
PROGRAMA D’ACTES COMBAT D’ARBÚCIES 2018

V Jornades de Recreació Històrica
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“Quant a les coses que es van fer durant la guerra, no he volgut escriure el que vaig sentir a dir, encara que semblés 
veritat, sinó exclusivament el que jo vaig veure amb els meus ulls i vaig saber i entendre com a cert, de persones 
dignes de fe i que tenien veritable notícia i coneixement dels fets..., perquè la meva intenció no és escriure una 
farsa o comèdia que doni plaer durant una estona, sinó una història que aprofiti i que duri per sempre.”

Tucídides, Història de la Guerra del Peloponès.

Un any més, i ja en són 5, ens proposem 
commemorar els fets del Combat d’Arbúcies. Els 
que sou ja habituals d’aquestes jornades sabeu 
que ens referim a uns fets que van passar el 13 de 
gener de 1714, en plena guerra de Successió, en 
què el sometent d’Arbúcies, Espinelves, Sant Hilari 
i Viladrau va infligir una derrota important a 
les tropes dels exèrcits Borbònics que es 
dirigien d’Hostalric a Osona. 

Estem davant d’un fet d’armes, 
d’una guerra que, com totes, té 
conseqüències per a les persones: 
patiment, mort, misèries, repressió, 
fam... i és d’aquestes persones de qui 
volem parlar en aquestes jornades. 

Persones que lluiten per 
allò que consideren just i 
s’arrisquen, i potser no 
tornen a casa i potser estan 
lluitant contra persones 
que també consideren que 
allò pel que lluiten és una 
causa justa i és el que cal. 

Volem explicar la història, la 
nostra història, la del nostre 
poble, que no és altra que 
la història de la nostra 
gent. També, perquè no, 

retre homenatge a totes i a tots aquells que van 
defensar-lo, defensar la seva gent i que van patir els 
infortunis d’una guerra.

Gent com la Teresa d’Arbúcies, aquella 
dona que ens rep a casa seva per 
explicar-nos que el seu marit i el seu 
fill gran han hagut de marxar i que 
es pregunta què serà de la terra si no 

tornen, què serà de la casa, què serà 
de nosaltres.

Alhora, la vida quotidiana també 
forma part de la jornada: coneixereu 

què eren les puntes de coixí, en 
quines robes s’utilitzaven i com 

es feien. I podreu saber que la 
gent jugava a bitlles, si com 

ara, que eren a l’abast de 
tothom i que era un joc 
habitual. Però no tan sols 
podreu saber, sinó que 
podreu aprendre i fer. Així 
com tastar, cap al migdia, 
l’escudella feta durant les 
grans celebracions. 

Gaudiu de la història, 
d’aquesta que és la 
d’Arbúcies, de la seva gent i 
de tothom.

BENVINGUDES, BENVINGUTS!
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N
OVETAT

N

OVETATPASSEJADA 2018:
RUTA DEL COMBAT D’ARBÚCIES
Itinerari
Museu Etnològic del Montseny- La Gabella i 
Parc Natural del Montseny

Horari: a les 10 h del matí
Lloc: Punt de trobada al Museu Etnològic del 
Montseny - La Gabella
Accés: Pagament de 3€. Preu reduït a 2€ per a 
pensionistes i infants de 6 a 12 anys. 
Informació i inscripció prèvia al 972 86 09 08 o 
p.montseny.cdmemga@diba.cat. Places limitades.
Durada aproximada: 2 h i 30 min 

Passejada pels escenaris històrics de la batalla de 
1714: a la plaça de la vila conversarem amb els 
integrants d’un campament de miquelets i res-
seguirem la riera d’Arbúcies, un espai natural de 
gran bellesa, fins a les penyes de Grau Sala i el 
Molí de les Pipes, on el sometent atacà la rere-
guarda borbònica. Tornarem a Arbúcies per veu-
re la recreació històrica «El Combat d’Arbúcies».

BITLLES CATALANES
El joc de carrer del XVIII
Demostració i taller familiar
Associació Club de Bitlles Catalanes de Blanes 

Horari: a partir de les 10 i fins a les 2 h
Lloc: Carrer Major (davant l’Ajuntament)
Accés: lliure

El que coneixem avui per bitlles catalanes és un 
dels jocs més antics que es coneixen i que enca-
ra tenen continuïtat a l’època actual. De caràcter 
molt universal, es juguen a molts països diferents, i 
a cada lloc tenen una manera particular de jugar. Al 
segle XVIII era un joc de carrer molt popular, que es 
jugava en qualsevol espai que tingués una paret i 
fos mínimament pla. El joc de bitlles a Catalunya va 
ser molt popular des del 1376, any del qual tenim 
documents que així ho manifesten, fins el 1939.
Un cop hem vist com funciona, què millor que pro-
var-ho i poder participar en alguna partida. 
Tindreu l’oportunitat de jugar com es feia el 1700 i, 
amb una mica de sort, potser el vostre contrincant 
és un miquelet!
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LA VIDA AL CAMPAMENT
Recreació històrica
Miquelets de Girona– Regiment de St. Narcís 
Miquelets de Catalunya
Hússars Hongaresos – Moià 1714

Horari: a partir de les 10 del matí
Lloc: Campaments dels regiments
Accés: lliure

Al campament hi havia un munt de feina. Després 
de tot un dia de camí, de carregar coses, de mu-
llar-te o congelar-te a l’hivern o de passar molta 
calor a l’estiu, muntaves el campament i comença-
va tot un seguit de feines: primer, ordenar-ho tot i 
deixar l’armament a punt, no fos cas que al vespre 
tinguéssim alguna sorpresa; repassar amb els caps 
els objectius de l’endemà; cuinar alguna cosa per 
sopar, i al final, molt al final, quan ja estava tot fet i 
els responsables de la guàrdia havien ja ocupat els 
seus llocs, arribava el moment del joc, d’encendre 
una pipa i, a poc a poc, caure rendit per la son. 

JOCS DEL 1714
Jocs 
Associació Jocs L’Anònima 

Horari: de 10 a 2 h
Lloc: Plaça de la Vila
Accés: lliure

Al segle XVIII, en plena guerra, el joc era una mane-
ra d’esbargir-se. Però quins jocs hi havia a finals del 
segle XVII i a principis del XVIII? N’hi havia que en-
cara ara es practiquen, com baldufes i daus; però 
també jocs desapareguts, i que llavors eren molt 
populars, com el joc de pilota o l’argolla; jocs de 
pensar, com l’alquerc o el molí de nou, i jocs mo-
guts, com l’anella. 
Amb jocs reconstruïts podrem jugar al que jugaven 
els nens i nenes d’Arbúcies i de molts altres llocs 
durant el 1700. 
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BUIDEM CALAIXOS
Les Puntes de Coixí que
tenim a casa
Exposició de puntes antigues
Associació de Puntaires de les Comarques de 
Girona

Horari: d’11 del matí a 7 del vespre
Lloc: Museu Etnològic del Montseny – La Gabella 
(carpa terrassa)
Accés: lliure

Teniu puntes de coixí per casa? Mantellines, tova-
lles, ventalls, llençols, estovalles d’altar...
Voleu contribuir a recuperar aquest patrimoni del 
nostre poble?
Us proposem de presentar-ho tot en una exposició 
testimonial, amb motiu de la celebració del Com-
bat d’Arbúcies, el dia 8 d’abril!
Porteu les peces que trobeu a La Gabella (fins a l’1 
d’abril). Les identificarem, i les prepararem per a 
l’exposició.

LES PUNTES DE COIXÍ
Un element habitual a moltes llars 
al s. XVIII
Taller públic familiar
Associació de Puntaires de les comarques de 
Girona

Horari: d’11 a 2 del migdia
Lloc: C/ Major (davant Museu Etnològic del 
Montseny – La Gabella)
Accés: lliure

A Catalunya s’han fet puntes des de sempre, però 
de fet, ningú sap amb precisió ben bé des de quan. 
El que sabem és que al s. XVIII les puntes eren un 
element habitual a moltes cases, i d’ús imprescindi-
ble a Ia roba de totes les nostres esglésies. 
Arenys i Barcelona, de tradició marinera, varen ser 
centres d’un comerç excepcional de puntes que va 
florir especialment al s. XVIII, quan Carles III va alli-
berar el comerç i la navegació catalana va poder 
comerciar lliurement, sense la mediació de la Com-
panyia de les Índies, amb el Carib i l’Amèrica del 
Nord, grans productores de cotó de molta qualitat.

N

OVETAT

N

OVETAT

N

OVETAT

N

OVETAT
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EL VESTIT A LA CATALUNYA DEL 
1700 
Xerrada 
Francesc Riart

Horari: a les 11 del matí
Lloc: Museu Etnològic del Montseny – La Gabella
Accés: lliure
Durada aproximada: 45 min

Quina era la moda que seguien els homes i les do-
nes a la Catalunya del 1700? Com eren els vestits 
civils a les diferents classes socials?
La moda que es seguia a Arbúcies, Girona o Bar-
celona a principis del 1700 estava clarament influ-
enciada, com a la resta d’Europa, per la moda fran-
cesa. A les classes mitjanes era habitual que la gent 
disposés d’un armari assortit de roba.
Els homes anaven amb tricorni, casaca, camisa, 
mitges i corbata i les dones, amb caputxa, gipó, 
camisa i faldilla llarga i davantal blau. La vestimen-
ta de les diferents classes socials variava sobretot 
en la qualitat del teixit, els acabats i els comple-
ments.

 

FORMEU FILES!
Instrucció amb el sergent Condrack
Taller per a públic infantil
Miquelets de Girona – Regiment de St. Narcís

Horari: a les 11 del matí
Lloc: Plaça de la Vila
Accés: lliure
Durada aproximada: 30 min

Un exèrcit victoriós és un exercit entrenat i discipli-
nat. Res com la disciplina i la instrucció diària amb 
el teu sergent. Després de poder vèncer el setge 
de Barcelona, el sergent Condrack s’uneix al regi-
ment de Sant Narcís de Girona, on té la intenció de 
posar en posició de ferms als seus soldats i entre-
nar els sometents locals. 
Viu en directe la instrucció dels soldats sota les or-
dres del sergent, que us explicarà què cal fer si vo-
lem ser un exèrcit victoriós. Aprendrem a desfilar, a 
formar, a conèixer els comandaments, així com els 
aspectes més interessants de l’organització militar 
del s. XVIII.

N

OVETAT

N

OVETAT
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LA TERESA D’ARBÚCIES
Monòleg de recreació històrica
Assumpta Mercader 

Horari: a 2/4 de 12, a 2/4 d’1 i a 2/4 de 5 de la tarda
Lloc: Museu Etnològic del Montseny - La Gabella 
Accés: Entrada pagament d’ 1 €. Venda anticipa-
da i taquilla al Museu.
Durada aproximada: 20 min.

“El meu home i els meus fills no hi són, ja us ho he 
dit, són fora, però tornaran, segur que tornaran. 
Tot ha passat en un dir Jesús! No hem tingut temps 
de res, han vingut i han marxat tot esverats. Es veu 
que han arribat un munt d’homes de les guàrdies 
valones de Felip V i es veu que el cap del destaca-
ment ha gosat bufetejar el nostre alcalde”.
La Teresa ens obre les portes de casa seva perquè 
ens hi puguem refugiar. Ella ho aprofita per expli-
car-nos com és la seva vida. Una dona que veu com 
el seu marit i el seu fill gran han marxat de nit amb 
el sometent. 
L’envaeix una barreja de ràbia i d’angoixa, està far-
ta de tanta guerra, cansada de tirar endavant com 
una mula tossuda. Ens explicarà el paper anònim, 
però no per això poc important, que van tenir les 
dones d’Arbúcies durant la guerra de Successió.

EL PAÍS US NECESSITA!
Seguiu la Bandera de
Sant Narcís
Recreació històrica
Miquelets de Girona - Regiment de St. Narcís

Horari: a les 12 del migdia
Lloc: Plaça de la Vila
Accés: lliure
Durada aproximada: 30 min 

El regiment de Sant Narcís arriba a Arbúcies co-
mandat pel capità Castellarnau, que busca els mi-
llors homes per lluitar per a major glòria de l’arxi-
duc Carles. 
Esteu disposats a fer la vostra part per defensar el 
país? Allisteu-vos al regiment de Sant Narcís!
El país està en perill! 
Aviat es fa una cua de gent a qui es demanen les 
dades, s’apunten en el llibre del regiment i se’ls fa 
signar el compromís dels reclutes. 

N
OVETAT

N

OVETAT
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EL COMBAT D’ARBÚCIES
Recreació històrica
Miquelets de Girona - Regiment de St. Narcís
Miquelets de Catalunya
Hússars Hongaresos – Moià 1714 

Horari: a la 1 del migdia
Lloc: Passeig de la Riera
Accés: lliure 
Durada aproximada: 40 min

El fusell català va significar una revolució en l’armament 
de l’època. El pany de miquelet –mecanisme que feia 
la guspira que encenia la pólvora– era un artefacte
dissenyat a Catalunya que es va convertir en hegemò-
nic a la zona mediterrània, amb múltiples variants com 
a element d’automatització per disparar armes de foc.  
Els fusellers competien entre ells per veure qui era 
capaç de fer més trets efectius en un temps deter-
minat. 
Els millors fusellers del Rei feien fins a tres trets cada 
minut. Algun d’ells serà a Arbúcies?

ESCUDELLA DEL SOMETENT
Degustació
Escudellers de Castellterçol

Horari: Elaboració a partir de les 10.30 h. Degus-
tació a partir de 2/4 de 2 del migdia
Lloc: Plaça de les Olles
Accés: Preu ració: 3 € . Preu 2 racions, 5 €. Venda 
dels tiquets al mateix estand de cuina.

“Poseu una olla grossa al foc amb aigua abundant 
i sal. Afegiu-hi els ossos i la carn tallats a trossos 
mitjans i prèviament rentats i també les mongetes, 
els cigrons o l’arròs i la bola de sagí enfarinada. 
Quan comenci a bullir, escumeu-lo i deixeu-lo bullir 
almenys 1 hora, amb l’olla tapada i a foc no gaire 
fort. Heu de tenir aigua bullent sempre a punt, per 
afegir-n’hi si cal, ja que es va evaporant. Mentres-
tant, feu la pilota”.
L’Escudella del Sometent que farem avui és l’ano-
menada Escudella de Nadal que es feia a les ca-
ses en dies de celebració. També se la coneix per 
l’Escudella dels Quatre Evangelistes, ja que inclou, 
com a mínim, 4 tipus de carn diferent. 
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ELS MILLORS FUSELLERS DEL REI
Tres trets cada minut 
Recreació històrica
Miquelets de Girona – Regiment de St. Narcís
Miquelets de Catalunya
Hússars Hongaresos – Moià 1714 

Horari: 2/4 de 5 de la tarda
Lloc: Plaça de la Vila
Accés: lliure 
Durada aproximada: 20 min

El fusell català va significar una revolució en l’armament 
de l’època. El pany de miquelet –mecanisme que feia 
la guspira que encenia la pólvora– era un artefacte
dissenyat a Catalunya que es va convertir en hegemò-
nic a la zona mediterrània, amb múltiples variants com 
a element d’automatització per disparar armes de foc.  
Els fusellers competien entre ells per veure qui era 
capaç de fer més trets efectius en un temps deter-
minat. 
Els millors fusellers del Rei feien fins a tres trets 
cada minut. Algun d’ells serà a Arbúcies?

ELS JURAMENTS A LA BANDERA 
DE SANT NARCÍS, ARENGA I 
SALVES D’HONOR 
Acte de Cloenda
Recreació històrica
Miquelets de Girona – Regiment de St. Narcís 
Miquelets de Catalunya,
Hússars Hongaresos – Moià 1714 

Horari: 5 de la tarda
Lloc: Plaça de la Vila
Accés: lliure
Durada aproximada: 30 min 

Finalitzem la jornada amb els juraments dels sol-
dats a la Bandera de Sant Narcís, també tindrem la 
bandera de la Coronela, la desfilada i l’arenga a les 
tropes perquè defensin, si cal amb la vida, la pàtria. 
Salves d’honor i els cant dels Segadors.

N

OVETAT

N

OVETAT
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LA CUINA DEL 1700
Si voleu tastar alguns plats 
amb receptes del XVIII, 
alguns restauradors del 
poble han elaborat tastets 
i àpats que us sorprendran.
Podeu tenir més 
informació als establiments 
que hi participen oferint 
menús (El Casino, Hostal 
Montsoliu, 13 Bruixes) i 
tastets (Can Torres).

MUSEU ETNOLÒGIC DEL 
MONTSENY 
15 sales d’exposició 
permanent que mostren 
els testimonis materials 
de les comunitats que han 
poblat el massís al llarg 
de la seva història i un 
audiovisual, “Llegendes 
del Montseny”, que 
condueix l’espectador per 
un recorregut imaginari i 
màgic de la muntanya. 
Horari: diumenge de les 11 
a les 7 de la tarda.
Preu: 2 € 

JARDÍ DENDROLÒGIC 
DEL ROQUER 
Espectacular passeig entre 
arbres centenaris dins 
aquest jardí privat que 
acull més de 150 espècies 
d’arbres procedents dels 5 
continents, entre els quals 
destaca la magnòlia més 
gran d’Europa. 
Horari: diumenge a 2/4 de 
12 del migdia.
Preu: 3 € (2 € reduïda) 
 

LA FARGA DEL ROQUER 
La Farga del Roquer - 
Centre d’Interpretació de 
la Riera d’Arbúcies- és 
un recorregut pel passat 
industrial d’Arbúcies, 
vinculat als aprofitaments 
hidràulics i a una riera que 
ha fet possible diversos 
usos tradicionals. 
Horari: diumenge de 2/4 
de 12 a les 2 i de 2/4 de 5 
a les 6 de la tarda.
Entrada gratuïta 
 

ALTRES ACTIVITATS:

i

C.
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O
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TS
EN

Y

C. PIETAT

Gi. 550

PL. DE LA VILA

C. M
AJOR

C. DAMUNT

C.
 V

ER
N

C. SORRALL

El Casino

Can Torres

RHotel Montsoliu

13 Bruixes

Museu Etnològic
del Montseny

La Gabella i

CAMPAMENTS DE LES TROPES
 - Plaça de la Vila

RECREACIÓ DEL COMBAT D’ARBUCIES
 -  Passeig de la Riera. Accés del públic per la zona de l’antic 

escorxador (darrere la Biblioteca)

LA CUINA DEL 1700 
- Restaurants participants

Per a reserves i compra d’entrades:
Museu Etnològic del Montseny - La Gabella 
972 86 09 08

Consells de seguretat per al públic assistent:
 Els grups de recreadors utilitzen armes d’avantcàrrega, per tant, feu cas en tot moment de les 
indicacions que us puguin donar des de Protecció Civil, Policia Municipal i els organitzadors 
de les activitats.




