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Guia de l’exposició itinerant  

El Pallars il·lumina Catalunya. Cent anys d’energia hidroelèctrica, cent 

anys de patrimoni industrial. 
 

Aquesta exposició itinerant explica l’aportació del Pallars a la industrialització de 

Catalunya a través de la hidroelectricitat. Està formada per 7 àmbits desenvolupats amb 

material gràfic, textos, audiovisuals i peces originals que intervenen en la producció 

hidroelèctrica.  

 

Forma part dels actes que s’estan portant a terme per celebrar el Centenari de les 

Hidroelèctriques al Pallars, impulsat pels ajuntaments de Salàs de Pallars, la Torre de 

Capdella i Tremp, amb el suport d’Endesa. 

 

Ha estat produïda pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, i els ajuntaments 

de Barcelona i Tremp, amb el suport del Fons Històric d’Endesa.  

Els comissaris són Eva Perisé (directora del Museu Hidroelèctric de Capdella), Jordi 

Solà (antropòleg) i Xavier Tarraubella (director de l’Arxiu Històric de Barcelona). 

 

Tremp, Casal Cultural, del 20 de setembre al 4 de novembre. Oberta els divendres de 

19 a 21 h, els dissabtes de 10 a 14 h i de 18 a 20 h, els diumenges de 12 a 14 h. 

Visites organitzades a concertar a l’Ajuntament de Tremp 973 650 005 (ext. 336) 

 

Barcelona, Sala Ciutat, del 7 de novembre al 10 de desembre. Oberta de dilluns a 

dissabte de 15 a 20 h i els diumenges de 10 a 14 h.  

 

Durant l’any 2013 està previst que itineri a altres ciutats: Terrassa, Castellar de N’Hug, 

Sant Cugat del Vallès, Lleida, Madrid... 

 

Síntesi de l’exposició per àmbits: 

 

Àmbit 1– Presentació 

Ara fa cent anys, l’energia hidroelèctrica va impulsar el canvi a Catalunya (dependent 

del carbó per produir electricitat) i al Pallars (enfonsat en una profunda crisi econòmica 

i social). 

 

Àmbit 2 – Les necessitats energètiques en la industrialització de Catalunya  

2.1 L’aigua, energia essencial de la Catalunya preindustrial 

A mitjans de segle XVIII, l’economia catalana era bàsicament pagesa i autosuficient. 

L’energia més habitual per moure molins fariners, fargues o serradores era l’aigua, 

gràcies a la utilització de la roda hidràulica. 

  

2.2 La revolució industrial a Catalunya: l’escassetat de carbó 

Al 1833, es va introduir a Catalunya la màquina de vapor, que necessitava molt carbó 

per funcionar. El carbó català era escàs i de poca qualitat, per això s’importava de 

Gales, Anglaterra o Astúries.  
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2.3 La turbina i les colònies industrials com a alternativa  

La turbina hidràulica es va convertir en una alternativa: es van instal•lar fàbriques per 

aprofitar l’aigua del Ter, el Llobregat i el Fluvià, al voltant de les quals van néixer les 

colònies tèxtils. 

 

Àmbit 3. L’arribada de les empreses hidroelèctriques al Pallars 

3.1 Pallars, 1911  

Entre 1900 i 1911, la comarca del Pallars Jussà havia perdut un terç de la població a 

causa de les males collites i de la fil·loxera. 

 

3.2 Les empreses hidroelèctriques: la Canadenca i Energía Eléctrica de Cataluña 
A finals de 1911 es van fundar les dos grans empreses que van impulsar l’explotació 

hidroelèctrica del Pallars i l’electrificació de Catalunya: la Canadenca i Energía 

Eléctrica de Cataluña.  

 

3.2.1 La Canadenca 

El 12 de setembre de 1911 a Toronto (Canadà), Fred Stark Pearson va fundar la 

Barcelona Traction Ligth and Power Company Limited i la seva filial Riegos y Fuerza 

del Ebro, conegudes popularment com la Canadenca.  

L’empresa va construir els aprofitaments hidroelèctrics de: Sossís (1912), Seròs (1914), 

Sant Antoni (1916), Camarasa (1920), Sant Llorenç (1930), Gavet (1931) i Terradets 

(1935).  

 

3.2.2 Energía Eléctrica de Cataluña 

El 18 de novembre de 1911 es va crear a Barcelona l’empresa Energía Eléctrica de 

Cataluña, impulsada pel pallarès Emili Riu. Va construir les centrals hidroelèctriques 

de: Capdella (1914), Molinos (1917) i la Plana de Mont-ros (1940). 

 

Biografia de F. S. Pearson  

Fred Stark Pearson va néixer a Lowell (Massachussets, EEUU) al 1861. Va crear  i 

impulsar algunes de les empreses elèctriques i de transport més importants del món, 

fonamentalment a EEUU, Brasil, Mèxic i Catalunya.  

L’interès de Pearson per produir electricitat a Catalunya es deu a l’enginyer Carlos 

Montañés, qui el va convèncer de les grans possibilitats que oferien els rius del Pirineu 

català per produir electricitat per a la zona industrial de Barcelona.  

Pearson va morir al 1915 en l’enfonsament del vaixell Lusitania a la I Guerra Mundial. 

 

Biografia d’Emili Riu  

Emili Riu i Periquet va néixer a Sort al 1871. Va ser Diputat a Corts per la 

circumscripció electoral de Sort-Vielha.  

Amb la creació de les empreses hidroelèctriques Energía Eléctrica de Cataluña i 

Productora de Fuerzas Motrices, Riu va impulsar i executar part dels seus projectes 

d’aprofitament dels rius  del Pallars Jussà i de la Val d’Aran, tot i que a començament 

dels anys vint totes dues empreses va acabar a mans de la Canadenca. 

Va morir a Madrid al 1928. 

 

3.3 L’eix fluvial Flamisell – Noguera Pallaresa – Segre: motor de la indústria 

catalana    

Entre 1912 i 1940 es van construir 14 centrals hidroelèctriques en l’eix format pels rius 

Flamisell – Noguera Pallaresa – Segre: 9 al Pallars Jussà, 4 a la Noguera i 1 al Segrià.  
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La potència instal•lada era de 245.000 kW, el 60 % del total de l’electricitat que es 

consumia a l’àrea de Barcelona. 

  

3.4 El complex hidroelèctric de Sant Antoni 

Per aprofitar la Noguera Pallares, la Canadenca va construir el complex hidroelèctric de 

Sant Antoni, format per presa de contenció, embassament i central, a més de les obres 

auxiliars la central de Sossís, la carretera de Terradets i els canals de rec. 

Els treballs van començar a finals de 1911, amb la participació d’uns  4.000 

treballadors, i van acabar al 1916.   

 

3.5. El complex hidroelèctric de Capdella 

També al 1911 es va iniciar el complex de Capdella, una obra titànica, feta en 23 mesos. 

Va suposar obrir la carretera,  interconnectar i recréixer els estanys, construir canals, 

instal•lar canonades forçades, construir la central hidroelèctrica i els edificis annexos i 

instal•lar 175 km de pilones i línies elèctriques fins a Barcelona.  

Uns 4.000 obrers van participar en la construcció de la primera gran central 

hidroelèctrica del país, que es va posar en marxa al gener de 1914. 

 

Àmbit 4. La indústria hidroelèctrica transforma el Pallars 

4.1 L’aigua, a canvi de què?  

Les autoritats locals van negociar compensacions amb les empreses hidroelèctriques: 

nous regadius, subministrament gratuït d’electricitat per a l’enllumenat públic i 

domèstic, bonificacions per a usos agrícoles i industrials, i proveïment d’aigua potable a 

algunes poblacions.  

 

4.2 El negoci i l’oci: comerç, diversió i turisme 

L’arribada de les hidroelèctriques va estimular el creixement de diferents sectors 

econòmics per satisfer les necessitats del gran nombre de treballadors: comerç local, 

hostaleria, oci o prostitució. A la vall Fosca va néixer el turisme.  

 

4.3 L’impacte demogràfic 

Entre 1912 i 1916 la població de la vall Fosca va augmentar un 200%. A la Conca de 

Tremp, un 65%. Faltaven allotjaments, els treballadors de la Canadenca s’hostatjaven en 

pallers, corrals o habitatges compartits. A la vall Fosca es va construir una colònia 

obrera. Les escasses condicions higièniques afavorien la propagació d’epidèmies. 

 

4.4 Noves carreteres 

Per transportar mercaderies i la maquinària de les centrals, les empreses van obrir les 

carreteres de Terradets i de la vall Fosca.  

     

Un nou paisatge 

El pantans van abastir els canals de reg i van propiciar nous conreus com ametllers i 

farratges.  

     

Àmbit 5. ... i el Pallars transforma Catalunya 

5.1 Un gran salt endavant 

La construcció de les centrals hidroelèctriques del Pallars va permetre disposar 

d’energia elèctrica abundant i barata per a la indústria, l’enllumenat públic i el transport. 

Catalunya es va modernitzar i es va convertir en una de les principals zones industrials 

d’Europa. 
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5.2 Diversificació industrial 

Entre 1920-1936, a Catalunya es va diversificar la indústria. La vida domèstica 

quotidiana també va millorar. 

 

5.3 Enllumenat públic 

L’enllumenat públic va augmentar en potència i implantació, i es va estendre també als 

establiments comercials.  

 

5.4 Electrificació del transport 

A finals del segle XIX s’havia començat a electrificar el tramvia a Barcelona. El 1924 

es va inaugurar el Gran Metro de Barcelona i el Metro Transversal.  

 

Àmbit 6 – Continuïtat i expansió de l’explotació hidroelèctrica (1940-1985)   

6.1 Presentació 

La Guerra Civil espanyola va frenar la construcció de noves centrals al Pirineu. A finals 

dels anys 40 va començar un nou període expansiu que es va mantenir fins als anys 80 

amb ENHER, FECSA i HECSA.  

 

6.2 Insuficiència de la producció hidroelèctrica 

Malgrat l’expansió, la producció hidroelèctrica va esdevenir insuficient i es va situar en 

una posició cada cop més secundària respecte l’energia termoelèctrica i nuclear.  

 

6.3 Les noves centrals hidroelèctriques 

Entre 1946 i 1985, ENHER, FECSA i HECSA van construir 31 centrals 

hidroelèctriques a la Ribagorça, la Val d’Aran i el Pallars Sobirà. També van entrar en 

funcionament les de Mequinensa i Riba-roja, al tram inferior de l’Ebre.  

 

Àmbit 7. I ara, què? 

7.1 Present i futur de les hidroelèctriques 

En cent anys hem passat de no tenir llum elèctrica a dependre’n totalment. 

 

7.2 Cent anys de patrimoni hidroelèctric: + energia per a Catalunya 

Cent anys després, les infraestructures hidroelèctriques són un interessant patrimoni de 

tots. T’interessa? 

 

Peces del Fons Històric d’Endesa:  

-Rodet de turbina Pelton 

-Regulador de turbina 

-Transformador 

-Reòstat 

-Despatx d’enginyer 

-Tenda de campanya dels obrers 


