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Glossari* 

Devesa (Al text a vegades emprat dehesa): Entenem devesa com a lloc destinat a 

pastures, generalment acotat i ple d’arbres. En aquest cas es tractaria d’una devesa en 

la que s’hi crien poltres que després són separats de les mares, al cap de dos anys 

nascuts.                                                                                                                                                        

Regimiento de Zapadores-Minadores: Finalitzada la Guerra d'Independència es 

procedeix a una profunda reorganització de l'exèrcit. L’arma d'enginyers no en va ser 

una excepció i el juliol de 1815 es promulga un reglament mitjançant el qual es crea el 

Regiment Reial de Sapadors-Minadors. Entenem sapador com el militar del cos 

d’enginyers encarregat del treball de sapes (és a dir, quan es produeixen excavacions 

de galeries subterrànies, trinxeres, o excavacions sota una construcció per fer caure 

l’edifici.) Pel que fa a minador seria aquell soldat encarregat dels treballs de mina: 

calcular forces, mesurar i aplicar coneixements per obrir una cova, entre d’altres. 

Remunta: Establiment que allotja les haveries de la cavalleria de l’exèrcit. 

 

 

En les notes són emprades les abreviatures següents:   

ANC (Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona) 

ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona) 

AGMM (Archivo General Militar de Madrid) 

AGMS (Archivo General Militar de Segovia) 

BNE (Biblioteca Nacional de España, Madrid) 

BNC (Biblioteca Nacional de Catalunya, Barcelona) 

ACOS (Arxiu Comarcal d’Osona, Vic)  

AMT (Arxiu Municipal de Torelló) 

MTT (Museu de la Torneria, Torelló) 

BOE (Boletín Oficial del Estado) 

ADET (Associació d’Estudis Torellonencs) 
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BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional)  

 

*En el treball es reprodueixen les citacions tal com s’han escrit. Per tant, sense seguir la 

normativa gramatical actual. 
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Justificació 

Hi ha hagut diverses motivacions personals per les quals he decidit fer la 

recreació pictòrica de l’espai de Conanglell com a treball de recerca. En primer lloc, ha 

estat la curiositat històrica sobre els fets d’una ocupació militar arreu del territori català, 

que he extrapolat en un exemple local proper. Aquesta ocupació, que podem dir que 

encara continua, ha comportat implicacions socioculturals a tots nosaltres. Conanglell 

és un referent únic del qual la població té poc record, i és de justícia tornar la memòria 

a l’espai. Però, l’interès per a aquest treball és el propòsit de recordar a totes les 

vilatanes i vilatans de la zona que tenen seves un exemple de primera mà de l’ocupació 

militar espanyola a la seva zona, i que la recuperació històrica i recreació pictòrica tenen 

com a objectiu recuperar la memòria històrica d’aquest lloc de pas. 

Per altra banda, les motivacions que tinc dins el món de l’art no són poques. 

Pinto i dibuixo des de ben jove. L’oli, aquarel·les, llapis i altres tècniques. La pintura en 

el meu cas és una evolució creativa constant, on es trenquen i construeixen 

pensaments, i on mai et pots donar per satisfet amb el resultat. La millora, la creativitat 

i la reinterpretació en són els objectius. Tots aquests pensaments han influït en l’elecció 

del treball.  Per què però, Conanglell i no un altre lloc? 

No va ser una decisió fàcil; sabia que volia fer alguna cosa relacionada amb la 

història local però no sabia què. Penso que estaria bé fer un treball sobre Can Riva (una 

de les fàbriques al Voltreganès que ha canviat el transcurs històric vilatà, que deu el 

nom a un empresari falangista). Però, el fet de treballs existents d’aquest lloc fan 

repensar-m’ho. És aquí quan escullo tractar amb un dels grans desconeguts locals: 

Conanglell. Ara bé, de fàbriques a la llera industrial del Ter, en trobem molts exemples; 

de bases militars amb les característiques de Conanglell, poques.  

A partir d’aquí, vaig extreure la idea agrupant les meves motivacions principals, 

que han resultat aquest treball. Finalment, una de les preocupacions d’aquest espai és 

de la pèrdua memorística del que havia estat aquest lloc. S’ha de preservar en la 

memòria de tothom, que aquesta terra un dia va estar dominada, i la mateixa 
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desaparició d’aquest record, suposa primerament un adéu a una gran part de la història 

local, fins i tot nacional; a part, una visió molt més pobra d’un lloc de pas, podríem dir, 

infravalorat, on potser mai s’han recordat les aptituds de l’espai, i crec, són importants 

pels motius citats aquí. Fer d’un espai mort en l’oblit, infravalorat, i acostar-lo a una 

visió històrica de l’abans. Un abans que mai no hauríem d’oblidar, perquè pot convertir-

se en present. 
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0. Introducció 

Aquest treball és un intent de recuperar la memòria històrica de Conanglell.  

Conanglell: Recuperació històrica i visual d’una mostra de l’ocupació militar a Catalunya 

vol ser un petit mostrari del descobriment del patrimoni cultural local i la història 

militar. 

Recuperar la història de Conanglell ens servirà per eliminar la manca 

d’informació del lloc, la desconeixença de la població, per recuperar i fer viva la 

memòria. I algú dirà: perquè la reconstrucció pictòrica? Perquè és una manera realista 

i fidel per aproximar-nos a aquella època, més enllà de les fotografies. Una 

reconstrucció pictòrica és la conclusió de tot. De la investigació d’uns colors de la paret, 

del tipus d’arbres, dels materials: de la història. Fer viva la imatge de Conanglell.  

L’exposició n’és la mostra al públic que fa efectiva la divulgació del patrimoni 

recuperat en aquest treball; el principal objectiu. La zona ha tingut una història dins el 

marc català de poca rellevància i amb pocs referents. Conanglell potser és un dels 

objectes a estudiar que ofereixen un major interès, i que no s’havia estudiat 

Perquè l’interessat pugui entendre millor la història del lloc, podrem observar 

per una banda diversos apartats; una explicació de la història de l’enclavament d’aquest 

espai en l’època medieval, i per altra banda, i d’una manera molt més aprofundida, la 

història del quarter militar de Conanglell, l’anomenada Dehesa de Conanglell1. D’altra 

banda, el propòsit del treball és acostar a la població voltreganesa, torellonenca, i a qui 

interessi la importància que va tenir aquest espai a la zona; tant amb impactes negatius 

com positius. La gent de la zona, no sol tenir un record del què va ser aquest espai, i 

és important recuperar la memòria, per tenir un relat a les generacions presents i 

futures. Preservem la memòria d’un espai caigut en l’oblit. 

Així doncs, podem dividir el treball en quatre parts. Pel que fa a la primera part, 

una introducció a l’espai i a la història del lloc. Ha estat important l’aportació del Museu 

de la Torneria de Torelló, així com del Museu del Ter per poder aprofundir i concretar 

                                                
1

Apareix citat d’aquesta manera general a tota la documentació de l’època. 
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certs aspectes. La segona part del treball es basa en la recopilació de fotografies, 

plànols i documents escrits, per tal de reconstruir l’espai. Per extreure aquestes 

informacions, ha estat necessària la consulta de relats orals, i d’arxius que anomenaré 

un per un, a part del recurs de l’hemeroteca. El portal online d’hemeroteques 

espanyoles, a la Biblioteca Nacional Española, em va permetre poder observar des de 

1857 a 1932 les notícies de Conanglell. El temps d’ocupació militar. Això ha generat un 

recopilatori, aproximadament de cada any, que es pot consultar a l’annex. Ha estat 

necessari fer-lo per tenir una visió molt més aprofundida de la realitat en aquells temps, 

i no només basar-nos en llibres de text que parlen de l’emplaçament d’una manera 

externa. Agafar fonts primàries de l’època, en aquest cas escrites, és imprescindible per 

ser més curosos a l’hora d’explicar-ho. Bona part de la història de Conanglell que conté 

el treball ha necessitat aquest recopilatori. És de destacar també la gran quantitat de 

cròniques que apareixen durant aquest període.  

Pel que fa als arxius, s’han consultat els següents: l’Arxiu Nacional de Catalunya, 

l’Archivo General Militar de Ávila, l’Archivo General Militar de Madrid, l’Archivo General 

Militar de Segovia, l’Archivo General Militar de Guadalajara, l’Archivo Nacional de 

España (mitjançant el portal PARES), l’Archivo Intermedio Militar Pirenaico, l’Arxiu 

Comarcal d’Osona, l’Arxiu Episcopal de Vic, l’Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà, 

l’Arxiu Municipal de Torelló, el Museu de la Torneria, i el Museu del Ter. Hi han hagut 

moltes complicacions a l’hora d’adquirir i tenir accés a alguns dels arxius. Dic adquirir 

perquè per poder consultar uns arxius a llarga distància (com podia ser el cas de 

Segovia o Madrid), s’apliquen unes taxes de reproducció, podríem dir, abusives. Per 

altre costat, citar que l’estament militar és molt estricte en el tema de la citació de 

materials seus. Fins i tot, ha calgut un permís de reproducció per aquest treball. 

  

D’igual manera, la distància que ens separa, i per l’altra la poca importància que 

es mostra per part d’aquests arxius envers a documentació de caràcter no personal. Tal 

com em va dir el director de l’Archivo Intermedio Militar Pirenaico, que sorprenentment 
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parlava català i situat al quarter del Bruch a Barcelona, “els militars es fixen més en 

expedients personals i els donen molta més importància que altres aspectes històrics”. 

Van ser moltes les trucades que vaig haver de realitzar a Segovia o a Madrid, 

pel temps  que passava entre des que es feia la petició (que s’havia d’imprimir, i signar 

cada cop) i que en molts casos es responia amb un “Pues no encontramos su solicitud” 

o perquè quan demanaves per la persona que firmava el document et deien “Esta 

persona no trabaja aquí, no sé quien es”; o, fins i tot, perquè havies d’indicar les 

referències, donades des de Madrid, a l’Arxiu de Segovia, perquè deien que no 

trobaven res, quan el cert era que estava ple d’informació. Tot això, que dificultava la 

tasca de recerca, però, no ha impedit que aquest treball hagi pogut enllestir-se. 

La tercera part són les conclusions: la realització d’una recreació pictòrica a través de 

les fonts gràfiques recollides. Han estat necessàries diverses aportacions del món de 

l’art, com pot ser C. D., artista professional que va donar idees pel projecte en la part 

de color i dibuix; T.Q. un altre artista barceloní que ha ajudat amb la projecció exterior 

i la forma del tríptic resultant i, finalment d’A.C. , que ha ajudat en temes logístics. 

Pel que fa a l’última part del treball, els annexos, es pot veure el dietari del treball 

realitzat: el seguiment del projecte durant aquests mesos de treball. Aquest dietari és 

una peça del treball essencial per justificar totes les gestions que s’han realitzat. És una 

manera també, de tenir-ho tot anotat. Investigadors, arqueòlegs o historiadors ho 

utilitzen en el seu dia a dia. Vol ser per tant també, una aproximació al món professional 

de la recerca  
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1.1. Situació geogràfica i                                                                

context històric amb els espais. 

Conanglell és un lloc avui situat al terme municipal de Les Masies de Voltregà. 

Es troba al Nord-Est de la localitat,2 a la comarca d’Osona, província de Barcelona. Avui, 

és una comunitat descentralitzada del municipi on pertany; un lloc de pas entre Torelló 

i Vinyoles. Podríem dir, un espai geogràfic amb una gran conca delimitada pel Ter. “Una 

casa forta bastida en la frondosa esplanada que el Ter volta per tres dels seus 

costats[...]”3 

Tot i pertànyer al terme municipal de Les Masies de Voltregà des de 1840 (Quan 

deixa de ser una quadra autònoma, i ja dins la parròquia de St. Esteve de Vinyoles), la 

relació sociocultural i econòmica, sempre ha estat molt més intensa amb Torelló. Això, 

era donat per diversos motius, que tenen origen tant a l’Edat Mitjana com a mitjans de 

s. XIX:  

1. L’enclavament geogràfic i la seva proximitat amb Torelló, més que no pas amb 

un nucli descentralitzat com és Les Masies de Voltregà. Des del puig de Conanglell, es 

pot observar bona part de la comarca: des de Bellmunt fins al Montseny. Una vista 

perifèrica de les contrades i de difícil accés, a l’estar rodejat pel Ter. És per tant, un lloc 

estratègic militar. 

2. Les infraestructures: l’arribada de la línia ferroviària a Torelló causa que aquest 

nucli esdevingui un nucli d’estiueig per la burgesia barcelonina. Això propicia una 

relació entre poders oligàrquics militars, polítics i burgesia torellonenca; d’igual 

manera, un pilar per al desenvolupament de la base militar. Trobem un exemple amb 

Frederic Rauret Seguranyes, cònsol d’Egipte que visita Conanglell en una ocasió 

documentada, o fins i tot en diverses, per a la relació amb el diputat Joaquim Badia4, i 

                                                
2

 Vegeu el mapa del Nomenclàtor oficial de la toponímia de Catalunya a l’annex.   

3

 Fortià Solà, “Casa Conanglell”, Història de Torelló, Vol. 1, (Barcelona: Gráficas Marina 1947), 98-99. 

4

 Com apunta l’historiador i director del MTT, Gerard Verdaguer en la conversa citada a l’annex. 
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que en deixa testimoni. Draper, arriba a construir-se una casa a Torelló. L’abans citat 

Badia, era el principal benefactor del Museu Episcopal de Vic. 

 

Abans d’endinsar-nos en el passat de l’espai, hem de citar també, per a la seva 

importància, que Conanglell està declarat actualment BCIN, decretat el dia 5 de maig 

de 19495 al BOE, per ordre del general Francisco Franco. És curiós, que aquesta 

denominació encara estigui en vigor. 

                                                
5

 Segons el Ministerio de Educación Nacional, el decret consistia en la protecció dels castells espanyols. Vegeu 

annex per llegir-lo. Per assegurar que Conanglell encara és BCIN es va trucar a la Direcció General del Patrimoni 

Cultural de la Generalitat de Catalunya. Ho van reafirmar. 

Imatge 1 El cònsol, dret, al cos central de la fotografia. Al voltant la seva dona, Ana Draper 

Preciós, els fills Aurora, Concepció i Frederic i dos militars. Feta entre 1901 i 1921. 

Autor desconegut. ADET 
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De l’origen del nom de Conanglell en sabem molt poc. Pertanyent al terme 

Conangle6, sembla que en tenim les primeres referències d’aquest lloc el 942, quan els 

marmessors de Garsaó, fan donació d’una insignificant vinya a l’església de Sant Pere 

de Vic7, en un lloc anomenat Conanglo, dins el terme del Castell de Voltregà. És el 1297, 

quan trobem per primer cop documentat el cognom de Conanglell. Pere de Conanglell, 

posseïa una torre fortificada de caire militar, juntament amb una casa de cavallers. 

Havien aparegut els Conanglell, una família cada cop més poderosa dins la 

noblesa catalana de l’Edat Mitjana, i també present dins la cort del rei d’Aragó.   

Podem imaginar-nos la grandesa de la fortuna d’aquesta família i de 

l’emplaçament , a partir de diversos aspectes. Alguns d’ells, són els tractes que aquesta 

família havia tingut amb la noblesa rural de la zona. Un tracte amb la casa de Besora, 

quan empenyoren la casa de Conanglell, per 12.800 sous, fa evident el valor del lloc o 

bé quan els Conanglell per exemple, propietaris de zones de Besora venen el Castell 

                                                
6

 Segons el diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Conangle prové de del nom    d’una 

espècie de blat molt antic i rar. En el cas de Conanglell però, l’origen toponímic es deu a  l’enclavament topogràfic. 

7

 Emília Anglada, “Conanglell”, Noms propis del Voltreganès,  (Vic: EUMO 2008), 162-163. 

Imatge 2 A mà dreta, el Ter. Al fons, el Castell de Conanglell, el dia 21 de febrer de 1926.                

Feta per Josep Marimon Vidal. ANC 
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de Montesquiu per 2,600 sous.8 Observem, per tant per la quantitat de terreny que 

aquesta família posseïa, la importància de la família Conanglell. També cal citar que els 

Conanglell eren els qui exercien la castlania d’Orís. Per fer-nos una idea de com era la 

casa a l’Edat Mitjana: “I en tots temps la casa-palau [sic] de Conanglell, restaurada 

durant el gust gòtic[...]”.9 

Podem destacar com un dels personatges més rellevants d’aquesta família Joan 

Malla i Conanglell, que va arribar a ser “Receptor de les Rendes Reials de la Batllia 

general de Catalunya”, entre els regnats de Felip III de Castella, i Felip IV de Castella 

(Felip II d’Aragó i Felip III d’Aragó respectivament). Aquesta figura era única a la zona i 

era qui tenia cura que tothom pagués els impostos imposats a la ciutadania per la 

corona, i tenia autoritat del rei per actuar amb total impunitat. Hi ha constància de 

l’exercici d’aquesta funció entre 1617 i 1631.10 

 

 

Imatge 3 Capçalera dels comptes de Catalunya a mostrar davant el Maestre Racional del Rei d’Aragó, 

l’any 1620. ACA, Reial patrimoni, Maestre Racional, Vol., Sèrie General, 1242 

                                                
8

 ACA, Registre de L’armari de Vich, doc. 305. 

9

 Solà, 99. 

10

 ACA, Reial patrimoni, Maestre Racional, Vol., Sèrie General, 1240/Reial patrimoni, Maestre Racional, Vol., 

Sèrie General, 1253 
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Els Conanglell continuaran el seu llinatge fins al 1736, quan mor Anna Maria de 

Copons i de Malla Conanglell i d’Àger, la pubilla de la casa amb una immensitat de 

propietats acumulades entre matrimonis. Vídua i sense fills en segones núpcies, de 

Plàcid Copons. L’última hereva de la casa ho deixa tot a l’Hospital de la Santa Creu de 

Vic i a la Casa de la Misericòrdia, on s’inclouen pertinences personals: la casa, 139 

hectàrees de terreny en diferents llocs, i també la Torre de Rama a Ripoll, d’estil 

senyorial. El llinatge dels Conanglell desapareix per la 

falta de continuïtat i amb ell l’inici d’una nova etapa. 

D’aquesta data fins a l’ocupació militar del lloc el 1857, 

només trobem documents d’arrendaments a masovers i 

propietaris rurals.  

 

 

Imatge 4 Fotografia del quadre d'Anna Maria de Copons i de Malla 

Conanglell i d'Àger dins l'esquela de commemoració del 200 aniversari, dies 

abans de l’esclat de la Guerra Civil. Autor desconegut, “La noble Anna 

Maria de Copons, de Malla, de Conanglell i de Ager”, esquela impresa, 

1936. (Vic: Editorial Seràfica) Fons particular.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5 Capçalera de la portada del testament d'Anna Maria de Copons i Conanglell, l’any 1736.
12

 

                                                
11

 El propi ABEV desconeix l'existència de l'obra pictòrica dins la seva col·lecció. Diuen que potser es va cremar, a 

la Casa de la Misericòrdia durant la Guerra Civil. Com apunta Rafel Ginebra, i Miquel S. Gros, treballador de 

l’arxiu i director d’aquest respectivament. 

12

 ACOS, Hospital de la Santa Creu, ud. 1212. 
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1.2. Context històric de Catalunya del 1850 al 1900. 

Els anys de màxima esplendor de l’espai. 

Abans d’endinsar-nos en la creació de l’espai militar de Conanglell s’han 

d’entendre superficialment uns successos que fan efectiva la creació d’aquesta base, i 

el perquè.  

Hem de tenir en compte el moment històric en què es trobava la creació de 

l’espai: dins el regnat d’Isabel II. És en aquest període que a Barcelona el 1842, amb la 

regència del general Espartero es donaven unes insurreccions civils, que acabarien 

desembocant amb la tirada de projectils des de Montjuïc: el conegut bombardeig de 

1842 envers la població. Això causarà que Catalunya sigui la regió amb més 

desplegaments militars13, tal com podem 

veure a la imatge del costat. A Catalunya 

hi van arribar a haver-hi de tres a quatre 

revoltes absolutistes (3 carlistes) i molts 

aldarulls a la ciutat. Tot el procés 

d’industrialització provoca aquests 

aldarulls: sovint causat per ideologies que 

estaven més a l’esquerra liberal i no pas a 

favor del carlisme. Aquest fet explica, en 

part, la gran presència militar.   

Els successos que hi haurà més 

endavant, com pot ser la Primera República Espanyola, faran que la militarització a 

Catalunya sigui un dels grans interessos per defensar una Espanya Imperial. Un imperi 

que el 1898 acabava de perdre les seves últimes colònies: Cuba i Filipines.  

                                                
13

 Josep Maria Fradera, “La violència de la política i la política de la violència. L’estabilització del sistema liberal”, 

Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, Volum 6,  La gran transformació 1790-1860, (Barcelona: 

Edicions 62: maig de 2008),  264-270. 

 

Imatge 6 Distribució de les forces militars a l'Estat 

espanyol, 1850. Extret de la mateixa font que la 

citada a la part inferior de la pàgina. 
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2. Història de Conanglell des del 1857 fins al 1932 

2.1. 1857- 1885 Brigada de remonta del Cuerpo de 

Artillería de la Dehesa de Conanglell 

2.1.1. Creació i disolució de l’emplaçament 

Per escriptura del 24 de novembre de 1857, l’Hospital de la Santa Creu i la 

beneficència de la Misericòrdia, propietàries de la finca fan un tracte amb el Cos 

Nacional d’Artilleria d’Espanya i de les Índies. El tracte, seria de 20 anys de contracte 

amb una pròrroga d’uns altres 10.14 15 

Més tard, el 30 de novembre d’aquell mateix any, el ministre de la Guerra 

d’Espanya, Juan Mansilla de los Ríos enviava des de Madrid al Capità General de 

Catalunya la proposta de creació “de una Brigada de remonta y establecimiento de 

recría en el partido de Vich”16 

És curiós que s’enviés la proposta després de formalitzar el contracte. 

En els motius principals per a la creació d’aquesta devesa se’n podien destacar 

bàsicament dos, recollits a la mateixa correspondència citada abans. 

- 1. La importància de la cria cavallina, i la voluntat de voler crear en pocs anys 

una raça única de cavalls, “en el país más apropósito al efecto.” 17 

- 2. El control militar esdevingut en els últims temps a Catalunya i la falta d’un 

establiment de remunta a la zona. 

La creació de l’establiment no es basava en un nou pressupost, sinó en una 

reestructuració de la flota d’artilleria. 

                                                
14

 Solà, 99. 

15

 BNE, Juan Alvarez, “Correspondencia de la Corona”,  La Corona (4 des. 1857): 2. 

16

 Juan Mansilla de los Ríos a el Capità General de Catalunya, carta autògrafa signada, 30 nov. 1857 (AGMS, Secció 

2a 13a, lligall 23, foli 1-2.) 

17

 Ibid., foli 2-3. 
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Heus aquí el fragment del text: 

Para obtener los noventa y dos individuos de tropa destinados al establecimiento, se 

suprimirán un artillero segundo de cada batería de á pié, montadas de montaña y de á Caballo 

y un cabo y tres artilleros primeros en cada Brigada fija incluso la de Canarias.18 

 

El cost del manteniment de Conanglell es basava en 12000 rals anuals. Tenint 

en compte un sou de l’època, concretament d’un treballador d’una fàbrica tèxtil, que 

rondava els 40 i 60 reals a la setmana, podem imaginar-nos l’impacte econòmic 

d’aquest establiment.19 

Durant aquest període a Conanglell hi va romandre el cos Nacional d’Artilleria. 

Si bé en publicacions on s’ha parlat de Conanglell només rebia aquesta denominació20, 

podem afirmar que és fals; doncs trobem en hemeroteques nombroses vegades que 

en aquest temps, l’espai sí que hi havia el cos d’artilleria, però per altra banda, ja acollia 

també la remunta. Per endinsar-nos en la història d’aquest període s’ha fet un recull 

de l’hemeroteca espanyola de l’època, visible a l’annex. 

Amb la recol·lecció d’aquests fragments podem extreure diverses conclusions 

sobre el període: 

 

- 1. L’impacte de la creació d’aquest espai va ser nefast per la gent de la zona que 

va haver de patir les conseqüències i la impunitat de les accions dels militars. 

Entre ells un assassinat documentat21 a un veí de Torelló. 

                                                
18

 Loc. cit. 

19

 Cristina Borderías, Salarios y subsistencia de las trabajadoras y trabajadores de La España Industrial, 1849-1868 

[Internet], RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert; 2016, [consultat 17 juliol 2018]; [aprox. 15 p.].  

20

 Pere Casas; i altres, “Conanglell: un assentament de l’exèrcit espanyol al Voltreganès”, Les Masies de Voltregà. 

Un riu d’història,  (Vic: EUMO 2010), 144-145. 

21

 Vegeu l’article a l’annex. BNE, Autor desconegut, “Gacetilla”, La Discusión (2 set. 1871): 3. 
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- 2. Que perjudica greument a la població de Torelló per la creació d’una resclosa 

pel regadiu dels camps que afavoria a les terres de Conanglell. D’altra banda, 

causava inundacions a les terres properes arrendades als pagesos.22 

- 3. Quan són atacats per les tropes de Galceran es saben defensar. Més tard, no 

van saber-ne, deguda la mala gestió existent.23 24 Un altre dels fets que 

s’expliquen és que, els torellonencs, després de la tercera guerra carlina, van 

saquejar Conanglell25. En aquest acte es pot veure l’estima de la població envers 

els militars. Un altre fet a destacar és la ferida de mort en aquest lloc de Geroni 

Galceran. General carlista que va morir finalment a la Gleva després d’una forta 

disputa entre les forces liberals que venien de Sant Hipòlit i rodalia.26 

- 4. Els soldats gasten la paga als pobles propers i es pot dir que generen activitat 

econòmica. També els oficials, ben posicionats socialment, intimen amb les 

classes benestants del poble. En algun cas acaba en matrimoni.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22

 “Instància de reclamació de varis veïns de Torelló, contra el “Real Cuerpo de Artilleria”, per les obres a 

Conanglell”, carta autògrafa signada, 25 ag. 1858. AMT.  

23

 Vegeu annex, BNE, autor desconegut, “Última hora”, La Independencia (25 mar. 1873): 16. 

24

 Vegeu l’annex, BNE, autor desconegut. “Tres victorias”. La Esperanza (31 mar. 1873): 2. 

25

 Com apunta l’historiador torellonenc Gerard Verdaguer. 

26

 Harvard College Library, Autor desconegut, Narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876 por el cuerpo 

de estado mayor del ejército, (Madrid: Imprenta i litografia del depósito de la guerra 1889), 48. 

27 Com apunta l’historiador Gerard Verdaguer. 
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2.1.2. Personatges que són a Conanglell en el període 

2.1.2.1. Apel·les Mestres 

 

Apel·les Mestres neix a Barcelona l’any 1854 i mor el 1936. Va ser un artista que 

dominava diverses tècniques pictòriques. Era, un personatge polifacètic: també estava 

dins el món de les lletres. Va rebre el títol de Mestre en Gai Saber l’any 1908 dins la 

celebració dels Jocs Florals a Barcelona. Podem dir que era fill de la Renaixença. Va fer 

un apunt a Conanglell quan encara havia de fer els 15 anys. 

 

Imatge 7 Apel·les Mestres. Observem a l’extrem esquerre inferior de la imatge “Conanglell”, i datat del 

1869. (BNC. 096-8-429, làmina 3.) 

http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat/?searchtype=c&searcharg=096-8-429&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c096-8-429
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2.1.2.2. Josep Pla 

 

En aquest període cal fer esment a una anècdota que viu el Sr. Rafael Puget de 

Manlleu i que explica a Josep Pla. Ha de quedar clar que Pla no va viure aquestes 

anècdotes. Tan sols, les va reproduir en el seu llibre. El que sí que va fer Pla, va ser 

escriure les memòries de Rafael Puget. 

 

[...] La presa de Conanglell, a la Plana de Vic, originà una de les escenes de la seva vida 

més pintoresques. A Conanglell hi havia, en el moment d’ésser ocupat, una estació de remunta 

de l’arma d’artilleria. L’oficial que la manava posseïa, sembla, un quadre de Murillo, que en la 

precipitació de la fugida no pogué emportar-se. L’oficial escriví a dos particulars amics seus: a 

qui després fou el canonge Collell i a mossèn Verdaguer, pregant-los que intercedissin davant 

de Savalls per tal de recuperar l’obra d’art. Collell i Verdaguer anaren a Sant Joan de les 

Abadesses a veure a don Francesc, disposats a complimentar l’encàrrec amb el màxim interès. 

- Un Murillo?- preguntà el general, totalment sorprès, mirant d’una manera fixa i alternada 

Collell i Verdaguer-. I què és un Murillo? 

- Murillo és el nom d’un pintor famós... autor d’una mare de Déu....-s’atreví a articular 

Verdaguer, més mort que viu.  

- Per Murillos [sic] estic, reverends! –Contestà nerviós i descompost-. Ja comprendran que no 

tinc un moment per perdre. Ja poden fotre el camp! 

Els clergues passaren la porta encorreguts i indignats.  

Collell deia que, a conseqüència de la seva llarga permanència a Itàlia, havia quedat al general 

un accent exòtic, un barreja de dolçor i de duresa. Parlava el castellà amb un terrible accent 

català. Després de l’entrevista de Sant Joan de les Abadesses, ni Collell ni Verdaguer pogueren 

veure mai més Savalls. El consideraven una emanació sulfúrica de l’infern. Collell i Verdaguer 

foren en vida liberals al bany Maria, enraonadets [sic].28 

 

                                                
28

 Josep Pla, Un senyor de Barcelona (Esplugues de Llobregat: Edicions Destino 1966), 44-45. 
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2.1.2.3. Altres fets 

 

L’establiment en pocs anys es veu que serà conegut per “la cierta fama de los 

ejemplares de ganado salidos de Conanglell.”29  

Serà en aquest període quan es dotarà a la devesa amb la forma de ferradura 

que ha arribat als nostres dies. L’època de més esplendor de la base es viurà en aquest 

període.  

Un espai ple de plataners i jardins que rodejaven tota la plaça donava 

frondositat a l’espai. Trobem escrits que citaven que la casa del Coronel, era digne de 

la pròpia residència del rei.30 Podem imaginar-nos l’opulència i abús existent del lloc.  

Fins a un dia, quan arriba la visita inesperada del Capità General de Catalunya. 

Va poder observar aquestes pràctiques inadequades que, al cap de pocs dies va 

comportar amb el tancament de la remunta.  

Hi ha una altra versió feta extensiva al diari, que diu que a proposta del Sr. 

Director general d’Artilleria es va suprimir la remunta de l’arma, dient que s’havia 

eliminat un mètode efectiu de recria. Causava una despesa extraordinària que ascendia 

a: 

[...]28.000 pesetas, lo que demuestra nuestra tesis, de que con los recursos del 

presupuesto se pueden atender á muchos servicios exigidos por las necesidades de un 

ejército bien organizado.31 

 

No a tothom li va semblar bé la supressió d’aquesta remunta. I és que els cavalls 

que s’hi produïen si que beneficiaven a una part de la població. Tenim aquesta cita:  

 

                                                
29

AMT, autor desconegut, Conanglell. Breves antecedentes y estado jurídico actual de esta finca,1935, 2.  

30

 Ibid., 4 

31

 BNE, autor desconegut, “Ecos del dia”, La Época (22 nov. 1885): 1.  
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Los cerdanyesos se quexan de la supressió de la Remonta de Conanglell, 

suposant que la falta dels bons sementáls que'l gobern tenia en dit establiment, y que 

no serán fácilment reemplasads per negociants particulars, ha de influhir molt en la 

decadencia de la cria del bestiar en la Cerdanya.32 

 

És evident que era una institució que vivia per sobre de les seves possibilitats. 

Va dotar a Conanglell de la seva època d’esplendor, però va marcar la història de les 

poblacions veïnes negativament.   

2.2.  188733 34 -1905 Escuela practica del Cuarto 

Regimiento de Zapadores-Minadores 

2.2.1. Creació i dissolució de l’emplaçament 

Aquesta etapa comença després de dos anys de transició. A partir del canvi de 

la brigada d’Artilleria pel Cuarto Regimento de Zapadores-Minadores35 l’estiu de 1887. 

Un regiment que a diferència de l’anterior serà més culte i preparat. Els militars 

d’aquesta modalitat havien de superar uns exàmens d’extrema dificultat que exigien 

aritmètica, àlgebra, geometria, trigonometria rectilínia, geometria pràctica, dibuix de 

figura o topogràfic, geografia i història d’Espanya, i el coneixement d’una segona 

llengua com podria ser el francès, l’anglès o el llatí.36  

                                                
32

 BNE, autor desconegut, “Dietari del principat”, La veu del Montserrat (6 mar. 1886): 6. 

33

 S’ha designat una data diferent a aquest període que en diferents publicacions, ja que s’ha desmentit les dades que 

apareixien a Conanglell: un assentament de l’exèrcit espanyol al Voltreganès, dins Les Masies de Voltregà: Un riu 

d’història, Història de Torelló o l’Abans; recull fotogràfic.  

34

 BNE. Autor desconegut. “Noticias”. Diario oficial de avisos de Madrid  (27 ago. 1887): 3.  

35

 Vegeu glossari. 

36

 Equip de redacció. Regimiento Real de Minadores-Zapadores, La historia de los Zapadores [Internet]. El reto 

histórico – Revista digital; 5/7/2017. [consultat 10 juliol 2018]; [aprox. 5 p.]. Vegeu webgrafia. 
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Fins llavors la remunta n’era la principal causa, però ara el govern destinarà 

l’espai únicament a escola pràctica, per a fer-hi experiments (que fins i tot sortiran 

publicats en revistes científiques de Madrid), i a exercicis propis de l’ofici.  

Pocs anys després de l’arribada d’aquest regiment es proposa un pla de reforma 

integral de l’espai amb un cost de 19.000 pessetes. L’última que sabem que hi ha per 

part d’un regiment.37. Aquesta reforma ens fa una idea dels materials que s’hi van 

utilitzar i d’algunes coses no necessàries per a l’estructura de l’espai que apareixen a la 

factura com “cuadros al óleo”.38 

És a l’etapa d’aquest regiment, que comença la decadència de l’espai després 

de la citada reforma. Aquest cos només venia durant els tres mesos d’estiu, i durant 

l’any, hi havia pocs efectius que es dedicaven exclusivament a les pràctiques. No pas 

del manteniment de la pròpia finca; feien allò que coneixem com acte de presència. 

Durant aquesta estada hem de destacar bàsicament que, no va ser una ocupació 

tant negativa pels habitants de la zona; sinó més aviat positiva. Com a curiositat durant 

aquest temps a Conanglell es va formar un grup de teatre amb el mateix teatre físic a 

l’emplaçament39. Fins i tot un grup ciclista40. Les comunicacions pel que fa a telegrames, 

i les últimes tecnologies van arribar a l’emplaçament.41 D’igual manera, també 

s’encarregarien de construir un petit castell de joguina com a guarida de pràctica. Avui 

ja només en queden els fonaments, i és encara BCIN com hem citat al principi.42  

 

                                                
37

 Proyecto de reparaciones en los edificios del Manso de Conanglell formado por el Coronel graduado Teniente 

Coronel del Cuerpo Don Gustavo Valdés y Humarán, Cuerpo de ingenieros del ejército. Comandancia general 

subinspección de Cataluña. Comandancia de Gerona. Projecte de reparacions, 1891 (AGMS, Secció 3a 3a, lligall 

483, foli 1) 

38

 Ibid., foli 19.  

39

 BNE, autor desconegut, “De Torellò [sic]”, La Dinastía (30 ago. 1894): 2.  

40

 BNE, autor desconegut, “Información”, La Correspondencia Militar  (7 jul. 1900): 3.  

41

 BNE, autor desconegut, “Información”, La Correspondencia Militar (6 set. 1900): 3. 

42

 Com vèiem a “Situació i relació històrica amb els espais” a la 1a part del treball. 
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Per fer-nos una idea de les pràctiques d’aquests enginyers ens fixarem en les 

fotografies recuperades de l’Arxiu General Militar de Madrid, totes datades del 1888, i 

d’autor desconegut. 

 

                      Imatge 8 Panoràmica del terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor desconegut. 1888. 

(AGMM, F_-_14341) 
                           (España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.)

43
 

 

                                                
43

 En reproduir imatges de qualsevol arxiu, s’ha de seguir una bona praxi pel que fa a les referències. En el cas dels 

arxius militars, cal emprar “España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General 

Militar de Madrid.”  
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Imatge 9 Vista panoràmica del terreny amb el riu Ter, i Torelló al fons. Gelatina 

sobre paper baritat.  Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-_14342) 
(España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.) 

 

 
                       Imatge 10 Pont travessant el Ter. Gelatina sobre paper baritat. Autor desconegut. 1888. 

(AGMM, F_-_14343) 
                            (España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.) 
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                   Imatge 11 El mateix pont des d’una altra perspectiva. Gelatina sobre paper baritat.  

                 Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-_14344) 
                         (España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.) 

 

 

. 

                      Imatge 12  “Casamatas”. Gelatina sobre paper baritat. Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-

_14345) 
                               (España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.)  
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                       Imatge 13  “Casamatas”. Gelatina sobre paper baritat. Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-

_14346) 
                             (España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.) 
 

 

Imatge 14 Fortificant el terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-_14347) 
(España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.)  
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Imatge 15 Fortificant el terreny, Gelatina sobre paper baritat. Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-_14348) 
(España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.) 

Imatge 16 Fent servir el telègraf i probablement el radiotelègraf. Gelatina sobre paper baritat. 

Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-_14349) 
(España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.)  
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Imatge 17 En una fortificació. Gelatina sobre paper baritat. Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-_14350) 

(España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.) 
 

Imatge 18 Fortificant el terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-

_14351)  (España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.)  
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Imatge 19 Explosió dins el riu Ter. Gelatina sobre paper baritat. Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-

_14353) 
 (España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.)  

 

 

             Imatge 20 Fortificant el terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-

_14354) 
               (España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.) 
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Imatge 21 Formació davant la façana del quarter. Gelatina sobre paper baritat.  

Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-_14355) 
 (España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.) 

 
Imatge 22 Fortificant el terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-_14356) 

(España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.)  
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Imatge 23 Fortificant el terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-_14357) 
(España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.) 

 

 

Imatge 24 Fortificant el terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor desconegut. 1888. (AGMM, F_-_14358) 
(España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.)  
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2.2.2. Fets a destacar durant el període 

2.2.2.1. La creació de la fàbrica de Conanglell  

És el 189044 quan les juntes administratives de l’Hospital de la Santa Creu de Vic 

i la Casa de la Misericòrdia sol·liciten l’autorització per aprofitar l’aigua del riu Ter, per 

a la construcció d’una fàbrica de filats i teixits. Aquesta es construirà en un extrem de 

la península de Conanglell, després d’una autorització del 28 de març de 1895. La 

societat que forma la fàbrica (formada per tres socis) traspassa aquesta a Albert Costa 

l’any 1903, i aquest a l’industrial de la Farga de Bebié, Edmund Bebié l’any 1913. 

Aquesta fàbrica és un gran desconegut per la majoria de població de la zona, ja que  

va estar en funcionament des del 1895 fins a l’aiguat de 1940. Una fàbrica que no ha 

arribat als nostres dies però que podem dir que va viure l’època d’esplendor amb el 

comercial Bebié, que construeix la palanca per travessar el riu cap a la fàbrica, gràcies 

als estalvis setmanals dels treballadors. És a dir, van pagar la palanca mentre que el 

comercial no s’hi va gastar cap pesseta.45 

 

Imatge 25  Una de les poques fotografies fetes a la fàbrica de Conanglell. ACOS, Col·lecció de fotografia 

històrica de l’Ajuntament de Vic, hos003, 1923,  Autor desconegut. 

                                                
44

 Vegeu l’article a l’annex de la BNE, autor desconegut, “Sección oficial”,  La Dinastía (3 oct.1890): 3.  

45

 Solà, 99. 
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Imatge 26 ACOS, Hospital de la Santa Creu de Vic, ud 4607. 

 

Imatge 27 AMT. Projecte de la construcció de la palanca de la fàbrica de Conanglell. Autor desconegut.                         

16 d’agost de 1912. AMT 

 
Imatge 28 La fàbrica, arrasada després de l’aiguat de 1940. Vista des de Can Tarrés,                                                     

a l’altra banda del riu. Autor desconegut. MTT 
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2.2.2.2. La construcció del pont de la Gleva 

Van ser els minadors-sapadors residents a Conanglell que per encàrrec del 

govern civil comencen la construcció del pont de la Gleva amb un cost total de 60.000 

pessetes, l’any 189446. És possible que Francesc Macià tingués constància de la 

construcció d’aquest pont47 que es va inaugurar el 1904.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 29 El pont de la Gleva, a principis del s. XX. Ed. Angel Toldrá Viazo, Barcelona.                             

Biblioteca Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà 

2.2.2.3. La presència de Francesc Macià a Conanglell. 

Sempre han existit rumors esvaïts en el temps que Francesc Macià va viure una 

temporada a Conanglell. Fins i tot certes publicacions en parlen48. Per comprovar si 

aquest rumor era verdader, ens hem fixat per una part en el full de serveis de Francesc 

                                                
46

 BNE, Autor desconegut, “Noticias”, La Iberia (1 ago. 1894): 2.  

47

 Vegeu el següent apartat, comparant les dates de construcció del pont i la relació amb Conanglell d’aquest 

personatge. 

48

 Com podem veure a Conanglell: un assentament de l’exèrcit espanyol al Voltreganès, dins Les Masies de 

Voltregà: Un riu d’història, o l’Abans; recull fotogràfic. 
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Macià, dins el cos d’enginyers de l’exèrcit49 i en el tipus de regiment del qual formà 

part. 

El cas és que, Francesc Macià s’incorpora al 4º Regimiento de Zapadores 

Minadores en dues ocasions: entre l’1 de setembre de 1885 fins al febrer de 1887, i 

entre l’1 de maig de 1893 i finals de juliol de 1895.50 

 

Durant el primer període esmentat, el 21/8/1885 el destinen al 2n Batalló del 4t 

regiment de sapadors i minadors, tot i aquest regiment encara no era a Conanglell.51 

 

 

Imatge 30 Llista on podem veure el nom de Francesc Macià, referent al 4t Regiment de minadors-

sapadors.
52

 BNE, Autor desconegut, “Noticias”, La Iberia (1 ago. 1894): 2.  

 

El que sí que podem afirmar que entre 1/5/1893 i el 26/7/1895 “segurament” va 

fer alguna escapada o maniobra a Conanglell. Macià era capità de guarnició i estava 

destinat a Barcelona; però la majoria de la tropa la tenia a Conanglell.  Des de 1879, de 

                                                
49

 AGMS, 1a/ 31M/ Exp. 11  

50

 Ibid., foli 9. 

51

 AGMM, Memorial del Regimiento de Zapadores Nº 4, foli 6-7. 

52

 BNE, autor desconegut, “Cuerpos de ingenieros del ejército permanente de la plana mayor de Barcelona”, 

Anuario Militar de España (1 gen. 1893–31 des. 1894): 509. 
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Barcelona a Torelló ja hi havia tren. Segurament, en algun dels permisos podia pujar a 

visitar els del regiment. El més probable seria els mesos d’estiu del 93, 94 o 95. Entre el 

9 i el 26 de juliol de 1895, segur que es va voler acomiadar de la seva tropa. Com que 

una part eren a Conanglell, es pot pensar que va pujar a acomiadar-se. Amb un o dos 

dies de permís, podria fer-ho perfectament.  Macià segurament pujà en més d’una 

ocasió a veure els treballs pràctics dels companys. És gairebé segur que, Francesc Macià 

va ser-hi. Si més no, amb molta probabilitat. 

2.2.2.4. El final de l’escola pràctica 

 

Aquest regiment va continuar a Conanglell fins al 1905 quan es va acabar el 

contracte amb les beneficències de Vic. És aquí quan s’abandona l’espai de Conanglell 

per part dels militars, al no interessar-los-hi una pròrroga del contracte. 

Imatge 31 Conanglell, probablement a finals del s. XIX, principis del XX. Fons família Platas Quintana. Fons 

fotogràfic l'Abans Torelló. AMT 
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2.3. 1905-1923 Arrendament particular 

Joaquim Vilar i Pedrals de Sant Boi de Lluçanès va arribar a un acord de 20 anys 

de lloguer amb la casa de la Misericòrdia de Vic i l’Hospital de la Santa Creu. Destinaria 

l’espai a fins agrícoles. Conanglell, passarà a ser una residència, a un lloc per viure-hi. 

On hi havia hagut magatzems, quadres o oficines, ara serien habitatges de pagesos 

procedents generalment del Lluçanès, lloc de residència del propietari. És en aquesta 

etapa quan a Conanglell s’arranquen els arbres per pur benefici, i deixen l’esplanada 

totalment sense res.  

Imatge 32 Imatge de principis de s. XX de l’esplanada de Conanglell. Autor desconegut. Una finestra 

oberta al passat: Recull de fotografia històrica d’Osona 2 

 

Hem de destacar en aquest període l’aplec envers la Commemoració de la mort de 

Jeroni Galceran que va aplegar aproximadament 15.000 persones a Conanglell.53 

                                                
53

 BNE, autor desconegut, “Vinyolas. Aplech tradicionalista”, La Hormiga de Oro, Ilustracion católica , 
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Imatge 33 La plaça de Conanglell, plena a vessar, escoltant un míting carlista de Jesús Condomines. Fotografies 

fetes per J. Segarra. La Hormiga de Oro, 1912
54

 

 

Imatge 34 Escoltant el sermó de Pedro Lisbona. Fotografies fetes per J. Segarra. La Hormiga de Oro, 

191255
 

L’època de no-ocupació militar duraria fins al 1923 quan, després de reunir-se 

l’arrendatari, els propietaris i el govern civil, acordarien destinar una tercera part de les 

terres a una Yeguada Militar, així com bona part dels edificis.  

                                                
(29 juny 1912): 9.  

54

 Loc. cit. 

55

 Loc. cit.  
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2.4. 1923-1932 Yeguada Militar  

L’eugassada militar que arriba a Conanglell el 1923, depenia directament d’una 

filial a Jérez de la Frontera. La nova base, estava formada per un capità, un tinent, un 

veterinari, i una vintena d’homes. A causa dels canvis de govern a la 2a República la 

Yeguada Militar pertanyent al ministeri de Guerra passarà a formar part del ministeri 

de Foment. Ara serà, la Yeguada Nacional. Com que no depenia ja del Ministeri de 

Guerra, aquests militars marxen.  

 

 

Imatge 35 Conanglell, i l’ineugassada. Feta per L. Roisin. 1926. MTT

 

Imatge 36 1

 BNE, autor desconegut, “Una informacion”,  La Hormiga de Oro. Ilustracion católica (6 nov. 1929): 9.  
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2.4.1. Fets a destacar durant el període 

2.4.1.1. La visita d’Alfons XIII a Conanglell 

Tot i que no hi ha cap constància de fotografies sí que hi ha un article que narra 

la visita d’Alfons XIII a la Yeguada Militar en aquest emplaçament, l’any 1926.56 La 

presència d’autoritats sempre va estar molt lligada a Conanglell. Des de Ducs, 

Marquesos i tota classe de poders oligàrquics, que es poden observar al recull de 

notícies de l’època a l’annex. 

2.4.1.2. L’abandonament definitiu de l’espai de Conanglell pel 

que fa als militars durant la guerra civil 

Com dèiem abans, és a mitja república quan els militars abandonen l’eugassada. 

Des de llavors, aquest lloc estarà controlat pel particular Joan Puigcorver.57 Un 

propietari, a qui ningú farà gaire cas. La gent del poble ocuparà els emplaçaments per 

fer-hi vida sense el seu consentiment.  

En el transcurs de la Guerra Civil Espanyola, ens han arribat aquestes fotografies, 

pertanyent de l’any 1937 quan l’alcalde de Torelló demana al Ministre de la Guerra que 

reobrin l’emplaçament militar.  

                                                
56

 BNE. Autor desconegut, “La corte, en Barcelona. Su majestad el Rey visitó Conanglell y Vich”, La Nación (20 

oct. 1926): 8. 

57

 Com podem veure en una documentació de l’AMT: Conanglell. Breves antecedentes y estado jurídico actual de 

esta finca. Encomanat per la batllia de Torelló durant la Segona República 



46 

 

 

Imatge 37 AMT Esplanada de Conanglell. Autor desconegut. 1937. 

 

Imatge 38 AMT Vista des de darrere. Autor desconegut. 1937 
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Imatge 39 AMT Al fons, l'abeurador. Autor desconegut. 1937 

 

Imatge 40 AMT Vista panoràmica de Conanglell vista des de l'altre costat del riu. Autor desconegut. 1937 

 



48 

 

A finals de la guerra, els militars republicans de retirada davant les tropes 

franquistes ho incendiaran, i faran explotar el dipòsit de gasolina.58 És evident el 

desastre que causen. Es destruirà en part bona part de les quadres destinades a cria 

cavallina. En tenim la prova, amb una ortofoto datada de l’any 1946. 

 

Imatge 41 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Ortofoto 1:5.000 (100 cm/px) –                                                              

1945-46 - MINISDEF/EA/CECAF 

 

 

 

                                                
58

 Com apunta Gerard Verdaguer. 
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3. Conanglell a vol d’ocell dels espais recuperats 

3.1. Situació general 

Ha arribat la part del treball on ens centrarem en els espais. A continuació, podem veure un plànol de Conanglell a vol d’ocell. 

 

Imatge 42 Comandancia general subinspección de ingenieros de Cataluña. 4º Regimiento de Minadores-Zapadores.  

Plano de la Dehesa de Conanglell. Escala a 0,333 milimetres per metre. 1888(AGMM, B-68-19)  
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(España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.) 
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Imatge 43 Ampliació de la imatge anterior. Podem observar en aquest plànol que les parts nobles que ara 

analitzarem disposaven de jardins, així mateix com amb banys, una cosa bastant avançada a l'època. D’igual manera, tota 

la plaça estava plena d’arbres, probablement plataners. 1888. (AGMM, B-68-19)  
(España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.)  
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Imatge 44 Proyecto de reparaciones de los edificios del Manso de Conanglell. 1891. Signat amb el nom de 

Gustavo Valdés i "Alameda". Comandancia general subinspección. Comandancia de ingenieros de Gerona. 

Sobreposades les lletres per veure la relació dels edificis amb l’espai. (AGMM, AFI-06-12).  
(España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid.)  

 

 

A: Edifici dels “sementals” 

B: Església 

C: Casa noble 

D: Casa del Capità 

E: Edifici de la cuina 
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3.2. Edifici dels sementals59 

 
Imatge 45 Proyeccion vertical de la fachada sur del edificio destinado a los sementales.60 

 

 
Imatge 46 Proyeccion vertical de la fachada norte del edificio destinado a los sementales 

 

Aquest edifici bàsicament destacava per la seva forma de ferradura; una forma 

arquitectònica molt peculiar, que li donava profunditat i tancava la plaça per donar-li 

un aire senyorial.  Potser també, per la seva destinació. La ferradura, el símbol del cavall, 

en podria ser la causa si pensem a què es dedicava del lloc. D’igual manera donava un 

efecte de profunditat que un edifici rectilini no hagués donat. És curiós que avui és una 

de les poques coses que continua a Conanglell; no el mateix edifici però si cases 

unifamiliars que segueixen la seva forma. L’edifici, per ser construït al període que es 

va fer, ja comptava amb les canaleres amagades i no a vista oberta per l’exterior, cosa 

                                                
59

 Era l’edifici amb forma de ferradura de l’emplaçament. 

60 Totes les fotografies d’aquest apartat estan extretes del Plano general elevaciones, cortes y detalles de los edificios 

construidos y en construccion [sic] del establecimiento de remonta del cuerpo de artilleria en Conanglell. Fet entre 

1857-1885. Se'n desconeix l'any, i l'autor. (AGMS, secció 2a 8a, lligall 201 i 24).  
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que acabava de remarcar la modernitat del lloc, quan la majoria de les cases encara no 

sabien què eren les canaleres. 

 

3.3 Capella 

 
Imatge 47 Capilla 

La capella havia estat un dels llocs amb més ostentació de l’emplaçament militar. 

Tal com podem llegir en un article.61 La capella, es va beneir el 5 d’agost de 1861, amb 

el nom de Santa Bàrbara, patrona dels artillers. Abans, hi havia hagut una capella 

dedicada a la Sagrada Família, quan hi vivien 4 famílies abans de l’ocupació62. La 

capella, es veu que comptava amb un quadre, suposadament a l’oli, de la patrona, amb 

un altar de marbre blanc. D’igual manera, podem pensar que el terra també ho era 

                                                
61

 Vegeu a l’annex la referència següent: BNE, autor desconegut, “Noticias de las Provincias”. La Esperanza (12 

ago. 1861): 2. 

62

 Pere Casas; i altres, “Conanglell: un assentament de l’exèrcit espanyol al Voltreganès”, Les Masies de Voltregà. 

Un riu d’història,  (Vic: EUMO 2010), 144-145. 
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veient el plànol de dalt, i que bona part de l’interior estava recobert de fusta treballada, 

i podem suposar, amb vitralls de colors. L’exterior, comptava amb unes gàrgoles 

picades a la pedra, i d’una campana, que se li posa Mercedes en honor a la dona del 

capità. L’edifici actual, devaluat amb el temps encara conserva alguna de les 

característiques. Com a curiositat, el capellà de Santa Bàrbara disposava d’una casa 

pròpia, encara avui dempeus, a l’anomenada Can Remolins. Avui, al costat de la 

depuradora de Torelló. 

3.4 Casa noble 

 

Imatge 48 Pabellones Nº 1 

Heus aquí un dels grans desconeguts. És només en aquest plànol que podem 

fer-nos una idea de com era la casa noble dels Conanglell. L’última pubilla va ser 

l’última en poder-ne gaudir en la seva esplendor senyorial i noble de la Catalunya del 

s. XVIII. Imaginem-nos-ho per un moment, tot rodejat de jardins. És l’únic referent 
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documentat on se’ns mostra amb aquestes característiques de torre senyorial, amb 

estil gòtic. Com podem veure, era una casa forta molt més impressionant que les que 

hi havia a la rodalia.63Com podem veure l’exterior, hem de fer-nos una visió de 

l’entrada. Unes escales senyorials típiques del gust gòtic que ocupava bona part de 

l’entrada. No existeixen fotografies on aparegui aquesta torre imperial, però sí que n’hi 

ha quan la torre ja estava més deteriorada. Tot plegat, fa pensar que si aquesta casa 

hagués arribat als nostres dies amb l’estat del plànol, no hauria passat desapercebut 

de ben segur. A partir de la mort de la pubilla, i després de l’ocupació militar serà 

arrendada a diferents famílies, cosa que faci canviar el seu destí i manteniment. 

3.5 Casa del capità 

 

Imatge 49 Pabellon Nº 2 

Simplement una casa on es reunien i feien vida les institucions militars, així com 

la família del capità. 

 

                                                
63

 Com pot ser la Casa Forta del Despujol 
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3.6 Edifici de la cuina 

 
Imatge 50 Edificio cocina 

L’edifici cuina, era bàsicament el lloc on els estaments militars menjaven, i feien 

vida social, a part de la cantina de la qual disposaven per fer el beure. Cal no confondre 

aquest espai, amb el restaurant de Conanglell de la família Camps (situats en un altre 

edifici de l’emplaçament) avui traslladats a L’Auró . 
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4. Recreació pictòrica i exposició com a conclusió 

de l’estudi.  

4.1.1. Context de l’obra 

Per fer la recreació pictòrica d’aquest lloc, s’ha optat per la creació d’un tríptic. 

L’estructura creada, permet per un costat centrar-nos en la peça central del projecte, 

però per altre costat, mantenint l’estètica i dimensió dels espais. La idea original és la 

següent pel que fa a estructures i dimensions: 130x60 pel que fa a la figura central i 

81x60 pel que fa a les que van al costat d’aquesta. Heus aquí l’esborrany inicial com els 

projectes que s’hi representaran en cadascun d’ells. Tots representats amb la tècnica 

de l’oli. A continuació veurem el resultat, la interpretació i els passos que s’han 

aconseguit pel resultat final de l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 51 Planteig del projecte 
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4.1.2. Ferradura 

 
Imatge 52 Proyeccion vertical de la fachada sur del edificio destinado a los sementales64 

 

El repte en aquesta obra pictòrica n’era sens dubte la base d’on es partia. Aquest 

edifici és el que té major interès arquitectònic per la seva forma poc habitual: de 

ferradura. Partint d’aquest plànol, sense colors, sense vida ni sense cap entorn es va 

estudiar la manera de com es podria fer. El resultat n’ha estat aquest: 

 

 
Imatge 53 Ferradura de Conanglell. Oli sobre tela, 130x60. Agost de 2018, Gerard Serrat 

Es va extreure la informació dels tons càlids de les parets, després d’escoltar 

testimonis orals com la família Camps o la Irene Sunyé. Tots ells, residents a l’espai. Per 

                                                
64 Plano general elevaciones, cortes y detalles de los edificios construidos y en construccion [sic]  del 

establecimiento de remonta del cuerpo de artilleria en Conanglell. Fet entre 1857-1885. Se'n desconeix l'any, i 

l'autor. (AGMS, secció 2a 8a, lligall 201 i 24).  
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definir els espais que eren d’aquest color, es va fer una investigació a través de les 

poques fotografies que ens han arribat. Exceptuant això, un informe de reformes de 

l’any 189165 i de l’últim que se’n té constància, es llegeix perfectament que segueixen 

els colors i els materials com a l’anterior reforma. Això fa pensar, que el color ataronjat 

que van veure els testimonis orals, fossin els originals de l’emplaçament.  

Cal destacar que aquesta obra s’ha centrat exclusivament en l’edifici. L’entorn 

davanter d’aquest edifici n’era un altre. Hi havia jardins, l’abeurador i arbres, cosa que 

feia difícil que es pogués reproduir en claredat ambdues coses. El primer terme escollit, 

així com el suposat camí, és purament una versió estètica per donar perspectiva a 

l’obra.  

4.1.3. Torre 

 

 

 
Imatge 54 Castell de Conanglell. Autor i any desconegut. Probablement, entre 1920 i 1930. Fons 

particular 

 

                                                
65Proyecto de reparaciones en los edificios del Manso de Conanglell formado por el Coronel graduado Teniente 

Coronel del Cuerpo Don Gustavo Valdés y Humarán, Cuerpo de ingenieros del ejército. Comandancia general 

subinspección de Cataluña. Comandancia de Gerona. Projecte de reparacions, 1891 (AGMS, Secció 3a 3a, lligall 

483, foli 1) 
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Es va optar per l’elecció d’aquesta obra per la seva desconeixença. Un castell 

avui ja desaparegut, on només en queden els fonaments. Un “castell” amb aparença 

de força, de seguretat. Però podem dir que, pels materials utilitzats com pot ser la tàpia, 

i la seva falta de manteniment el van dur a la ruïna. Un castell que es va construir per 

finalitats purament pràctiques, durant l’estada del quart regiment de minadors 

sapadors. Actualment està declarat BCIN com s’ha repetit amb anterioritat. Heus aquí 

el resultat: 

 

 

Imatge 55 L’abeurador de Conanglell. Oli sobre tela, 81x60. Setembre de 2018, Gerard Serrat. 

4.1.4. Abeurador 

 
Imatge 56 Conanglell, i l’eugassada. Feta per L. Roisin. 1926. MTT 
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Es va optar per l’elecció d’aquesta obra per la seva simbologia. Conanglell va ser 

des dels seus primers dies, com hem vist en el treball, una remunta. Era digne recordar 

l’espai tornant a fer viva la imatge. Potser només veurem cavalls, i una bassa. Però si 

tornem a Conanglell avui en dia veurem un cavall de ferro colat al mig de la plaça. 

D’aquest cavall, en sortia aigua. I estaria bé recordar que d’on avui hi ha una jardinera, 

va haver-hi un abeurador. 

 

Imatge 57  L’abeurador de Conanglell. Oli sobre tela, 81x60. Setembre de 2018, Gerard Serrat. 

La dificultat en aquesta obra n’ha estat principalment els soldats i els cavalls. 

Donada la qualitat ínfima de la imatge s’ha reinterpretat amb els colors més naturals i 

escaients. S’ha dotat a l’obra de colors vius i pinzellada clara. 
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4.2. Exposició pública del present treball 

L’exposició és l’última part d’aquest treball que demostra que es pot recuperar 

la memòria històrica a través d’aquesta reconstrucció pictòrica i recerca històrica.  

 

L’exposició es durà a terme a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà, el dia 10 

de novembre d’aquest any a les 7 de la tarda. Ha estat necessària l’ajuda i aportació 

econòmica del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a fer-la 

possible, així com de l’Ajuntament abans citat. El programa de l’exposició l’està 

realitzant la dissenyadora gràfica Montse Espelt, i ben aviat estarà acabat. La 

presentació la realitzarà Xavier Coromina. La idea de l’exposició es basa primerament 

en una conferència per a les persones de les rodalies, a la Sala de Plens, i després una 

exposició dels tres quadres realitzats i de fotografies de l’època, en una sala adjacent 

del mateix ajuntament. Recuperar la memòria a través de les fotografies, serà d’especial 

interès.  
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5. Conclusions 

Recuperació històrica i visual de Conanglell: una mostra de l’ocupació militar a 

Catalunya ha estat primerament un projecte d’enriquiment personal i, segonament 

d’enriquiment social.  

Personal ho és sens dubte perquè era inimaginable les dificultats a què et 

podries enfrontar. Ha estat un treball de creixement personal. Deixant això de costat, 

ha suposat conèixer gent nova i moure’m en entorns nous. Observar de primera mà la 

gran tasca que és la dels historiadors. Adquirir el compromís rigorós amb la recerca i 

extreure’n que res és el que sembla. És molt habitual que es menyspreï un treball 

històric només per ser això: història. Una fal·làcia i afirmació que sentim per part de 

molta gent pot ser que la història és avorrida. Això fa evident la necessitat de treballar 

en l’aspecte cultural perquè aquest avorriment es converteixi en interès. És molt 

important treballar en el sector cultural. És la part que ens fa lliures de pensament.                                     

Pel que fa a l’aspecte sociocultural ha estat un treball per recuperar la memòria 

històrica de Conanglell. Un lloc al qual mai s’hi atura ningú. L’exposició servirà per fer 

viva aquesta memòria visual de les persones. És de gran interès que aquestes 

transmetin a les noves generacions aquesta informació i així successivament. D’igual 

manera la reconstrucció pictòrica és la conclusió de tot. Fer viva la imatge de Conanglell 

al públic. 

Si algú ara passa per Conanglell, i s’atura un moment a pensar en el que hi havia 

hagut allà, en aquell lloc de pas infravalorat, s’adonarà que la història es pot tornar a 

repetir, i farà efectiu l’objectiu del treball: valorar i conèixer la història del seu entorn 

més proper.  
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7. Relació dels arxius consultats 

En aquest projecte, s’han consultat els arxius i fonts documentals següents: 

 

ANC (Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona) 

ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona) 

AGMM (Archivo General Militar de Madrid) 

AGMS (Archivo General Militar de Segovia) 

AGMA (Archivo General Militar de Ávila) 

AGMG (Archivo General Militar de Guadalajara ) 

ANE (Archivo Nacional de España, Madrid) 

AIMP(Archivo Intermedio Militar Pirenaico) 

BNE (Biblioteca Nacional de España, Madrid) 

BNC (Biblioteca Nacional de Catalunya, Barcelona) 

ACOS (Arxiu Comarcal d’Osona, Vic)  

ABEV (Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic)  

AMT (Arxiu Municipal de Torelló) 

AMMV (Arxiu Municipal de Les Masies de Voltregà) 

MTT (Museu de la Torneria, Torelló) 

MTM (Museu del Ter, Manlleu) 

BOE (Boletín Oficial del Estado) 

BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) 

https://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/viewFile/105594/176996
https://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/viewFile/105594/176996
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8. Annexos 

8.1. Dietari de treball 

5/10/17 Parlo amb S.C, antiga resident a la fàbrica de Can Riva. Parlem del que havia 

estat la fàbrica, m’explica anècdotes personals, entre d’altres. Una visita que no 

oblidaré de ben segur.  

10/11/17 Amb la professora em poso en contacte amb un historiador del Museu del 

Ter per parlar de possibles treballs de recerca. Un n’és Can Riva. 

13/11/17 Quedo amb l’historiador a la Puça a dos quarts de 5 de la tarda. Em dona 

idees per a possibles treballs de recerca: La fàbrica de Conanglell, el franquisme al 

Voltreganès, o fer la biografia sobre un fotògraf local. 

16/11/17 Vaig a parlar amb la professora. Creu que estaria millor que fes el treball 

sobre el franquisme. Encara no està decidit. 

20/11/17 Li dic a l’historiador que em passi el que té sobre Conanglell o la fàbrica de 

Conanglell. Ja m’ho passarà. 

21/11/17 L’historiador em proporciona diversos llibres o referències on se’n parla i em 

proposa quedar amb G.V. 

22/11/17  Parlo amb un altre professor. Creu que la opció de Conanglell estaria la millor 

i em proposa el treball, després de mostrar-li els meus interessos. Una recreació de 

l’espai de la base militar arquitectònica i pictòrica. Decideix-ho el tema. 

27/11/17 Contacto amb G.V. 

4/12/17 Contacto amb l’AGMM. 

4/12/17 Contacto amb l’AGMA. 

11/12/17 Rebo contesta de l’AGMM. Em diuen de tot el que disposen. 

12/12/17 Consulta a l’ACOS per veure si tenen documentació del lloc. Visita a la 

Biblioteca Joan Triadú de Vic a demanar per uns llibres específics. 

12/12/17  Contacto amb l’AMT.  

14/12/17 L’historiador em diu que busca diferents fotografies o més dades que pugui 

tenir sobre el lloc, després de demanar-li-ho. 
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14/12/17 Rebo resposta de l’AGMA. No tenen res. 

12/12/17 Contacte amb la Direcció General del Patrimoni Cultural per assegurar si 

Conanglell és BCIN. 

27/12/17 Contacte amb l’AGMS. Em diuen que s’ha de fer la petició a través d’un 

formulari. 

3/1/18 Envio petició formal a l’AGMS.  

4/1/18 Envio petició formal a l’AGMG 

8/1/18 Em contesten de l’AGMS. 

9/1/18 Torno a enviar petició formal a l’AGMS perquè s’han equivocat. Diuen no trobar 

res quan la resposta de Madrid és que hi ha molta informació en aquest arxiu. 

9/1/18 M’envia un correu en G.V, per quedar. L’AGMG diuen que no tenen res. 

10/1/18 Quedem a l’ajuntament per a una reunió el dia 15 a tres quarts de 5 de la 

tarda, per parlar amb ell sobre el finançament dels documents que necessito. Parlo 

amb el professor per acabar de tancar els apartats del treball. 

11/1/18 Envio sol·licitud d’ajuda al col·legi d’arquitectes de Catalunya, per veure si em 

pot ajudar algú amb l’assessorament. 

19/1/18 Rebo pressupost de Madrid, puja a uns 80 euros. 

20/1/18 Vaig a veure a G.V. 

24/1/18 Envio a l’ANC diverses consultes. 

30/1/18 Torno a demanar a l’AGMS que em diguin alguna cosa. 

16/2/ 18 He trucat a l’AGMS i a la Direcció del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 

Catalunya per confirmar informacions. Finalment m’han respòs. 

16/2/18 Contesten de l’AGMS.  Li envio a un tècnic de l’ajuntament el pressupost a 

veure què li’n sembla. Es pot acceptar, o no? 

23/2/18 Contacto amb l’AGMS perquè m’enviïn certs documents. 

26/2/18 Vaig a l’AMT. N’extrec molta informació.  

1/3/18  Em responen de l’AGMS. S’ha de tornar a fer sol·licitud formal, firmada. L’envio. 

També n’envio una a l’AGMG per veure si es real que Macià va ser a Conanglell 
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realment o no. Pregunta a el professor sobre què puc fer per no trobar-me desbordat 

amb tanta documentació. 

6/3/18 En P.C. m’envia diversos documents des del Museu del Ter, relatius a Conanglell. 

Tot, documents gràfics. 

9/3/18 Arriba el pressupost de l’AGMS, després d’haver-hi trucat molts cops. 50,65€ 

13/3/18 Responen de l’ANC, relatiu a la informació de Conanglell. També, per la 

consulta de Francesc Macià que vull fer, em deriven al ministeri de Defensa, o a 

l’Archivo Intermedio Militar Pirenaico. 

13/3/18 Envio al Arxiu Intermedio Militar Pirenaico una petició per veure si tenen la 

documentació relativa a Macià 

15/3/18 L’AGMS responen que no tenen res de Macià, s’havia demanat amb 

anterioritat. 

23/3/18 Envio a l’AGMS la petició per demanar l’expedient relatiu a Francesc Macià. 

27/3/18 La petició d’ajut econòmic que es va fer a l’ajuntament es nega, al·legant raons 

que no correspon a aquesta institució. 

2/4/18 Es fa efectiu el pagament dels arxius de Madrid i Segovia, que puja a uns 130€ 

mitjançant transferència 

6/4/18 Quedo amb la família C., per fer una entrevista a veure què ens deia l’avi. No se 

n’extreu gran informació, ens quedem igual. 

16/4/18 L’arxiu militar de Segovia envia pressupost per la documentació de Macià; 

12,9€ 

3/5/18 Es fa efectiu el pagament de la documentació de Macià, que arriba a casa el 8 

de maig. 

16/6/18  Quedo amb C.D. que proposa la creació de 5 obres; entre elles el pavelló 

principal, la casa forta antiga, l’església, l’abeurador, i el castell de dalt. Format decidit, 

però amb possible canvi. 

25/6/18 Començo l’obra central, un dels espais representatius de la zona 

27/6/18 Continuo l’obra 

30/6/18 Amb T.Q. , artista, proposa les seves idees i acordem el model a seguir. 
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4/7/18 Torno al treball escrit. Demano el consentiment del Ministeri de Defensa per 

accedir a la reproducció dels seus documents. 

5/7/18 Demano a l’Archivo Intermedio Pirenaico la localització del 4º Regimiento de 

Zapadores Minadores. 

10/7/18 Visita a l’Archivo Intermedio Pirenaico, a la base militar del Bruch, a Barcelona, 

a falta de resposta. Sorprèn l’ambient de tenir armes davant la teva cara. 

17/7/18 Quedo amb el professor per parlar sobre aspectes del treball. 

18/7/18 Des de Madrid m’envien documentació que vaig demanar, totalment gratuït, 

per confirmar una cosa de Francesc Macià. D’igual manera, demano què he de fer 

perquè sigui legal reproduir les dades dels arxius. 

20/7/18 Es parla amb un historiador de la possibilitat de que Macià fos a Conanglell. 

Tenir la visió d’un professional ajuda, i molt.  

23/7/18 Demano a l’AGMM com va la petició del dia 5. 

25/7/18 M’envien els papers que he de omplir per tenir una autorització del Ministeri 

de Defensa. D’aquesta manera, serà legal reproduir els arxius. 

14/8/18 Envio a Madrid els papers per obtenir l’autorització de reproduccions del 

Ministeri de Defensa. Faig efectiu el pagament de la fotografia d’Apel·les Mestres a la 

BNC. 

17/8/18 Arriba la petició d’informació bibliogràfica sobre Conanglell.  

31/8/18 Tinc una reunió amb el director del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, el Sr. Lluís Cerarols. Li 

explico el projecte, li presento el pressupost del disseny dels cartells i l’accepta.  

6/9/18 Arriba a casa l’autorització per fer reproduir els arxius sol·licitats de forma legal. 

13/9/18 Reunió amb el regidor. Em diu que faci una instància. Diu que hi haurà totes 

les facilitats per fer l’exposició. 

19/9/18 Revisió d’aspectes formals del treball. Contacte amb V. i amb C. per tancar 

assumptes. 

20/9/18 Revisió de X.S. del treball. 

27/9/18 Entrega del treball definitiu. 
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8.2. Document gràfic 

 
 

 

 

 

 

 



72 

 

8.3. Recopilació de notícies sobre Conanglell apareguda a la 

premsa en el període que abasta aquest treball 

Hemeroteca extreta de la Biblioteca Nacional Español mitjançant el portal digital  

seleccionant les notícies més destacades. És de remarcar que hi han centenars de 

notícies a Conanglell durant els anys d’ocupació militar, cosa que constata altra 

vegada la importància que va tenir el lloc. 

 

1857 Vich, 2 de diciembre. [...] Parece que la artilleria de esa capital, ha arrendado las 

grandes y hermosas dehesas de dicho mansó de Conanglell, de propiedad del 

hospital civil de esta ciudad, por el termino de veinte años y con pasto de 

ganado.  

Alvarez, Juan. “Correspondencia de la Corona”. La Corona (4 des. 1857): 2. 

1859 Hoy ha salido la tropa de la guarnición hacia el punto de Conanglell a celebrar 

la fiesta de Santa Bárbara, que celebrará mañana la brigada de remonta de 

artilleria, que se halla allí estacionada [...]  

 

Alvarez, Juan. “Correspondencia de la Corona”. La Corona (4 des. 1859): 7. 

1860 «Según noticias que se han recibido de la corte, dice un periodico de Barcelona, 

parece que SS.MM pasarán á visitar el magnifico Santuario Nuestra Señora de la 

Gleva, y desde allí se trasladarán á la deliciosa y pintoresca dehesa de Conanglell, 

donde existe la brigada de artilleria de remonta.»   

 

Autor desconegut. “Primera edicion”. La Correspondencia de España (21 ago. 

1860): 1. 

1861 El 5 dicen de Vich que sa verificó el solemne acto de la bendición de la capilla 

nuevamente fabricada en el establecimiento de remonta de artillería en 

Conanglell. Dicha capilla, de estilo gótico en todos sus detalles, ofrece al 

espectador algunas partes muy notables y bien acabadas. El altar es de mármol 

blanco, y venérase en él, en un hermoso cuadro, la patrona del establecimiento, 



 
 

 
 

            Conanglell: Recuperació històrica i visual d’una mostra de l’ocupació militar a Catalunya 

73 

 

Santa Bárbara. Esta solemne función empezó á las nueve con la bendición de la 

campana, que tomó el nombre de Mercedes, por serlo el de su madrina, la señora 

del coronel Sr. Agudo. Fueron bendecidos después la capilla, altar y utensilios, 

siguiéndose una solemne misa y Te Deum, cantado por la Capilla de la iglesia de 

la catedral de Barcelona, siendo el celebrante el ilustre señor subdelegado 

castrense, acompañado de los demás canónigos. Concluida la función religiosa, 

se sirvió á los numerosos convidados una abundante y variada comida por un 

acreditado fondista, durante la cual reinó la mas completa satisfacción y 

espansiva cordialidad.  

 

Autor desconegut. “Noticias de las Provincias”. La Esperanza (12 ago. 1861): 2. 

1862 Artilleria. Escuadrón de remonta, primera comandancia. Siendo excesivo el 

número de señores propietarios que se han dirigido á este escuadrón en solicitud 

de que se los faciliten yeguas con arreglo á las bases publicadas en 10 de 

diciembre último, y sobrepujando el pedido al número de las que se pueden este 

año hasta la próxima primavera, se advierte, que á los que no hubiesen 

presentado sus solicitudes en esta fecha no se les podrán entregar hasta el  

invierno venidero. Conanglell 10 de febrero de 1862.  

 

Autor desconegut. “Noticias generales”. La Corona (16 feb. 1862): 2.  

 

Dicen de Vich que se ha acordado por la Junta general al efecto nombrada, que 

las fiestas dedicadas al glorioso suceso de la canonización del beato Miguel de 

los Santos se celebren en dicha ciudad en los días 24, 25, 26  y 27 del próximo 

agosto, las que según los preparativos, serán de las más grandiosas, solemnes y 

escogidas que habrá presenciado la ciudad, habiéndose acordado ofrecer el 

primer pendón de la procesión principal, para lo cual han sido comisionados el 

padre Claret y el diputado del distrito D. Pedro Moret, á S. M. el rey, quien ha 
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resuelto, según el corresponsal asegura, visitar las magníficas obras de 

Conanglell. 

 

Autor desconegut “Anuncios oficiales”. La Época (26 jul. 1862): 4. 

1863 Muy señor mío; Anteayer al medio día, llegó á iglesia el Excmo. señor capitán 

general de paso para Conanglell, no habiendo podido, el muy ilustre 

ayuntamiento constitucional que salió con la banda de música á recibirle hasta 

la puerta de Barcelona, tener la satisfacía de poder saludarle por haber llegado 

larde. ....  Por la tarde fueron á visitarle los señores jefes y oficiales del batallón 

provincial, de esta ciudad, pernoctando en Conanglell, habiendo regresado por 

la mañana de ayer siguiendo el viaje S. E. para esa capital. 

 

Autor desconegut. “Correspondencia de la Corona”. La Corona (19 set. 1863): 2.  

 

Para concluir solo diré, que si en Vich hubiésemos tenido como otras veces uno 

ó más batallones de guarnición, tal vez hubiésemos podido enjugar muchas más 

lágrimas, y salvar más vidas é intereses que no ha sido dable por falta de brazos. 

Acabo de ver una brigada de artilleros, venida de Conanglell, con herramientas 

para trabajar.  

 

Autor desconegut. “Desastres espantosos”. La Iberia (14 oct. 1863): 2. 

1864 En la mañana del lunes fueron revisados junto al ministerio de la Guerra por el 

señor director de Artillería, el infatigable general Córdova, 62 magnificos 

caballos, muías y mulos que, procedentes del escuadrón de remonta que el 

cuerpo tiene establecido en Conanglell (Cataluña), ha conducido á esta corte por 

las secciones del arma, el celoso é inteligente teniente del citado escuadrón don 

Francisco Navarro.  
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Autor desconegut. Sense títol. El Contemporáneo (7 jul. 1864): 2. 

 

[...] Víctima de otro percance fue el jueves último un pobre artillero del 

establecimiento de remonta de Conanglell. Parece que el tiro del carro que 

conducía se alborotó á causa de un carretón de mano qué pasaba en dirección 

opuesta, siendo el artillero arrastrado y aplastado contra una pared, de Cuyas 

resultas murió á las pocas horas.  

 

Autor desconegut. “Desgracias”. La España (25 jun. 1864): 3. 

1865  [...] Como dijimos, pues, al principio, el día del actual se verificó con toda pompa 

religiosa y civil la traslación de los restos del inmortal filósofo al nuevo sepulcro, 

con asistencia del comisario regio nombrado al efecto, de las autoridades y 

corporaciones de Vich y comisiones de las de la provincia y ayuntamiento de 

Gerona, de representantes de la prensa periódica, los alcaldes de los pueblos del 

partido, el batallón de provinciales, la oficialidad de artillería del establecimiento 

de remonta del Conanglell y una infinidad de clases y personas que es imposible 

enumerar.  

 

Autor desconegut. “Don Jaime Balmes. Translación de sus restos mortales al 

monumento erigido en el centro de los claustros de la santa iglesia de la catedral 

de Vich”. El Museo universal (6 ago. 1865): 1.  

 

 

Según dicen de Vich, circulan ya profusamente entre los propietarios rurales y 

cultivadores de la zona prefijada los programas para la próxima reunión agrícola 

que debe celebrar en aquella ciudad el Instituto catalán de San Isidro, y se espera 

que los resultados no desmerecerán de los obtenidos en Manresa, Reus, Figueras 

y Lérida. Contribuirán al buen éxito de dicha exposición, según se espera, los 
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señores jefes y oficiales del escuadrón de artillería de remonta de Conanglell, 

amaestrados en fomentar los adelantos rurales en la parte que á su ramo 

corresponde.  

 

Autor desconegut. Sense títol. La España (17 ago. 1865): 3. 

1867 

 

Autor desconegut. “Gacetilla”. La Corona (11 feb. 1867): 3. 

1870 Según dice La Patria, de Vich, al intentar vadear el Ter dos artilleros de la remonta 

de Conanglell, fueron arrastrados por las aguas del rio, que venía muy crecido á 

consecuencia de las lluvias de estos días, siendo victimas [sic] del furor de 

aquellas, sin permitir la rapidez de la corriente prestarles el menor auxilio.  

 

Autor desconegut. “Lo siento”. La Iberia (5 jun. 1870): 3. 

1871 [...] tenía lugar en Torelló otra escena lamentable. Algunos soldados, que se 

supone eran de la remonta de Conanglell, tomados sin duda por el vino y 

armados de armas blancas y fusiles, daban el «quién vive» á cuantos encontraban 

en las calles de aquella villa, y al mismo tiempo les apaleaban con el sable y 

culatas de los fusiles, si bien que á un tal Catalá le hirieron mortalmente de un 
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tiro en el vientre; i demás heridos de arma blanca son cuatro, siendo por este 

hecho bastante viva la exaltación en aquella villa. 

 

Autor desconegut. “Gacetilla”. La Discusión (2 set. 1871): 3. 

1873 El dia 23 alcanzó el coronel Vega la columna de su mando a las fuerzas carlistas, 

en numero de 2000 hombres, que ocupaban las alturas de Santa Lucía , en espera 

de un convoy dirigido a Conanglell, y del que pensaban apoderarse, confiados 

en su superioridad numerica. [...] Se dice que Galceran va herido de gravedad. 

 

Autor desconegut. “Última hora”. La Independencia (25 mar. 1873): 16. 

 

[...] que los carlistas se apoderaron de algunas casas de Conanglell, y que no se 

sabe las pérdidas que tuvieron, aunque el corresponsal republicano, único que 

cuenta esto, dice que debieron ser muchas.  

 

Autor desconegut. “Correo de hoy”.  La Esperanza (27 mar. 1873): 3.  

 

Anteayer se recibió en esta ciudad un parte de Vich anunciando que la escasísima 

guarnición de artilleros de Conanglell se hallaba en graves apuros á causa de 

hallarse circunvalada de todas las facciones de la provincia de Gerona en número 

de 3.000 hombres. Ayer se recibió otro telegrama manifestando que la situación 

de Conanglell habia empeorado á causa dé no haber llegado refuerzos. A 

consecuencia de esto, á las primeras horas de la tarde de ayer salió una fuerte 

columna en dirección á Vich. Ojalá que pueda llegar á tiempo. Conviene hacer 

constar que de Conanglell se retiró ya tiempo atrás el ganado de la remonta y 

todo el material, de manera que la presencia de unos cuantos artilleros aislados 

en Conanglell, en.dónde eran completamente innecesarios, sólo se explica por el 

desbarajuste que hace algún tiempo reina en las operaciones militares. Por esté 
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motivo sería mucho más lamentable la rendición del punto de Conanglell, que 

algunos suponían anoche realizada ya 

 

Autor desconegut. “Tres victorias”. La Esperanza (31 mar. 1873): 2. 

1875 Con esta fecha se autoriza al Director general de Artillería para que se proceda á 

la restructuracion del Escuadrón de Remonta en la finca de Conanglell, 

haciéndose por el mismo las compras de ganado que necesiten las secciones del 

Cuerpo, anulándose en su consecuencia la orden de 14 de Noviembre de 1874 

que fijaba reglas para la adquisición de ganado para el servicio de los 

regimientos montados y de montaña.—por Real orden lo digo 4 V. E. para su 

conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.  

 

Marcelo de Azcárraga. Sense títol. Recopilacion de las reales órdenes y circulares 

de interés general para la guardia civil expedidas en todo el año de 1875 [...]  

 Autor desconegut. “Tres victorias”. La Esperanza (2 des. 1875): 238. 

1878 

 

Autor desconegut. “Clasificacion por sangres de los sementales que hoy existen 

en los depósitos del Estado”. Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento (1 maig 

1878): 76. BNE 
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1879 

 

Autor desconegut. “Impresiones del dia”. La Unión (21 set. 1879): 2. 

1883 

 

Autor desconegut. “Artilleria á pié”. El Correo Militar (27 oct. 1883): 2.  

1884 

 

Autor desconegut. Sense títol. Crónica de Cataluña (3 set. 1884): 2. 

1885 A propuesta del Sr. Director general de Artillería ha sido suprimida la remonta 

de dicha arma, establecida en Conanglell. Los fundamentos en que se funda esta 

reforma son los siguientes: Que hace tiempo se suprimió la recría de mulas para 

arrastre de piezas, por lo cual el establecimiento de remonta se sostenía para 

recriar 160 caballos, lo cual era causa de un gasto extraordinario que producía 

resultados poco satisfactorios. Con el importe presupuestado para este 
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establecimiento se obtienen los caballos necesarios para el servicio y á más 

recursos para organizar una batería de á caballo como prueba para establecer 

una mejora de que carece nuestro ejército. También y con la cantidad disponible 

para este objeto se adquirirán caballos sementales de arrastre, que tan 

necesarios son á los regimientos de artillería de batalla. A pesar de atenderse á 

estas necesidades, parece que se obtiene una economía de 28.000 pesetas, lo 

que demuestra nuestra tesis, de que con los recursos del presupuesto se pueden 

atender á muchos servicios exigidos por las necesidades de un ejército bien 

organizado. 

Autor desconegut. “Ecos del dia”. La Época (22 nov. 1885): 1. 

 

Artillería ha dado á este asunto y la constancia y entera que ha demostrado para 

sostener una reforma conveniente á todas luces, la artillería tendrá dentro de 

poco su remonta organizada per la compra directa y desaparecerá el 

establecimiento de Conanglell como establecimiento de remonta, quedando 

disponible para otras atenciones de guerra. 

Autor desconegut.“La remonta de caballos de guerra”. La Iberia (21 des. 1885): 

2.  

 

1886 Los cerdanyesos se quexan de la supressió de la Remonta de Conanglell, 

suposant que la falta dels bons sementáls que'l gobern tenia en dit establiment, 

y que no serán fácilment reemplasads per negociants particulars, ha de influhir 

molt en la decadencia de la cria del bestiar en la Cerdanya. 

Autor desconegut. “Dietari del principat”. La veu del Montserrat (6 mar. 1886): 6. 

 

En un anunci que ha publicat en la Revista militar el coronel de Estat Major, D. J. 

Y. Chacón, estudia cambis que en la estrategia de defensa del páys s'han verificat 

el rotatiu dels ferro-carrils y novas carreteras. La nova linea de invasión que 
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estudia el citat coronel, es la carretera de Ribas á Puigcerdá pel Coll de Tossas. Y 

al tractar de preparar lo páys per una defensa en cas de invasió extrangera, entre 

los varis medis que proposa, senyala'l de convertir en plassa forta l'establiment 

de Remunta de Conanglell, qual supressió está decretada. 

D.J.Y Chacon [sic]. “Dietari del principat”.  La veu del Montserrat (22 maig 1886): 

6.  

1887 Ha salido de Barcelona con dirección á Conanglell, el batallón de zapadores 

minadores, con objeto de practicar ejercicios y maniobras militares en los 

campos de aquel punto. 

Autor desconegut. “Noticias”. Diario oficial de avisos de Madrid  (27 ago. 1887): 

3.  

 

Ha regresado de Conanglell el Excmo. señor Capitán general del Principado. 

Autor desconegut. “Crónica local”. La Dinastía (3 set. 1887): 1. 

 

 

En el número de Le Temps llegado hoy á Madrid encontramos la noticia de que 

uno de sus corresponsales le dice que el Gobierno español procede en este 

momento á la ejecución de importantísimos trabajos militares en Conanglell. 

Añade el periódico francés que un batallón de ingenieros está ocupado en llevar 

á término aquellos trabajos, y que el general Blanco, capitán general de Cataluña, 

los visitó durante la última semana. Todo esto es cierto, pero carece de la 

importancia y de las proporciones que Le Temps parece dar al asunto. El celoso 

ministro de la Guerra, general Cassola, ha dispuesto que la antigua dehesa de 

Conanglell, destinada á depósito de caballos sementales se dedique á escuela 

práctica de ingenieros militares, y al efecto se encuentra allí destacado un 

batallón de aquel instituto que practica en la actualidad los trabajos de zapa y 

de atrincheramiento indispensables para tal fin. Esta es la verdad del caso. 
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Autor desconegut. “Epilogo”. La Iberia (12 set. 1887): 3.  

 

1888 Procedente de Conanglell, donde ha permanecido una temporada ocupado en 

trabajos prácticos propíos de su instituto, llegó ayer á esta ciudad el batallón de 

ingenieros de guarnición en esta plaza. 

 

Autor desconegut. “Crónica local y regional”. La Dinastía (28 set. 1888): 2.  

1890 Los oficiales primeros D. Garlos Arahnetes y de Juan al distrito de las Provincias 

Vascongadas, D. Valeriano Bosch y Sánchez á la inspección general, D. Antonio 

Oliver y Alcázar á la subintendencia de las plazas de África, D. Antonio Blázqnez 

y Delgado á la inspección general, D. Antonio Rens y Sánchez al distrito de 

Castilla la Vieja, D. Rafael Oliver y Gual á la comisión liquidadora de la remonta 

de Conanglell y D. Agustín Seco y Bettini al distrito de Cataluña. 

Autor desconegut. “Destinos. Administración militar”. El Correo Militar (20 juny 

1890): 4. 

 

El cuarto regimiento de zapadores minadores de esta ciudadt [sic] saldrá el dia 

del corriente en direccion Conanglell, donde practicará los ejercicios de su 

instituto. 

Autor desconegut. “Crónica local”. Diario de Cataluña (6 jul. 1890): 2.  

 

El de ayer publica un anuncio del Gobierno civil haciendo saber que las Juntas 

administrativas del Hospital de pobres enfermos y de la Casa de Misericordia de 

la ciudad de Vich, dueños de la finca Manso Conanglell, solicitan autorización 

para aprovechar agua del rio Ter, con destino á una fabrica de hilados y tejidos 

que construirá en terrenos del mismo Manso. 

Autor desconegut. “Sección oficial”. La Dinastía (3 oct.1890): 3.  
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1891 Terminados los ejercicios militares que se verificarán en breve, regresará á 

Barcelona el cuarto regimiento de zapadores minadores, que se halla en 

Conanglell desde el mes de Julio, ejercitándose en las escuelas prácticas de su 

instituto. 

Autor desconegut. “Noticias militares”. El Correo Militar (16 set. 1891): 3.  

 

 

1893 El dia 4 del próximo julio, saldrá de esta ciudad para Conanglell, el cuarto 

regimiento de zapadores-minadores, para dar comienzo á las obras de campaña 

y trincheras propias dé la escuela práctica de ingenieros. El citado regimiento no 

regresará a Barcelona hasta últimos de septiembre. 

Autor desconegut. “Crónica local”. La Dinastía (27 juny 1893): 2.  

 

1894 Otro punto de reunión que no deja de tener gran atractivo es el teatro del 4º 

regimiento de Zapadores minadores, recientemente inaugurado en Conanglell. 

Se dan allí dos funciones por semana y debido á la amabilidad y cortesía de este 

distinguido Cuerpo se hace extensiva la invitación para ellas á los veraneantes 

de Torelló. 

Autor desconegut. “De Torellò [sic]”. La Dinastía (30 ago. 1894): 2.  

 

El lunes próximo, con objeto de llevar á cabo las anuales prácticas 

reglamentarias, el 4º regimiento de zapadores minadores saldrá para Conanglell. 

Autor desconegut. “Crónica local”. La Dinastía (7 jul. 1894): 3.  

 

Dentro de unos días comenzarán las obras de construcción del puente que se ha 

de levantar en la Gleva, sobre el Ter, en las inmediaciones de Manlleu. La 

construcción  corre á cargo de los ingenieros militares de guarnición en 

Conanglell, y el coste total será de 60.000 pesetas. 
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Autor desconegut. “Noticias”. La Iberia (1 ago. 1894): 2.  

 

Dicen de Conanglell que durante estos últimos dias, desde el 15 del corriente 

mes, ha estado comunicándose con Barcelona el 4º regimiento de zapadores 

minadores, que se encuentra en aquella población en aquella práctica, tanto de 

día como de noche, valiéndose de heliógrafos que reflejan los rayos solares y de 

proyectores eléctricos Mangin. Como los accidentes del terreno no permiten la 

comunicación directa entre Barcelona y Conanglell, ha tenido que establecerse 

una estación intermedia en el pico de Tagamanent, situado á 45 kilómetros de 

distancia de Barcelona y á 35 de Conanglell. 

Autor desconegut. “Crónica local”. La Dinastía (29 set. 1894): 3.  

 

Cuando termine la primera parte de las maniobras de este Cuerpo de Ejército, 

saldrá de Barcelona una brigada compuesta de los batallones de Cazadores da 

Alfonso XII, Barcelona y Figueras, dos escuadrones del regimiento de Treviño y 

una sección de Artillería montada, al mando del general Rivera. El general Pérez 

Clemente saldrá al frente de otra brigada con objeto de cortarles el paso. Ambas 

fuerzas se encontrarán en Conanglell, donde simularán una batalla. En ella 

intervendrán 2,500 hombres. 

 

Autor desconegut. “Maniobras militares. Las del cuarto cuerpo”. 

La Época (10 oct. 1894): 2.  

 

Hoy han salido de esta capital las fuerzas que componen la brigada mandada 

por el general Rivera, las cuales pernoctan en Granollers. También se sabe que 

en Besalú se han unido dos regimientos da Guipuzcoa y de Aragón, que han 

salido esta mañana de Gerona y Figueras, respectivamente. Pronto de 2000 

efectivos se reuniran en este lugar. Con el primero de los citados cuerpos va un 

escuadrón de cazadores de Treviño, que con otro del mismo cuerpo  se halla 
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acantonado en Olot, forman la brigada del general Férez Clemente. Desde Olot 

y Granollers, ambas brigadas seguirán en opuestas direcciones, creyéndose que 

se encontrarán en las inmediaciones de Torelló ó en Conanglell, librando un 

combate simulado, sin hacer uso de la pólvora. La brigada de Barcelona tratará 

de forzar el paso del Ter, á lo que se opondrá la del general Férez Clemente, 

interviniendo probablemente la supuesta lucha del 4º regimiento de Zapadores 

minadores, que se halla efectuando ejercicios de escuelas prácticas en 

Conanglell. El juez de campo que ha de resolver de parte le quién haya sido la 

victoria, será el general de división el señor duque de Ahumada. El designado era 

el general D. Juan Salcedo, pero una ligera indisposición le ha impedido aceptar 

aquel cargo. Si de las 10.000 pesetas consignadas para estas maniobras quedan 

todavía algunos fondos, saldrá de esta capital una brigada de Caballería 

mandada por el general Soler y Maquén, que irá al encuentro de las tropas que 

regresen á esta capital. 

 

Autor desconegut. “Maniobras militares. Las del cuarto cuerpo”. 

El Correo militar (15 oct. 1894): 3. 

1896 A últimos de semana saldrá para Conanglell el batallón de Ingenieros de 

guarnición en esta plaza. 

Autor desconegut. “Crónica local”. La Dinastía (2 jul. 1896): 2.  

1897 —Lo quart regiment de Sapadors Minayres que ’s troba á Conanglell ha establert 

per via d' ensaig una línea de comunicació óptica ab Barcelona. De dia serveix 

un l’heliógrafo y de nit l’aparato de projecció Mangin, trasmetentse 

instantáneament los despatxos en los dos cassos pels reflexos que dona 

l’abecedari Morse. La línea es de prop de 100 kilómetros ab cuatre estacions: 

Dressanas, Tibidabo, Tagamanent y Conangell. La comunicació ‘s verifica ab tanta 

perfecció que als pochs minuts de saberse á Barcelona ‘l resultat del sorteig 

verificat darrerament á Madrid pera designar los quefes y oficials que deuhen 
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passar á Filipinas, se coneixia á Conanglell per un heliograma. Ademés portá un 

despatx un colom missatjer del cuartel de las Dressanas. 

Autor desconegut. “Noticias”. La Renaixensa (22 ago. 1897): 10.  

 

Ayer tarde salió para Despujol, término de Vích, el señor conde de Caspe, quien 

hoy inspeccionará en Conanglell las escuelas prácticas del regimiento de 

zapadores mineros. 

Autor desconegut. “Crónica local”. La Dinastía (23 set. 1898): 2.  

1899 Han regresado de Conanglell el teniente coronel de artillería señor Tord, el 

comandante señor Cervelló y el primer teniente señor Rambaud, que pasaron á 

dicho punto con objeto de escoger un campo á propósito para las escuelas 

prácticas que debe efectuar el año próximo el noveno regimiento montado. 

Autor desconegut. “Crónica local”. La Dinastía (11 nov. 1899): 2.  

 

1900 El 20 de Mayo próximo saldrá de esta capital para Conanglell, con objeto de 

efectuar escuelas prácticas de tiro al blanco, el noveno regimiento montado de 

artillería, que regresará el 10 de Junio. Con el mismo objeto saldrá el 14 de Junio 

para dicho punto el primer regimiento artillería de montaña 

Autor desconegut. “Crónica local”. La Dinastía (1 maig 1900): 2.  

 

Mañana el capitán de Ingenieros D. Francisco Ricart y Gualdo hará entrega al de 

Artillería B. Joaquín Gay Borras de los locales del edificio de la dehesa de 

Conanglell (Barcelona) en la cual deba efectuar escuelas prácticas de tiro al 

blanco el noveno regimiento montado de Artillería, cuya cuerpo saldrá de esta 

capital, como dijimos, el 20 del corriente. 

Autor desconegut. “Noticias”. El Correo Militar (17 maig 1900): 3.  

 



 
 

 
 

            Conanglell: Recuperació històrica i visual d’una mostra de l’ocupació militar a Catalunya 

87 

 

Dícese que á primeros de Julio próximo saldrá de la capital de Cataluña para 

Conanglell el cuarto raimiento de Zapadores-Minadores, con objeto de efectuar 

en aquella dehesa las reglamentarias escuelas prácticas. 

Autor desconegut. “Información”. La Correspondencia Militar  (27 juny. 1900): 2.  

 

Ha inaugurado su sección ciclista en su viaje á Conanglell, el cuarto regimiento 

de Zapadores minadores. 

Autor desconegut. “Información”. La Correspondencia Militar  (7 jul. 1900): 3.  

 

Uno de estos días regresará á Barcelona desde Conanglell el cuarto regimiento 

de Zapadores Minadores, que ha terminado ya sus escuelas prácticas de 

construcción de puantes de todas clases, reductos y parapetos é instalación de 

líneas telegráficas y telefónicas, faltando únicamente retirar los materiales 

empleados en aquéllas. 

Autor desconegut. “Información”. La Correspondencia Militar (6 set. 1900): 3. 

  

1901 Las maniobras militares en esta región eonsistirán en la concentración de 

unidades de las distintas armas en las inmediaciones de Conanglell, cerca de la 

cuenca del Ter. Los cuerpos que en ellas tomen parte serán revistados por el 

capitán general, Sr. Delgado Zuleta, en un sitio no designado aún. En breve saldrá 

el Estado Mayor á deslindar el campo de operaciones. 

Autor desconegut. “Ultimos telegramas”. La Época (23 abr. 1901): 

 

En la noche del 8 del corriente salieron de Barcelona para Conanglell en tren el 

comandante general de Ingenieros D. Eduardo Danís, su ayudante de campo D. 

Francisco Garda ultra y el cuarto regimiento de zapadores minadores en mando 

de su coronel D. Joaquín Barraquer.  

Autor desconegut. “Información”. La Correspondencia Militar (11 jul. 1901): 2. 
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1902 Mañana  se efectuará el relevo de las fuerzas del cuarto regimiento de 

zapadores-minadores. 

Autor desconegut. “Militares”. Las Noticias (31 des. 1902): 4.  

1903 El capitán general don Manuel Delgado, acompañado de uno do sus ayudantes 

de campo y del capitán de Estado Mayor don Luis Gozmán de Villoría, saldrá el 

viernes próximo para Conanglell, donde permanecerá tres ó cuatro días 

examinando las varias obras que en las escuelas prácticas de este año ha 

efectuado en aquella dehesa el cuarto regimiento do zapadores-minadores. El 

capitán general presenciará el paso del Ter por el escuadrón de dragones de 

Numancia, que al mando del capitán don Francisco Mercader Zufia Uegó llegó 

allí él sábado último, y las pruebas de resistencia de un puente construido por 

los ingenieros en el citado río. 

 

Autor desconegut. “Crónica local”. La Dinastía (23 set. 1903): 2. 

1904 Han regresado de Vich el gobernador civil y otros personajes que asistieron á la 

inauguración del puente de la Gleba, en el río Ter. —El capitán general regresará 

de Conanglell esta tarde. 

Autor desconegut. “Varias noticias”. La Época (17 ago. 1904): 4.  

1907 En Conanglell ha sido incendiado intencionadamente un puente que desde hace 

algunos años construyen sobre el Ter los ingenieros militares. Debajo de uno de 

los tramos se han encontrado varias gavillas de trigo quemadas. Esta tarde 

marcha á Palma el teniente general D. Emilio Marchs. 

 

Autor desconegut. “Incendio intencionado. Puente sobre el Ter destruido”. La 

Correspondencia Militar (1 ago. 1907): 3.  
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1912  

Autor desconegut. “Vinyolas. Aplech 

tradicionalista”. La Hormiga de Oro. 

Ilustracion católica (29 juny 1912): 9.  
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Autor desconegut. “Cronicas catalanas”. El Correo español (29 juny 1912): 2.  

1925 Se ha autorizado a D. Edmundo Bebié para construir un puente sobre el río Ter 

en término de Torrelló y de Macías de San Hipólito Voltrega, que ponga en 

comunicación la fábrica de Conanglell, de la que es arrendiatario, con la margen 

izquierda de dicho río y con el pueblo de Torrelló. 

Autor desconegut. “Aguas”. Madrid científico (1925): 15.  

1926 “[...] Por la tarde, visitará la yeguada militar de Conanglell, en Torelló.” 
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Escrit pertanyent a la visita dels ministres de Guerra i Marina, el duc de Tetuán i 

el vicealmirant Cornejo a Conanglell. Autor desconegut. “Mañana llegan los 

ministros de la Guerra y Marina”. La Correspondencia Militar (21 jul. 1926): 6.  

 

 

Autor desconegut. “Los ministros visitan la Remonta. Banquete en el Tibidabo”. 

La Época (24 jul. 1926): 1.  
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Autor desconegut. “La corte, en Barcelona. Su majestad el Rey visitó Conanglell 

y Vich”. La Nación (20 oct. 1926): 8.  
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8.4. Documents escrits 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 58 Ministerio de Educación Nacional, 5 maig 1949,  BOE 
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                      Imatge 59 Juan Mansilla de los Ríos a el Capità General de Catalunya, carta autògrafa signada, 30 nov. 1857 (AGMS, Secció 2a 

13a, lligall 23, foli 1-2.) (España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Segovia) 
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Imatge 60 Autor desconegut. “Vinyolas. Aplech tradicionalista”. La Hormiga de Oro. Ilustracion [sic] católica (29 

juny 1912): 9. 
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8.5. Tràmits burocràtics 

 

Es presentaran al jurat durant la defensa del treball. 

8.6. Taula d’imatges 

 

Imatge 1 El cònsol, dret, al cos central de la fotografia. Al voltant la seva dona, Ana 

Draper Preciós, els fills Aurora, Concepció i Frederic i dos militars. Feta entre 1901 i 

1921. Autor desconegut. ADET ........................................................................................................ 15 

Imatge 2 A mà dreta, el Ter. Al fons, el Castell de Conanglell, el dia 21 de febrer de 

1926. Feta per Josep Marimon Vidal. ANC ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

Imatge 3 Capçalera dels comptes de Catalunya a mostrar davant el Maestre Racional 

del Rei d’Aragó, l’any 1620. ACA, Reial patrimoni, Maestre Racional, Vol., Sèrie General, 

1242............................................................................................................................................................ 17 

Imatge 4 Fotografia del quadre d'Anna Maria de Copons i de Malla Conanglell i d'Àger 

dins l'esquela de commemoració del 200 aniversari, dies abans de l’esclat de la Guerra 

Civil. Autor desconegut, “La noble Anna Maria de Copons, de Malla, de Conanglell i de 

Ager”, esquela impresa, 1936. (Vic: Editorial Seràfica) Fons particular. ............................. 18 

Imatge 5 Capçalera de la portada del testament d'Anna Maria de Copons i Conanglell, 

l’any 1736. ................................................................................................................................................ 18 

Imatge 6 Distribució de les forces militars a l'Estat espanyol, 1850. Extret de la mateixa 

font que la citada a la part inferior de la pàgina. ...................................................................... 19 

Imatge 7 Apel·les Mestres. Observem a l’extrem esquerra inferior de la imatge 

“Conanglell”, i datat del 1869. (BNC, 096-8-429, làmina 3.) .................................................. 23 

Imatge 8 Panoràmica del terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor deconegut. 1888. 

(AGMM, F_-_14341) .............................................................................................................................. 28 

Imatge 9 Vista panoràmica del terreny amb el riu Ter, i Torelló al fons. Gelatina ........ 29 

Imatge 10 Pont travessant el Ter. Gelatina sobre paper baritat. Autor deconegut. 1888. 

(AGMM, F_-_14343) .............................................................................................................................. 29 
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Imatge 11 El mateix pont des d’una altra perspectiva. Gelatina sobre paper baritat. . 30 

Imatge 12  “Casamatas”. Gelatina sobre paper baritat. Autor deconegut. 1888. (AGMM, 

F_-_14345) ................................................................................................................................................ 30 

Imatge 13  “Casamatas”. Gelatina sobre paper baritat. Autor deconegut. 1888. (AGMM, 

F_-_14346) ................................................................................................................................................ 31 

Imatge 14 Fortificant el terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor deconegut. 1888. 

(AGMM, F_-_14347) .............................................................................................................................. 31 

Imatge 15 Fortificant el terreny, Gelatina sobre paper baritat. Autor deconegut. 1888. 

(AGMM, F_-_14348) .............................................................................................................................. 32 

Imatge 16  Fent servir el telègraf i probablement el radiotelègraf. Gelatina sobre paper 

baritat. ....................................................................................................................................................... 32 

Imatge 17 En una fortificació. Gelatina sobre paper baritat. Autor deconegut. 1888. 

(AGMM, F_-_14350) .............................................................................................................................. 33 

Imatge 18 Fortificant el terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor deconegut. 1888. 

(AGMM, F_-_14351) .............................................................................................................................. 34 

Imatge 19 Explosió dins el riu Ter. Gelatina sobre paper baritat. Autor deconegut. 1888. 

(AGMM, F_-_14353) .............................................................................................................................. 34 

Imatge 20 Fortificant el terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor deconegut. 1888. 

(AGMM, F_-_14354) .............................................................................................................................. 34 

Imatge 21 Formació davant la façana del quarter. Gelatina sobre paper baritat. ......... 35 

Imatge 22 Fortificant el terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor deconegut. 1888. 

(AGMM, F_-_14356) .............................................................................................................................. 35 

Imatge 23 Fortificant el terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor deconegut. 1888. 

(AGMM, F_-_14357) .............................................................................................................................. 36 

Imatge 24 Fortificant el terreny. Gelatina sobre paper baritat. Autor deconegut. 1888. 

(AGMM, F_-_14358) .............................................................................................................................. 36 

Imatge 25  Una de les poques fotografies fetes a la fàbrica de Conanglell. ACOS, 

Col·lecció de fotografia històrica de l’Ajuntament de Vic, hos003, 1923,  Autor 

desconegut. ............................................................................................................................................. 37 
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Imatge 26 ACOS, Hospital de la Santa Creu de Vic, ud 4607................................................ 38 

Imatge 27 AMT. Projecte de la construcció de la palanca de la fàbrica de Conanglell. 

Autor desconegut.                         16 d’agost de 1912. AMT ............................................... 38 

Imatge 28 La fàbrica, arrasada després de l’aiguat de 1940. Vista des de Can Tarrés,                                                     

a l’altra banda del riu. Autor desconegut. MTT .......................................................................... 38 

Imatge 29 El pont de la Gleva, a principis del s. XX. Ed. Angel Toldrá Viazo, Barcelona.                             

Biblioteca Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà ..................................................................... 39 

Imatge 30 Llista on podem veure el nom de Francesc Macià, referent al 4t Regiment de 

minadors-sapadors. BNE, Autor desconegut, “Noticias”, La Iberia (1 ago. 1894): 2. .... 40 

Imatge 31 Conanglell, probablement a finals del s. XIX, principis del XX. Fons família 

Platas Quintana. Fons fotogràfic l'Abans Torelló. AMT ........................................................... 41 

Imatge 32 Imatge de principis de s. XX de l’esplanada de Conanglell. Autor desconegut. 

Una finestra oberta al passat: Recull de fotografia històrica d’Osona 2 ........................... 42 

Imatge 33 La plaça de Conanglell, plena a vessar, escoltant un míting carlista de Jesús 

Condomines. Fotografies fetes per J. Segarra. La Hormiga de Oro, 1912........................ 43 

Imatge 34 Escoltant el sermó de Pedro Lisbona. Fotografies fetes per J. Segarra. La 

Hormiga de Oro, 1912 ......................................................................................................................... 43 

Imatge 35 Conanglell, i l’eugassada. Feta per L. Roisin. 1926. MTT ................................... 44 

Imatge 36  BNE, autor desconegut, “Una informacion”,  La Hormiga de Oro. Ilustracion 

católica (6 nov. 1929): 9. ..................................................................................................................... 44 

Imatge 37 AMT Esplanada de Conanglell. Autor desconegut. 1937. ................................. 46 

Imatge 38 AMT Vista des de darrere. Autor desconegut. 1937 ........................................... 46 

Imatge 39 AMT Al fons, l'abeurador. Autor desconegut. 1937 ............................................ 47 

Imatge 40 AMT Vista panoràmica de Conanglell vista des de l'altre costat del riu. Autor 

desconegut. 1937 .................................................................................................................................. 47 

Imatge 41 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Ortofoto 1:5.000 (100cm/px) –                                                              

1945-46 - MINISDEF/EA/CECAF ....................................................................................................... 48 

Imatge 42 Comandancia general subinspección de ingenieros de Cataluña. 4º 

Regimiento de Minadores-Zapadores........................................................................................... 49 
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Imatge 43 Ampliació de la imatge anterior. Podem observar en aquest plànol que, les 

parts nobles que ara analitzarem comptaven amb enjardinament, així mateix com amb 

banys, una cosa bastant avançada a l'època. D’igual manera, tota la plaça estava plena 

d’arbres, probablement de plataners. 1888.(AGMM, B-68-19) ( .......................................... 51 

Imatge 44 Proyecto de reparaciones de los edificios del Manso de Conanglell. 1891. 

Signat amb el nom de Gustavo Valdés i "Alameda". Comandancia general 

subinspección. Comandancia de ingenieros de Gerona. Sobreposades, les lletres per 

veure’n la relació dels edificis. (AGMM, AFI-06-12). ................................................................. 52 

Imatge 45 Proyeccion vertical de la fachada sur del edificio destinado a los sementales.

 ..................................................................................................................................................................... 53 

Imatge 46 Proyeccion vertical de la fachada norte del edificio destinado a los 

sementales ............................................................................................................................................... 53 

Imatge 47 Capilla................................................................................................................................... 54 

Imatge 48 Pabellones Nº 1 ................................................................................................................ 55 

Imatge 49 Pabellon Nº 2 .................................................................................................................... 56 

Imatge 50 Edificio cocina ................................................................................................................... 57 

Imatge 51 Planteig del projecte ....................................................................................................... 58 

Imatge 52 Proyeccion vertical de la fachada sur del edificio destinado a los sementales

 ..................................................................................................................................................................... 59 

Imatge 53 Ferradura de Conanglell. Oli sobre tela, 130x60. Agost de 2018, Gerard Serrat

 ..................................................................................................................................................................... 59 

Imatge 54 Castell de Conanglell. Autor i any desconegut. Probablement, entre 1920 i 

1930. Fons particular ............................................................................................................................ 60 

Imatge 55 L’abeurador de Conanglell. Oli sobre tela, 81x60. Setembre de 2018, Gerard 

Serrat.......................................................................................................................................................... 61 

Imatge 56 Conanglell, i l’eugassada. Feta per L. Roisin. 1926. MTT ................................... 61 

Imatge 57  L’abeurador de Conanglell. Oli sobre tela, 81x60. Setembre de 2018, Gerard 

Serrat.......................................................................................................................................................... 62 

Imatge 58 Ministerio de Educación Nacional, 5 maig 1949,  BOE ...................................... 93 
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Imatge 59 Juan Mansilla de los Ríos a el Capità General de Catalunya, carta autògrafa 

signada, 30 nov. 1857 (AGMS, Secció 2a 13a, lligall 23, foli 1-2.) (España. Ministerio de 

Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Segovia)

 .................................................................................................................................................................. .104 

Imatge 60 Autor desconegut. “Vinyolas. Aplech tradicionalista”. La Hormiga de Oro. 

Ilustracion [sic] católica (29 juny 1912): 9. .................................................................................. 105 

 

 


