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El present article que teniu al davant esdevé un petit recull del que esmentava la premsa 
escrita i revistes publicades des de finals del segle XIX i principis del segle XX sobre tota la 
problemàtica i impactes que va tenir la industria hidroelèctrica a la comarca del Pallars Jussà, 
enquadrada sobretot en els treballs que varen realitzar els Dr. Martí Boneta i Carrera en el 
llibre “Els Llacs de la Llum”, i els treballs del Dr. Xavier Tarraubella i Mirabet en el llibre “La 
Canadenca al Pallars; Repercussions socioeconòmiques de la construcció de l’embassament de 
Sant Antoni a la conca de Tremp (1910-1920)”. La majoria de premsa tractada ja apareix en 
aquests dos treballs i simplement he realitzat una classificació d’aquesta respectant les fonts i 
ordenant-la cronològicament per evidenciar l’impacte que varen tenir les centrals 
hidroelèctriques en la comarca i quina constància escrita varen deixar. Com ja he comentat es 
un recull i síntesi d’informació i tota ampliació de la informació es pot consultar a les fonts i als 
propis documents esmentats.  

Per altra banda voldria destacar el recolzament que he tingut per part del director del Arxiu 
Comarcal del Pallars Jussà, el senyor Fernando Lazaro Ochoa, així com als col·laboradors, 
Alberto i Ester, treballadors del Arxiu per la paciència que han tingut amb mi alhora de 
aprofundir en la recerca de les fonts i la amabilitat al cedir-me un espai de treball en el mateix 
centre. 

En una primera contextualització s’exposa el problema de la fil·loxera i la crisi al Pallars Jussà 
amb escrits i revistes publicats a finals del segle XIX i principis del segle XX que expliquen la 
situació i l’estat de la comarca amb bastanta claredat.  

La premsa pallaresa (El Eco del Pallars, 27 de Març de 1887) s’havia fet ressò de la 
problemàtica mancança de comunicacions mínimament acceptables a la comarca, i fins i tot hi 
havia adreçat alguna critica a l’administració del estat per consentir que la muntanya es trobes 
en una situació de permanent deixadesa.  

“Que diremos que no sea valido, al contemplar el aislamiento que se encuentran los territorios 
de Senterada a Tahull, y desde Sopeira hasta Senet?¿Es que aquel país no merece el apoyo de 
los gobiernos?¿Es que carece de importància?. No, ciertamente. Pocos, tal vez ninguna 
comarca de la Provincia, excepcion hecha del desgraciado Valle de Aran, necessita tan de veras 
la proteccion de sus paisanos. No hay distritos tan olvidados, ni comarca tan empobrecida. 
Buena prueba de ello, la despoblacion y decaimento a que ha llegado. Es el unico territorio que 
no tienen en el plan de carreteres una linea general pagada por el estado”. (M. BONETA, Pàg. 
31) 

La consciència del govern i dels seus representants a la província davant els problemes i els 
reptes territorials de la muntanya distava molt d’èsser l’adequada. Cap responsable polític 
amb capacitat executiva real manifestava la mes mínima inquietud per impulsar alguna 



infraestructura en materia de comunicacions. La carretera, absolutament necessària, deturaria 
la crisi que provocava un despoblament constant a finals del s. XIX.  

El Eco del Pallars, 1 de maig de 1887, “Tres coses pueden ser la base de su futuro 
engrandecimiento: los baños, las vies de comunicacion y las mines. Los primeros sin los 
segundos, no daran jamas importància a aquellos destritos.” (M. BONETA, p.31) 

Però és que no només hi ha qui parla de projectes de carretera; també hi ha un projecte de 
ferrocarril que havia de passar prop de la vall. Hom pretenia construir una línia ferroviària des 
del poble de les Iglesies fins a Gabarra. Fins i tot s’arriba a fer un estudi dels possibles usuaris. 

El Eco del Pallars, del 18 de desembre de 1893. “Proyecto ferrocarril Iglesias – La Pobla de 
Segur – Gabarra (lado de Biscarri). Hecho por Sr. Xaudoró.” (M. BONETA; p. 32) 

Tanmateix no serà ja fins entrat el segle XX quan es comenci a parlar de projectes de 
carreteres. Així ho veiem en alguns articles de la mateixa revista: 

“Segun noticias, a principios de otoño proximo se empezaran los estudios del camino vecinal 
que partiendo de la Pobla de Segur irà a Torre de Capdella. Para coadyugar a dichos estudios 
que iran a cargo de una compañia poderosa, celebrose el Domingo ultimo una reunion en la 
casa consistorial de la pobla de segur; a la que concurrieron representacions de los 
Ayuntamientos interesados en el mismo, reinando en ella un gran entusiasmo”. 

Realizados los estudios, las expresadas corporacions municipales sol·licitaran de la Diputacion 
provincial la oportuna subvencion, como se ha hecho a otras comarcas que realizan vies de 
comunicacion analogas. 

“Ya es hora que se haga algo de provecho y que se dediquen iniciatives y energias a coses de 
interès general y no se malgasten como ha sucedido hasta el momento presente en esas luchas 
menudas de campanario que todo lo pervierte y aniquila. No dudamos, que cuantos aspiren a 
la regeneracion de tan olvidadas comarcas como con las de esa parte del Pirineo, prestaran 
entusiasta y decidido concurso a iniciativa tan positiva” El Eco del Pallars, 14 d’Agost de 1906. 
(M. BONETA, Pàg. 32) 

“el ingeniero Sr. Nieva procedera pronto segun noticias a verificar la comprovación de los 
estudios que hizo por su cuenta el celoso diputado por Sort Don Emilio Riu, de la Pobla de Segur 
a Torre de Capdella, cuyo proyecto se activara para que se anuncie la subasta del primer trozo 
antes de fin de año. El Eco del Pallars, 19 d’Abril de 1906 

“El Sr. Nieva, con los ayudantes, esta encargado de practicar la rectificación de los estudios de 
la carretera de la Pobla de Segur a Senterada y Capdella, que hizo el año ultimo el Sr. Riu, los 
cuales seguramente seran terminados en breve por dicho inteligente ingeniero.” El Eco del 
Pallars , 7 de juny de 1908. (M. BONETA, Pàg. 32) 

Alguns articles de la premsa comarcal de l’època es feien ressò de la importància de la fira de 
la Pobleta de Bellveí. En un d’ells, aparegut en la revista “Eco del Pallars”, l’autor comenta la 
dependència de l’home respecte la natura. Un any en que el clima fos advers, per manca de 



precipitacions o a causa de les baixes temperatures, podia obligar els ramaders a vendre 
alguns dels seus animals per no disposar de prou aliments per a tots:  

“El lunes y martes tuvo lugar la feria de Pobleta de Bellveí, donde en tan gran numero 
comparecen los montañeses a vender y comprar reses vacunes y de cerda”. 

“Era de esperar este año hubiese abundante surtido de reses, pues la escasez de aguas en la 
montaña, ha hecho que hubiese gran escasez de pastos, y de aquí la necesidad de sacarse los 
bueyes y cerdos por falta de medios para mantenerlos”. 

“Era mas de dos mil reses vacunes que allí se llevaron, y fueron vendidos a preciós mas que 
regulares, de modo que si hubiesen tenido que adquirirlos caros los que se dedicaban al recrio, 
con seguridad habrian hecho negocio nuestros montañeses; però como la escasez de 
numerario es tanta, carecen de medios los moradoresde aquella tierra y solo se pueden dedicar 
a comprar para recriar y buscar ganancia en el recrio. En cuanto a las de cerdà han sido 
pagados a mejor precio, siendo grande la oferta de vendedores, por la misma razon antes 
expressada. La escasez de aguas hace que si eran escassos los pastos hayan sido tambien 
escasas las cosechas de legumbres i Frutos. En resumen: abundància de vendedores, no escasez 
de compradores, bastantes ventas a preciós mas que regulares y sobre todo gran afluència de 
gente en la villa” El Eco del Pallars, 16 d’octubre de 1892. (M. BONETA, Pàg. 36) 

Una economia d’autoconsum, en que el mercat es inexistent i no s’adquireix res mitjançant la 
compra, fa que aquesta dependència del clima sigui molt mes decisiva. Aquestes crisis solien 
esser cícliques i podien arribar a durar anys. En la revista “La Veu de la muntanya” se’n parla, 
d’aquestes crisis, tot fent una critica als polítics del moment: 

“La fira de la Pobleta celebrada aquesta semana ha sigut molt migrada en ventes. La 
concurrència de bous ha sigut mes alta que’ls demes anys però ni a preus ruhinosos marxaven. 
Aixo es senyal de la fonda crisis que passen per efecte de les males anyades. ¿Srs. Politichs? En 
lloc de ventjanses personals, es necessita poderoses palanques que remoguin les riqueses del 
país”. La Veu de la Muntanya, 14 d’Octubre de 1905. (M. BONETA, Pàg. 38) 

Ha sigut un verdader acontesiment la fira d’avuy, mes per la campanya electoral que per les 
transaccions de bestià, puguentse calificar de fira antiriuista. Los elements lliberals del partit de 
Sort, contraris d’en Riu, hi eren tots; pobletans, conquesos y vehins de la Montanya Xica, 
s’agrupaven al entorn dels dos contrincants o dels representants dels dos bàndos.  

“Lo Riu segon, o digues lo seu germà Daniel, se va presentar acompanyat del Sr. Cases de la 
Pobla, qui segueix essent partidari seu ab tot i haver-li protestat la lletra dels gastos electorals 
que van contraure la darrera elecció, junt amb l’executor de contribucions Claudi y altres 
buscaven adictes yab tot y no comparèixer lo Sr. Chapitea, com s’esperaba es va tenir una 
reunió en la casa del primer propietari de la Pobleta Sr. Badia, a la que va assistir gran 
concurrència. Varen fer us de la paraula el Sr. Sostres (fill), Carrera, Casanovas y Agulló de Sort 
y’l Sr. Feliu de Tremp, assegurant tots que mentres lo Sr. Riu falte a lo promès com fins aquí, 
predique les idees que sostenta de ateisme i segueixi la política que fins avui ha portat, li 
presentaran contrincant en aquesta y totes les eleccions que’s presenti”. 



“En igual sentit se va espressar lo secretari del districte, Sr. Baro; y’l publich entusiasmat va 
oferir seguir la campanya de forta oposició al Sr. Riu y prometre defensar y amparar a tot 
candidat de ideals mes sans que’ls seus.  

Aquí se veyen als hereus de les cases mes potentades de la Montanya, y no’s pot negar que la 
fira de la Pobleta serà de resultats practichs per la política antiriuista que’s la que convé al 
país”. La Veu de la Muntanya, 23 d’agost de 1905. (M. BONETA, Pàg. 39) 

EXPLOTACIÓ DE LES MINES: 

La premsa pallaresa del moment si te constància de l’explotació minera. La revista “El 
Pallaresa” publica una relació de totes les explotacions mineres de la provincia de Lleida, 
incloent-hi, és clar, l’àmbit que ens ocupa. La publicació esmentada fa referencia a l’explotació 
de tres minerals: 

MINERAL Núm. Conc. Núm. Pert. Municipi   Data Concessió. 

Plom  7  68  Mont-rós  1864-1890 

Coure  7  113  Mont-rós i Torre  1896-1890 

Hulla  13  867  La Pobleta i Torre 1868-1890 

El Pallaresa, 22 de gener de 1893 (M. BONETA, p.42) 

Així mateix, en un altre article, en aquest cas del periòdic El Conques, es possible llegir el 
següent: 

“D. Jose Borrell y Antonio Malet, de La Pobla de Segur y de Sossís respectivamente, han 
solicitado 40 pertenecnias de la mina de amianto del termino de Capdella y paraje de 
Monterroyo” El Conqués, 2 de desembre de 1916. (M. BONETA, Pàg. 42)  

També es fa ressò del tema Caferi Rocafort en un dels viatges que farà a la Vall: “Al terme de La 
Torre de Capdella hi abunda mineral de coure que ab tot y les mil dificultats que s’han de 
vèncer pera’l seu transport, ve explotant desde uns quants anys an aquesta part una 
companyia estrangera, havent-hi esmerat molts diners. Això feu que els minaires estiguessin de 
bon humor y’ls vegessim aquell dia disposats a fer un ball i tot” ROCAFORT, Ceferí, “Excursió als 
estanys i Vall de Capdella”, Butlleti del Centre Excursionista de Catalunya, 1900, p.178. 
(M.BONETA; p. 43) 

Per altra banda exposa amb molta claredat el llibre del Dr. Xavier Tarraubella la problemàtica 
de la fil·loxera i he recollit una sèrie de fragments d’articles de premsa i revistes que poden ser 
utilitzats com a punt de partida per a aprofundir en l’estat de la comarca abans de la immersió 
de la Canadenca i el desenvolupament de la indústria hidroelèctrica a la comarca:   

Segons Josep Iglesies, a la conca de Tremp la fil·loxera no arriba fins al 1900, concretament al 
mes de juny d’aquest any, si hem de creure el comunicat que enviat a la Revista del Instituto 
Agricola catalan de San Isidro, que diu així: “Se dice que en algun pueblo de la comarca existe 
la fil·loxera en la vid.” – En aquesta revista es publiquen mensualment i amb dos mesos de 



retard els informes que sobre la situació agrícola, climatològica i sanitaria envien 
“corresponsals” de diferents llocs de Catalunya. (X. TARRAUBELLA, p. 30) 

I si al mes de juny de 1900 apareixen els primers indicis, la generalització de la malaltia es 
produeix el 1901. Josep Iglesies recull una correspondència provinent de Tremp amb data 31 
de juliol de 1901, que diu: 

“Allò que preocupa tothom en gran manera son els progressos que fa la fil·loxera en tota 
aquesta conca. Ja fa alguns anys que s’advertiren les primeres clapes en diferents finques, les 
quals anaven guanyant terreny molt a poc a poc. Però aquest any s’ha estes en gran escala i se 
n’ha descobert de noves en infinitat de finques”.  

A mitjan de 1903 però la fil·loxera encara no havia afectat tots els ceps de la Conca perquè una 
altra comunicació de juliol de 1903, esmentada per Josep Iglesies diu: 

“La fil·loxera va fent-se mes visible ara que els ceps bons es posen a treballar amb tota llur 
força (...), I encara nosaltres (els de Tremp) no ens podem queixar perquè a gairebé tots els 
termes d’aquesta comarca, la terrible plaga ha fet mes progressos que aquí, especialment a 
Salàs, Figuerola, Conques i Isona, poblacions d’on sortia un riu de vi i ara gairebé no en cullen 
per llur despesa (...)” (X. TARRAUBELLA, p. 31) 

La vinya s’havia convertit amb el temps, i sobretot a partir de mitjan del s. XIX, en el conreu 
predominant a la comarca, i en alguns casos en l’únic conreu de tot el municipi: en alguns llocs 
ja abans del 1850, el conreu de la vinya era el mes important, com per exemple a Orcau, on “el 
vino es lo mas abundante y de buena càlidad” o a Figuerola d’Orcau on es produeix 
especialment vi i seda. 

“La plaga devastadora acaba ab les vinyars d’aquesta Conca. L’apatia i la idiosincràsia de 
nostres pagesos va desapareixent, convensense de que no son la sequedad ni altres plagues la 
causa de la mort del cep. Si’ls pagesos per efecte d’ignorar´ho no han acudit a temps a fer lo 
canvi de ceps paulatinament, y han aguardat a que’l desastre fos complert per despertar-se, los 
nostres governants no han dit ni una paraula...” La veu de la Muntanya: setmanari defensor 
dels interessos morals i materials, núm. 95, 1905, VII, 1.  

Si la fil·loxera havia destruït el conreu principal (la vinya), la sequera provocarà la pèrdua de les 
collites dels altres productes que, si bé amb menys proporció, continuaven produint-se, com 
per exemple el blat o l’oli. Concretament l’any 1905 es produeix una sequera que provoca 
aquesta esgarrifosa opinió:  

“Crisi mes fonda que la que havem passat, y passarem aquest hivern, no’s fàcil veurela en 
altres encontrades: no’s va collir ni es collirà aquest any, vi, blat, oli a la Conca, ni herbes a la 
Montanya y Aran y ab tot ningú pense en la nostra situació” La Veu de la muntanya: setmanari 
defensor dels seus interessos morals i materials, núm. 98, 1905, VII, 22. 

Un altre tret que havíem apuntat en un altre lloc i és el referent a l’apatia i indiferència dels 
conquesos . Alguns escrits que apareixen en els setmanals locals destaquen aquesta 
característica que ens defineix la mentalitat de tot un poble. En un article que apareix al 



número 9 de El Relampago, setmanari que es publica a Tremp, corresponent al 4 de febrer de 
1906, sobresurt el següent fragment:  

“Culpables son los governantes que causan la ruina y la muerte de España, però es mucho mas 
culpable este pueblo que comete contra si mismo el crimen inmenso de resignar-se a morir... Lo 
que descorazona es que el pueblo no encuentre ya confianza alguna en su propio esfuerzo.” O 
aquest altre: “Però importa para esta, que aprenda a considerar que la resignación es para él 
un suicidio, que emigrar de la patria es sancionar la mala obra de los governantes que le hacen 
la vida impossible con su funesta política...” (X. TARRAUBELLA; Pàg. 36) 

És evident que davant d’una situació de crisi general com la que patia la comarca la comarca 
aquests anys, és molt difícil que únicament els esforços dels habitants portessin la solució, 
però el que critiquen aquests articles esmentats és que no es fa res per pressionar els que sí 
que poden aportar aquestes solucions, el govern del Estat: 

“siempre esperando en vano que los poderes públicos (...) dijeran o hicieran algo para remediar 
tanta misèria” El Relampago: semanario demòcrata autonomista defensor de los interesses 
morales, materiales y de información de la montaña, núm 10, 1906, III, 11.(X. TARRAUBELLA, 
p.37). 

Enfront això es propugna que, d’una manera general i enèrgica, es demani als poders públics 
que aportin els mitjans necessaris perquè la comarca pugui sortir de la situació de crisi en que 
es troba. Fins i tot es parla de la utilització de mesures de força i de pressió que “dentro del 
orden legal y aun saliendose algo de este” permetessin “exigir pacifica però energicamente 
todo aquello necessario para vivir i prosperar” El Relampago: semanario demòcrata 
autonomista defensor de los interesses morales, materiales y de información de la montaña, 
núm 10, 1906, III, 11. (X.TARRAUBELLA, p.40) 

L’aprofitament de l’aigua del riu pel reg esdevé el punt d’inflexió d’entre la crisi de la fil·loxera i 
permet que la crisi demogràfica que afectava al Pallars i la conca de Tremp no hagués sigut 
definitiva pel total abandonament de les terres. 

Com podem veure, en aquest periode que compren els últims anys del segle XIX i els primers 
del segle XX, l’aigua s’ha convertit en un producte desitjat per tots, una font de riquesa i 
prosperitat en descobrir-li nombroses possibilitats tant dins de la comarca (reg, abastament 
d’aigua potable, etc.) com fora d’ella (energia elèctrica). Per evidenciar aquesta importància 
tornem a recórrer a un setmanari de l’època, utilitzant les seves pròpies paraules: 

“completament convençuts del gran pervindre que poden esperar les comarques que, com la 
nostra, disfruten dels rius ab liquit i davallament considerable, tornem a recalcar aquesta 
transcendental qüestió a fi que el país es fassi càrrec del que valen els rius Noguera 
Ribagorçana i Pallaresa y els seus afluents, úniques fonts de riquesa que poden portar-nos a la 
prosperitat. (...) Avui es busquen, pels industrials, els salts d’aigua ab la mateixa febre que un 
altre temps es buscaven les mines de hulla, que (...) esta destinada a quedar en lloc secundari, 
suplantada per l’hulla blanca” La Veu de la muntanya, núm 28, 1904, III, 20. (X.TARRAUBELLA, 
p. 56). 

 



L’IMPACTE DE LES CENTRALS HIDROELECTRIQUES A LA COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ I 
EVIDENCIES EN LA PREMSA ESCRITA DE L’ÈPOCA: 

 

LA CONSTRUCCIÓ DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA DE CAPDELLA I LES OBRES DELS LLACS.  

Les revistes “La Energia Electrica” i la “Revista de Economia y Hacienda”, dels dies 10 de 
desembre i 9 de desembre de l’any 1911, respectivament, fan esment a la creació de la nova 
societat, un dels objectius de la qual serà l’aprofitament del salt d’aigua de Capdella. 

- Energía Eléctrica, Madrid, 10 de desembre de 1911: “En Barcelona y ante 
Notario D. Antonio Gallardo Martínez se ha constituido una nueva Sociedad 
eléctrica titulada “Energía Eléctrica de Cataluña S.A.”, que se propone construir 
importantes saltos de agua en el Pirineo y una poderosa fábrica de vapor para 
el suministro de luz a Barcelona y provincia.  

- Economia y Hacienda, Madrid, 9 de desembre de 1911: “La Sociedad Energia 
Electrica de Cataluña S.A. que acaba de constituirse en Barcelona, esta 
formada por elementos poderosos del extranjero sobre la base de la propiedad 
adquirida de un salto de 30.000 caballos y 760 metros de altura en el río 
Flamisell, afluente del Noguera Pallaresa. La Sociedad empieza ya a construir y, 
al parecer, tiene todo su programa preparado y en regla para la rápida 
realización de su proyecto, incluso una central de reserva, dirigido al suministro 
de luz y fuerza a Barcelona y su provincia.” (M.BONETA, p. 46) 

Una part molt considerable del capital de la nova societat pertany a empreses estrangeres, per 
bé que una altra part correspon a algunes empreses espanyoles. Les reticències d’aquestes 
ultimes a col·laborar amb Emili Riu, palesades inicialment, van esvaint-se poc a poc. El fet, però 
es que sense l’embranzida de les empreses estrangeres la nova societat no hauria estat 
possible. L’escassa visió de futur i el limitat sentit de planificació de les empreses nacionals per 
buscar noves formes d’energia permetrà l’entrada dels capitalistes forans, que, ells sí, 
valoraran prou positivament el projecte d’Emili Riu i voldran ésser-ne partícips: 

- La nueva sociedad, de la cual forman parte importantes grupos financieros 
franceses y suizos que tienen especial competencia en la construcción de 
fábricas hidroeléctricas y de vapor, se ha constituido con un capital de 10 
millones de pesetas en acciones. En el desarrollo y colocación de los aumentos 
de capital de la “Energia Electrica de Cataluña S.A.” tomaran parte varios 
establecimientos bancarios y capitalistas españoles que han mostrado ahora 
vivos deseos de interesar-se en el negocio; prefiriendo los fundadores de la 
nueva Compañía aplazar por ahora su suscripción hasta que este 
completamente asegurado el interés industrial del mismo. La nueva Sociedad 
ha comenzado ya la construcción de dos saltos de agua, uno de los cuales tiene 
759 metros de altura, con una potencia de 30.000 caballos en una sola central, 
y que es seguramente el salto mayor de los que hay en España y uno de los de 
mayor altura del mundo. Energia Electrica, Madrid 10 de desembre de 1911.   



Durant la Segona Revolució Industrial s’enceten noves relacions entre l’area pròpiament dita 
industrial (centre) i algunes comarques del Pirineu (perifèria) ates que aquestes ultimes 
posseeixen una riquesa natural perfectament explotable: els llacs i els rius. Noves i urgents 
necessitats del centre derivades de la manca d’energia, no es una inversió altruista ni 
desinteressada. (M.BONETA, p. 47-48)  

Les empreses estrangeres mes importants que prendran part en la fundació de la nova societat 
seran: La Compagnie Générale d’Électricité, de París ( en aquell moment, les seves accions de 
500 francs es cotitzaven a 1350 en la Borsa de la capital francesa). D’altra banda, també havia 
creat la Compañía Lorense d’Electricidad amb 17 milions de capital; la Compagnie d’Électricité 
de Marseille; les fabriques d’electricitat d’Angers i de Brest; les fàbriques de llums i cables 
d’Ivry-Sur-Seine i de Tillières, on treballaven uns 6000 obrers; i, per últim, la Société Suisse 
pour la Industrie Électrique, que ja havia realitzat grans inversions en centrals italianes, 
fonamentalment de l’Alta Itàlia. Així mateix, subministrava uns 100 milions de kilowats/any a 
una gran part del Piamont i de la Lombardia, i estava considerada com una de les empreses 
mes importants en matèria de construccions de centrals hidroelèctriques. Energia Electrica, 10 
de desembre de 1911, i Revista de Economia y Hacienda, 9 de desembre de 1911. (M.BONETA, 
P.50) 

L’interés forà per l’explotació hidroelèctrica pirinenca en qüestió es prou evident. La revista 
francesa “Le Genie Civil” de París, en el seu numero 1700 (del 13 de Març de 1915), dedicava 
un ampli article a l’estudi de la central. El seu autor comença amb un comentari sobre la 
importància de la industria de Catalunya i la manca de fonts d’energia, per a, poc després, 
subratllar el fet que quan es parla de la industria catalana cal precisar que es tracta, 
fonamentalment, de la industria barcelonina. No pas debades, la província de Barcelona 
constitueix la regió mes industrialitzada del conjunt de l’Estat espanyol a causa del seu 
contacte amb França, afavorit per la seva situació geogràfica i, també, pel caràcter industrial 
dels seus habitants. L’articulista conclou el seu text tot remarcant que tant les necessitats 
industrials com el tramvia estimulen la generació de diferents projectes per aprofitar els rius i 
generar energia elèctrica, no sense abans al·ludir a la formació de la nova societat, creada 
gracies a la intervenció de capital francès.  

- « La Catalogne, et notamment la province de Barcelona, est depuis fort long-
temps la région la plus industrielle de l’Espagne. Par se situation géographique, 
par son contact permanent avec la France, elle ocupe la péninsule une 
situation privilégiée dont le caractére indutrieux des habitants a tiré un 
excellent parti.» 

- « Parmi les diverses Sociétés à que ces projectes furent soumis, un groupe 
comprenent la Compagnie Générale d’Électricité, à Paris, et la Société Suisse 
d’Industrie électrique, à Bale, retint particulièrement un étude des chutes du 
haut Flamisell, entreprise, avec la collaboration d’un ingénieur français, M. 
Mouraille, par M. Emilio Riu, député aux Cortes.» 

Un any després de la fundació de la societat i del començament de les obres de la central, ja hi 
ha una primera ampliació de capital quer assolirà els 20 milions de pessetes. Les bones 
expectatives de futur de l’empresa, derivades de l’òptim desenvolupament de les obres, així 



com la immediata obtenció de beneficis pel funcionament de la central faran que el capital es 
dobli. Al mateix temps aquesta ampliació afavorirà la rapidesa de les obres. I cal afegir que, 
tant la manca d’energia a Barcelona com la necessitat d’aconseguir el mes aviat possible 
beneficis, contribueixen a forçar l’ampliació. Energia Electrica, 10 de novembre de 1912: “La 
Sociedad Anonima La Energia Electrica de Cataluña S.A. con el fin de dar impulso a lasa obres 
que se estan realizando, ha acordado ampliar el capital social, elevandose a 20 millones de 
pessetes, o sea el doble de la cantidad que tenia suscrita.” (M.BONETA, p.52) 

Pocs mesos mes tard, el mes de febrer de 1913, es produeix la unió d’empreses 
hidroelèctriques. La Barcelona Traction Light and Power Co. Ltd., coneguda popularment com 
la Canadenca, compra un 40% de les accions d’Energia Electrica de Cataluña, S.A., mentre que 
aquesta en compra algunes de l’altra. El fet que sigui, una vegada més, una empresa 
estrangera la que inverteixi en la societat EEC respon, en aquest cas, a una circumstancia ben 
concreta: en aquest moment, La Canadenca estava construint l’embassament de Sant Antoni, 
a pocs quilometres de Capdella. I és que, des del primer moment, les empreses 
hidroelèctriques evitaran les dinàmiques de competència entre si i adoptaran estratègies 
d’acords en materia de distribució de l’energia. 

“Revista Economia y Hacienda, 15 de febrer de 1913: “Parece ser que finalmente la 
importantes sociedades anonimas “Barcelona Traction and Power C.” y EEC han acordado 
llegar a una avenencia que tiene mucho de parecido con una fusion, ya que de lo que se trata 
no es de un simple contrato que fija un minimo en las tarifas de suministro de fluido electrico o 
marque una delimitacion de zones, sino de una verdadera confusion de intereses. El modo de 
hacerla ha sido adquiriendo “La Canadiense” la mitad de las acciones de la EEC., por cuyo 
motivo entraran a formar parte del Consejo de Administración de esta Sociedad varios vocales 
de la “Barcelona Traction” y entre ellos el M. Pearson. A cambio de esto M. Paul Doumer 
formara parte del consejo de la Canadiense”. (M.BONETA, p.52)  

Les noves emissions de capital no s’acabaran aquí; n’hi haurà dues mes durant el periode 
d’obres de la central. Així, durant l’octubre de l’any 1913, té lloc una nova emissió 
d’obligacions transmesa per la Banca Arnús. “Revista de Economia y Hacienda, 11 d’octubre de 
1913: “Nuevas emissiones de obligaciones; bajo los suspicios de la Banca Arnús de Barcelona: 
25000 titulos; valor nominal de 25 pts. Cada uno al 5% de interès anual y libres de impuestos”.  

Revista Energia Electrica, 25 d’octubre de 1913: “Emission de 12,5 millones de pts. La Banca 
Arnús de Barcelona nos envia el siguiente aviso: En la suscripcion publica de estas 25.000 
obligaciones celebrado hoy en nuestras oficinas, han sido suscritos 56.282 titulos por 943 
suscriptores.” Revista Economia y Hacienda, 18-10-1913: “El dia 27 del correspondiente mes 
tendra lugar en las oficinas de la Banca Arnús, de Barcelona, la suscripcion publica de 25.000 
obligaciones hipotecarias de la EEC, que esta Sociedad ha creado en virtud de escritura 
otorgada ante notario de aquella capital D. Antonio Gallardo en 11 del actual. El capital 
nominal de estas obligaciones es de 500 pts.; interès anual 5% libre de impuestos creados hasta 
la fecha. La garantia de estas obligaciones consistirà en una primera hipoteca sobre las 
fabricas que EEC posee en San Adrian y Capdella”.(M.BONETA, p.52) 

I el mes de març de 1914 hi haurà una convocatòria d’accionistes a París. Entre obligacions i 
accions, la societat passarà a tenir 65 milions de pessetes.  



Revista de Economia y Hacienda, 7 de març de 1914: “EEC: Esta importante Sociedad, ha 
convocado a sus accionistas a Junta extraordinaria en París para aumentar de nuevo su capital 
a 40 millones de pts. Si se toma este acuerdo, esta Sociedad tendra un capital entre acciones i 
obligaciones de 65 millones de pessetes”.  

Per tant des del moment en que comencen els treballs i es funda la societat (novembre de 
1911) fins a l’acabament de la central (març de 1914), el capital passa de 10 a 65 milions de 
pessetes. (M.BONETA, p. 52)   

En resum, el salt de 800 metres , la quantitat d’energia generada i l’enorme quantitat de 
material utilitzat fa que la construcció de la central hidroelèctrica de Capdella sigui, en el seu 
moment, una de les obres mes importants del país. Com es logic, tot plegat comportarà un 
canvi en la vida quotidiana de la Vall Fosca de considerable trascendencia. Tota la gent que va 
viure els anys de les obres els recorda com els mes dinàmics que hi hagin hagut mai a la vall. 
(M.BONETA, p. 58) 

En la mateixa premsa francesa, anys mes tard, es felicitarà per la inversió duta a terme. En la 
revista Le Génie Civil del 25 de desembre de 1915, desprès de palesar la importància de la 
central, hi podem llegir que “Aquests resultats son un gran honor per la industria francesa; al 
capdavant dels promotors de l’empresa es troba la Compagnie Générale d’Électrcité de París”. 
(M. BONETA, p.60) 

LA VAGA DE 1913 A LES OBRES DE CAPDELLA: 

El periòdic de Tremp EL CONQUÈS del dia 14 de juny de 1913 tractava, en un article, de la vaga, 
i ho feia en aquests termes: 

- “Esta mañana corrian de boca en boca las más estupendes noticias acerca de 
la huelga de los mil obreros de Capdellaque trabajan por cuenta de la E.E.C., 
que por fortuna no se han confirmado, si bien en prevision de lo que pudiera 
sobrevenir se acumulo allí mucha Guardia Civil y estuvo el Teniente-Coronel de 
la misma. Tambien estuvo el presidente de la Diputación provincial, Sr. España, 
y se dice que igualment acudio el Diputado a Cortes D. Emilio Riu”. 

- “Las noticias que se tienen son mas satisfactorias y todo hace esperar un 
acuerdo entre la Compañia y los obreros que pedian mejora de jornal y de 
condiciones de vida”. (M.BONETA, p.82) 

El dia 21 de juny de 1913, la mateixa publicació incloïa un text en el que es podia llegir el 
seguent:  

- “Las noticias de Capdella son de que han llegado a una solucion satisfactòria 
los obreros y la empresa. La empresa pondra cocinas para determinados 
obreros y se mejoraran las condiciones de alojamiento”. (M.BONETA, p.82) 

CONSEQÜÈNCIES SÒCIO-ECONÒMIQUES IMMEDIATES: 

En el periode 1911-1914, moment de construcció de la central hidroelèctrica de Capdella i dels 
murs i canals dels llacs, el sector terciari serà el sector productiu preponderant. Apareixeran 



una sèrie de serveis be diversos com ara hotels, bars, cantines, prostíbuls,... Un cop acabades 
les obres es desenvoluparà el sector secundari, però sense que el terciari desaparegui, ja que 
les obres d’alguns llacs acabaran anys mes tard, i d’altra banda, alguns dels serveis que 
irrompen en el moment d’efervescència de les obres continuaran oberts despres que aquestes 
es completin totalment. (M.BONETA, p.86)  

La necessitat d’iniciar els treballs hidroelèctrics fara que es passi dels projectes a la realitat a 
un ritme certament notable, de tal manera que la via quedara enllestida en tres mesos, gràcies 
al fet que arribaran a treballar-hi 3000 obrers. Revista Energia Electrica, 25-7-1913: “Asi mismo 
E.E.C. ha construido una carretera, del Estado por cierto, desde la Pobla de Segur a Capdella en 
tres meses y medio unicamente, empleando unos 3000 obreros”. 

Naturalment les obres de la carretera les pagarà E.E.C. i el seu cost econòmic arribara a les 
27.672,01 pts., segons informava la revista Relampago del dia 30 d’octubre de 1910. La 
iniciativa va ser saludada per alguns de manera entusiasta; en dona testimoni, per exemple, el 
següent fragment d’un article titulat “La Energia, La Canadenca i llur acció ciutadana”: 

- “L’acció social, ciutadana i veritablement colonitzadora de la Companyia E.E.C. 
mereix elogi i agraïment justissims. Ella construí mes de 35km de carretera, 
sense auxili local ni del Estat, en les riberes del Flamisell i de la Pobla de Segur 
fins a Capdella, que conserva en molt bon estat, i que ha donat fàcil 
comunicació a tota una extensió pirinenca, redimint-la de son isolament i atras 
mitjaval”. La Conca de Tremp, 1 de setembre de 1919. (M.BONETA, p.86) 

Dos son els aspectes a destacar: l’acció colonitzadora, comunicació des del centre de producció 
fins a la localitat millor comunicada (La Pobla de Segur) i que els pobles que no es trobin situats 
a prop de la ribera no gaudiran dels beneficis del nou servei. La societat construeix la carretera 
per satisfer les seves pròpies necessitats i dels beneficis econòmics que en treura de 
l’explotació de l’aigua de la muntanya.  

El segon punt a destacar es “l’isolament i atras mitjaval”. La revista Le Genie Civil del dia 13 de 
març de 1913, en un llarg article en que es descriuen les característiques tècniques de la nova 
centra, constata la impossibilitat de dur a terme les obres de la central sense, abans, construir 
una carretera: 

“Una única dificultat, però molt seriosa, es va presentar al començament: l’absència de mitjans 
de comunicació: els camins de mules eren les úniques vies d’accés a Capdella, poble de la 
província de Lleida, on es va projectar la fàbrica. Era necessari, en primer lloc, construir, desde 
la Pobla de Segur, 30 km de carretera, la qual es va fer en un termini aproximat de tres 
mesos”.(M.BONETA, p.86) 

Queda prou clar que no hi ha desenvolupament econòmic sense bones comunicacions. Si bé es 
veritat que aquesta carretera portarà a la vall un benefici important, ja que permetrà la 
instal·lació de la central hidroelèctrica, amb la consegüent creació d’un elevat nombre de llocs 
de treball, així com l’arribada de molts visitants cada estiu.  

EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA 



Segons un article del Diari de Barcelona del 16 d’abril de 1987, el periodista J. Reixach 
assenyala que a les obres de la central varen treballar prop de 4000 persones.  

Revista Economia y Hacienda, 14 de setembre de 1912: “El numero de obreros que hoy tiene 
ocupados en el salto no bajara de 3000. La gran majoria de obreros procedent del Aragon, 
Murcia, y Valencia por no existir en la comarca obreros suficientes” 

Població aproximada de la vall en l’epoca de les obres era d’uns 1300 habitants. El nombre de 
treballadors de les obres podia doblar la població autòctona. (M.BONETA, p.98) 

 “En pocos dias han pasado por esta Ciudad unos 200 murcianos en dirección a Capdella en 
busca de Trabajo; daban llàstima tanto por su estado precario, tanto, que el Ayuntamiento de 
Pobla de Segur tuvo que socorrerles. El Señor Alcalde de esa Ciudad ha recibido un telegrama 
del encargado de las obres de Capdella para que a medida que llegasen los trabajadores en 
dirección a dichas obres se les avisase que no siguiesen su camino porque tenia ya trabajadores 
en las obras. Esta medida la tenian que tomar con mucha mas anticipacion a fin de no 
perjudicar a la pobre gente que vienen de tan lejos (gastandose tal vez lo que no tienen) 
dejando a sus familiares y en busca de Trabajo que se ve no han de encontrar ya. Señor 
encargado, esto nos parece poco correcto”. Luz, 20 d’abril de 1912.(M.BONETA, p.98) 

“El Domingo a medio dia llego un automovil de la “Pirenaica Pallaresa” lleno de trabajadores, 
que segun se nos dijo se dirigian a las grandes obras que se estan realizando en Capdella”. LUZ, 
20 de Juliol de 1912. 

Disminució de mà d’obra pagesa degut a que els treballs de construcció de les centrals 
hidroelèctriques es troba en el moment àlgid i això provoca atreure un gran nombre d’homes 
del camp cap a les hidroelèctriques.  

El Conqués, juliol de 1913: “Los agricultores se quejan de la falta de brazos para el Trabajo del 
campo y culpan de ello a las obras que se realizan en la provincia”. (M.BONETA, p.102)  

LA SEGURETAT I LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL: 

La revista Luz, de Tremp, publicava el 16 de novembre de 1912: “Tambien aumentaran la 
fuerza de la Guardia Civil hasta 30 individuos si se puede habilitar local a proposito”. 
(M.BONETA, p.106) 

L’obertura dels hotels permet que s’iniciï una nova activitat econòmica a la Vall Fosca: el 
turisme. Els hotels, juntament amb la carretera entre la Pobla de Segur i Capdella seran, en 
efecte, els factors que facilitaran el desenvolupament d’aquest nou sector. Uns estius no molt 
calorosos i un entorn físic que permet un contacte ple amb la natura contribueixen, així 
mateix, a potenciar-lo. La qüestió és perfectament recollida per la premsa comarcal de l’època. 
Per exemple, a través d’aquestes tres citacions:  

- “Edificà també dita Societat Anonima, i protegeix, decididament, dos elegants i 
moderns Hotels, un a Capdella, i l’altre a Molinos, que, oberts al públic, 
faciliten i estimulen l’afluència de forasters. Degut a les indicades millores, 
resulta avui Capdella un atractiu centre, cada any mes important, 



d’excursionistes i de viatgers, i que promptament se convertirà en 
concorreguda colònia de “tourisme” i d’estiueig per les excel·lents condicions 
climatològiques que reuneix.” LA CONCA DE TREMP, 1 de setembre de 1919. 

- “El movimiento turista de Barcelona y otros puntós de España que nos visitan 
para conocer San Antonio, La Pobla y Capdella” EL CONQUÉS, 26 de Juliol de 
1913. 

- “Este año es muy visitada la comarca de Capdella. Los excursionistes quedan 
encantados del país, y todo hace presumir que se convertirà en un lugar de 
veraneo muy importante así que vayan realizandose las mejoras necesarias.”El 
Conqués, 16 d’Agost de 1913.(M.BONETA, p.131) 

L’arribada progressiva de turistes a la Vall facilita la creació d’una nova línia de transport de 
viatgers entre la Pobla de Segur i Capdella, destinada, essencialment als nous visitants: 

- “El Sr. Cases, de la Pobla de Segur, ha solicitado permiso para circular en 
automovil desde aquella población a Capdella. Es una idea possible que 
facilitarà mucho la concurrència de excursionistes para visitar aquellos 
delicosos parjes veraniegos.”El Conqués, 5 de juliol de 1913. (M. BONETA, 
p.131) 

Aquestes noves línies de transport faran, també, que el camí per anar des del Pallars als banys 
d’aigua termal de Caldes de Boí sigui mes curt. El que es feia, un cop s’arribava a Capdella era 
prosseguir la ruta pel camí tradicional de ferradura fins a Caldes: 

- “El Servicio de automoviles a La Pobla de Segur a Capdella ha contribuido a dar 
un fuerte impulso al excursionista este año, no solo para facilitar la visita, sino 
porque acorta el viaje a Caldes de Bohí.” El Conqués, 10 de juliol de 
1913.(M.BONETA, p.131) 

Els permisos que van concedint els ajuntaments a Energia Electrica de Cataluña S.A. perquè 
aquesta pogués fer les seves obres van acompanyats (a banda dels pagaments i les 
concessions analitzades) d’una sèrie de subvencions per a la realització de determinades obres 
públiques. La primera la rep l’Ajuntament de la Torre de Capdella l’any 1917, a l’inici de les 
obres de Molinos, i esta destinada a la construcció del nou Ajuntament (3.500 pessetes). A mes 
a mes, E.E.C. subministrarà gratuïtament el ciment necessari per a aquesta construcció, 
provinent de la fàbrica que te a La Pobla de Segur. La companyia construirà així mateix un pont 
sobre el riu Flamisell a la Foneria. (M.BONETA, p.162) 

A part la companyia lliurarà al ajuntament 80.000 pessetes com a contribució per a la 
construcció d’edificis destinats a escoles, així com altres obres que l’Ajuntament vulgui dur a 
terme. 

La Premsa comarcal de l’època es va fer ressò d’aquests ajuts: el text següent n’és un bon 
exemple:  



- “A semblança i directe proporció de lo que fa E.E.C. en la petita Vall de 
Capdella, deuria fer “La Canadiense” en major escala a les nostres contrades”. 

- “Les colònies escolars, els edificis per a ensenyar, les vies de comunicació, 
intensificació del turisme, en les comarques de Capdella i Pobla (a part del 
subministrament també gratuït de llum a varis pobles) que per pròpia iniciativa 
del Sr. Maeder, ampara i fomenta “Energia Electrica”, exerceixen influencia 
benefactora de compenetració comarcal i de reconeixença i satisfacció 
ciutadana, atenent les aspros, inquietuds i estridències del poble en general en 
aquests temps de socialització i de sindicalisme.” La Conca de Tremp, 1 
d’Octubre de 1919.(M.BONETA, p. 163) 

També en aquests moments es construeixen les escoles de Mont-ros. Es tracta d’una de les 
subvencions mes importants que l’estat aporta a la Vall, la quantitat de la qual es de 8.504 
pessetes. 

El Conqués,  17 d’abril de 1920: “Al ayuntamiento de Mont-ros, partido de Sort, se le ha 
concedido por el Estado una subvencion de 8.504 pts. Para la construcción de un edificio 
escolar. Comparada la población de derecho del pueblo de Mont-ros con la nuestra Ciudad, 
corresponde a Tremp, otra de 100 mil pessetes, no muy difícil de conseguir si todos ponemos el 
dedo en la ulcera”. (M.BONETA, p.163) 

CONCLUSIONS 

Els impactes que varen propiciar les hidroelèctriques a la comarca varen ser el punt d’inflexió 
d’un tipus de societat agrícola ramadera cap a una altra de modernitzada amb l’aparició de la 
industria, i el sector serveis que fins aleshores mai havien aparegut en aquestes terres. Pel que 
fa a repercussions immediates els treballs de la Canadenca i Energia Elèctrica de Catalunya a la 
comarca suposen un impuls econòmic en uns moments en que la zona esta en una situació de 
greu crisi econòmica i social, ben esmentada per la premsa en els primers apartats d’aquest 
article, recollint la indignació de la població local envers els seus polítics. D’aquests s’hauria de 
destacar poblacions afectades directament com es tot el curs del riu Flamisell (poblacions de la 
ribera de la Vall Fosca) i el tram de la Noguera Pallaresa (La Pobla de Segur, Talarn i Tremp) i 
diferenciant-los de les poblacions mes apartades de la ribera com podrien ser els pobles del 
Solà i de la Coma (Vall Fosca) o les poblacions de l’interior de la Conca de Tremp, no tan 
pròximes a la Noguera Pallaresa, les quals rebran mes indirectament l’impacte de les obres de 
la construcció de la centrals i els beneficis o perjudicis que en trauran d’aquestes. 

Una altra de les conclusions importants que es pot extreure es que el creixement econòmic 
que es produeix es artificial ja que esta provocat per interessos aliens a la comarca (tant a la 
Vall Fosca com a la Conca de Tremp). L’obtenció de beneficis com a resultat de l’explotació de 
recursos propis no hi te cap repercussió, entès en el context de les explotacions perifèriques 
que volen beneficiar el centre de consum com Barcelona, i que en ultima instancia només 
beneficia el centre. Si que suposa la integració del Pallars en un marc mes general i una millor 
vinculació amb el centre però també la pèrdua de l’autosuficiència i del secular aïllament, 
sobretot per la Vall Fosca. S’aconsegueix així inserir el Pallars Jussà en una economia de mercat 
i la seva modernització. 



Per acabar cal esmentar que aquest present article només es un recull de la premsa escrita que 
aquests dos autors varen realitzar en llurs treballs i que podria ser perfectament ampliable 
com millorable, per altra banda, he preferit enfocar-lo cap a la part que tracta el Dr. Martí 
Boneta i no tant cap a la part de la Conca de Tremp pel principal motiu d’excés d’informació i 
la manca de temps per processar-la tota i analitzar-la. Inicialment aquest era el meu objectiu 
però al observar la quantitat de material de publicacions de l’època m’ha sigut impossible 
processar-la tota i dur-la a un anàlisi exhaustiu. També m’ha faltat temps per analitzar altra 
documentació com la de Francesc Farràs, de Salàs de Pallars, o la documentació de l’Escola 
d’Enginyers de Barcelona, on hi ha constància de les publicacions de Le Genie Civil, entre 
d’altres.  
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