Fulls de Ponent nº 11.

R.F.E. “ME FECIT” 100 anys fa.
CONFLUENCE DAM

1982 11 08. Limnimarques a Camarasa i Alós de Balaguer.

“Inundación de la Central de Camarasa 25-29 octubre de 1937”. Informe fet per Fermín Plá Teisseire, Cap de
Camarasa – Sant Llorenç, publicat a la revista “A.D.Fecsa” el desembre de 1967.
Per Capdella van passar 500 m3/seg., a Camarasa la presa desaiguava uns 1.300/1.450 m3/seg i a Lleida 3.550
(Fontseré dixit).
El 1982, a la Confluència, podria haver passat un cabal punta prop dels 4.000 m3/seg.

Petita Història de la “CONFLUENCE DAM” / CAMARASA / DOS RIUS.
Fou el fet més important en la vida camarasina a començament de segle XX i no només per la magnitud de les obres sinó
per la transformació social que va suposar en aquell moment i en l'esdevenidor. La Canadenca era el nom popular de
la Barcelona Traction Light and Power que havia estat fundada a Toronto (Canadà), per el Dr. Fred Stark Pearson, encara
que la seva filial va ser legalitzada a Espanya com a Riegos y Fuerza del Ebro i que executà les obres d'aprofitament
hidràulic de la Noguera Pallaresa. El conveni entre l'Ajuntament i la companyia RFE es negocià durant molt temps, à
jutjar per la documentació municipal consultada: el 1912 ja se'n parlava, però no va ser fins al 30 de juny de 1917 que
se signà. En aquest contracte s'acordava que RFE havia d'instal·lar l'enllumenat al poble; el preu de la llum pública seria
gratuït els primers deu anys, el 50% els següents cinc anys, i de tarifa mínima després; l'enllumenat particular pagaria el
30% de la tarifa mínima durant deu anys. La Companyia es comprometia a pagar la portada d'aigua potable a Camarasa
i a construir l'entrada del poble pel camí del Vall. A canvi, l'Ajuntament cedia gratuïtament els comunals de
l'embassament i els ocupats per les línies elèctriques. RFE els va fer la carretera.
El Dr. Pearson, fill de l'Ambrose i l'Hannah, va néixer a Lowell, Massachusetts, el 3 de Juliol
de 1861 i va morir juntament amb la seva dona el 7 de maig del 1915 davant de les costes
d'Irlanda a bord del transatlàntic Lusitània el qual es va enfonsar al ser torpedinat per un
submarí alemany.
Es va graduar amb diplomes d'Enginyeria Química, elèctrica i Minera, convertint-se després
de la graduació en director de la Sommerville Electric Light Company
El primer viatge que fa el Dr.Pearson a Barcelona va ser al Juny del 1911. va arribar a la
capital catalana en el seu propi vagó llit, en un llarg recorregut que el va dur de Londres a
Barcelona, passant per Irún i Madrid i es va hostatjar al Gran Hotel Colón, una joia
modernista situada a la cantonada de la plaça de Catalunya amb el passeig de Gràcia. En
aquest hotel va ser on el Dr.Pearson i l'enginyer Carles Montañés van mantenir una llarga
conversa continuació de la mantinguda unes setmanes abans a Londres, exposant-li el
projecte d'electrificació de Catalunya.
Fer complir el contracte li va costar molt a l'Ajuntament, sobretot pel que fa a les obres d'abastament d'aigües. El 1921
la Companyia Riegos semblava disposada a parlar-ne, potser perquè aquest mateix any ja es començava a tractar la
construcció de la presa i central de Sant Llorenç de Montgai. El 1927 van començar les obres. Al final li va tocar el rebre
a la monumental sinia del Reg de la Roda dels horts de Camarasa.
Els aspectes tècnics de la construcció de la presa de Camarasa els coneixem pel
llibre de Josep Mª Martínez Roig (pura meravella), i els de “La Canadenca” a
través d’en Xavier Tarraubella, Martí Boneta o de Llorenç Sánchez Vilanova. Es va
haver de construir primerament la carretera des de Balaguer fins a Camarasa.
Riegos va bastir després la carretera entre Camarasa i els Dos Rius pel marge
esquerre del Segre, que tingué un cost elevat perquè el pas era estret i calgué
edificar ponts i murs de contenció. La carretera finalitzava en una passarel·la que
travessava el riu i era utilitzada pel pas de persones. Ja a l'obra, i al marge dret
del riu, es va construir un funicular per poder remuntar les càrregues que
abastien una planta per a la fabricació del formigó in situ. A l'alçada superior de la
presa actual hi havia una sèrie de trams de ferrocarril de via estreta, amb
locomotores americanes Porter per transportar materials de l'obra, completaven
la part principal de la instal·lació dos espectaculars blondins que permetien el
trasllat i material d'un marge a l'altre del riu la Noguera Pallaresa, així com al cos
de la presa . Algunes màquines utilitzades, com les grans excavadores Bucyrus,
procedien de les obres del canal de Panamà. Molts dels materials i maquinària
necessaris per a l'obra van arribar fins a Balaguer amb el tren de la Sucrera de
Menàrguens i, fins a l'obra, mitjançant els famosos “trens Renard”. L'any 1918 es
va edificar el pont d'accés a la central amb material reaprofitat del ferrocarril de
Sarrià, propietat també de RFE.

Projecte de la presa i la central de Camarasa i vista prèvia a les obres.

El tren de Menàrguens, en els seus orígens, es va projectar per a poder fer el transport de la remolatxa cap a la fàbrica
de sucre de Menàrguens. Llavors, les plantacions de remolatxa ocupaven grans extensions de terreny a la Noguera,
l'Urgell, el Segrià, les Garrigues i la Llitera. Aquest Trenquet va començar a ser construït l'any 1899 per la societat
Manuel Bertran i Cia., un industrial de Barcelona, i la seva inauguració definitiva no va ser fins a l'any 1.905. El seu
recorregut era Mollerussa, El Palau, El Poal, Bellvís, i Térmens, on hi havia la bifurcació que cap a la dreta arribava a
Vallfogona i Balaguer, i cap a l'esquerra arribava fins a la Sucrera de Menàrguens. El 31 de desembre de 1950 va fer el
seu últim viatge.
A la presa s'hi van utilitzar 218.000 m3 de formigó, a més de pedra natural per donar consistència i abaratir-ne el cost.
L'execució de la presa es va fer en poc temps, entre novembre de 1917 i setembre de 1920, quan ja funcionaven dues
turbines de la central. Entre l'abril de 1920 i el gener de 1924 es van bastir les comportes de la presa. La presa de
Camarasa fou una obra importantíssima, una de les primeres de planta corba i en el seu moment va ser la més alta
d'Europa, amb 103 metres d'altura màxima sobre la base. L'amplada a la coronació és de quatre metres i fa 300 metres
de llarg. L'embassament ocupa 624 ha i la seva capacitat útil és de 112.600.000 m3 (dades actuals del embassament).
A sota, una locomotora Porter treballant a les obres de les comportes i el pont sobre el riu Segre, provinent del tren de
Sarrià. Aquest pont se’n va anar riu avall el 1982. Gran riuada, llàstima que la Noguera Ribagorçana no va donar ni una
sola gota d’aigua ..... si no, a Lleida, fins el 2n graó de la Catedral Nova, millor que el 1907 !

L'aspecte tècnic de més difícil solució fou, però, el de les filtracions de l'aigua del pantà. El subsòl estava format per
roques calcàries dolomítiques permeables (Karst), per les quals s'escorria l'aigua, amb unes pèrdues que l'any 1925 eren
de 14,46 m3/seg. La solució al problema va ser enginyada pel geòleg Maurice Lugeon, que va proposar barrar el pas a
l'aigua fent una pantalla impermeable a base d'injeccions de carbonet, sorra i ciment a pressió. La companyia que va
executar les obres entre 1927 i 1931 fou François Cementation and C. Lid que va haver de
construir dos túnels a banda i banda de la presa per poder-les dur a terme; en aquestes
tasques hi treballaren uns 400 obrers. Entre els anys 1936 i 1937 es va completar les
injeccions, i encara se'n van fer des del 1953 fins al 1960.
Maurice Lugeon, nascut el 10 de Juliol, 1870, Poissy, Francia i mort 23 de Octubre, 1953,
Lausana, Suïssa. Geòleg Suís, un dels pioners en la teoria de tectònica de plaques. La unitat
"Lugeon" (en honor a Maurice Lugeon) permet calcular el coeficient de permeabilitat K de la
roca en m/s, que equival 1 l/min/m2 sota
una pressió de 10 kg/cm2.
L'època de construcció de la presa i la
central és coneguda a Camarasa com "el
temps dels treballs", i va suposar un
trasbals important en la vida local. Van
arribar a la localitat gran quantitat
de treballadors, es calcula que uns 3.000. Els testimonis orals
expliquen que eren homes joves, molts dels quals dormien a les cases
del poble, a les palleres o als corrals, d'on els pagesos havien tret les
gallines per dur-les a l'era. N'hi havia que anaven a dormir a la
Maçana i a Sant Llorenç de Montgai. Els caps s'hostatjaven a les cases
importants i els capatassos llogaven habitacions. A Camarasa
augmentaren els serveis i s'establiren més botigues (per exemple, es
van duplicar les carnisseries i pastisseries, que llavors eren quatre);
també acudien camions de venda ambulant diàriament.
Per atendre els ferits a l'obra l'empresa Riegos va habilitar primer una tenda de campanya al pla del Llenç (prop del pont
vell). Després va construir el campament de l'Hospital, on a més hi havia un servei de menjador econòmic per als
treballadors, una botiga i una caserna de la Guàrdia Civil que vigilava les obres. Al segon campament van construir-se
les cases pels enginyers encarregats de l'obra, que després van aprofitar els caps de la central. Les cases d'estil colonial
anglosaxó estaven envoltades per jardins victorians.
La gernació que treballava als Dos Rius ha estat
descrita de manera molt gràfica per un testimoni oral:
"Quan els treballadors plegaven a les cinc de la tarda
durant una hora la carretera de la Central a Camarasa
es veia fosca de la gent que hi baixava fins al poble."
Durant els treballs
va arribar la llum
al poble.
Van
augmentar
els cafès i també
el joc; fins i tot hi
havia
jugadors
professionals.
La prostitució va
acompanyar
el
fenomen
poblacional.
Hi havia sis locals
on s'hi exercia
amb més o menys categoria: uns eren locals d’artistes , altres només cases de
prostitució. Hi havia prostíbuls al nucli urbà, com el cafè la Maña, al carrer de Sant
Antoni, on encara es pot veure restes d'un grafit que anunciava un "servicio
esmerado", però s'ubicaven preferentment a la carretera que duia a la central: la
Madame, el Merendero; la mateixa Maña s'hi va traslladar.

LOCOMÒBILS.
1 de Juliol 1919 un tren Locomòbil John
Fowler (màquina de vapor) arrossegant les
espirals de les turbines, procedents de
Balaguer.
Lo que es veu no es pas un Renard, es un
Locomòbil John Fowler amb remolcs de dos
eixos.
Els Locomòbils, tractors de vapors, similars a
les màquines de tren petites, però adaptades
per circular pels camins, van ser inventats
pels britànics (inventors de la màquina de
vapor i amb molt, i bo, carbó).
Normalment funcionaven amb carbó, però
també ho podien fer amb fusta.
Podien arrossegar 2, 3 o 4 vagons de dos
eixos ben carregats (10 Tm cada un).
RFE en va matricular a Lleida 4 unitats, del
L-62 al L-65, de la marca John Fowler de
Leeds (UK).
Per posar-los en marxa havien d’esperar
unes 3 hores (calia escalfar l’aigua i que
agafés pressió).
Anaven al pas, i podien portar una persona
al davant amb una bandera per avisar al
carros i altres vehicles de que en
venia un, ja que els era molt
laboriós maniobrar i frenar.
A la foto se’n veu un al pas pel
Monestir de Santa Maria de Bellpuig
de les Avellanes, traginant una
locomotora Porter (després també
treballarien a Camarasa) i una
virolla pel forn de la fàbrica de
Ciment de Susterris.
El
gran
inconvenient
dels
Locomòbils era que tota la tracció la
feien en les enormes rodes del
darrera, i en terrenys humits,
deixaven
unes
roderes
molt
marcades i espatllaven els camins.
A la vall de Moror, els més vells, al
veure un tractor enganxat al fang,
encara diuen “S’ha embarrancat
com un Renard”.

TREN RENARD.
El Tren Renard va ser un
invent d’un coronel militar
francès de la Normandia.
Preocupat pel mal que el
Locomòbils
feien
als
camins,
va
idear
un
remolc amb 3 eixos, el del
mig “tractor”, a traves de
la
presa
de
força
connectada al motor del
vehicle tractor, de manera
que tots els vagons també
traccionaven el conjunt, i
que ja no calia que el
tractor tingués aquelles
rodes tan enormes que
espatllaven els camins. Va
fer una “joint-venture”
amb la casa Daimler, que
li va proporcionar tractors
amb motor d’explosió,
rodes normals i amb una
presa
de
força
que
connectar directament als
remolcs.
RFE va matricular a Lleida 4 unitats, del L-58 al L-61, de la marca Daimler.
A la foto de dalt es
veu un Tren Renard
original a la Pobla de
Segur. A sota, el
mateix
tractor
a
Tremp, però amb el
radiador
engrandit
notablement.
Cal
suposar
que
per
pujar el port d’Àger
carregats, s’havien
d’escalfar molt (com
un 600 fa 50 anys).
Popularment, es va
donar el nom de
Tren Renard a tots
els
conjunts
que
circulaven pel país
amb
vagons,
be
fossin
Locomòbils
John Fowler o bé
tractors
Daimler
arrossegant remolcs
Renard amb motors
d’explosió.

La vaga de la Canadenca.
Durant la construcció de la presa i la central va iniciar-se a Camarasa un
dels esdeveniments més decisius de la lluita del moviment obrer a inicis
del segle XX a Catalunya.
El Diari de Lleida del 5 de desembre de 1918 informava que els obrers de
la Canadenca a Camarasa s'havien declarat en vaga per l'actitud de la
Guàrdia Civil, que feia escorcolls als obrers a l'entrada a les obres, i la
reclamació d'augment de sou en 1,50 pessetes el jornal i el pagament
doble de les hores extraordinàries. Aquest dia la situació ja devia ser tensa perquè el diari explica que la Guàrdia Civil
havia portat al jutjat de Camarasa un capatàs dels magatzems de la Canadenca i un venedor de diaris de la Societat
Obrera (un sindicalista que repartia propaganda) per haver promogut escàndol a la via pública i haver arribat a les mans.
Començava d'aquesta manera l'anomenada vaga de la Canadenca. Testimonis orals recorden la resistència dels obrers
que van constituir un comitè de vaga que tenia la seu en un corral del carrer Santa Maria, on es cuinava amb calderes el
ranxo col·lectiu. Encara que hi va haver esquirols, no es produïren incidents greus durant el conflicte.
Salvador Seguí Rubinat, (Tornabous, 1886 - Barcelona, assassinat el 1923), conegut com “El
noi del Sucre”, fou un dels líders més destacats del moviment anarcosindicalista de
Catalunya de principis del segle XX.
Foto: Salvador Seguí amb Salvador Quemades (esquerra) i Ángel Pestaña (dreta).
De professió pintor, ja des de molt jove va mostrar inquietud per les idees llibertaries;
seguidor de L'Escola Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia, en la seva formació autodidacta
també va relacionar-se amb personatges culturals i polítics de l'època, con Francesc Layret,
fundador de l'Ateneu Enciclopèdic Popular.
El dia 16 de desembre la Federació Local Obrera de Lleida va decidir convocar vaga general si en el termini de quatre
dies no se solucionava el conflicte dels obrers de la Canadenca entre el governador civil de Lleida i el Comitè Directiu de
la Federació. La vaga s'havia estès a Lleida. El 6 de febrer de 1919 van ser acomiadats vuit obrers de la Canadenca a
Barcelona i els altres obrers de l'empresa secundaren la vaga a la capital. Les gestions amb Mr. Lawton, director gerent
de la Canadenca, però, van ser infructuoses. Les posicions dels obrers s'enduriren i Barcelona es quedà sense llum ni
força, sense tramvies ni periòdics. El govern va intentar militaritzar les centrals de la Canadenca d'arreu, i a Camarasa hi
arribà un regiment de cavalleria. La vaga, però, no es va aturar i a principis del mes de març s'havia estès a altres llocs:
Vilafranca, Igualada, Terrassa, Molins de Rei i Cerdanyola. Es temia l'inici d'una revolució. La vaga s'havia convertit en un
assumpte polític de primer ordre i per això el president del govern, el comte de Romanones, va enviar al sotssecretari de
la Presidència, Marote, com a interlocutor. Finalment el 19 de març arribà el principi de solució de la vaga, i s'oferia als
obrers la readmissió de vaguistes, la llibertat els empresonats pel conflicte, l'augment de sou entre 100 i 500 pessetes al
mes, la jornada de vuit hores, el pagament d'una quinzena del mes de febrer i tot el març i el jornal íntegre en cas
d'accident laboral. El reingrés a la feina es féu a partir del 22 de març. A Camarasa la vaga havia durat tres mesos i mig,
però els obrers sabien que l'havien guanyada.
Aquesta vaga no es pot entendre sense tenir present la força de la CNT, el sindicat anarquista que, després del congrés
de Sants de juliol de 1918, havia decidit una estratègia nova de lluita: el sindicat únic. El conflicte d'un col·lectiu
implicava tots els obrers d'un sector i no només els d'un ofici. Així, un conflicte que s'inicià amb les reivindicacions dels
obrers de la Canadenca de Camarasa es convertí en un afer que afectà el sector de l'energia a Catalunya. El paper jugat
en aquest conflicte per Salvador Seguí, secretari de la CNT catalana, va ser clau per dirigir l'estratègia, per mediar en les
negociacions i per convèncer els obrers i refredar el conflicte. Aquesta
vaga va ser una de les fites del moviment obrer català, que va
aconseguir el reconeixement de la jornada de vuit hores.

http://www.cel.cat/webcami/CAMARASA/index.html
Extret de la web del Centre Excursionista de Lleida i del Arxiu IzardForrellad de Lleida.
Texts extrets del llibre "Camarasa" de Dolors Domingo Rúbies, Edit.
Cossetània - Col·lecció La Creu de Terme.
* Fotografies facilitades pel senyor Paquito Gessé i la Fundació Endesa.

Lleida, maig de 2019.

