Tramvia Aeri Bicable Malpàs – Xerallo
FULLS DE PONENT nº 20. (10 - 9bre 2020)

Enllaç: Mines de carbó de Malpàs amb la Fàbrica de Ciment “Pirineo”
a Xerallo.

Termes: Malpàs, Castellars, Massivert, Sentís i Les Esglésies.
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PROJECTE ORIGINAL EL 1950:
UNA Y, DE XERALLO FINS VIU DE LLEVATA I D’ALLI UN RAMAL A ESCALES I
L’ALTRE A LES MINES DE MALPÀS.

A la revista IBÉRICA nº 212 de juliol de 1951 surt la descripció d’aquest telefèric bicèfal i el senyor Jordana
de cal Ferrer de Viu de Llevata en dona explicacions, és l’únic que en parla.
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GENESI DEL “TRANVIA AEREO”.
Una de les actuacions més audaces d'en Victoriano Muñoz i
Oms fou la construcció i posada en funcionament de la fàbrica
de ciment de Xerallo, la finalitat de la qual era proveir el ciment
necessari per la construcció dels embassaments d'ENHER al riu
Noguera Ribagorçana.
Per fer ciment, calia pedra calcària i carbó. A Xerallo, a la
conca de la Noguera Pallaresa, de bona pedra, tanta com
vulguis. Però el carbó, és a les mines de Malpàs, que està a la
banda de la Noguera Ribagorçana. I entremig, uns importants
serrats que fan la divisòria de les conques fluvials.
Per això que calia un tragí de camions pels abruptes colls de
Viu de Llevata i de la Creu de Perves, ara amb carbó i tornant
amb ciment. I si avui encara són uns ports durs, ens podem
imaginar com eren, amb una carretera de 20 quilòmetres estreta
amb forts pendents i recargolada i, amb uns camions primitius en
plena depressió franquista ...
Les obres de la fàbrica de ciment de Xerallo, amb la
instal·lació de tota la maquinària, van acabar els primers mesos
del 1950. El mes de març d'aquell any feien les primeres proves
amb resultats satisfactoris. L'absència de combustible que hi
havia a l'Estat espanyol va obligar els primers temps a haver
d'encendre el forn de la fàbrica amb llenya.
La capacitat per trobar solucions dels responsables d'ENHER, era incommensurable. Per a traginar el
carbó de les mines de Malpàs fins a la fàbrica de ciment de Xerallo van projectar, construir i muntar un
tramvia aeri des de Malpàs fins a Xerallo. Alhora, de retorn de les vagonetes, podia portar el ciment cap a
la zona de les obres, la conca del riu Noguera Ribagorçana. Un primer projecte preveia un format de Y
grega: de Xerallo fins a Viu de Llevata i d’allí sortia un ramal directe a la presa d’Escales i un altre cap a
les mines de Malpàs. Finalment es van decantar per fer-lo en línia recta de la fàbrica de ciment de Xerallo
a les mines de carbó de Malpàs. De fet, qui va fer construir el Telefèric va ser MIPSA.
El rentat del carbó es feia a Xerallo i, a Malpàs es van construir unes sitges per descarregar i
emmagatzemar ciment. El rentador era de MIPSA, només cal recordar el plet de la viuda de Salomó,
propietària de la fàbrica de llanes de Senterada contra MIPSA per embrutar el riu Bòssia amb el rentat del
carbó, contra MIPSA, no pas contra ENHER.
La construcció d'aquest cable aeri va començar l'any 1951. Va entrar en funcionament la primavera de
l'any 1953, i tenia una capacitat per a transportar vint tones per hora. En teoria, capaç d’absorbir les 200
Tn dia de ciment que podia fabricar Xerallo.
Aquest cable recorria una distància de 6.892 metres, amb 53 pilones, 1 estació d’Ancoratge i 2 grups
Tensors. Des de les mines de Malpàs, s'enfilava Castellars amunt, sobrevolava la riera del port d’Erta cap
a Massivert, sobrevolava el barranc de Salenques cap el Tossal del prat d’Hort1, i baixava fins a la fàbrica
de ciment de Xerallo sobrevolant el barranc de la Santa. Les vagonetes circulaven per l’esquerra.
(Text inspirat per Llorens Sànchez i Vilanova).
També es va fer un altre telefèric, monocable, de 870 metres per traginar 40 Tn/hora de la pedra
calcària des de la pedrera fins a la fàbrica i amb un desnivell negatiu de 35 metres, del qual no tenim les
dades tècniques i pel que diuen, sempre va funcionar correctament. Les vagonetes retornaven buides. El
21 de gener de 1953, el Ministeri d’Industria els va autoritzar a fer la instal·lació des del Lladrer, a la Roca
d’en Boruna, fins a la fàbrica, però Ignasi Puig de “Iberica” escriu el juliol de 1951 que ja funcionava. El van
tancar durant els anys 60s. Construït per “Garcia de Legarda Hijo).
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Al mateix mapa de ICGC hi ha escrit, segons l’escala, “Or” i “Hort”. Lo Ramon Consul fill de Massivert, Joan Casimiro del Pont
de Suert, el Jesus Sànchez “boer” de Senterada, l’escriptor Joan Obiols i el IGN diuen que és “Or”, Jordi Suils de la UdL, el Pep
Coll de Pessonada, la Ed Alpina, en Ramon Sistac i Vicén, el Nomenclàtor Català i Wiquipèdia diuen i escriuen “Hort” i el mateix
Joan Obiols escriu Hort. En Coromines, al seu “Onomasticon”, deixa entreveure el “Hort” (Hortafà, Hortoneda, Hortos a la vall
de Boí, Hortó, Hortons i etc) i Martí Boneta d’Aguirò, diu prop del seu poble hi ha un parell de Prats de l’Hort, ja que aquets
prats tenen un hort al costat. I en Josep de Sentís diu que ha escoltat una llegenda que diu que allí un potentat havia comprat
una finca tan gran com les seves monedes d’or (per pagar) havien circumdat el seu perímetre. A la Memòria de 1951, Prat d’Ort.
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Antecedents dels Telefèrics2.
Els telefèrics d’ús industrial, sobretot miner, van evolucionar molt a finals del segle XIX i primeries del
XX, ja que n’hi havia de diversos tipus, i quasi tots amb un denominador comú: només havien de baixar les
vagonetes carregades i pujar-les buides. A l’entorn de la vall d’Aran, a primers del 1900, a cada mina n’hi
havia un (Margalida l’any 1912 amb 2.600 m recorregut, Victoria també 1912 amb 2.200 m, Liat amb 14
quilometres, Urets/Montoliu, Forcalh/Orla, Pla de Tor/Reparadora, Bausèn l’any 1912 amb 7,3 qm, etc).
També a Parzán, a les mines de Liena i de Malla Ruego hi havia un entramat molt interessant de telefèrics
i vies Decauville, crec que també de 1912. Sobretot a Euskadi a les mines de ferro i en altres indrets de la
península. Gairebé cada mina o pedrera, volia un telefèric. Molts dels pirinencs construïts per la Maison
Etcheverry de Paris i complementats amb ferrocarrils miners tipus Decauville desmuntables i de via de 60
cms.
A Bonabé, a la capçalera de la Noguera Pallaresa, el fabricant francès de paper la Matussière, el 1902
en van instal·lar un per pujar 12 Tn/hora fusta al port de Salau i baixar-la al poble de Salau. 9,3 kms i, 91
pilones (de fusta a la vessant pallaresa i de ferro a l’Arieja). Com que arrencava a 1420 msnm, pujava a
2090 i baixava a 850, en un inici es pensaven que, gràcies al desnivell de 570 metres, amb un sol cable
tractor i per gravetat ja funcionaria .... van trigar 6 anys a fer-lo funcionar, després de plets, de dividir el
cable i posar-hi potents motors. Era Bicable sistema Otto Pohlig fabricat a Lió per la Maison Teste & Moret.
En un telefèric, sempre cal que hi hagi un punt ben fixat del cable carril (que sol ser la politja motriu de
sortida) mentres a l’altre punta cal que sigui mòbil amb contrapesos, a fi d’evitar sobrepressions que
podrien trencar el cable.
Bicable significa que hi ha
un cable “Rail/Carril”, immòbil,
per sobre el qual roda la
vagoneta i un segon cable
“Tractor”, “mòbil”, que és el que,
enganxat a les vagonetes, les
arrossega.
Hi ha una pinça que enganxa la
vagoneta al cable Tractor i que,
automàticament l’enganxa a la
sortida de l’estació i la
desenganxa a l’arribada.

El cable tractor, com
que esta menys tensat,
corre
el
risc
de
arrossegar-se per terra i
fer-se malbé. Per evitarho, a cada pilona hi
posen una politja i una
mena d’orelles per guiarlo a la politja. (Foto al
telefèric de Saldes (***)).
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Hi ha un llibre molt interessant, “Los funiculares y telefericos españoles” de Joan M. Gallardo, Monografias del Ferrocarril nº 6,
editat 1997, on expliquen tota mena de sistemes i artilugis aeris de transport. Llàstima que només parli dels habilitats per
transportar gent i res dels només industrials ni dels telecadires pels esquiadors.
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Telefèric de Malpàs-Xerallo.
El nostre es del tipus Bicable seguint el disseny dels alemanys de la “Bleichert & Co” de Leipzig.
Era més complicat pel doble transport amunt i avall, que exigia una potent motorització i unes pilones
reforçades..
En aquest cas, i com que el recorregut és molt llarg, es va decidir partir en dos el cable carril, posant
una estació fixa enmig del recorregut (Estació d’Ancoratge), entre les pilones 15 i 16 al Ban de Massivert. I
a més a més, cada un dels trams tenia una estació tensora entremig, de manera que el cable carril el van
tornar a dividir en dos. Total 4 trams. Així, mentres les vagonetes canviaven de cable carril a les estacions
Tensores i a l’estació d’Ancoratge, sempre continuaven enganxades a l’únic cable Tractor.
En el primer tram (1165 m), tercer (2326 m) i quart (1909 m), el cable carril era d’un diàmetre de 28 mm
i en el segon tram (1492 m), era més gruixut, de 36 mm, ja que hi havia el vano més llarg (831 m). El cable
Tractor (sempre el mateix) era de 28 mm (6x7x1).
Les vagonetes eren desembragables, com els millors Telecadires de Baqueira, per poder circular per
l’Auxiliar i pels petits circuits interns de Malpàs i de l’estació d’arribada a Xerallo per carregar i descarregar
tranquil·lament.
L’estació motriu del cable Tractor era a Xerallo i a Malpàs hi havia el seu contrapès (4000 kg).
El conjunt constava de tres parts ben diferenciades: La que enllaçava Malpàs i Xerallo, i dues de
petites: una a l’interior de Malpàs per descarregar el ciment i carregar el carbó i un de 235 m, l’Auxiliar,
que recorria la fàbrica de Xerallo per recollir el ciment. Les vagonetes que duien el carbó a Xerallo, podien
retornar carregades de ciment.

També hi havia 5 casetes
de vetlla del Telefèric, situades
en llocs clau: al 1r Tensor prop
coll de l’Hostalet de Massivert
o de Castellars, davant de
l’estació d’Ancoratge al Ban de
Massivert, dalt del Prat d’Hort,
sota el 2n Tensor i sobre la
fàbrica de Xerallo. Estaven
comunicades per una línia de
telèfon particular amb Xerallo
per informar de les incidències
immediatament.
El Ferrer de Viu, que hi
havia treballat de vigilant, diu,
que al sentir el telèfon a
Xerallo,
ja
abans
de
despenjar-lo,
aturaven
el
telefèric ...

Tot plegat, a priori, és una gran i atrevida obra d’enginyeria ... no estava pas mal pensada !
Com compensació del pas del telefèric, tan els veïns de Castellars com els de Massivert, van demanar
que els fessin la portada de la electricitat. Suposem que els de Sentís també i, els de Les Esglésies potser
ja la tenien ... Llàstima que al quedar deshabitat Massivert, la línia elèctrica s’ha perdut allí.
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Constructors del “Malpàs - Xerallo”
La construcció del telefèric es va fer seguint les indicacions de la Memòria presentada al Ministeri
d’Industria el 10 d’octubre de 1951, signada pel Enginyer de Mines, R. Claveria Roc. El B.O.E. de 28 agost
1952, pàgina 3913, publica una Ordre del 9 juliol 1952 del Ministeri d’Industria on autoritzen a fer-lo (****).
Acta de la Comissió Executiva Delegada de Enher del dia 13 de juny de 1950, on s’explica fil per randa les
intencions de l’empresa a l’hora d’executar el tramvia (****):
“14: Construcción de los funiculares aéreos de Xerallo, Viu, Malpàs y Escales.
La gerencia da cuenta del estudio del expediente de los funiculares aéreos de Malpas, Viu, Xerallo y
Escales, de lo cual resulta que han sido consultadas las siguientes casas:
Mauricio Ruiz Velasco (Astilleros Ruiz de Velasco, S.A. de Bilbao), Garcia De Legarda (Garcia de Legarda
Hijo de Bilbao), Quijano (Nueva Montaña Quijano, de Santander i que feia els motors Lanz per Getafe),
Franco Española (Sociedad Franco-Española de Alambres, Cables y Transportes Aereos, S.A.) y
Instalaciones Industriales.
De la comparación de las ofertas, resulta la de García de Legarda, por un total de Ptas. 11.869.000,
equivalente a 700.000 ptas el kilómetro; la oferta de Quijano resulta muy similar a la de Legarda; la de
Franco Española mucho más elevada, y la de Instalaciones Industriales bastante más barata.
La Comisión Delegada, considerando que la oferta de Legarda es la más estudiada y, por consiguiente,
la que ha de permitir ganar tiempo, aparte la seguridad que puede reportar un más largo estudio y, por
otra parte, la única que podría competir en coste, o sea la de Instalaciones Industriales, no es más que
fruto de un anteproyecto o mejor dicho, de más orientaciones de tipo general, acuerda elevar al Consejo
propuesta a favor de García de Legarda.”
Una bona pràctica de Enher, a la
seva revista “Ribagorzana”, va ser
publicar anuncis de llurs proveïdors.
Això ens ha ajudat a identificar-los.
Uns anuncis que surten publicats
repetidament a la revista Ribagorzana,
els de “Garcia de Legarda Hijo” de
Bilbao i de la “Sociedad FrancoEspañola de alambres, cables y
transportes aereos (SFE)” de Bilbao,
ens permeten imaginar que, degut a llur
trajectòria empresarial, la “SFE” com a
la proveïdora dels cables i, a “Garcia de Legarda Hijo” com proveïdora de les estructures metàl·liques i
instal·ladora de tot el entramat del telefèric “in situ”.
A Internet trobem Joaquín Larragoiti Larrakoetchea com
enginyer de “García de Legarda, Hijo” i el Ferrer de Viu el
recorda. Així dons, es pot establir que l’enginyer encarregat de
l’obra per part de l’empresa constructora era ell i l’encarregat
Julián Ormazábal Murua, també esmentat pel Ferrer de Viu.
Després, tots dos, van anar a muntar un telefèric a les mines de
Bedar, a Almeria, conegut com el cable “La Serena de Bédar –
Los Gallardos” de 4 kms, propietat de la firma “Hierros de
Garrucha” (filial de Duro Felguera), inaugurat el 1956 i tancat el
1970. També van construir el cable aeri de la mina Angustias (un
Monocable de gravetat amb només 2 vagonetes) i també la
instal·lació del Pla Inclinat del “Socavón General” en las
Cañadicas3.
Foto del full de liquidació de la nòmina setmanal de “Garcia
de Legarda Hijo” (la “setmanada” en deien abans) per Julian
Ormazabal Murua a les mines de Bédar.4
3
4

A “https://farodebedar.com” creat per Juan Antonio Soler Jódar, hi ha totes aquestes informacions i la foto..
No es veu pas gaire be l’any, i com que la família ho va enviar a JA Soler Jódar, no sabem si era de Malpàs o de Bedár.
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A primers de 1941 es va construir un telefèric tipus bicable de la
Bleichert&Co entre les mines de carbó d’Aspa (Saldes al Bergadà) i
Hostalets de 11,7 kms on també hi havia muntadors bascos. Es fàcil
imaginar que també podria ser obra del fill Garcia de Legarda5.
Els telefèrics miners de Bédar i de Saldes eren unidireccionals de
carga, només de baixada. Fins i tot, el de Saldes tenia un cable carril mes gruixut per la línia carregada, 32
mm, mentrestant la buida era de només 22 mm. I el cable tractor de 20 mm.
Foto del Tensor del telefèric de
Bédar, exactament igual que els de
Malpàs-Xerallo. (Foto de JA Soler
Jódar)

Si no es promocionen turísticament,
d’aquí uns anys, amagats dins de les
bardisses i protegits pels esbarzers, hi
haurà qui dirà que son obra dels
alienígenes marcians durant una
pretèrita civilització pre-humana ... i hi
faran
trobades
místiques
de
reconciliació estel·lar post-Covid !

5

“Els telefèrics de carbó, Saldes i Vallcebre”, Josep Picas i Antònia Prat, 2004, Zenobita Edicions de Manresa i “Els trens del
Bergadà”, Carles Salmerón i Bosch, 1990, Ed Terminus de Barcelona.
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DECADÈNCIA DEL “TRANVIA AEREO”.
Allò que havia de ser una solució, de seguida es va convertir en un gran problema: no podia anar a la
velocitat prevista, ja que carregat anava molt a poc a poc, sempre hi havia petites averies i caigudes de
vagonetes en les estacions de canvi de cable carril, funcionava intermitentment, no es podien fer les
càrregues previstes, es va haver de reconsiderar el disseny i fer diverses rectificacions arreu i, no es va
poder evitar les caravanes de camions tronats amunt i avall dels ports de Viu i de la Creu de Perves.
Un sol motor de 100 HP per fer anar 75 T de carbó avall i 75 T de ciment amunt, amb el fregament de
les 53 pilones, amb 3 vanos impressionants (un de 830 m i 2 d’uns 650) i el pes del cable tractor, unes 50
T6, sembla poca potència.
A més a més, Enher es va començar a nodrir de camions Pegaso nous (ENASA també era de l’INI7), el
destí del ciment a la part superior de la Noguera Ribagorçana va disminuir molt (el 1955 ja se havia acabat
la presa d’Escales, el que calia per Canelles ho duien amb camions per Àger i els Masos de Millà i el de
Mequinensa i Riba-roja amb tren cap a Lleida). El carbó de Malpàs no era prou bo per fer funcionar tot sol
el forn de ciment de Xerallo, i per rematar la feina, quan l’any 1956 Xerallo va ampliar la fàbrica amb un
nou forn danès Smidth, aquest ja podia utilitzar fuel-oil a ple rendiment (amb el temps, van condicionar el
forn antic de carbó pel ús de fuel-oil).
L’encarregat del manteniment del Telefèric, Lorenzo Otero 8, procedent de l’empresa instal·ladora, va
tenir un greu accident laboral el febrer de 1957, a l’intentar empalmar/entroncar un cable trencat a les
primeres pilones, aquest es va desenganxar sobtadament i li va segar el baix ventre i les parts i va morir
l’endemà a l’Hospital de l’Enher de Pont de Suert9.
Poc després es va abandonar el telefèric, al mateix any 1957. Al disminuir la necessitat de carbó de
Malpàs, les mines van entrar en recessió, van anar desfent la estació de sortida del telefèric i finalment
van tancar el 1969.
A Xerallo, van reconvertir l’Estació d’Arribada i l’Estació del Auxiliar en habitatges pels treballadors,
que encara hi són. Ho van fer a partir de la riuada del 15 de juliol de 1960 (****), en que el riu Bòssia, a
Xerallo, es va endur una sèrie de barracons / habitatges a la seva vora i va provocar la mort d’una dona 10.
Emilio Moreno Andueza, director general de la fàbrica de ciment de Xerallo, diu l’any 2018:
“Treien la pedra calcària de la pedrera que hi ha sobre el trencall, el esquistos en una altre pedrera a la
sortida de Xerallo riu amunt i el carbó de les mines de Malpàs. Peró com que eren antracites amb pocs
volàtils i molta cendra (60 %), hi afegien lignits de Mequinensa. El primer dipòsit de fuel, el feien servir,
sobretot, per engegar els forns del ciment, acompanyat de llenya, i un cop ben encesos i calents, h i
afegien el carbó ben polvoritzat. Peró el carbó de Malpàs diu que era molt dolent. Que ells feien el rentat
del carbó i que això embrutava el riu i que hi havia moltes queixes riu avall (regants, fàbrica de llana de
Senterada11, pescadors i etc).
Afegeix que li va presentar diverses vegades a don Victoriano els comptes del Telefèric de Malpàs, que
diu que era ruïnós: 33 treballadors, mal dissenyat per Garcia de Lagarda, averies constants, ruptura de
cables, vagonetes caigudes, etc. Que el final sempre s’havien de refiar dels camions. I que finalment li va
fer cas, aprofitant que havien d’instal·lar un forn nou, un Smidth danès de 150 m que funcionava amb
fueloil, també van “fuelitzar” el forn antic i van tancar el telefèric. Diu que les cisternes de fuel eren tipus
container, en tren fins a la Pobla de Segur i traslladades a camions fins a Xerallo. Afegeix que al tancar la
fàbrica el 1973, va fer mans i mànigues per recol·locar tot el personal, que a ell el van destinar a Cubelles
per construir una Central Tèrmica i que no es va endur pas cap paper ni fotos ni documentació”.
6

Vistes les “Caracteristicas de la Instalación”, hi havia un motor de 25 HP pel Auxiliar a Xerallo i manual a Malpàs.
INI era el Instituto Nacional de Industrial, fundat pel govern espanyol el 25 de setembre de 1941, per impulsar la
industrialització del país post guerra incivil. Va crear empreses en els sectors bàsics: drassanes, elèctriques, automoció,
energètiques, siderúrgiques i etc, entre elles Enher i Enasa (camions Pegaso).
8
Lorenzo Otero, nascut a Bilbao, era el responsable de l’empresa bilbaïna “Garcia de Lagarda hijo” per muntar el “Tranvia aereo
bicable” a Xerallo. A l’acabar la feina, fitxà per Enher com encarregat de manteniment del telefèric i es va casar amb Adelina
Loan, filla i germana d’empleats de Xerallo l’abril de 1955 i el juliol de 1956 van tenir una filla. Informació de Ramon Consul i de
Martí Boneta que ha parlat amb la viuda el 14 agost 2020.
9
Article del Diario de Zamora (07/02/1957) (****)
10
Diario de Burgos del dia 16 de Juliol de 1960 i Boletín Informativo d’ENHER, número 7 de 1967 (****)
11
Fàbrica de llana des de 1876, ara reconvertida en Casa Rural amb un museu amb els telers i una roda hidràulica de fusta.
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L’enyorat Llorenç Sanchez i Vilanova, escriu en els seus llibres sobre la fàbrica de ciment de Xerallo:
“Repetim que la realitat no acompanyà de bon tros les favorables expectatives que s’havien creat a
l’entorn d’aquesta obra, teòricament en el pensament dels seus promotors d’una utilitat indiscutible, i a la
pràctica però sotmesa als més diversos entorpiments, fins el punt d’acabar per fer-la inservible” i “Hem
d’insistir, però, que les coses no sortiren de bon tros com s’havien plantejat. Anys després, comentant
aquest aeri amb Victoriano Muñoz, a part del profund desengany que li causà llur fracàs, ens confessava
que no havia utilitzat la tècnica adequada, ni se l’havia dotat de suficient potència. En tot cas, les diverses
correccions que s’hi foren introduint, no aconseguiren fer d’aquesta instal·lació, l’eina providencial que
s’havia somiat. Tots els esforços i millores que s’hi esmerçaren, que no foren pocs, no aconseguiren de
fer-lo funcionar amb la garantia de seguretat i de continuïtat necessàries. Les averies eren constants, i
d’aquesta manera hagué de tornar-se inevitablement al transport rodat, per la ruta de Viu i de Perves.”
Josep Mª Jordana de cal Ferrer de Viu de Llevata12, nat el 1936, entrevistat l’estiu de 2020, diu que hi
va treballar, primer en el muntatge i després a les casetes de vetlla.
“Les averies quasi sempre eren les mateixes: es trencava (desfilava) un filferro del cable carril, les rodes
de la vagonetes s’hi enganxaven, l’arrossegaven i enrotllaven com si fos una molla (“cebolla” diu ell) fins
que feia descarrilar la vagoneta. Aleshores calia aturar immediatament el telefèric i un especialista s’havia
de enfilar dalt del cable i anar fins on hi havia l’averia per arreglar-la. Diu que un cop, entre les pilones 11 i
12, van caure 40 vagonetes, ja que la primera vagoneta, al caure, va trencar el fil del telèfon i el vigilant de
la 1ª caseta de vetlla no va poder avisar. Finalment, el vigilant de la 2a caseta, al veure que no venien les
vagonetes, va avisar. A les casetes de vetlla hi havia sempre un vigilant i un “mecànic engreixador” que
feia el manteniment de les politges del cable tractor. Pel entorn del telefèric disposaven de 2 o 3
“garrutxes”13, que utilitzaven els mecànics del telefèric que arreglar els cables esfilagarsats.
Afegeix que lo normal era que cada cop que hi havia averia, el telefèric ja no arrencava fins l’endemà i que
només funcionava de dia”.
“També diu que van obrir camins de carro (la de la Creu de Perves cap al Prat d’Or, la de la Colladeta de
Castellars, la de Massivert i una entre Xerallo i el 2n Tensor) per portar el material prop de les obres”.
“Recorda a Joaquín Larragoiti com el Jefe dels muntadors (i que sempre carrespejava amb les dents)14, un
tal Marcelino com encarregat de les obres, un tal Juliàn com especialista en cables i un tal Lorenzo, que
diu es va morir d’accident intentant entroncar un cable prop de les mines de Malpàs” 15.
També esmenta una sèrie de companys de feina: el Virgilio Boneta Espot de casa Maria de Viu
(engreixador i mecànic), Tomàs de Sabater (vetlla), el Roc de Sentís (vetlla), el Pepito de Pau
(engreixador), els Grima (vetlla), el Bitxeta de Malpàs i el Cravioto de Malpàs (engreixador i mecànic). No
recorda qui li pagava el jornal, si Mipsa, Legarda o Enher.
Ja en la Memòria presentada a Industria el 195116, s’escriu sobre la dubtosa qualitat dels cables espanyols
“la calidad de los materiales hoy disponibles en el mercado nos aconseja esta precaución”17 ... i es
proposa un motor de 50 HP, i a l’hora de la veritat, ensumant la poca potencia, la doblen.

En canvi, el petit Telefèric de la pedrera de la Roca d’en Boruna, de molt bona roca calcària, a la fàbrica,
sempre va funcionar bé.
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Fill d’una bona hisenda, com que no corrien diners a casa seva, va començar a treballar a Xerallo per poder cobrar una
setmanada, i així, si perdia jugant a cartes els dissabtes, podia pagar el porró de vi. Si no hi havia diners, no hi havia joc de
cartes. Va plegar, crec, el 1955 per cuidar-se de la hisenda familiar.
13
“Garrutxa” era un aparell que podia circular penjat del cable carril, amb l’estructura de una vagoneta sense el calaix, amb les
dues politges i amb una biga, o tauló, on anava assegut, i ben lligat, el mecànic i que l’empenyien uns companys des del terra
amb cordes fins el punt de l’averia.
14
Tenia Tuberculosi, fruit de la seva estada a la presó durant la Guerra Incivil de 1936-1939. Font JA Soler Jódar.
15
Marcelino Lasa va ser el encarregat de les obres, Juliàn Ormazábal Murua, especialista en cables, tot i que segons el seu fill,
Luís Murua, el seu nom era Luís Domingo Murua Lasa, i va treballar després a Almería (a Bédar al cable aeri de la Serena - Los
Gallardos l’any 1955 i 1956, Garrucha, Carboneras, Cabo de Gata…) i va tornar a Lleida a la empresa “Copisa” de Fecsa
(“https://farodebedar.com”).
16
Veure Annexa 1, Memòria de construcció de 1951 signada pel Enginyer de Mines, R.Claveria Roc, AHLleida.
17
Al cable aeri de la Serena - Los Gallardos, a Bédar, Almeria, 1956, també tenien els mateixos problemes amb el cable carril.
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Admirem l’empenta i l’obra de don Victoriano, però sembla que no mirava gairebé mai enrere, ja que els
tres grans problemes que va tenir Enher, ja els havien tingut altres empreses properes prèviament: a
Canelles amb les filtracions, exactament igual que a Camarasa les va tenir RFE en un substrat geològic
similar, la venda de la producció pròpia als consumidors finals, igual que EEC, ja que l’havia de vendre a
Fecsa a preu molt reduït i, amb el telefèric, igual que la Matussière & Forest a Bonabé-Salau. I aquest
l’havia de conèixer prou be, ja que l’any 1941, Mipsa va comprar el cable que hi quedava.
Don Victoriano anava per feina i estava dedicat en cos i ànima a l’Enher i, quan va voler resoldre el
tema del preu “polític” (baix preu) pel subministrament de electricitat a la Fecsa del Joan March (venent la
producció a l’EDF francesa a preu de mercat), el ministre Suances el va cridar a l’ordre (“contumaç error”
diu que li repetia el ministre cridant com un beneit) i se’l van carregar obligant-lo a dimitir i plegar l’any
1963.
No tenia prou “currículum”, ni formava part de la “casta” política de l’època ni volia entrar en els seus
tripijocs.18
Ell era ENGINYER, no pas “polític”.

La Carrutxa utilitzada pels mecànics per arreglar les
esfilagarsades del cable carril, s/ Ferrer de Viu de
Llevata. De fet, es el suport metàlic de les vagonetes.
El penjaven manualment per la pilona més pròxima i
amb cable carril lliure fins a l'averia.
Uns companys l'estiraven, o frenaven, amb cordes
des del terra.

Il·lustració imaginativa de com anava el mecànic
responsable de arreglar el cable esfilagarsat, al telefèric de
les mines de Bédar, Juan Girona. Es va fer soldar un quadre
de bicicleta i va engranar els pedals amb una roda dalt del
cable carril. Dibuix fet per Juan Antonio Soler Jódar, expert
de la mineria de Almeria i co-autor del llibre “Mines, cables,
railways, foundries, and mineral
loading” (“https://farodebedar.com”).
Foto dels fils dels cables recargolats
dels tramats al cable carril i que
produïen les constants averies, lo
que el Ferrer de Viu anomena
“cebollas”.
En els trams en que el cable anava
molt baix, segurament hi pujaven
amb escales (entre la pilona 1 i la 3,
prop de la Colladeta de Castellars,
dalt del Ban de Massivert, dalt del
Prat d’Hort, a la costa després del 2n
Tensor i poc abans d’arribar a
Xerallo) i en els vanos llargs, calia
aclarir el tram entre la pilona i l’averia
... més vagonetes a terra.

18

“Victoriano Muñoz, Enginyer”, per Llorenç Sànchez i Vilanova, Enher 1993, pàg. 115 a 124.
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Estació de les mines de Malpàs19

19

Aquest i els altres gràfics son del Fulletó original de Enher 1953. http://www.izard.cat/fp20annex2.pdf
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A dalt, vista de les sitges de
ciment el gener de 1953. Tot el
entramat de fusta, per on
circulaven les vagonetes, ara ni hi
és ni existeix aquest nivell, tot
enrunat per l’escombrera de
carbó.

Al mig, vista general de l’estació,
amb l’edifici de l’Arribada / Sortida
del Telefèric a la dreta, el març de
1953.
Aquest edifici fou dinamitat i les
restes
estan
tapades
per
l’escombrera de carbó.

I a baix el maig de 1953, ja a ple
rendiment. La vagoneta està
sortint de Malpàs carregada de
carbó, direcció cap a Xerallo.

13

Vista lateral de l’estació de Malpàs. Es veu l’estructura de fusta per on circulaven les vagonetes, per situarse sota l’edifici de dalt, per carregar-les de carbó i l’enorme Contrapès del cable Tractor.

Tensor nº 1, just a sota el Tossal de la Costera, prop del coll de l’Hostalet de Massivert (o Colladeta de
Castellars), entre les pilones nº 10 i 11. Novembre 1952. Els Contrapesos de l’esquerra es veuen més
grossos que els de la dreta, .... per que el cable era de 28 mm cap a Malpàs i de 36 cap a Massivert i aquest
volia més contrapès.
14

Estació d’Ancoratge al Ban de Massivert

Estació d’Ancoratge doble, entre les pilones nº 15 i 16, al Ban de Massivert. Aquí es on es dividia el
telefèric en dos, cable de 36 mm cap a Malpàs (a l’esquerra de la foto) i de 28 cap a Xerallo. Març 1953.

L’estació d’Ancoratge i la pilona nº 16, de 8,10 m d’altura, al Ban de Massivert. Març 1953.
15

Planells de l’Estació de Ancoratge al Ban de Massivert (**).
Aquí s’hi ancoraven els cables Carril que venien dels Tensors nº 1 i 2.

Tot i que com Estació per
fixar els dos telefèrics pot
semblar massa senzilla,
cal tenir en compte que
està ben compensada
pels cables carrils per les
dues bandes i ben clavats
al terra, a la base de
formigó.

Estat actual. Estiu
2020.
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Pilones nº 20 (de 3,08 m), 21 (de
4,04 m), 22 (6,16 m) i 23 (8,01 m),
al Tossal de Tous de Massivert.
Març 1953.

El Tensor nº 2 en construcció.

Tensor nº 2 a la Carena de les
Terres al peu de la pista de
Santaiscles,
en
construcció,
novembre 1952.
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Modelino de com funcionen les estacions Tensores.

Amplada del Forat dels Contrapesos: 2,42 m
Mida de les gàbies dels Contrapesos: 221 x 192 cms amb ferro en forma de L de 160 x 130 mm i 14 mm
de perfil, amb travessers de doble L a sota de 210 x 250 mm. (Dades del Tensor nº 1)
Les gàbies s’omplien amb blocs cúbics de 30 cms, de ciment armat amb pedres del país. Pesen molt, uns
65 kgs. A cada gàbia hi cabien entre 210 i 280 blocs, amb un pes màxim entre 13.300 i 18.000 kgs (pes
gàbia apart, 750 kgs).
Estació Tensora a ca la
Jana, al telefèric de
l’Espà als Hostalets, a
Saldes. Il·lustració de
Josep Picas i Antònia
Prat (*).
Telefèric
sistema
Bleichert construït entre
1941 i 1942, on hi van
participar treballadors
bascos (*).
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Tensor nº 2 a la Carena de les
Terres al peu de la pista de
Santaiscles, en proves. Març 1953.

Restes de les gàbies dels contrapesos, amb els netejadors
habituals: Casimiro, Nadal, Noray i Treviño. Només hi manca el
Cònsol de Massivert.

Tensor nº 2 a la Carena de les
Terres al peu de la pista de
Santaiscles, en funcionament, maig
1953.

19

Estació de Sortida de Malpàs, març 1953, amb el Contrapès del cable Tractor i Tensor nº 2 en proves, març
1953. Un misteri per mi, es com carregaven els pesats blocs de formigó a la gàbia del contrapès ...

Pilones nº 36, de 23,86 m i nº 31 de 7,05 m d’altura el 10 març de 1953 a punt per funcionar.
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21

22

Pilona nº 31 de 7,05 m dalt del
Tossal del Prat d’Hort, vista cap a
Malpàs, març 1953.

Pilones nº 18 (5,17 m), 17 (9,24
m) i 16 (8,10) amb l’estació
d’Ancoratge al fons, al Ban de
Massivert, tot entroncant el cable
Tractor. Març 1953.

Pilones nº 30 (5,25 m) i 31
(7,05 m) en construcció dalt del
Tossal del Prat d’Hort, vista cap a
Xerallo, agost 1952.
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Entroncador o Raccord per unir el cable Carril.
Aparell entroncador de cables, situat a la
Pilona nº 44 i, a sobre, diagrama de com funciona,
segons el Catàleg de AD. Bleichert&Cie de 1908.
El Ferrer de Viu en diu el “cuplo”, on
manipulant-lo va tenir l’accident mortal
l’encarregat del telefèric l’any 1957, Lorenzo
Otero.
Les bobines de cable carril que utilitzava Garcia
de Legarda solien mesurar 150/200 metres i
pesaven uns 500 kgs. A Malpàs-Xerallo, el cable
carril pesava 5,30 kg/m i el Tractor 3,1.

Aparell utilitzat per unir el cable Carril.
Constava de dues parts, una per cada cable i
estaven unides per una peça de rosques
invertides.
Per soldar els cables a cada part del
Raccord (Entroncador) ho feien amb Zinc
electrolític fos. (***).
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Estació d’Arribada a Xerallo del “Tranvia Aereo” de Malpàs.
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Març 1953.
Estació d’arribada i punt de
sortida del Auxiliar interior.
Avui
reconvertit
en
habitatges.

Setembre 1953.
Vagoneta
del
telefèric
Auxiliar
en
funcionament,
baixant cap a l’estació de gir i
Motriu i, després cap a la fàbrica
de ciment per carregar-ne.

6 novembre 1952.
Construcció de la estació
d’Arribada i de la Motriu i Gir
del Auxiliar intern a sota, just a
la dreta, a l’edifici blanc, hi havia
el rentador del carbó, ja que era
descarregat
a
l’estació
d’Arribada.
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A dalt esquerra, any 1950, poble vell de Xerallo just abans d’enderrocar-lo i a la dreta, any 1953 encara
amb un sol forn.

A dalt esquerra l’any 1953, l’entrada del telefèric Auxiliar a la fàbrica i a la dreta, l’any 1957 amb la
fàbrica ja amb els 2 forns i,
a sota, el 1965, quan ja han transformat les estacions del telefèric en habitatges 20 i encara no han posat
els filtres de la pols.

20

(Anúnci a La Vanguardia, 1960/10/01) (****) CONTRATISTAS: En oficinas ENHER Barcelona, Córcega, 368 (Construcción) y Pont de
Suert (Oficinas obras), se anuncia concurso de destajo para obras habilitación para viviendas de las Estaciones de ángulo y enlace teleférico, en
Xerallo. Presupuesto base: 1.919.523,18 ptas. Plazo presentación pliegos, día 15 de octubre, 12'30 horas. Condiciones en anuncio
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MEMÒRIES ENHER
1951.
Fábrica de CEMENTO. La Fábrica de Cemento “Pirineo», terminada ya en todas sus partes, ha venido produciendo,
fundamentalmente a título experimental de sus posibilidades de cantidad y calidad. Los resultados recogidos durante el
Ejercicio son satisfactorios.
Se está trabajando en un cable aéreo de Malpàs a Xerallo, que ha de quedar terminado en el tercer trimestre de 1952, para el
transporte del carbón desde boca-mina a pie de Fábrica, con lo que, asegurando la regularidad y abundancia del suministro de
materias primas, se conseguirá la cuantía y continuidad de producción precisas y requeridas indispensablemente en el próximo
año para el hormigonado de la Presa de Escales. Dicho cable se aprovechará, en su retorno, para el transporte del cemento
necesario en todo el sector de la Ribagorzana.
1952. Fábrica de CEMENTO Y TELEFÉRICO DE MALPÀS A XERALLO. La instalación del tranvía aéreo Malpàs-Xerallo que se ha
llevado a término en el presente Ejercicio, resolverá, tal como había sido anunciado en la Memoria anterior, la regularidad del
suministro de materias primas a la Fábrica y la evacuación del cemento a la zona de la Ribagorzana. La Enher compra la Mipsa.
1953. Fábrica de CEMENTO de XERALLO. Después de un período de pruebas, se puso en servicio el Tranvía aéreo bicable
Malpás-Xerallo, que al transportar el carbón desde las minas de aquel pueblo a la Fábrica y el cemento desde ésta a la
instalación de carga de camiones de Malpás, suprime el transporte de carbón por carretera y facilita el del cemento hasta las
obras, al evitar el paso de los puertos de Perbes y Viu de Llevata, de aquel pueblo a la Fábrica y el cemento desde ésta a la
instalación de carga de camiones de Malpás.
1954. Fábrica de CEMENTO de XERALLO. … se ha procedido a una importante ampliación de la Fábrica con el natural objetivo
de su consiguiente aumento de producción. Realizada ésta en gran parte, prevemos su terminación y puesta en marcha para
fines del año 1955.
1955. Fábrica de CEMENTO. Siguiendo la programación establecida y de conformidad con la autorización oficial alcanzada, se
desarrolla la ampliación de la Fábrica de Cemento de Xerallo, con la instalación de un segundo horno, de una capacidad de 400
Tm. diarias, y unos nuevos molinos.
Carreteras y Obras: Este capítulo de las obras de la Empresa adquiere cada vez una mayor importancia, puesto que se llevan
construidos, al final de este Ejercicio, 53 Kms. de carreteras y 133 Kms. de pistas. .
Cabe destacar entre los trabajos ejecutados, la construcción, en tiempo record, de la pista que discurriendo por el valle
de San Nicolau, asciende hasta el Portarrón de Espot (2.430 m. de altitud), realizada con motivo de las obras del Salto de Caldas
y precipitada por la visita de S. E. el Jefe del Estado; la variante de la carretera de Pobla de Segur a Pont de Suert, afectada por el
embalse de Escales; el ramal de Estopiñán, de 8 Kms. de la carretera de Purroy-Ager, el cual reduce considerablemente la
distancia entre Canelles y las demás obras de la Empresa aguas arriba de aquélla ….
1956. Fábrica de CEMENTO. La fábrica de cemento de Xerallo .... en febrero se pudo encender el segundo horno y en junio
entró en servicio el nuevo molino de clinker correspondiente a la ampliación de la fábrica.
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Com que no sé pas trobar cap més document als arxius adients, s’agraeix aportar dades i millores sobre
aquest treball. Escriure a feliu@izard.cat de Lleida.
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Camions Pegaso que van substituir el Telefèric Malpàs - Xerallo.

www.izard.cat
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A dia d’avui, 10-9bre-2020, les 53 bases de formigó de les pilones hi són, i estan numerades segons el
fulletó de Enher de 1953, amb color blau Lanz Bulldog. Moltes estan embardissades i difícils de veure,
hem aclarit el que hem pogut i d’altres estan dins de prats tancats. Les estructures de ferro ja no hi són
(només queden restes en 4 pilones) i en diversos trams queden restes dels cables tirats per terra i mig
soterrats per la vegetació, sobretot entre Xerallo i el Tensor nº 2.
Per visitar-les, cal anar amb estisores d’esporgar, guants, vestits llargs i calçat adient, respectar
els prats tancats i el bestiar que hi sol pasturar.
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