Fulls de Ponent nº 6.

St Jordi 2020.

“ESBORRANY”

KELLER versus COLOMINA
Centenari casa Keller 1917 – 2017

1

Autor: © Feliu Izard
Editor: © Museu Hidroelèctric de Capdella
Lloc i Data: Capdella 2020
Fonts:
(Veure també Bibliografia)
Museu Hidroelèctric de Capdella
Fons Històric d’Endesa
Postals d’època de l’Arxiu Izard-Forrellad de Lleida.
Revista EIX del MCTecCat de Terrassa nº 3 de 2017).
Arxius particulars de la Pobla de Segur, Manel Gimeno, DavSon, Josep Maria Subirà Blanch i de la UEC de
Barcelona.
Fons Ritz de Molinos, tresor fotogràfic dipositat al Museu Hidroelèctric de Capdella.
Agraïments

Al Fons Històric d’Endesa per les memòries del Consell d’Administració de EEC i fotos, a l’Eva Perisé, al Manel
Gimeno i a la Puri i el Jaume per llurs coneixements de EEC. A la Sígrid Remacha, pel seu interessant treball sobre
el “Hospital de Cartró” i el descobriment dels catàlegs de Ribas i Pradell, a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, a
Josep Maria Subirà Blanch i als actuals guardes del refugi, la Marta “Pobleta” i el Gerard Garreta, per les fotos
aportades, així com al Museu Hidroelèctric de Capdella que ha obert les portes de bat a bat, a Pau Farré, a
Joaquim Llop i a Llorenç Sanchez Vilanova (EPD) per la seva extensa i generosa bibliografia.
.

Logos

2

INDEX
A.- Introducció.
B.- Introducció institucional.
C.- Consideracions globals prèvies.
1.- Primeres fotografies a l’estany Colomina.
2.- Rapport anual de 1924 de EEC P i T.
3.- Com feien les obres de les preses als estanys.
4.- Pavellons de Ribas i Pradell.
5.- Cases dels directius.
6.- Hotel Energia.
7.- Colònia escolar.
8.- Altres edificis / pavellons de fusta de Ribas y Pradell.
9.- Refugi Colomina.
10.- Hospital de cartró.
11.- Qui era en Keller ?.
12.- Que va fer en Keller ?.
13.- Obres mestres d’en Keller a Capdella.
14.- Keller a la Ribera de Cardós: treballs a l’estany de Certescan.
15.- Keller a Andorra.
16.- Keller a Aran, als treballs de l’estany mar de Valarties.
17.- Transport & produccions de EEC. Amunt i avall.
18.- Fabrica de ciment de EEC. La Pobla de Segur.
19.- Els damnificats de Capdella.
20.- L’ombra del senyor Emili Riu.
21.- Miscel·lània.
22.- Bibliografia.

3

A.- Introducció.
Aquest treball es la resposta a una demanda feta a primers de 2017, on em demanaven fotografies d’època del
refugi Colomina, i de quan es va construir, deien, aviat farà 100 anys.
Busco i remeno pel meu arxiu, i lo que trobo son unes postals fetes per Adolf Zerkowitz durant una excursió que
va fer al Pallars, Aran i Maladetes l’estiu de 1918, en que surt l’estany Colomina, però sense cap mena d’edifici. En
diuen que si la posició del fotògraf no era la adequada, que si s’havien fet obres i havien enlairat l’edifici i etc.
Vaig al mateix lloc exacte, i ara es veu molt be l’edifici, i les fotografies mes velles que disposem de la casa Keller
ens mostren que, efectivament, l’han ampliat, però que no l’han pas recrescut.
Els que si es cert, es que aquests edificis, desmuntables i traslladables (construïts per Ribas y Pradell),
els canviaven de lloc segons les necessitats de la companyia EEC.
S’han estudiat a fons els Rapports de EEC de 1915 fins 1924 i les Memòries de la Junta d’Accionistes de 1913 fins
1930. El Rapport de 1924 sembla fet pel enginyer Albert Keller, primordial per entendre les obres a la vall del
Flamisell. Consten d’una primera etapa, entre 1911 i 1914 per posar en marxa la central de Capdella i ser els
primers en subministrar energia elèctrica en quantitat industrial a l’àrea metropolitana de Barcelona, una
segona etapa entre 1915 i 1922 i una tercera etapa a partir de 1923 fins 1931. Al començament de la 3ª etapa es
quan creiem que edifiquen la casa Keller, avui refugi Colomina de la FEEC.
I un cop posats a estudiar el tema, l’interès augmenta i s’amplia fins a límits insospitats en origen, amb la figura de
l’enginyer Keller com a pal de paller i els pavellons de fusta de Ribas i Pradell adornar-lo. Aquesta publicació n’és
el resultat.
Moltes gràcies.
Feliu Izard de Lleida.

B.- Introducció Institucional.
Ara que esta de moda lo de la “Recuperació de la Memòria Històrica”, a la vall Fosca també ens interessa la
nostra “Memòria Hidroelèctrica”, punt de referencia del motor econòmic més important de la nostra vall. A falta
dels ramats, de les vaques i de la “No nata / avortada” estació d’esquí, bons son els turistes, i més els de qualitat
cultural-històrica que s’interessen per on va començar la revolució industrial catalana a primers del segle XX.
Tothom s’omple la boca parlant del Sr Fred Starck Pearson, però aquí tenim al Sr Emili Riu i els nostres estanys
que es van anticipar als de RFE, tant en el començament de les obres com per subministrar electricitat en
quantitat industrial al conglomerat fabril metropolità de Barcelona.
El enginyer suïs Albert Keller es qui va dissenyar i dirigir la perforació de les cales al fons dels estanys
mentrestant l’empresa Ribas y Pradell es qui va construir els pavellons i les cases de fusta. Tant l’un com l’altra
son qui imprimeixen el segell característic de la Vall Fosca.
Aviat obrirem un “Centre de Documentació Hidroelèctric” en un dels edificis de Ribas i Pradell, que esperem sigui
un punt de referencia pels millors investigadors. L’Ajuntament de Torre de Capdella hi esmerçarà tots els
esforços que calguin per que la realitat superi les expectatives.
Estem orgullosos d’aquest estudi, i per que aquest elevat nivell d’investigació, o amor per la Vall Fosca, no
s’aturi, que en sabem d’en Lion Mouraille i Dou ?
Directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, Eva Perisé.
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c.- Consideracions globals prèvies:
a) El novembre de 1911 es crea l’empresa Energia Eléctrica de Cataluña (EEC). Dos mesos després s’inicia la construcció
de la carretera d’accés a la vall del Flamisell. Entre 1912 i 1913, a la capçalera de la vall del riu Flamisell, en el terme
de Capdella es treballa a un ritme frenètic, fins aconseguir posar en marxa la primera gran central hidroelèctrica de
caire industrial del país, el 28 de gener de 1914. A pesar de l’esclat de la Gran Guerra Europea (1914-1918), les obres
continuen per connectar la vall de Rus i la construcció de la central de Molinos i, no es fins el 1923 que fan les grans
cales al fons dels llacs.
b) Les primeres obres són, fonamentalment, als estanys de les conques de Estany Gento i de Tort, represant-los i llurs
desaigües (just per sota dels fonaments de les preses), concentrant tota l’aigua cap l’estany Gento, el canal (per sota
el carrilet Decauville) fins a la cambra d’aigües, els 2 funiculars de Capdella i les canonades de pressió, la central
hidroelèctrica de Capdella i la línia de transport fins a l’àrea metropolitana de Barcelona.
c) La segona etapa consisteix en treballar a la conca de Rus per desviar l’aigua cap a l’Estany Gento via l’estany de
Fosser i la construcció de la central de Molinos.
d) A partir de 1923, fan les “cales” al fons dels estanys, obres de gran envergadura tècnica, dirigides pel enginyer suïs
Albert Keller.
e) Pavellons prefabricats de fusta per situar als llocs de treball de la zona dels estanys: Subministrats per Ribas i Pradell
de Granollers, són modulars, desmuntables i “a mòbils”, o sigui, que els canviaven de lloc segons les necessitats de
les feines a fer.
f) Pel que fa a la documentació, resulta complexa la seva consulta. Els arxius rellevants a Capdella, prèvia la seva
catalogació eren dipositats al Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat . Aquets eren els que quedaren desprès dels
canvis d’empresa de EEC a RFE, de RFE a FECSA i, ara Endesa, i també afectats per una guerra incivil molt dura, i
diferents canvis de domicili de llurs seus centrals a Barcelona i dels variats dipòsits. Finalment una part dels arxius
no rellevants i una part de copies dels rellevants desprès de ser esporgats per algun que altre “jefe custodi” infidel,
van desaparèixer quan es van automatitzar les centrals als anys 90. Cal recordar la riuada del 1937, que va afectar la
central de Capdella i el tancament, molt conflictiu, de l’empresa “Ribes y Pradell”, que van perjudicar greument llurs
arxius. I fins i tot diuen que hi ha una cava soterrada al Penedès, a Sant Sadurní d’Anoia, amb
documents de Fecsa.
g) Per tant, els investigadors i/o
estudiosos del tema estan mancats de
dades fidedignes de la pròpia empresa i,
immergits en un munt de llegendes dels
que “diuen que ...”., o be de
publicacions fetes d’oïda.
El Sr. Keller i la portada d’un catàleg de
Ribas y Pradell presumint de la feina feta a
Capdella.
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1.- PRIMERES FOTOGRAFIES A L’ESTANY COLOMINA.
La primera excursió documentada i fotografiada, i posteriorment postalejada (Pobla de Segur, vall del Flamisell,
Espot, Salardu, Hospital de Vielha, Maladetes i Graus), la fa Adolf Zerkowitz el juliol de 1918 (Butlletí del CEC, nº
285-286 de 1918, pàg. 243 a 245), on es veu l’estany de Colomina i la presa, però no es veu pas cap edificació prop
de la situació actual del refugi.

A dalt fotografia feta per Adolf Zerkowitz el dia 26 juliol de 1918, sense cap edifici al collet de l’estany Colomina i,
a sota, la feta el dia 23 agost de 2017 amb el refugi Colomina ben present.
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A l’esquerra fotografia feta per Adolf Zerkowitz el dia 26 juliol de 1918, sense cap edifici al collet de
l’estany Colomina i, a la dreta, la feta el dia 23 agost de 2017 amb el refugi Colomina ben present.

A l’esquerra fotografia feta per
Adolf Zerkowitz el dia 26 juliol de
1918, sense cap edifici al collet de
l’estany Colomina i, a sota, la feta
el dia 23 agost de 2017 amb el
refugi Colomina ben present.

En aquesta foto de dalt, se hi veu
un pal de electricitat, que servia
pel
funcionament
de
les
perforadores per fer les obres de
les preses dels estanys de Mar,
Colomina, Frescau i Saburó, però
no hi ha cap edifici a la vista.

Es pot assegurar, que la casa Keller,
l’any 1917 no estava pas situada on
ara hi ha el refugi Colomina.
Això no vol dir que l’edifici, com que
eren “amobils”, no estigués pas situat
en un altre indret.
Per lo tant, tindrem una segona
oportunitat per celebrar un segon
Centenari més endavant i, esperem,
que els Coronavirus en ho permetin.
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Primera fotografia coneguda de l’estany Colomina. Ja havien fet la trinxera de 6 metres (cota 2295 msn) per instal·lar les
vàlvules de sortida i fer la presa per aixecar el nivell de l’aigua uns pocs metres, fins a la cota 2310 msnm. Originalment la
cota de sortida l’aigua era de 2301 msnm. Després, durant l’any 1923 i 1924 el van calar fins a la cota 2260 msnm.

Vista general dels estanys de la capçalera del Flamisell.
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Extracte d’una excursió feta l’any 1929 per Joan Danés i Vernedes, publicat al butlletí del CEC 1931, on glosa les atencions
rebudes per part del personal de EEC a la casa Keller i als transports industrials de la companyia: funicular de Capdella,
carrilet Decauville i funicular de l’Estany Gento. Danés escriu que Keller hi vivia tot l’any, cosa difícil de capir tenint en
compte que, a l’hivern, sempre s’aturaven les obres a la zona dels estanys.
Cal recordar que l’estany Gento te el rècord peninsular de temperatura
mínima, -32º el 2 de febrer de 1956 !
Postal d’en Zerkowitz, de la mateixa edició de les anteriors i, que correspon
just a la mateixa excursió esmentada, enviada el 27 de novembre de 1919.
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2.- Rapport Anual de 1924 de EEC P. i T.
En el “Rapport Anual de 1924” de EEC, apartat “Conservación y Obras”, es llegeix que a l’estiu de 1923 han començat les
obres del “calé” al fons dels estanys de Mar i de Colomina, i que han acabat de construir un funicular que pujava de l’estany
Gento fins la cota 2.380 s/ ICGC, 40 mts més baixa que la casa Keller (2.420 s/ ICGC i 2.395 s/ placa i 2.309 s/ EEC).
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Vist els treballs fets l’estiu de 1923, ens podem imaginar que es quan munten els pavellons de fusta al costat de l’estany
Colomina, entre ells, la casa Keller.
11

Entre altres coses, escriuen sobre els trasllats que feien dels pavellons de fusta, d’un estany a un altre.
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3.- COM FEIEN LES OBRES DE LES PRESES ALS ESTANYS

Aquests son els primers treballs fets a dalt els estanys: Les preses a Tort, Colomina, Mar i Gento i les conduccions de
Fossé/Tort cap al Gento. Es veu el projecte de captació de la vall de Riquerna. Mapa publicat a “Le Genie Civil” el 15 març
de 1915. De les cales encara no se’n parlava ...................
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Mapa general del estanys de Capdella.
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Abans de fer una
presa, primer feien
una trinxera per
desaiguar fins a la
cota prevista. Per
poder treballar, hi
afegien un sifó per
rebaixar encara més
el nivell de l’aigua.
Després entubaven i
posaven la vàlvula al
fons de la trinxera i
després feien les
obres de la presa fins
a la cota desitjada. Els
contorns i desaigües
naturals dels estanys
son molt forts i ferms,
ja que han aguantat la
pressió de les geleres
quaternàries que han
excavat el fons

dels estanys.

Trinxera de l’estany Saburó.
Foto Eduard Royo i Crespo, 1919. fons Arxiu Fotogràfic CEC.

Petita central hidroelèctrica construïda just al principi de les
obres, i destinada a fornir l’electricitat per fer-les. Aquesta va
ser una peça fonamental per les obres, ja quasi tot (funicular,
compressors per perforar, bombes d’aigua, llum per les
galeries i túnels i molts etc.) funcionava amb electricitat.
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Plànol de la presa i desaigua de l’estany Colomina. Any 1935. (MHCapdella). En aquest croquis es veu perfectament la
disposició de les canonades i vàlvules de fons per desaiguar.
Durant la primera fase, entre 1912 i 1914, només feien aquest tipus d’ obres
als estanys, per alimentar directament a l’estany Gento, el canal cap a la
Cambra d’aigües i les canonades de força de la central de Capdella.
En la segona fase, van dirigir els esforços a connectar la vall de Rus cap estany
Gento via l’estany Fosser i la galeria de Tor i en la central de Molinos.
En la tercera fase, entre 1922 i 1927, van calar directament al fons dels
estanys: Colomina, Mar, Saburó, Tor i Fosser.
Finalment, pels voltants de la GC van fer preses a la vall de Rus.
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Plànol de la presa d’aigua de l’estany Gento. Any 1915. (MHCapdella)
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Plànol de la presa d’aigua de l’estany de Ribanegre. (MHCapdella)
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La Actualidad, 11 01 1913. Les obres de EEC al Flamisell van despertar una gran expectació. Tant les revistes especialitzades
(espanyoles i estrangeres) com les de divulgació general, van fer reportatges molt ben il·lustrats comentant les visites de
ministres
del
govern
espanyol. Després, totes les
escoles d’enginyeria hi
passaven a visitar.

Una de les fotos més
antigues que es coneixen
de les obres, feta a primers
de 1912. Encara no hi ha
pas cap edifici de la central.
Dona l’impresió que els
treballs i les feines estaven
molt ben programats i el
ritme de treball va ser
frenètic, ja que a primers
de gener de 1914 ja van
comen-çar a enviar energia
hidroelèctrica
cap
a
Barcelona.
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La colònia hidroelèctrica del alt Flamisell durant, i un cop acabades les obres.
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4.- Pavellons de Ribas i Pradell.
No tenim cap dada ni registre dels pavellons, ni factures ni res que se li assembli.
Suposem que van ser obra de Ribas i Pradell, ja que en els seus catàlegs publicitaris, hi surten els edificis de fusta de
Capdella.
A més a més hi ha un catàleg amb una foto de Capdella a la portada.
Els arxius d’aquesta empresa, de moment, son introbables, ja que la societat va fer fallida l’any 1981 i es va produir un
tancament molt dur i conflictiu, amb impagaments als obrers, a la Seguretat Social, a proveïdors i etc. Hi va haver creuament
de denuncies per “alçament de bens” i amb l’ocupació dels locals per part dels treballadors i posterior vandalisme
patrimonial. Suposem que els arxius van desaparèixer.
Tot i que pot ser una fabulació, no fora gens estrany que, tant les cases de fusta del Campament de Capdella com els
pavellons prefabricats, desmuntables i transportables per la zona dels estanys, fossin comprats, i arribats a Capdella, l’any
1912, just al principi de les obres.

Mostra de la portada d’un catàleg de “Ribas y Pradell, S.A.”. Fons xxxxx
En aquesta foto es veuen uns pavellons de fusta ben acabats, mentrestant l’edifici de la central esta a mig fer.
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Mostra d’una pàgina del llibret “Ribas y Pradell, S.A. 1845-1945”.
A dalt pavelló a l’estany Gento, al principi de les obres, dissenyat segons projecte del gabinet de Enginyeria Locher, el
responsable de les obres de Capdella i, a sota, 3 pavellons de fusta a la Colònia de la central de Capdella. Em sembla que
encara hi son.
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Mostres del catàleg de Ribas y Pradell nº 6.
Feien cases a mida a petició del client.
Ells també tenien models modulars i que es
podien adaptar a les necessitats del clients.

Aquest pavelló podria estar a l’Estany
Gento.
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Aquest croquis, ens fa suposar que l’empresa Ribas i Planell treballava per encàrrec. Els planells dels barracons es feien
seguint les instruccions del servei tècnic de EEC, en aquest cas, la sucursal de la Locher & Co a Barcelona, “Trabajos
Hidràulicos de los Altos Pirineos. Capdella”.
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5.- CASES
DELS
DIRECTIUS.

Ja no hi es pas, mireu
que maca !!!
Ara diuen que hi han fet una seu
del Parque Nazional .......
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6.- HOTEL
ENERGIA
Construït el 1912, molt elegant i
emblemàtic, aviat (1917) en van fer un
de nou d’obra a la part posterior (en el
seu lloc actual), i el van reconvertir en
Colònia Escolar.
Diem emblemàtic, per que hi ha un
munt de postals amb la seva imatge.
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Menú del dissabte 30 agost 1919
Embotits variats,
Arròs a la valenciana,
Pollastre rostit,
Crema Xantillí,
Fruites del temps,
Panses i galetes,
Café, i
Vi Vda Monistrol.
Cuiner Melendez.
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7.- COLONIA
ESCOLAR

Cal llegir el llibre” Llums a la Vall
Fosca. Memòries d’Artur Martorell de
les colònies escolars a Capdella (1917
i 1918)”, del historiador
Martí Boneta.

Al fer un nou Hotel Energia
d’obra, l’any 1919 van reconvertir
l’edifici antic de fusta en l’escola.

L’escola la van fer pels fills dels
treballadors de la Colònia i pels nens
de Capdella i Espui. A l’estiu
l’aprofitaven per fer Colònies per
nens de Barcelona, allò que avui dia
en diuen “activitats socials
tranversals”.

Al cap dels anys, l’edifici el van
traslladar a l’altre costat del riu
Flamisell just a sota la central.

A primers dels anys 1990’s el
van desmuntar.
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Ara
l’edifici ja no hi es pas. Podem suposar que alguna rovinada del barranc de Erinyolo el deuria malmetre. A la foto ja es veuen
uns petits edificis mig colgats pels sediments al·luvials de ves a saber quina rovinada del barranc.
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L’escola de EEC a Capdella. (Foto ANC de Sant Cugat)

La senyoreta mestra i el senyor mestre, Sr Roig (el 1924 hi ha Josep Mª Peix) dins de l’escola. Del manteniment de l’escola i
dels mestres, se’n cuidava l’empresa EEC.
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8.- Altres edificis/pavellons de fusta de Ribas y Pradell.
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Pavellons de fusta a la zona de la Cambra d’aigües.

Caseta de fusta a la vora d’ un estany no identificat.
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Habitatge per 4 famílies d’empleats a Molinos i església.
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La colònia de Molinos, que es va construir just després d’acabar les obres a Capdella i començar les obres de la central
de Molinos. A cavall de 1917 fins 1919.
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Una vista de la colònia de Molinos.
Es veu el Hotel Molinos.

Una vista de la colònia de
Molinos. Eren habitatges pels
directius i alts empleats.

Pavelló instal·lat a l’estany Gento. Prop
d’on avui hi ha l’estació del telefèric, i
quedava prop del desaigua de la galeria
d’aigua que provenia del barranc de
Tort.
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Al mapa, prop d’on avui hi ha l’estació del telefèric, hi ha dibuixada la casa dels enginyers. També es l’itinerari del cable
/ telefèric que servia per remuntar el material que calia per les obres de la conca de l’estany de Tort.

Una mostra
de com
funcionava
això de la
“Seguretat
en el
treball”.
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La casa del fons, la que té el teulat a dues aigües és el domicili habitual de la família Keller al campament de Capdella ( Eva
dixit). L’edifici gran just passat el pont era la residència del director en cap de Capdella, Sr. Matter. Al seu darrera, orientat
cap el riu, hi ha la Central Provisional, encara en funcionament. La resta dels edificis ja no hi son pas.

Pavellons més amunt de l’estany Tort, en una esplanada sota Cuvieso, per les obres dels estanys de Mariol·lo i Cuvieso.
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Avinguda que ara porta al Museu
Hidroelèctric de Capdella. En aquest edifici hi
havia un magatzem i les oficines.
Segons el “Plan Installations de la EEC a
Capdella 1672 CH”, fet a Barcelona el 3 juliol
1913, l’esquerra hi ha d’haver (baixant):
Bureau provenant de Badalona M. Sastre,
Magasins provenants de Badalona, Garatge
auto, Barraque ouvriers i Depot de Ciment. A
la dreta diu Maison des ouvriers.
Amb el temps, tots els edificis de l’esquerra
han desaparegut, només queda una petita
porta de l’extinta oficina de Correus.

A sota, fotografia enviada com postal el 4
de juliol de 1920.
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.
Vista general de la Colònia de la
central de Capdella.
L’edifici blanc i petit del mig, era la
Piscifactoria inicial,

1912. La Actualidad nº 313 agost. EEC Capdella. Aquesta revista (i altres també) va fer diversos reportatges sobre les obres
hidroelèctriques de la capçalera del riu Flamisell, ja que representaven l’inici de la segona revolució industrial.
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L’aiguat, inundació o rovinada, més important que hi ha hagut a la vall del Flamisell ha estat la de 1937, on el riu
es va saltar el meandre i va embestir la central i rovinar tot allò que va trobar al seu pas; ponts, cases, prats,
edificis i fins i tot, les cases de fusta se’n van anar, tot flotant, riu avall. Fontserè calcula un cabal de 500 m3/seg el
dia 26 d’octubre. A l’estany Gento, en els 3 dies de la llevantada, hi van caure uns 430 lts/m2.
51

9.- Refugi COLOMINA o Casa KELLER

El dia de la inauguració del refugi Colomina, el 30 de setembre de
1973.

El xalet Keller propietat en origen de EEC, per absorció d’empresa
va passar a R.F.E. i posteriorment, quan un jutge de Reus va
decretar la fallida de la Barcelona Traction i posterior subhasta
judicial, a FECSA. A principis de 1970, dins d’un pla de
col·laboració, FECSA va cedir l’edifici a la Federació Catalana de
Muntanya l’any 1972. En fer les obres de condicionament, van
tapar les 2 finestres de la dreta.
52

Casa Keller, anys 1930 o potser abans, ja que es
veu molt nova i ben pintada. Foto Arxiu DavSon de
Pobla de Segur

Casa Keller anys 1940. (Foto Fons Ritz de Molinos)

Casa Keller. Dècada de 1960.
( Foto de Josep Maria Subirà Blanch)

Casa Keller, any 1966.
(Foto FH Endesa)
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Fotografies sense datar obtingudes del dossier
del Comité de Refugis de la FEEC, prèvies a les
obres de condicionament com refugi de
muntanya.
.

En el acte inagural van colocar aquesta placa
dedicada a Antoni Ruiz i Guien, membre destacat
del Comité Català de Refugis i impulsor inicial de
les obres de adecuació de la Casa Keller, que es
va morir poc abans de l’inauguració del refugi,
cedit per Fecsa. Francesc Martínez i Massó era el
President de la, aleshores, Federación Catalana
de Montañismo.
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Refugi Colomina. Foto Arxiu UEC de Barcelona. Anys 1960s.
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Refugi Colomina, finals del anys 1980, quan
era guardat per Enric Lucas (Foto Sicilia).
Enric Lucas es un dels promotors dels famosíssims
“Carros de Foc” pallarès. A finals dels anys 80s, cada
any a l’acabar la temporada d’estiu es reunien els
guardes de tots els refugis del Pallars per comentar
que tal els havia anat l’estiu. L’Enric Lucas, alhora un
gran corredor de muntanya, per avisar a tots els
guardes de la reunió, feia la volta a peu personalment
per avisa’ls i ho feia en menys de 24 hores. Diu la
llegenda que un any, a l’arribar l’Enric a destí, qui
l’esperaven estaven escoltant la música de “Carros de
Foc”, i d’aquí diuen que li ve el nom.
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10.- HOSPITAL
DE CARTRÓ
(Extracte de la
revista
“EIX”)

L’hospital de Cartró, de
Christoph&Unmack, model
“Doecker transportable Baracken

Lazareth”. (Segons treball de
Sígrid Remacha, arquitecta
tècnica, publicat a l’EIX del
MNacTec de Terrassa nº 3 de
2017).
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Representacions del interior dels edificis que
l’empresa destinava per ús sanitari.
Font: Fullet publicitari de Christoph & Unmack
per a l’ús dels edificis com a ús sanitari. Any
1895.
La seva construcció dins de la Central de
Capdella, correspon per donar assistència
mèdica i solució als possibles malalts i ferits
que treballaven en les obres de construcció de
la central com als posteriors treballadors i les
seves famílies que hi van treballar. Aquests
edificis es podien arribar a construir en cinc
hores gràcies al seu muntatge i facilitat de
construcció.
L’edifici és de construcció senzilla i simple.
L’estructura consta d’un entramat de fusta de
4-5 cm aproximadament. Ambdós costats de
l’entramat es disposen panels de cartó d’un
metre d’ample on si col•loca plafons
prefabricats de doble cartó d’un metre d’ample
i aproximadament 2 cm de grossor resistent a la
intempèrie gràcies a una pintura especifica ,
que el fa ser més resistent a les diverses
situacions climatològiques pròpies d’un clima
d’alta muntanya. La teulada també estaria
constituïda
pels
mateixos
materials
constructius, cartó i fusta amb l’afegit de les
seves teules de fibrociment.
L'hospital té una distribució en forma de "L",
amb dues ales diferenciades entre si. Una es
creu que correspondria a la sala de cirurgia i la
restant a la de cures i hospitalització (Figura 4).
Les dues ales estarien separades entre si per les
estances humides, és a dir, per la cuina i banys.
Té un disseny molt simètric, amb unes
dimensions que es van repetint a les diferents
sales. Així doncs, ens trobem que dins de l’ala de
cures, hi ha tres sales, on dos tenen les mateixes
mesures: 5 x 5 metres amb una altura de 3,6
metres. La sala restant presenta un retranqueig
de 2 x 1,2 metres, que fa variar les dimensions
respecte a les anteriors. Això és a causa dels
serveis que es troben annexa a l’última sala.
L’ala de cirurgia consta de dues sales on també
es repeteix aquesta característica de simetria,
però variant les seves mesures, que en aquest
cas consta de 3 x 5 metres amb una altura de 4
metres.
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Personal emprat per EEC l’any 1924: A les obres dels estanys, a les ordres del enginyer Keller, hi havia al gener fins l’abril 20
treballadors, 137 els mesos d’estiu i en van quedar 45 a la suspensió hivernal de les obres el 15 de novembre.
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1913-0111 La
Actualida
d nº 33.
Visita del
ministre
Villanuev
ai
l’Hospital
de cartró.

Grup de visitants davant l’Hospital de cartró.
Consta que, a més a més de les autoritats, i fins i
tot el rei Alfons XII, també cada any venien a
visitar les obres estudiants de l’escola
d’Enginyeria.

Corrua de mules davant
un edifici i lloc no
identificat a Capdella,
segurament l’Hospital de
Cartró.
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11.- Qui era
en Keller ???
Jacob Albert Keller Zollinger nascut a Rüti (Zurich)
Suïssa el 3 gener de 1881. Va estudiar, i es va
doctorar, en Enginyeria a la prestigiosa escola de
Winterthur (seu del fabricant de motors Sulzer).
Primer va treballar a l’empresa d’enginyeria “Locher
& Co”, col·laborant a la perforació del Simplon a
partir de 1901, el 1904 estava a Turquia al tren
Ottoman d’Anatolia i el 1906 al túnel de Karawanken
entre Austria i Eslovenia. El 1908 treballava a la “Cia.
Wenkorafholonge” on dirigia la perforació de
diversos túnels. Diu Llorenç Sanchez que va venir el
1912 a Capdella, on era el enginyer en cap de la
secció de Conservació i Obres de EEC. Segons el “Plan
Installations de la EEC a Capdella 1672 CH”, fet a
Barcelona el 3 juliol 1913, just a sota el “Bureau de la
direction T.H.P.” hi ha un “Xalet M.Keler” . Quin Keler
era? Es el nostre ?
Al Rapport de Capdella de 1920, el Sr Matter,
escriu que li van encarregar, com a enginyer de la
Locher, la reparació del canal EstanyGento –
Cambra d’aigües, i que hi va treballar des del 3 de
setembre fins el 5 de desembre de 1920. Després
no en sabem pas res més fins a primers de gener de 1924 que signa els primers planells fets per ell. Hi ha un mapa general
de Capdella molt detallat signat per Locher S.A. el 1923. Era especialista en “cales”. Segurament el 1923 va tornar a
Capdella.
L’any 1924 va arribar a tenir 250 persones al seu càrrec, 137 de les quals, a les “cales” de Saburó, Mar i Colomina. L’enginyer
E. Locher va treballar al túnel del Simplon (perforat entre 1898 i 1906), i posteriorment va fundar un gabinet d’enginyeria
civil especialitzada en perforacions. La Locher & Co va ser la empresa d’enginyeria utilitzada per EEC pels treballs de la vall
del Flamisell, a través de la seva sucursal “Trabajos Hidraulicos de los Altos Pirineos de Capdella” de Barcelona. Creiem que
Keller era un home de la Locher, i aquest l’enviava a on calia.
Keller va dirigir totes les “cales” del fons dels estanys a la vall Fosca i, entre 1929 i 31, durant els estius ho feia a l’estany de
Certescan, on a finals de 1942 encara hi era. El 1930 i 1931 el trobem a Fígols les Mines, on era el Enginyer-Director de la
central tèrmica de Fígols.
L’any 1932, a Andorra, fent la inspecció de la construcció del funicular d’Engolasters de la FHASA, de la casa suïssa Fonderie
de Berna, trobem un tal Sr. Keller. De fet, PFM via Alfred Würth i Rahm (qui posteriorment va ser director tècnic de FHASA)
va assessorar als promotors de FHASA (Enginyer Lluís Creus de Sabadell i el financer Miquel Mateu de Barcelona) entre
desembre 1927 i primers de 1928 tot fent diverses visites a Andorra.
En el organigrama de RFE de 31 març de 1933, surt a les ordres de A.H.Paterson com ajudant del Jefe de Construccions
Hidràuliques, Sr. W. Diem, i reapareix l’any 1948 a la vall d’Aran, on va treballar amb la “cala” de l’estany de Mar a Valarties
a les obres que feia la PFM.
Keller estava casat amb Betty Wernegger (certes publicacions en diuen Bàrbara Belterg), que es va morir el 10 de novembre
de 1930 a Fígols als 52 anys sense fills. Es va tornar a casar, amb la seva minyona de la vall Fosca, Vicenta Llovich i Jordana
de casa Franci de Capdella, el 4 d’octubre de 1933. Sembla que hi ha una filla, Bàrbara Keller, que ha de ser de la segona
dona. Diuen que era un home molt afable, senzill i de molt bon tracte. Altament qualificat, era persona de grans recursos
tècnics.
Va morir el 1952 a Ginebra als 71 anys. A l’esquela hi posa “Ingeniero de Riegos y Fuerzas del Ebro”.
(Foto F.H.Endesa)
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Albert Keller, amb la seva dona, que mig tapa al director de la central, el senyor Smith de visita a Camarasa. Any 1925.
(Arxiu CGRCU).
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12.- Que va fer en Keller ?
SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS CIVILS.
Séance du 29 avril 1927. Organisée en commun avec la Société française des Electriciens.
Présidence de M. Paul JANET, président.
Les travaux de percement de lacs exécutés en Catalogne, par M. H. BUCHERER..
Quoique des travaux analogues aient déjà été exécutés, notamment en France, les percements de lacs entrepris par
l'Union Electrica de Catalunya, dans les massifs montagneux de la Catalogne, sont dignes de retenir l'attention, en raison
des circonstances exceptionnellement difficiles dans lesquelles ils ont été réalisés et des solutions originales auxquelles
les ingénieurs durent recourir.
Le problème qui amena à concevoir ces travaux était d'ordre économique et sa solution a permis d'amortir, au moyen
des seules économies réalisées dans la première année d’utilisation des nouveaux ouvrages, leur coût d'établissement.
L'Union Electrica de Catalunya, constituée par la fusion d'une Société canadienne et d'une filiale de la Compagnie générale
d’Electricité de Paris, alimente en énergie la florissante province espagnole qu'est la Catalogne. Elle a équipé, pour sa
production d’énergie six usines hydro-électriques principales, dont les trois supérieures sont des usines de haute chute,
variant de 194 à 836 mètres, et les trois inférieures sont des usines de moyenne chute variant de 48 à 97 mètres et comportant,
pour deux d'entre elles, de vastes bassins d’accumulation ménagés à l'aide de barrages en béton coulé; leur puissance totale
actuellement installée est de 200000 kVA.
L’usine supérieure de Capdella est alimentée par l'eau provenant de la fonte des neiges d'un bassin versant de 32 km2. La
régularisation du débit a été obtenue par la surélévation des seuils des nombreux lacs répartis sur ce bassin et pouvant ainsi
emmagasiner, au moment de la fonte des neiges, une certaine quantité d'eau qu'ils déversent ensuite, au moyen d'un
système de canaux et de tunnels, dans le lac collecteur où se fait la prise de la première usine.
L'aménagement de ces lacs était insuffisant pour permettre d'accumuler la totalité des venues d'eau, en sorte qu'avec le
développement considérable que prenait la consommation d'électricité en Catalogne, les ressources hydrauliques devenaient
insuffisantes en période d'années sèches. La Société devait alors mettre en service les centrales thermiques, d'une puissance
totale de près de 100.000 ch, qu'elle a construites à Barcelone, comme secours, et dont les frais diminuaient d'autant les
bénéfices de l'année.
La construction d'une nouvelle usine pour faire face à ces besoins, qui ne se renouvelaient guère que tous les cinq ans en
moyenne, aurait entraîné un prix de revient inadmissible de l'énergie. C'est alors que l'on songea à augmenter la capacité
d'accumulation de certains lacs de la région de Capdella, en abaissant leur niveau de déversement par la construction de
galeries souterraines. Le programme comportait la création d'un système de galeries devant permettre l'écoulement aussi
complet que possible des lacs Saburo, Mar et Colomina.
Les profondeurs de percement devaient être telles que, d'une part, la réserve d'eau constituée pendant les années normales fût
suffisante pour faire face aux besoins des années sèches, et que, d'autre part, le prix de revient de l'énergie produite par le
dernier mètre d'abaissement du niveau du lac fût encore inférieur à celui de l’énergie thermique produite à Barcelone. Elles
furent fixées respectivement à 62, 51 et 32 mètres, ce qui devait permettre de réaliser une réserve supplémentaire d'environ
20 millions de mètres cubes auxquels on ferait appel en années sèches. Cette réserve, utilisée dans les six usines existantes,
servirait à la production de près de 60 millions de kWh hydrauliques, d'où une économie de production d'énergie thermique
que l'on peut chiffrer, au prix actuel du charbon, à environ 3 millions de pesetas.
Le premier percement entrepris fut celui du lac Saburo. Afin de réduire les risques au minimum et de se documenter sur les
diverses difficultés qui pourraient surgir inopinément en cours de travaux, l'abaissement de 62 mètres fut réalisé en deux
étapes, par le percement de deux galeries débouchant dans le fond du lac, la première à 30 mètres environ, la seconde à la
profondeur définitive. Ces deux galeries se réunissent ensuite en une seule qui débouche dans le lac Mar. Les galeries ont été
percées dans un bon granit, mais qui comportait de nombreuses failles qu'il fallut obturer par des injections de ciment afin
d'atténuer les jets d'eau glacée qui rendaient le travail particulièrement pénible.
Dans les galeries ont été construits des barrages en béton, munis de vannes que l'on peut manœuvrer de la surface du sol,
au moyen de câbles en acier passant dans un puits incliné.
La destruction des bouchons, conservés pour isoler les galeries des eaux du lac, fut réalisée par l'explosion de nombreuses
charges de dynamite, dont l'allumage simultané fut obtenu par l'emploi d'un dispositif spécial. Les galeries avaient été
préalablement mises sous eau pour éviter que les débris du bouchon fussent entraînés par l'engouffrement de l'eau.
Le percement du lac Saburo fut terminé avec plein succès vers la fin de l'année 1925.
Celui des lacs Mar et Colomina a été poussé très activement au cours de l'été 1926, et tout permet d'espérer qu'il sera achevé
cette année.
Tous ces travaux, et notamment ceux du lac Saburo, ont été exécutés dans des conditions extrêmement difficiles, en raison de
la situation des lacs, perdus dans le massif du Montseny, à 1100 mètres d'altitude et à plus de 130 km de toute voie ferrée. En
raison de leur urgence, ils durent parfois être poursuivis pendant l'hiver, extrêmement rigoureux à ces altitudes. Les transports
devaient être effectués à partir de la dernière usine, dans une région extrêmement aride et accidentée, par funiculaire ou voie
Decauville pendant la belle saison, et à dos d'hommes groupés en convoi, dès l'apparition de la neige.
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En un Fons particular de la Pobla de Segur, tenen aquest llistat de les vacances de l’any 1924, on es pot interpretar que
Albert Keller va arribar a Capdella el 1 de març de 1914. El setembre de 1920 apareix com enginyer de la Locher al canal de
l’estany Gento a la Cambra d’aigües. A la primavera de 1922 es a Aran treballant per PFM. Creiem que va tornar a Capdella a
finals de 1923 quan es van reprendre les obres després de la Gran Guerra Europea i dels conflictes sòcio-laborals (el 13
setembre 1923 es va implantar la Dictadura del Primo de Rivera), i que a efectes laborals, li van guardar la antiguitat de la
Locher. Ell provenia del gabinet d’Enginyeria Locher
de Zurich, que va ser el gabinet responsable tècnic
de les obres de a Capdella, qui feien tots els plànols
i croquis de la maquinaria, instal·lacions i treballs a
fer. “Trabajos Hidràulicos de los Altos Pirineos” era
la seva sucursal a Barcelona.
Aquesta es el croquis més antic signat per ell
a Capdella, el 21 de gener de 1924.

Un dels tampons dels primers planells i mapes
fets directament pel “Ingenieur Bureau und
Bauunternehmung für Hoch und Tiefbau,
Locher & Co” de Zurich 8 de juny de 1912.
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En Keller, segur que era allò que avui dia se’n diu un
“enginyer free lance” de la Locher, ja que també el
troben a la vall d’Aran a les obres de la central de
Cledes l’any 1922. El disseny de les obres el va fer en
Mouraille (que també va fer les de Certescan). Tot i
això, sembla que era una mica anàrquic i gaudia a
mitges, de la confiança de Emili Riu, primer impulsor
de EEC i després de PFM.
Emili Riu escriu a Manuel Navarro (que deuria ser el
encarregat general de les obres de Cledes) el dia 30 de
juny de 1922: “Debe V. llamar energicamente la
atención del señor Keller para que no vuelva a tomar
obreros despedidos fundadamente por los capatazes”
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Pot ser el bateig de la seva filla Bàrbara fruit de la seva segona dona ? Sembla 2 bateigs diferents ... (Fotos Fons Ritz)

Es veu la família Frizzoni, la Moretti, la Maluquer i la Keller. Cal posar noms a les cares ..........
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No se pas quina festa era, però tothom ben posats i ben vestits capitanejats pel Sr Keller amb la ma alçada, davant del Hotel
Molinos . (Fotos Fons Ritz)
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Al interior del restaurant del Hotel Energia. Keller es el 2n dret per la dreta.

El Sr Keller llegint i assegut a la barana d’un respirador de la central de Capdella. (Foto MHC)
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Keller enmig de la foto amb gorra, devant de la seva casa de treball al llac Colomina, que després es reconvertirà en el Refugi
Colomina. Al fons a l’esquerra es veu un altre pavelló de Ribas y Pradell, avui sense cap rastre, desaparegut. La senyora es la
Vicenta Llovich, la seva segona dona. Foto Fons Ritz.
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Signatures a Capdella

Keller no només feia cales, si no que també dissenyava aparells auxiliars.
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13.- Obres Mestres d’en Albert Keller a Capdella.

Vista general dels calats fets al fons dels estanys.
No confondre els calats al fons dels estanys, amb els desaigües fets sota els fonaments de les preses.
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Croquis signats per Albert Keller.

Plànols fets i signats per Albert Keller sobre les cales fetes als estanys Saburó, Mar i Colomina.
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Esquema de les instal·lacions, cales i galeries fetes a l’estany de Saburó.
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A la memòria de la EEC de la Junta Gral Ordinaria d’Accionistes del 17 abril de 1928, es pot llegir: “Los trabajos de
conservación y aumento de capacidad de los lagos de Capdella siguieron activamente durante el año 1927 y el programa
completo, incluso el abajamiento de los lagos Mar y Colomina, fué terminado con éxito; faltan tan solo las presas del lago
Cuvieso, cuyo trabajo se encuentra en vías de termino. Es de notar que el cale del lago Mar, bajo una altura de 65,70 m.
de agua, constituye, según los datos que tenemos un "record" entre los trabajos de esta índole”.
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També hi ha un plànol de les instal·lacions fetes al Colomina, però només les que afecten a les del punt on “calen” els
estanys de Mar i Colomina, o sigui, al costat nord-est del Colomina. En diuen “el pou de la Colomina”.
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Escrit del rapport de EEC dels treballs fets l’any 1924. A destacar que a les preses, provisionals, fetes als estanys estan en un
estat molt precari, ja que les van fer al principi de
les obres, entre 1912 i 1914, de una manera molt
ràpida, ja que calia enllestir l’enviament
d’electricitat a Barcelona i la EEC volia ser els
primers. Tenien por que RFE se’ls avancessin amb
la central del canal de Serós.

Estany de Saburò:
Primer li fan la trinxera (rigole) i després hi
posen un sifó amb mangueres de goma per
recollir encara més aigua. Els de EEC ho mesuren
tot en K.W.A.
A la foto es veu, al fons, la trinxera de 3,80
metres i també es veu la ratlla original del aigua.
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Canonada per agafar l’aigua a la cota inferior de l’estany de Saburó (60 mts).

Canonada de 1,20 mts de diàmetres per agafar l’aigua a la cota intermitja de l’estany de Saburó (27,5 mts). Per
aquestes obres a Saburó, van perforar un total de 437,40 mts de galeries.
Caseta del pou de les cales dels estanys Mar (66 mts) i Colomina (47
mts) amb 500 mts de galeries inferiors. Boca de sortida de la galeria
d’evacuació
de l’aigua (700 mts) dels estanys de Mar i Colomina cap a Estany Gento.
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Plànol de 1924 de la construcció del funicular de l’estany Gento cap a la zona del Colomina. Actualment, manca el terç
inferior de les vies Decauville i, les casetes i la maquinària de la part superior, completament derruïdes.

En aquesta postal s’intueix la línia
recta del funicular de l’estany Gento
i es veu la cascada de aigua sortint
del túnel de desaigua de les cales
dels estanys Mar i Colomina.
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ESTANYS DE CAPDELLA
Altimetria original EEC. ICGC marca 106 mts més.
Nom

Original

Presa

Cale fondo

Cale mitjà

Profunditat

Frescau

2313,00

2306,00

Colomina

2303,00

2260,00

2295,00

43,00

Mar

2331,67

2263,70

2313,20

67,97

Saburó

2430,40

2364,25

2399,17

66,15

Tort

2188,30

2164,30

24,00

Mariolo

2196,20

2185,32

10,88

Cubieso

2244,50

2230,50

14,00

2123,15

2088,10

Morera

2270,80

2253,30

17,50

Reguera

2327,00

2314,00

13,00

Salado

2263,00

2246,80

16,20

Ribanegra

2273,11

2267,88

5,23

Travesan

2247,20

2242,20

5,00

Francis
Estany Gento

2191,60
2037,40

2187,50
2020,95

4,10
16,45

Fosser

2117,65

7,00

2098,00

2027,00

35,05
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Aquí hi ha dos fotografies molt interessants, encara no
datades, de la casa Keller a la vora de l’estany Colomina.
La de dalt, de l’Arxiu DavSon de Pobla de Segur i l’inferior,
del Fons Ritz de Molins. Possiblement son les més
antigues; hi veiem dos edificis, un, el que sembla més
gros, és l’actual refugi Colomina i l’altre, desmuntat “in ille
tempore”. Ens podem imaginar que es van construir
durant les feines del “calat” dels estanys de Mar i
Colomina, l’any 1924. El 1927 es van acabar amb èxit
aquestes obres.
Aquests dos edificis, que són pavellons desmuntables de
fusta, els traslladaven segons les necessitats de les feines
a fer. Imaginem que van desmuntar el que quedava més
prop de la presa un cop acabades les obres, i suposem,
que el de l’esquerra el van habilitar per mantenir-lo al
llarg del temps i, li van afegir el petit annex orientat a
nord, amb la teulada seguida i ben falcat amb potents
cables, per protegir l’edifici de fusta de les torbonades
infernals de nord, que tan sovint hi ha a l’hivern.
Danés, en el seu article de l’excursió feta l’estiu de 1929,
escriu que el Sr Keller hi vivia tot l’any, cosa que sembla
pura llegenda. A l’hivern les obres estaven aturades (des
de mitjan novembre fins primers d’abril) i no calia fer pas
res a dalt els estanys i, ni creiem que la seva dona s’hi
volgués estar gaires dies. Danés ni en parla d’ella.
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La llegenda diu que en Keller vivia tot l’any a dalt de l’estany Colomina, però aquí, en aquest retall del Rapport de1924,
llegim que a l’hivern no es treballava pas a la zona alta dels estanys. I amb el fred i les rufes que hi fa, no crec pas que ningú
si vulgui estar ..... fins i tot els guardes del refugi, avui dia, a l’hivern no hi son pas mai.
Entre 1925 i 1927, per calar els estanys de Saburó, Mar i Colomina, van utilitzar “bussejadors” de Marsella.
RESUM DE LES CALES I GALERIES DE LA ZONA LACUSTRE DE CAPDELLA.
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14.- Keller a Ribera Cardós: treballs a l’estany de Certescan.

89

Projecte de Keller pel aprofitament de l’estany de Certescan, signat el novembre de 1929. Primer van fer una
trinxera de desguàs, de 35 m de llarg i 2,80 de profunditat per evacuar 3.000.000 m3 d’aigua avall per aprofitar-la
a la central de Talarn (RFE). El 1931 van desaiguar 4.500.000 m3 amb 4,6 m de fondària.

Keller va dissenyar un aprofitament general de les aigües de Tavascan, i que al final no es va pas fer. En canvi el
dissenyat anteriorment per Mouraille, més o menys, si que es va fer.
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Pel que llegim al text, veiem que les obres del calat de l’estany de Certescan, que havien començat el 1929, ja
les tenen a punt a la tardor de
1942. Entremig, parada per la
República i la Guerra Incivil.
Dirigit al Sr Llorenç Pomerol
(Ass. Technical Manager &
Projects Engineer),
Subdirector tècnic de EEC i RFE i
al Sr Patterson (Assistant
Chief Hidraulic Engineer), cap
de les obres de la central de
Flix de RFE.
Per les bordes de Ijons, a
Tavascan, camí del estany
de Certescan. Any 1930.
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15.- Keller a Andorra.
L’enginyer de Sabadell, Lluis Creus i Vidal, va ser el promotor i redactor d’un projecte general de Hidroelectrificació
d’Andorra, i en particular, de la central hidroelèctrica d’Engolasters l’any 1927. Va engrescar als prohoms de Barcelona,
senyors Damià i Miquel Mateu, pare i fill, qui amb l’ajuda del director de Productora de Fuerzas Motrices, Alfred Würth i
Rahm, i després de diverses visites d’estudi a Andorra l’any 1928, van definir l’actual salt d’Engolasters i van crear la
1

FHASA, que va construir el salt d’Engolasters entre 1930 i 1934 .
L’any 1932, a Andorra,
Keller fa la inspecció final de
la construcció del funicular
d’Engolasters de la FHASA,
per encàrrec de la casa
suïssa Fonderie de Berna.
Mentrestant havien
nomenat Director Tècnic
d’obres a Alfred Würth i
Rahm.

1

La construcció de FHASA i la visió sociològica de l’enginyer Joan Vehils, Col·legi Oficial d’Enginyers Superiors d’Andorra2005.
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16.- Keller a Aran, als treballs de l’estany Mar de Valarties.

En Keller a la Vall d’Aran, treballant per la Productora de
Fuerzas Motrices (PFM). Keller a la plataforma flotant de fusta per fer les perforacions per sondejar el fons de l’estany de
Mar. Foto FHEndesa.
A l’estany de Mar a Valarties, hi va haver un gravíssim accident el 7 de novembre de 1947 amb 3 treballadors morts: als primers
intents de “cala” amb “pega”( explosius) per la galeria de desguàs, no van reeixir a perforar el fons del llac i, una brigada (7) va
entrar al túnel per veure que havia fallat, en contra les ordres de Keller (encara no tenien caretes antigàs, que havien d’arribar a
la tarda). El capatàs els digué de no passar de la cambra de vàlvules (100 mts), però dos (Antonio Perez Perez i Daniel Seoane
Dominguez) van continuar i al no tornar, en Manel Casseny Bru de Gessa, tan si com no, va continuar
per auxiliar als companys, i tots tres van
morir asfixiats i intoxicats pels gasos
produïts per la explosió a uns 350 mts
endins. Segons el capatàs Joaquim Palau
de Escarlat, van morir “por exceso de celo
en el trabajo”.
Sembla que el lloc previst del calat estava
ple de sediments i de fang consolidat que
no van pas permetre l’eixida de l’aigua.
Posteriorment van fer divers intents amb
cargues explosives pel fons de l’estany i,
finalment van re-calcular el punt de la cala
i fins l’any 1952 no es pogué “calar”
l’estany de Mar.
Keller dins de la galeria, a la sala de
vàlvules, per desaiguar l’estany de
Mar.(Fotos Fons Bofill i Fons Fecsa).
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Keller a dreta amb lo sr Pomerol prop del coll de Gabatxos.
(Foto B.Keller).

Equip de treballs de perforació del càle de
l’estany de l’estany Rius cap a l’estany
Mar, amb el Montardo al fons. (Foto
Piqué)
D’aquí hi ha una galeria subterrània que
porta l’aigua cap l’estany de Mar.

Tot l’equip de perforació del càle de
l’estany Tort de Rius. (Foto Piqué)
Aquí l’aigua era conduïda cap a l’estany d
Mar per la galeria que ve de l’estany Tort
de Rius.

A les pàgines següents, planells de les
obres hidroelèctriques a la vall d’Aran. (A
l’espera de poder visitar l’arxiu de la
central de Vielha, on segurament n’hi
haurà de millors i signats pel Keller).
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Albert Keller es va quedar viudo el 10 de novembre de 1930 de la seva dona Donya Betty Wernegger de 52 anys. Es va morir
de repent a Fígols les Mines, sense fills, on ell treballava en la construcció de la central tèrmica de Fígols, per tal d’aprofitar
els carbons d’aquella conca minera. A l’esquela consta que Keller era, en aquell moment, enginyer de “Riegos y Fuerzas del
Ebro”.
Al tornar cap a Capdella, al cap de 3 anys de dol, es va casar amb la minyona de la casa, Vicenta Llovich i Jordana, el dia 4
d’octubre de 1933 a les 3 de la tarda a la Torre de Capdella.
I un cop ben casat amb la minyona pel Civil, de viatge de nuvis !!!!!!!!!!!
Autobús marca Hispano-Suissa, matricula L-42, comprat per A. Cases de la Pobla de Segur, i que feia el servei fins a la central
de Capdella.
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Necrològica de la seva
primera dona.

Esquela a La Vanguardia
de la seva mort.

Necrològica del 1er
aniversari de la mort
d’en Keller.
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17.- TRANSPORT & PRODUCCIONS DE EEC.
TRANSPORT AMUNT
Al principi de les obres, a finals de l’any 1911, a dalt el Pallars no hi havia res de la maquinaria i ferramenta que
els calia. El FFCC de Barcelona a Saragossa els portava el material a Tàrrega, i per porta-ho a Capdella van
2

contractar els millors traginers del territori.

El transport tradicional al Pallars, amb cavalleries, aviat es va veure sobrepassat, tan pel volum com pel pes del
material a traginar, van haver de emprar tractors mecànics a vapor, com els Locomòbils, o a olis pesats, com els
tractors Daimler dels trens Renard.

2

Fulls de Ponent nº 3, El Transport Hidroelèctric fa 100 anys, www.izard.cat
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Un tàndem de locomòbils, un Mc Laren al davant amb un John Fowler empenyent al darrera.

Un Mc Laren tornant de Capdella per anar a Tàrrega a carregar, passant per la Pobla de Segur.
102

Un tractor Daimler arrossegant un tren Renard a la Pobla de Segur. Encara porta el radiador original.

Un camió Berliet de la PFM camí de la Pobla de Segur, carregat de canonades..
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Estació intermèdia del funicular de Capdella a la Cambra d’aigües.

Cavalls arrossegant vagonetes en el ffcc de 60 cm des de la Cambra d’aigües cap al Estany Gento.
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TRANSPORT AVALL

Estació transformadora de la electricitat rebuda de les centrals hidroelèctriques de Capdella per poder-la enviar
cap a Manresa, el Vallès i Barcelona.
A sota les pilones de transport.
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Línies de transport de l’electricitat de EEC des dels centres productors cap a l’àrea metropolitana de
Barcelona. (Fons Manel Gimeno)
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Producció elèctrica de totes les centrals de la EEC des de 1912 fins a 1924, tan les hidroelèctriques del Flamisell com les del
Freser i del Ter i la tèrmica de Sant Adrià. Cal notar la importància de Capdella primer, vital, i de la central de PFM després. I
com poc a poc, la tèrmica de carbó de Sant Adrià va afluixant fins que finalment només treballava en moments de
emergència i de escassetat hidroelèctrica. (Rapport EEC 1924).
107

Esquema de la Unión Elèctrica de Catalunya (UEC), un cop fusionades la EEC i RFE.
Aquí preveien l’embassament de Faió a cota 100 msnm: fins a Casp, Fraga i Aitona.
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18.- FABRICA DE CIMENT DE EEC. LA POBLA DE SEGUR

Fàbrica de Ciment construïda per EEC per ús exclusiu de les seves obres. El carbó es treien de l’altre costat del riu
Noguera Pallaresa, de les Mines i Pedreres de Sossís i el portaven amb un telefèric. La pedrera era prop de la fàbrica al
costat de la carretera cap a Pobla de Segur. Avui en estat molt ruïnós i maltractada.
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Fàbrica de vida dissortada, subcontractada (a Elèctrica de Mollet en primera instancia), durant els anys 20 surt en els
rapports de EEC com a pròpia, cedida a “Calas y Cementos” de Mipsa després i a finals dels 60 la tanquen. Ara es una granja
de bestiar. L’any 1923 va treballar a plena satisfacció i el 1924 no va treballar gens.

(Foto família Sanmartí del llibre “Un segle i mig de botigues i industries a la Pobla de Segur”, 1999 de Manel Gimeno)
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19.- ELS DAMNIFICATS DE CAPDELLA
Les màquines de vapor de les industries metropolitanes.

Del llibre Les Maquines de vapor de Catalunya, MCTecCat de Terrassa, 2012)
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Calderes de la Lanera Española de Sabadell (Foto MCTecCat de Terrassa).
Màquina de vapor de la central tèrmica de RFE a Lleida.
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La trista fi d’una xemeneia d’una fàbrica moguda per una màquina de vapor. Fumant fins a la mort !

Regulador de Watt, el de l’esquerra aviat serà al Museu de Capdella, l’altra es a Sabadell, al Vapor Buxeda Vell i construïda
pel aprenent eixerit de cal Bas, el meu besavi, l’any 1868. El sr Bas va casar la seva pubilla amb aquest aprenent.
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20.- L’ombra del senyor Emili Riu.
Emili Riu, nat a Sort el 1871 fill d’un baster i mort a Madrid el 1928, es un d’aquells personatges, que el Josep
Pla definiria com un “homenot” pallarès, deixa petja per allí on passa.
De seminarista (on l’il·lustren el coneixement i li obren la ment) a la Seu d’Urgell , fins a Diputat polític a les Corts
madrilenyes, passant pel ofici de barber i editor de diaris espanyols, sempre va tenir al cap els seus orígens.
Home de molta empenta, espavilat i creient fervorós de les seves idees, va lluitar aferrissadament per tirar-les
endavant. Una d’elles, la industrialització del Pallars, es va concretar en la creació de la Energia Elèctrica de
Catalunya, empresa que va aconseguir ser la primera en portar l’electricitat en quantitat industrial a l’industria
catalana en competència de la poderosa Barcelona Tracción i la seva filial “Fuerzas y Riegos del Ebro”. Per
aconseguir-ho va “enredar” a la “Societé Suisse d’Industrie Électrique” i a la “Cie Gral. d’Electricité” francesa per
fer la EEC.
Durant la Guerra Europea de 1914, va observar com els seus
socis suïssos i francesos el van abandonar: enginyers cridats
a files i, els financers i industrials per destinar llurs recursos
per la guerra. La EEC va començar a caure financerament a
mans de la competidora canadenca, la RFE.
Emili Riu, per assegurar les seves concessions (a la part inferior
del Flamisell i a la vall d’Aran), es va aliar amb financers bascos i
va prosseguir creant la “Productora de Fuerzas Motrices” el
1917, la primera empresa hidroelèctrica potent amb capital
estrictament del país, amb el paper capital de la “Caixa
d’Estalvis Municipal de Bilbao” i seu social a Bilbao. De seguida
van començar les obres del Salt de la Pobla de Segur i la del
4
Congost d’Erinyà , i un cop acabades,
van iniciar la del salt
de Cledes a la Garona
aranesa. Va fer com
els gossos, va marcar
el territori de les
seves concessions. Per estalviar el cost de les línies de transport i
distribució ves a saber on i, pel tipus de central de riu (aigua fluent sense
capacitat d’embassament), PFM, ja als inicis, signa un contracte de
venda de quasi tota la seva electricitat produïda al Salt de la Pobla de
5
Segur a EEC . De fet, era una garantia pels inversors.
A Madrid es va saber situar molt be, sobretot al casar-se amb la
germana del influent advocat del establishment madrileny Don Angel
Ossorio y Gallardo, la Maria Atocha. Va arribar a ser Subsecretari del
Ministeri d’Hisenda.
Va ser 8 vegades Diputat pel districte de Sort-Vielha i 2 cops Senador, va
lluitar molt per les carreteres pallareses i d’Aran i per industrialitzar el
país. Volia fer una fabrica de paper a Aran. Va arribar a ser el “cacic màxim
6
de la muntanya lleidatana” al primer quart del segle XX .
3

Per molta més informació, llegir: “El Diputat Riu, un pallarès visionari”, Eva Perisé i altri, Garsineu, 2009, i “Emili Riu i Periquet” de
Llorenç Sànchez i Vilanova, Ajuntaments de Sort i Torre de Capdella, 2005.
4
Aquesta la va fer per aprofitar l’aigua que havia a cedir als antics concessionaris, horts i industries de la Pobla de Segur. No va
funcionar mai, ja que al final van arribar a un acord compensatori amb aquells. En Manel Gimeno ens pot donar més informació.
5
Conveni addicional al contracte de 19 de març de 1917, entre PFM i EEC.
6

Lleida (1890-1936): caciquisme polític i lluita electoral. Conxita Mir. L'Abadia de Montserrat, 1985.
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Ell es qui plana constantment per sobre la casa Keller al ser el pare de
la EEC: la central Hidroelèctrica de Capdella, les cales dels estanys, les
boniques cases de fusta de Ribas i Pradell i la canonada de força més
potent del país, tot fa la bona olor del Emili Riu. I a la vall d’Aran
també, com el emprenedor de la central de Cledes, tot i que la mort
li va impedir veure la central inaugurada.
Ara be, com hem vist abans, la valoració que Emili Riu feia del nostre
heroi, l’Albert Keller, no era precisament massa lloable, ja que el
volia marcar de prop, al considerar que Keller anava massa per lliure.
Cosa prou possible, ja que no queda clar de qui depenia Keller, si de
7
EEC o de la Locher. I entremig hi trobem al enginyer suïs Mouraille ,
qui va ser el primer estudiós del potencial hidroelèctric del Pallars i
Aran, al haver-li encarregat Emili Riu aquest estudi l’any 1904.
A la EEC i a la PFM es ell qui acapara el protagonisme mediàtic per
sobre els socis financers i tècnics , mentrestant, a la seva
competidora, la RFE, en prou feines sabem qui era el “Riu” de torn: ni
a Domènech Sert ni a Carles E. Montañés els coneix persona !
Malauradament, va morir malalt al
cap de pocs anys i no va tenir la
fortuna de morir tràgicament, cosa
que si va fer Mister Pearson i, que
per culpa d’això, li va prendre el
protagonisme que es mereix com
impulsor de l’electrificació de
l’industria catalana.
Moltes “avingudes Pearson” arreu
del país i cap “Emili Riu”. Només a
Sort hi te un carrer secundari.

7

Als voltants de 1920, nomenen a Lion Mouraille i Dou Director General de PFM. LL S V a PFM Aran. Cal seguir-li la pista !
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21.- MISCEL.LÀNIA

A sota diagrama de on va arribar l’aigua quan la riuada d’octubre de 1937.
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Que en sabem, d’aquest motor Sulzer ???
Postal dins d’un “Blok-Postal” titulat “Obras de Energia Eléctrica de Cataluña en Capdella”, amb clixés de “Odeveca”,
editades per Thomas de Barcelona abans del 1 de gener de 1915. Les úniques referencies trobades son al Rapport de
Capdella del Sr Matter de 1917, on escriu que han desmuntat i embalat el motor Diesel, al Rapport Annuel de 1922 a Sant
Adrià escriuen “ moteur dièsel entretien courant” i, al catàleg de “Ribas y Pradell” nº 6, diu “Pabellón motor Diesel” a Sant
Adrià. Aquests motors els solien utilitzar en moments d’escassetat hidràulica.
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22.- BIBLIOGRAFIA.
Llums a la Vall Fosca. Memòries d’Artur Martorell de les colònies escolars a
Capdella (1917 i 1918). Martí Boneta i Carrera. Garsineu de Tremp, 2017.
Història de les colònies escolars que es feren a l’estiu a Capdella els anys 1917,
1918 i 1919, amb l’objectiu de millorar la salut dels infants que vivien a la ciutat.
En aquest llibre es presenten les memòries que va escriure el conegut mestre i
que ell va dirigir i que reflecteixen el dia a dia de l’estada.
La Vall Fosca: Els llacs de la llum. Desenvolupament socioeconòmic a començament
del segle XX. Martí Boneta i Carrera. Garsineu de Tremp, 2003 i 2011.
Estudia l’impacte sobre el territori i la gent, que van ocasionar les obres
hidroelèctriques a les primeres dècades del segle XX. Tot molt ben explicat.
La Vall Fosca. Històries i paisatges. Joaquim Coca i Edo. Viena Edicions, 2002.
Recull de 45 fotografies bones amb llur explicació dins d’un context històric
que intentar abraçar tot el segle XX.
El segle de la llum. Pep Coll i Martí. Editorial Empúries, 1997. Premi O. Pellisa 1996.
Novel·la on un avi amb bona memòria, a partir de 45 fotografies teòriques, evoca tots
els oficis que ha fet i la seva evolució ideològica, que serveix per explicar la vida a la
Vall Negra durant el segle XX. L’autor diu que tot es inventat ....
Les valls del Flamisell i Noguera de Tort. Instal·lació elèctrica de Capdella i Santuari
i Balneari de Caldes de Bohí. Joan Danès i Vernedas. C. Exc. de Catalunya, 1931.
Separata del Butlletí del C. Exc. Catalunya. Crònica d’una excursió feta pel autor al
Pirineu del Pallars Jussà, on aprofiten per visitar les obres de EEC i passejar-se pel
funicular i el trenet i hostatjar-se al hotel de l’Estany Gento.
Usine Hydro-électrique Flamisell inférieur. Projet. Variant 3. Fet per “Trabajos
Hidráulicos de los Altos Pirineos Capdella” per enginyers de la “Locher & Co” a
Zurich. 1915. Carpeta amb 23 planells i croquis de les obres a fer als estanys de
Capdella, dibuixats entre 1912 i 1915, alguns acolorits. Pura meravella.
Rapport Annual Producció i Transports de E.E.C.. Dels anys 1918 fins el 1925.
Memòries del Consell d’Administració de E.E.C., de 1913 a 1930.
Capdella Book, XVIII per tècnics de E.E.C. Manual de funcionament de totes
les màquines de la central de Capdella. Fulles intercanviables.
El Diputat Riu, un pallarès visionari. Sort 1871 – Madrid 1928. Eva Perisé,
Guillem Puras, Marc Borrell i Arcadi Castilló i Silvia Romero. Garsineu de Tremp,
2009. Catàleg de la exposició sobre la vida i miracles del Emili Riu molt ben dotat
gràficament.
Exposició a Sort i a la Torre de Capdella. Amb DVD
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El Museu Hidroelèctric de Capdella. Eva Perisé. Edita Museu nacional de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya de Terrassa, 2016.
Catàleg del Museu de Capdella, ben dotat gràficament i que explica la història de
la construcció i desenvolupament de la central de Capdella. Dens i de mida petita.
“Les Guies dels Museus del MNACTEC, nº 1”
EIX Editat Museu Ciència i Tècnica Catalunya de Terrassa, nº 3, 2017.
“L’hospital de Cartró”, Sigrid Remacha Acebrón.
Una insòlita construcció de plafons de cartró ha sobreviscut més d’un segle a
l’abandó i a les inclemències pirinenques, tot una icona mundial de
l’Arquitectura prefabricada, a la colònia de la Central de Capdella.
Ribas y Pradell, S.A. 1845 -1945. Autoedició 1945.
Llibre commemoratiu del Centenari de l’empresa, ple de dibuixos
de les obres fetes, on hi surten pavellons de la Vall Fosca, dels fets
per encàrrec de EEC. També hi ha un catàleg amb foto de portada
de Capdella.

L’Aventura Hidroelèctrica de la Vall de Capdella”. Llorenç Sànchez i Vilanova (EPD).
Història i Cultura del Pallars de Pobla de Segur, 1984. 500 exemplars numerats.
Bon treball històric de les obres a la Vall Fosca des d’un punt de vista empresarial
ben documentat tècnicament i gràficament. La primera historia de E.E.C.

Emili Riu i Periquet, estudi biogràfic. Llorenç Sànchez i Vilanova (EPD). Edita Excms.
Ajuntaments de Sort i de la Torre de Capdella, 2005.
Bon estudi biogràfic sobre Emili Riu des d’un punt de vista molt personal i
fent atenció a les seves trifulques polítiques.

L’Aventura Hidroelèctrica de la Vall de Capdella”. Llorenç Sànchez i Vilanova (EPD).
Edita FECSA, 1992. Gros Format en color.
Bon treball històric de les obres a la Vall Fosca des d’un punt de vista empresarial,
ben documentat tècnicament i molt millor gràficament. Un clàssic que no pot
faltar a les llibreries del aficionats a la hidroelectricitat.
“La Productora” i el paper rellevant que assumeix en els aprofitaments
hidroelèctrics del Pallars i la Vall d’Aran. Llorenç Sànchez i Vilanova (EPD).
Edita Comú dels Particulars, Història i Cultura del Pallars, FECSA-ENHER i Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya, 2000. Gros Format en color.
Bon estudi de la “Productora de Fuerzas Motrices” des d’un punt de vista
empresarial. Molt ben dotat gràficament. Un altre clàssic hidroelèctric.
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Lleida, St Jordi coronavirus 2020. Ja portem més de dos anys recolonitzats i amb els Sants Jordis a la presó.
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