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El COMBAT, hora a hora

Museu Etnològic del 
Montseny -
La Gabella

Dissabte 6 d’abril

• 8 del vespre
 DE VILADRAU A 
ARBÚCIES... LA 
CACERA DE BRUIXES 
AL MONTSENY I A 
CATALUNYA
Xerrada, en el marc de 
l’exposició “Per bruixa i 
metzinera”

• 2/4 de 10 de la nit
LA CUINA DEL XVIII
Lliurament del primer Premi 
Combat d’Arbúcies
Sopar

Diumenge 7 d’abril

• 10 del matí
PASSEJADA 2019: RUTA 
DEL COMBAT D’ARBÚCIES
Itinerari

•  2/4 de 12 del matí i 2/4 d’1 
del migdia
LA TERESA D’ARBÚCIES
Monòleg de recreació 
històrica

• 11 del matí i 12 del migdia
REFLEXIONS DEL 
SOMETENT
Francesc Puig i Isidre Pujató
Diàleg de recreació històrica

•  D’11 del matí a 2 del 
migdia
BUIDEM CALAIXOS
Exposició de puntes de coixí 
de les llars d’Arbúcies
LES PUNTES DE COIXÍ

Taller públic familiar

Plaça de la Vila

Diumenge 7 d’abril

•  De 10 del matí a 12 del 
migdia
FEM ESPELMES
Taller infantil

•  De 10 del matí a 2 del 
migdia
BITLLES CATALANES
Joc

•  De 10 del matí a 2 del 
migdia
JOCS DEL 1714
Joc infantil

• 11 del matí 
TAULA DE RECLUTAMENT
Recreació històrica

•  D’11 del matí a 12 del 
migdia
UN MIQUELET DE PRIMERS 
DEL SEGLE XVIII
Xerrada

• 2/4 de 12 del migdia
FORMEU FILES. Instrucció 
amb el sergent Condrack
Taller infantil

•  A partir de les 12 del 
migdia
CARGOLADA POPULAR
Degustació

Riera d’Arbúcies

Diumenge 7 d’abril

• 1 del migdia
EL COMBAT D’ARBÚCIES
Salves d’honor i Cloenda
Recreació històrica
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Us tornem a convocar, i ja van sis anys, a commemorar els fets que van tenir lloc a aquesta vila del Montseny 
l’any 1714: els fets que coneixem com el Combat d’Arbúcies. Llavors, el sometent d’Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, 
Espinelves i Viladrau van infligir una important derrota a les tropes borbòniques que volien avançar cap a Osona. 

Al llarg d’aquests sis anys les Jornades del Combat s’han consolidat, amb les activitats de recreació i d’alguns cos-
tums d’aquella època, com una oferta cultural dirigida a un públic interessat en la Història.

Us convidem a gaudir, observar, preguntar i submergir-vos al Montseny del 1700 
i saber com vivia la gent d’aquestes contrades.

Aquest any el Combat té premi

L’any 1714 es va produir una mobilització de la població d’Arbúcies i 
dels pobles propers, per fer front als abusos, les vexacions, la destrucció 
del patrimoni que de forma reiterada i des de feia ja molts anys i en 
moltes guerres estava patint la població de part dels exèrcits.

Aquest 2019, coincidint amb el 305 aniversari del Combat, 
lliurarem el primer Premi Combat d’Arbúcies. Amb aquest 
guardó volem reconèixer, en les lluites actuals, el llegat 
que aquest fet històric ens ha deixat: l’organització de 
la població per la lluita en defensa dels drets humans, 
col·lectius, socials, nacionals, territorials, econòmics 
o mediambientals.

Per aquesta primera edició lliurarem aquest premi a 
l’entitat Òmnium Cultural en reconeixement de tota 
la tasca efectuada en defensa de la llengua, la cultura i 
la nació catalana al llarg de més de 57 anys d’existència, 
molts d’aquests anys en situacions molt difícils.

Diumenge recollirem els campaments dels miquelets i 
clourem les jornades. Si creieu que el coneixement que s’ha 
pogut transmetre pot servir per construir un país i un món 
millor, haurem aconseguit un gran èxit.

BENVINGUDES, BENVINGUTS

PROGRAMA D’ACTES COMBAT D’ARBÚCIES 2019
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DE VILADRAU A ARBÚCIES... 
LA CACERA DE BRUIXES AL 
MONTSENY I A CATALUNYA
Xerrada, en el marc de l’exposició
“Per bruixa i metzinera” produïda pel
Museu d’Història de Catalunya
Museu Etnològic del Montseny- La Gabella

Agustí Alcoberro
Professor d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona i 
comissari de l’exposició

Horari: a les 8 del vespre
Lloc: Museu Etnològic del Montseny - La Gabella
Accés: lliure
Durada aproximada: 45 min 

Aquesta xerrada ens apropa al fenomen històric de 
la bruixeria al nostre país i ens ajuda a entendre les 
causes que van propiciar la cacera de bruixes i els 
efectes que va tenir a Catalunya i al Montseny.

LA CUINA DEL XVIII
Sopar
Cuineres de Sils

Horari: a 2/4 de 10 del vespre
Lloc: Terrassa del Museu Etnològic del Montseny 
- La Gabella
Accés: Pagament de 20 €. Tiquets i informació al 
Museu Etnològic del Montseny - La Gabella.

Lliurament del primer Premi 
Combat d’Arbúcies
Durant el sopar es lliurarà el Premi del Combat 
d’Arbúcies, en la seva primera edició a Òmnium 
Cultural en reconeixement de la tasca efectuada 
en defensa de la nació catalana al llarg de més de 
57 anys.

Les Cuineres de Sils ens ofereixen unes menges 
inspirades en receptes d’aquella època que se ser-
viran en vaixelles que reprodueixen les de llavors. 

Quan marxeu a casa podreu endur-vos els plats que 
heu fet servir pel sopar i un llibre de la Cuina a Sils. 

Dissabte 6 d’abril



5
PROGRAMA D’ACTES COMBAT D’ARBÚCIES 2019

PASSEJADA 2019:
RUTA DEL COMBAT D’ARBÚCIES
Itinerari
Museu Etnològic del Montseny - La Gabella i 
Parc Natural del Montseny

Horari: a les 10 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 

Després de visitar el campament de miquelets, ens 
endinsarem a la riera d’Arbúcies, un espai natural 
de gran bellesa, fins a les penyes d’en Grau Sala i 
el Molí de les Pipes, on el Sometent atacà la rere-
guarda borbònica, per després tornar a Arbúcies a 
temps de veure la recreació històrica d’aquells fets.

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

Horari: de les 10 del matí i fins a les 2 del migdia
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 encara tenen 
continuïtat a l’època actual. Un joc universal que es 
juga a molts països i que a Catalunya tenim constàn-
cia escrita de la seva presencia des del 1376. 

Un joc que era present a les places i als carrers al s. 
XVIII i als campaments de miquelets per entreteni-
ment dels soldats. 

Avui serà una activitat per gaudir en família, per 
provar la vostra habilitat i punteria. I tant els més 
grans com els més menuts podreu comprovar que 
una cosa és que sembli senzill i l’altra, que sigui fàcil.

Diumenge 7 d’abril
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FEM ESPELMES
Taller infantil
Associació Sanguen Honoris 

Horari: de les 10 del matí a 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Campament de Santa Eulàlia
Accés: Pagament de 2 € (directament al 
campament)

La cera en forma d’espelmes era, junt amb les llam-
peres d’oli, la forma més corrent d’il·luminació de 
les cases. 

Al campament del Regiment de Santa Eulàlia hi fan 
un taller per a nens i nenes de 4 a 8 anys en què 
podreu fer la vostra espelma. Es tracta d’escalfar 
unes plaques de cera i enrotllar-les, amb la metxa a 
dins, fins que queda la forma cilíndrica. Un cop feta 
us la podeu portar a casa. 

Alhora coneixereu aquest regiment, creat el juliol 
de 1713, que va tenir un paper molt actiu en la 
defensa del baluard de Santa Clara a Barcelona.

JOCS DEL 1714
Jocs 
Associació Jocs L’Anònima 

Horari: de les 10 del matí i fins a les 2 del migdia
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 a què jugaven 
els nens i nenes d’Arbúcies i de molts altres llocs 
durant el 1700. 

N

OVETAT

N

OVETAT
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BUIDEM CALAIXOS
Exposició de puntes de coixí de les llars d’Arbúcies

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: de les 11 del matí a les 2 del migdia 
Lloc: Terrassa del Museu Etnològic del Montseny 
- La Gabella
Accés: lliure

A Catalunya les puntes eren un element habitual a 
moltes cases, i d’ús imprescindible a Ia roba de les 
esglésies. 

Arenys i Barcelona varen ser centres d’un comerç 
excepcional de puntes que va florir especialment 

al s. XVIII, quan Carles 
III va alliberar el 
comerç i la navegació 
catalana va poder 
comerciar lliurement 
amb Amèrica.

Podreu veure com es 
fan les puntes, quines 
tècniques s’utilitzen i 
podreu participar en 
un taller que potser 
us farà descobrir 
una habilitat que no 
coneixíeu.

TAULA DE RECLUTAMENT 
Recreació històrica
Miquelets de Girona - Regiment de Sant Narcís
Miquelets de Catalunya

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

El país està en perill! Esteu disposats a fer la vostra 
part per defensar el país? Preneu un fusell i allisteu-
vos al regiment de Sant Narcís!

Poseu-vos a la cua de gent. Quan arribeu a la taula 
us demanaran les dades, us apuntaran en el llibre 
del regiment i signareu el compromís dels reclutes.

El regiment de Sant Narcís arriba a Arbúcies per 
buscar els millors homes per lluitar a major glòria 
de l’arxiduc Carles, sota les ordres del capità Cas-
tellarnau. Gent disposada a defensar la pàtria, si 
cal, amb la vida. 
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FORMEU FILES!
Instrucció amb el sergent Condrack
Taller per a públic infantil
Miquelets de Girona - Regiment de Sant Narcís

Horari: a 2/4 d’12 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.

LA TERESA D’ARBÚCIES
Monòleg de recreació històrica
Assumpta Mercader 

Horari: a 2/4 de 12 del matí i a 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Museu Etnològic del Montseny - La Gabella 
Accés: Entrada pagament d’1 €. Venda anticipada 
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”.

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.
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REFLEXIONS DEL SOMETENT
Francesc Puig i Isidre Pujató
Diàleg de recreació històrica
H6 Teatre

Horari: a les 11 del matí i a les 12 del migdia
Lloc: Museu Etnològic del Montseny - La Gabella
Accés: Entrada pagament d’1€. Venda anticipada 
i taquilla al Museu.
Durada aproximada: 20 min 

En Francesc Puig i l’Isidre Pujató, caps del some-
tent de la vila d’Arbúcies, parlen del Combat a po-
ques hores d’haver-se acabat i reflexionen sobre 
els motius que els han portat a aquesta situació.

Però cap dels dos és tan ingenu 
com per aturar-se aquí. Saben 
que no ha estat un final, i 
comencen a pensar en 
veu alta quines poden 
ser les conseqüències 
de la desfeta que 
han provocat als 
regiments que 
anaven cap a Vic.

UN MIQUELET DE PRIMERS
DEL XVIII
Xerrada
Miquelets de Girona - Regiment de Sant Narcís

Horari: de les 11 del matí a 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Plaça de la Vila
Accés: lliure 
Durada aproximada: 30 min

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 ca-
lor a l’estiu, muntaves el campament i començava 
tot un seguit de feines: calia revisar i reparar cons-
tantment el material, fer cartutxos, cosir la roba, 
preparar menjar... 

Si voleu saber com era la vida dels soldats a prin-
cipis del s. XVIII al Campament dels Miquelets de 
Girona, podreu preguntar, mirar, escoltar i tocar.   

N

OVETAT

N

OVETAT

N

OVETAT

N

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

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

Al matí del 14 de gener de 1714 la vall d’Arbúcies 
fou l’escenari d’un dels fets d’armes victoriosos de 
les forces austriacistes: el Combat d’Arbúcies.

En un espai molt semblant al lloc a on van passar els 
fets i amb els soldats del regiment de Sant Narcís, 
fusellers i magraners del regiment de la Diputació, 
soldats del regiment de Fusellers de Muntanya de 
Vilar i Ferrer, sometents, vilatans, oficials, coman-
daments, soldats d’artilleria i d’infanteria, tindrem 
una recreació molt aproximada del que va succeir 
el 14 de gener de 1714.

CARGOLADA POPULAR
Degustació

Horari: A partir de de les 12 del migdia
Lloc: Plaça de la Vila
Accés: Preu ració, 3€. Preu 2 racions, 5€.
Venda dels tiquets al mateix estand.

Els cargols es consideraven “carn” apta per al con-
sum durant l’abstinència quaresmal en unes èpo-
ques en què el pes de la religió era molt important. 

Va ser un plat habitual i molt arrelat, que va formar 
part des de sempre de l’alimentació, especialment 
en èpoques de fam. 

Es té constància de receptes de cargols fregits amb 
oli i ceba, a la brasa o senzillament bullits. En avan-
çar el segle XVIII ja es troba el cargol com a acom-
panyant de plats de pollastre i altres viandes. 

Gaudiu, doncs, d’aquesta Cargolada del Combat i 
podreu tastar un plat que està present a la nostra 
cuina des de fa molt i molt de temps.  

N

OVETAT

N

OVETAT
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LA CUINA DEL 1700
Si us ve de gust tastar plats elaborats 
amb receptes del XVIII, us podeu dei-
xar sorprendre amb els àpats de l’Ho-
tel Montsoliu i de la Farga Restaurant, i 
amb els tastets de 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 Mont-
seny”, que condueix l’espectador per un recorregut imaginari i màgic de la muntanya.
Horari: diumenge de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 4 a les 7 de la tarda.
Preu: 4 € 

ALTRES ACTIVITATS:

C.
 M

O
N

TS
EN

Y

C. PIETAT

Gi. 550

PL. DE LA VILA

C. M
AJOR

C. DAMUNT

C.
 V

ER
N

C. SORRALL

Can Torres

Hotel Montsoliu

Farga Restaurant

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.



+ info a:
www.arbucies.cat

Organitza: Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Col·laboració especial:

Associació de Puntaires
de les Comarques de Girona

Associació Club de Bitlles 
Catalanes de Blanes

Producció i coordinació:

Disseny gràfic: 

Dibuix coberta: Francesc Riart

EL COMBAT
D’ARBÚCIES
VI JORNADA DE RECREACIÓ HISTÒRICA
Arbúcies, 7 d’abril de 2019


