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TORROJA ME FECIT

Lleida, Juliol 2018.

Fons Izard-Llonch de Lleida

Capella del Sant Esperit al
“Parc Nacional Aigüestortes i
estany de Sant Maurici”.

Ara ja no hi es pas, ........ oi ?
Que se n’ha fet, ................. ?
Qui l’ha destruït, ................ ?
Qui l’havia de protegir, ...... ?
La capella es va construir l’any 1953 i el decret de la creació
del Parc Nacional d’Aigües Tortes i Sant Maurici el 21
d’octubre de 1955 .................. doncs ja hi era !!!!

Visió dels ARQUITECTES
Capella del Sant Esperit a les Aigüestortes de Boi.

14 ABR 2016
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La capella del Sant Esperit va ser dissenyada per l’enginyer Eduardo Torroja i construïda el 1953 a 1.500m d’altura
a la part alta de la Vall de Sant Nicolau (Vall de Boí, Alta Ribagorça), una de les entrades més excepcionals a
l’actual Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici. Va ser enderrocada a principis dels 90 degut al seu mal
estat de conservació.
La seva situació –entremig d’uns meandres del riu abans de precipitar-se vall avall a través del Salt de Sant
Esperit, que li dóna el nom- era lloc de pas d’excursionistes i pescadors i, durant l’hivern, la neu cobria tot el
paratge durant bona part de la temporada. La seva orientació a Nord, protegia contra el fred vent d’hivern i era
refugi necessari per donar protecció al visitant ocasional.

Una plataforma de granet acollia l’elegant cúpula apuntada, element estructural brillant, construïda a base de
peces planes de ceràmica, lleugerament armada, que eren els materials que es podien transportar a peu, en
motxilles i burros, des de la part baixa de la Vall.
La particularitat de la construcció era l’enorme obertura de la façana Nord –que arribava als 8m d’altura, el que
seria una casa de 3 plantes- , que suposava una gran debilitat a la vora de “la closca”. Gran coneixedor d’aquest
fet, l’Enginyer Torroja va dissenyar un entramat de barres que convergien en diversos punts i suportaven una creu.
Aquesta solució, aparentment ornamental, era un sistema de trava de barres posttesades amb l’objectiu
d’enrigidir les vores de l’apuntada volta contra el vinclament. Torroja defensava aquesta solució posant per
davant la intuïció sobre el càlcul en la creació de formes estructurals, i encara podem trobar testimonis de la
seva obra a tota la Ribagorça.
La capella, faltada de manteniment i en molt mal estat, va ser enderrocada per constructors locals i encara es
recorda amb la lògica tristesa d’haver perdut una part de la història recent de la nostra construcció.
Dècades després alguns ens plantegem si convindria reconstruir-la de nou, i homenatjar, així, els que van fer
possible la seva construcció.
Tots aquests detalls han estat explicats durant dècades pel professor Robert Brufau a l’assignatura d’Estructures
1 a alumnes de primer curs d’Arquitectura, a qui li agraïm i li reconeixem la seva tasca acadèmica i professional
durant tants i tants anys en favor del manteniment del patrimoni arquitectònic.
Col·laboració en la recerca de Carles Serra Hartmann. Imatges de l’Arxiu del COAC, CEC, IET i particulars.

(Visió dels ARQUITECTES)
LA CAPELLA DEL SANT ESPERIT D’AIGÜES TORTES
Ja fa molt temps, a l’edat de 15 anys, vaig visitar el paratge d’Aigües Tortes. Amb els meus amics d’aleshores férem una petita
excursió pel parc natural, ja que aprofitant l’afecció a la pesca del pare d’un d’ells vam poder viatjar des de Lleida al lloc. Recordo
aquella excursió com la meva primera aproximació a l’alta muntanya del Pirineu.
Visitar el lloc i descobrir aquell territori, llavors bastant verge, em fou una gran novetat. El net i assolellat estany de Llebreta, el riu de
Sant Nicolau amb les aigües clares i mil serpentejants, l’estany Llong amb el refugi del mateix nom ben a prop d’ell, la pujada al coll
del Portarró, la vista sobre la cubeta glaciar de l’estany Rodó encerclada per les crestes de Colomers, els prats i boscos que em
permeteren l’observació furtiva d’algun isard ..., formen el retrat idíl·lic d’aquell paratge en la meva memòria.
Però a més del refugi de l’estany Llong una, entre d’altres edificacions, humanitzava especialment aquells indrets. Era la capella del
Sant Esperit, situada en un petit clar del bosc de les mateixes “aigües tortes”. Els minsos coneixements d’arquitectura, que jo tenia
llavors, no en varen impedir d’apreciar una certa singularitat en aquella construcció, concebuda amb la forma d’una gran clasca d’ou
com a trencada, o més bé incomplerta. Em semblà com una deixalla natural d’alguna bestiola pretèrita.
Temps després, el meu destí d’arquitecte m’ha permès un coneixement més acurat de la capella. La figura d’Eduardo Torroja és un
pas obligat per entendre un important capítol de l’arquitectura contemporània o moderna, i no només de la del nostre estat. No vull, ni
toca aquí, glosar la seva personalitat ja que no és necessari per coneguda, ni tampoc perquè no em cal fer el ridícul davant
d’afirmacions ja fetes. Com la de Frank Lloyd Wright, quan manifestà que Eduardo Torroja fou el més gran enginyer viu en el seu
temps ... (encara vivien Nervi i Freyssinet). Si més no vull, i crec avinent, parlar de la pròpia capella, d’aquella obra que tot i essent
molt petita resumia i sintetitzava el pensament que Torroja tenia sobre l’arquitectura.
La capella del “Sancti Espirit” fou bastida el 1953. El motiu de la seva construcció i emplaçament fou oferir un petit refugi en el paratge
d’Aigües Tortes. Segons una descripció del propi Torroja, aquest va concebre la capella com una mena de vela inflada al vent i
col·locada sobre una basament amb forma de barca. En canvi, i com era convenient, l’orientació de l’obertura es donà a contravent.
Potser per formalitzar-la el varen inspirar les fulles caigudes dels arbres, surant avall sobre l’aigua del riu de mil i una branques i
recolzes de la vall de Sant Nicolau. Però aquesta mitja clasca, no era també un absis literalment apropiat, o un préstec, de les
esglésies de la Vall de Boí? La cobertura (i l’edifici en sí mateix) estava formada per una mitja volta construïda amb tres fulls de rajola,
revestits exteriorment per un arrebossat de morter lleugerament armat (la mateixa tècnica que a l’església de Pont de Suert). Per
estabilitzar el perímetre de l’obertura de la volta, Torroja va pensar un sistema de tirants d’acer ancorats als fonaments en dos punts, a
mena de xarxa de teranyina, que a més de les seves funcions estructurals qualificava la façana principal (que era el forat de la volta) i
l’accés a l’espai interior, que subtilment restava diafragmat respecte l’exterior per aquest subconjunt estructural. D’aquesta concepció
mereixen comentar-se dos aspectes:
Primer: Entendre que l’estructura és l’element necessari i suficient per definir íntegrament l’arquitectura. Aquest és el concepte
fonamental en què Torroja basà tot el seu pensament arquitectònic. L’estructura exclusivament defineix l’espai i la forma, sense
afegits, sense disfresses i sense ornaments addicionals. Reiterant-ho: L’ètica de l’arquitectura és que l’estructura ha de donar la
resposta justa a la funció, a la forma i a l’estètica.
Segon: Té a veure amb la tècnica i amb el sistema constructiu. La concepció estructural de la capella conduïa al límit expressiu de la
tècnica constructiva de la tradicional volta de rajola ceràmica. Torroja, que fou un enamorat i entusiasta elaborador i desenvolupador
d’estructures laminars de formigó armat, aquí emprà la rajola (potser en la utilització reinterpretada de la tradicional volta de rajola, en
algunes de les seves obres, hi va tenir a veure l'ascendència catalana de la seva família). A la capella del Sant Esperit la volta ho era
tot, el vertical i l’horitzontal. La volta no tenia el molt típic atirantament en el pla horitzontal, sinó que el tenia en el pla vertical. La volta
no era només aparent a l’interior, era i definia també l’exterior. Era la màxima unitat formal, funcional i constructiva. Una sola volta, un
sol element estructural, era l’edifici. D’alguna manera s’acomplia la utopia del més és menys. I era també la modernització de la
tradició constructiva, l’aprofitament d’allò que encara és vàlid, comprovat i a l’abast dels mitjans constructius possibles en un lloc i
temps determinats. Aquella capella resumia tot un compendi de saviesa, intel·ligència, sensibilitat i sentit comú. Era Arquitectura i era
Art.
Retornant al fil inicial de la meva història comuna amb la capella del Sant Esperit, malgrat la meva afecció a l’alta muntanya i malgrat
la meva condició d’arquitecte, no recordo haver-la vist mai més al natural. En posteriors travessies de muntanya, al parc d’Aigües
Tortes, sempre he passat fregant aquell indret sense tornar a contemplar-la. Ha estat com una falta, o pecat de passivitat i desídia, no
fer el petit esforç d’apropar-m’hi en qualsevol d’aquelles ocasions ara ja perdudes per a sempre (pensava amb indulgència, el proper
cop ja ho faré...).
Fa pocs anys, les autoritats del Parc Nacional decidiren acabar d’enderrocar i retirar les restes de la capella (a finals del anys 80 ja
havia perdut la volta de cobertura), per l’estat de ruïna que oferien degut a l’abandó secular. Em vaig sobtar en pensar com aquella

capella, que havia estat un element tan característic d’Aigües Tortes, estava condemnada a desaparèixer del tot per a sempre.
Aquella construcció de presència tan acostumada pels amants de l’excursionisme al nostre país potser s’esborraria de la seva
memòria i, de segur, no en formaria part de la de les generacions futures.
Avui, tot reflexionant amb la vall de Boí, la recent declaració de Patrimoni Mundial de les seves esglésies romàniques i la nova
valorització del Parc Nacional d’Aigües Tortes i Sant Maurici, no puc més que sentir-me dolgut i decebut. Perquè tots aquests
processos de reconeixement aparent dels valors històrics, naturals i culturals d’un territori, són tan estrets i limitats de volada que es
permeten la desaparició d’un element altament interessant com la capella del Sant Esperit, sense detectar ni la seva importància ni el
seu valor. La desaparició de la capella del Sant Esperit ha estat el resultat d’un tracte semblant al de l’eliminació de les construccions
obsoletes de les obres hidroelèctriques del Parc Nacional. I la capella del Sant Esperit era, per a mi, un important element patrimonial
de l’arquitectura de la vall de Boí. Hi ha a la vall alguna obra d’arquitectura moderna que s’hi pugui assimilar en importància? si n’hi
ha, quantes? Quines són? ... En la resposta a aquestes preguntes hi baso l’afirmació precedent.
Quant a la responsabilitat de la pèrdua, no veig que aquesta sigui exclusiva de la insensibilitat de les administracions i institucions
competents (Direcció del Parc, Ajuntament, Consell Comarcal, Departament de Cultura...), també ho és de totes aquelles entitats i
particulars que han de tenir sensibilitat respecte el patrimoni construït. Les associacions i col·legis professionals d’Enginyers i
Arquitectes en tenen una part important. Els historiadors de l’art també. Fins i tot jo mateix, per la meva passivitat, en no haver
despertat l’interès de les, moltes vegades adormides, associacions i institucions a les que pertanyo. Tots en som una mica
responsables. Mals temps corren pel nostre patrimoni arquitectònic si no el sabem valorar i defensar oportunament. Pitjors temps
corren encara pel patrimoni d’arquitectura moderna, ja que avui els criteris de valor es mesuren massa sovint per l’antigor o el pedigrí
estilístic.
Quins estigmes té l’arquitectura moderna que entorpeixen la conservació i permanència de les bones obres dels seus mestres!
Quants diners hagués costat restaurar en el seu moment la capella del Sant Esperit? Segurament no massa. Quant costaria
reconstruir-la avui? Certament moltíssim menys que el pavelló d’Alemanya de Mies o el d’Espanya d’en Sert, tots dos reconstruïts a
Barcelona. Quantes obres d’autor amb prestigi internacional tenim a les terres de Lleida? En una mà hi sobren dits per comptar-les.
Quin valor pot acreditar la pèrdua cultural de la capella del Sant Esperit per a la Vall de Boí? No té preu. Reconstruir la capella fóra
un acte de constricció cultural, un enriquiment del Parc Nacional i un triple homenatge: a Eduardo Torroja, a l’arquitectura moderna i al
romànic de la Vall de Boí.
Crec que les institucions públiques, professionals i culturals de les terres de Lleida haurien de recolzar i cooperar amb el projecte de
reconstrucció de la capella del Sant Esperit, endegat per la
Fundació Eduardo Torroja a iniciativa i petició lògica i legítima
d’en José Antonio Torroja, fill de l’autor (notícies diari Segre
24-10-1999 i 05-03-2000). L’única qüestió que em preocupa
de la reconstrucció és la intenció de fer-la en un altre lloc
diferent de l’original i fora del Parc Nacional. No hi estic
d’acord. Crec que la reconstrucció s’hauria de fer en el mateix
lloc que havia estat, per diversos motius: Primer, i el més
determinant, perquè allí hi era. Segon, perquè no hi ha cap
impediment perquè sigui així (la capella no enterbolia en
absolut l’indret, cosa que s’ha argumentat en algun moment.
Si de cas tot el contrari). Tercer, perquè el propi Parc Nacional
recuperaria una riquesa cultural perduda. I quart (encara que
és un argument una mica mal intencionat) perquè si es tractés
d’una obra del romànic o del modernisme el canvi de situació
segurament no s’hagués proposat mai (ni tampoc l’enderroc).
Al Pallars Jussà, prop de Xerallo i en plena muntanya, Torroja
construí el 1952 la capella de l’Ascensió. Hauríem de vetllar
per la seva permanència, si encara existeix... però, tot plegat,
potser és esperar massa.

Carles Sàez Llorca, arquitecte. Juny de 2001
(Publicat Revista DAU, nº 14 el 2001)
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Postal Oficina Municipal de Turisme de la Pobla de Segur nº 5017

Postal Edició Suñé de Valls nº 8

Postals Escudo Oro nº 360

Postal Ediciones Arribas de Saragossa nº 2113

Postal Ediciones Pergamino nº 573

Postal Campaña i Puig-Ferran Serie II nº 50077

Postal Escudo Oro nº 307

Postals Edicions Figuerola de Barcelona

Postal Edicions Figuerola de Barcelona

Postal Oficina Municipal de Turisme de la Pobla de Segur nº 460 i Postal Anònima.

Postals Campaña i Puig-Ferran Sèrie II nº 1481 i Sèrie I nº 1450

Postal anónima

i

Postal Iberia Escudo de Oro.

Visió dels TURISTES:

2.- Aquesta capella, com la moderna església
de El Pont de Suert, és obra de l’enginyer
Eduardo Torroja que va ser, també, president
de l'ENHER. Era (doncs, ara, ja no hi és) una
obra original, un oratori-aixopluc en forma de
petxina o vela inflada. El seu contrast amb
l'entorn natural no era, però, del gust de
tothom (en Cela va dir que "era como una
concha de apuntador" i d'altres visitants
opinaven que vulnerava la bona relació que hi
ha d'haver entre arquitectura i paisatge...). En
qualsevol cas fa uns anys que, -diuen- pel
seu mal estat, va ser desmuntada -pels
responsables del Parc- del lloc on estava i (que
sapiguem) no s'ha tornat a muntar en cap altre
lloc més.

Postal ENHER Oct 1956-025

i

Postal Campaña i Puig-Ferran Sèrie II nº 1450

Fotos Familiars:

Fotos família Lola Moli de la Pobla Segur.

Fotografies família desconeguda d’un Enginyer: 3 primeres 1962 08 23 i 2 restants 1959 10 12

Foto família Robert-Foguet de Sabadell. Sant Jaume de 1973.

Visitants il·lustres ......

PRESA DE CANELLES

Quan les ermites eren modernes: Ermita

de l'Ascensió a Xerallo (1952)

Per Eloi Aran Sala. Dll, 22/08/2016 a Betel. Arquitectura, Art i Religió

Va haver-hi un temps de gran activitat a la Ribagorça, a mitjans del segle passat, vinculat a les
grans obres dels seus embassaments per part de les companyies hidroelèctriques. Un dels
personatges més importants d'aquesta època va ser l'enginyer Eduardo Torroja, el màxim
especialista en construccions de formigó armat de la península ibèrica en el seu moment. Torroja va
deixar tres obres emblemàtiques de temàtica religiosa al Pirineu lleidatà: L'Església nova de El
Pont de Suert (consagrada el 1955), la Capella del Sant Esperit al Parc Nacional d'Aigüestortes i
Sant Maurici (del 1953), i l'Ermita de l'Ascensió a Xerallo (construïda el 1952). Mentre que
l'Església de El Pont de Suert ha rebut un cert reconeixement i manteniment, el recorregut de les
seves altres dues obres de temàtica religiosa ha estat més dissortada: La Capella del Sant Esperit
va ser enderrocada a principis dels anys noranta i l'Ermita de l'Ascensió ha romàs tancada i en un
cert estat de deixadesa fins a la seva reobertura al culte durant aquest estiu.
L'estat de deixadesa de l'Ermita de l'Ascensió i la seva reobertura (2016) per a l'estiu i la Setmana
Santa va vinculat a la mateixa història del poble de Xerallo, que depèn del municipi de Sarroca de
Bellera. Xerallo va aparèixer com a conseqüència de la necessitat d'habitatge per als treballadors de
la fàbrica de ciment que ENHER va construir a la zona a mitjans del segle XX i que es va inaugurar
el 1950 per abastir de ciment de qualitat les obres hidroelèctriques de la Ribagorça. El cens de 1970
atribuïa a Xerallo encara 388 persones. Després del tancament de la fàbrica de ciment, el 1973, el
poblat s'anà buidant, i els seus habitants van quedar reduïts a 13 el 2005. El poblat, tot i que buit, ha
quedat dempeus i en aparent bon estat, ja que les cases han estat reaprofitades com a habitatges
de segona residència. (NR: fins i tot hi ha abandonada una promoció de nous habitatges dels darrers
anys). La reobertura al culte de l'Ermita de l'Ascensió ha estat interès, doncs, dels nous estiuejants.

Per
accedir
l’ermita
de
l’Ascensió,
s’ha
d’agafar
el
desviament que hi ha al final de
l’avinguda Pirineus. Es pot pujar en
cotxe amb certa dificultat i caldria
cimentar el camí, des del qual
s'arriba a l'ermita per una
escalinata que demanaria un cert
manteniment o bé a un petit pla a
nivell de l'accés. L'ermita consta
d'una gran coberta a dues aigües
de formigó armat, de forma
triangular tot seguint la diagonal
de la seva planta quadrada. La
carenera de la coberta s'eleva i
s'obre cap a la vall, contrària a la
pendent, i se sustenta sobre murs
de formigó recoberts amb pedra i
un pilar-creu en el seu extrem més
elevat que caracteritza i significa l'ermita en el seu entorn amb una gran potència visual. Entre els
murs i el pilar de la creu exterior apareix un espai obert cobert amb una vidriera vertical
perpendicular a la pendent de la coberta. En aquest espai obert i sota cobert entre la vidriera i la
creu, es disposa la campana, la qual requereix reparació.
Un cop s'accedeix per la part baixa de la coberta, aproximadament en la diagonal de l'ermita de
planta quadrada, ens trobem amb un espai
que s'eleva tot ell cap al vitrall amb una força
plàstica molt expressiva. A banda i banda del
vitrall trobem les pintures de l'artista lleidatà
Víctor Pérez Pallarés, realitzades sobre un
suport tèxtil encolat al mur que requereix
manteniment, amb la mateixa temàtica de
l'Ascensió. Tota la composició arquitectònica i
pictòrica dirigeix la vista cap a una
representació de l'Ascensió que presideix
l'espai. Donat que l'ermita és preconciliar, es
va posar l'altar encarat al gran vitrall. Hi havia
una creu blanca de fusta entre l'altar i el vitrall
que posteriorment, quan es va posar un altar
de cara al poble, es va traslladar i fixar al
costat de l'entrada a la sagristia. Hi ha un
emplafonat de lames de fusta separat per
unes llates de la paret, just a sota de les
pintures, que en el seu moment devien
contenir il·luminació i que caldria recuperar. El
fals sostre és format per plaques de suro
pintat de blanc que s'està descolgant per
temes d'humitats. En definitiva, es tracta d'una
ermita referent pel patrimoni sacre modern a
Catalunya que caldria recuperar i valoritzar.
(NR: A dia de avui, el de la Mare de Deu
d’agost de 2017, encara hi es, i sembla ben
cuidada. Cal demanar la clau a baix al poble)

Església Nova del Pont de Suert
L'església de l'Assumpció del Pont de Suert, coneguda al municipi amb el nom
d'Església Nova, va ser construïda com a conseqüència del marcat augment
demogràfic que va suposar l'arribada de l'empresa hidroelèctrica ENHER al Pont
de Suert i va ser consagrada el 7 de setembre de 1955.
El desenvolupament del projecte arquitectònic el va dur a terme el Sr. Eduardo
Torroja Miret, amb la col·laboració del Sr. José Rodríguez Mijares. Les pintures
interiors i la talla de la Verge de l'Alta Major són obra de la pintora Maria Röesset
i el relleu de la portada i la resta d'escultures, de Jacinto Higueras Cátedra.
A la planta, l'edifici es resol en una sola nau, rematada amb un absis definida, en
la seva planta i secció, per l'espiral logarítmica, com a possible símbol de la
resurrecció.
La nau es cobreix amb una volta apuntada de cinc trams, cada un resolt amb làmines que s'adapten a un arc
apuntat. A l'espai entre els lòbuls triangulars s'allotgen llosetes de vidre que deixen entrar la llum de l'exterior.
De la base de cada lòbul arrenca un nínxol que fa la funció de capella lateral.
La volumetria de la nau es complementa amb dos petits volums: el Baptisteri i la Capella del Santíssim
Sagrament. El baptisteri està cobert per una triple cúpula, oberta en el centre. La Capella del Santíssim
Sagrament té forma de pinya o d'aglà, resolta amb una única cúpula salpicada de petites llosetes de vidre
amb forma d'estrella, per deixar entrar la llum natural.
El conjunt del temple es complementa amb un campanar exempt de 16 metres d'alçada, creat amb tres
braços a 130 graus cada un, en secció creixent en alçada i rematat per una coberta cònica.
Pràcticament només es van invertir dos materials en la construcció d'aquesta obra: maons per a les voltes i
carreus de granit per al revestiment.

Ajuntament del Pont de Suert.

http://elpontdesuert.cat

Postal Oficina Municipal de Turisme de la Pobla de Segur nº 444

ETM-373. Iglesia parroquial en Pont de Suert (Lleida)
Id.: ETM-373
Ingeniero: Eduardo Torroja Miret
Arquitecto: José Rodríguez Mijares
Promotor: Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (E.N.H.E.R.)
Fechas: 1952 (proyecto) . 1953-1955 (obra).
Tipo de obra: Edificación.
Descripción de la obra
La Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, como promotor y constructor encargó a
Eduardo Torroja y al arquitecto José Rodríguez Mijares el proyecto de una iglesia para construir en
el barrio que se formó alrededor de sus instalaciones en el pueblo de Pont de Suert, en pleno Pirineo
leridano.
Aunque la iglesia tiene una concepción tradicional, tanto en la planta con nave principal con capillas
laterales adosadas y ábside semicircular, a la que se adosan dos capillas de planta circular, como al
inspirarse en las portadas de transición entre el románico y el gótico en la fachada principal o utilizar
el concepto de “campanile italiano” en el campanario exento; sin embargo, las estructuras y la
realización son modernas, dando una imagen singular.
Como han apuntado Fernández Ordoñez y Navarro: “El interés de esta obra radica en su
construcción laminar a base de rasilla ligeramente armada. La cubierta de la nave principal se
resuelve mediante lóbulos de tres capas de rasillas, con curvatura variable, que tienen su base en
unos nichos, de generatriz elipsoidal, que forman las capillas laterales de la nave”. Para ello, la
empresa Investigaciones de la Construcción (ICON), realizó pruebas con modelos reducidos que
permitieron llevar a término la obra. En ella también intervinieron la pintora Marisa Räesset y el
escultor Jacinto Higueras Cátedra.
A diferencia del resto del legado documental de Torroja, en este caso, se conserva toda la
documentación, incluidos los diseños del mobiliario y elementos decorativos.

