

amb el suport de:
Ajuntament de Taradell, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, la Xarxa de comunicació local i Goufone.

Taradell, juliol 2017 - TOCA-SONS, AMO DEL POBLE!
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