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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
 
 

1.1.- ANTECEDENTS: MARC.  
 

Es un fet transcendental, per tot el que varen significar, les grans obres 
hidroelèctriques dutes a terme a mitjans del segle passat a la Ribagorça. Les 
seves característiques i les seves conseqüències van marcar un abans, un mentre 
i un després en la vida de la comarca. Els principals canvis socio-econòmics es 
van emmarcar en l’àmbit de la població, el comerç, les comunicacions, l’activitat 
cultural i el lleure, i com no, en la moral, mode de viure i aspiracions dels seus 
habitants. 
 

De la mateixa manera que uns decennis anteriors ho havia significat la 
implantació de l’empresa ‘’Riegos y fuerzas del Ebro’’ al Pallars, coneguda com 
‘’La Canadenca’’, materialitzant la construcció de l’embassament de Sant Antoni, 
el conjunt d’infrastructures hidràuliques generat pe l’ENHER a partir de 1946, 
influeix decisivament en les transformacions immediates i a llarg termini de la 
comarca. 
 

 
 



Capítol 1. Introducció  
 

 
Alta Ribagorça: 1900 – 2000 

2

 
Amb l’aparició d’ENHER es consolidava la indústria hidroelèctrica a 

Catalunya, que en el pas del carbó com a font d’energia, després de la primera 
revolució industrial durant el segle XIX, i la generació d’electricitat per a les 
indústries, l’enllumenat públic i l’ús domèstic, després de la segona, estava 
necessitada d’aquest tipus d’energia, com be ho demostren les restriccions 
elèctriques que es van patir al país fins ben bé l’any 1958. 
 

D’altra banda, un dels fers més importants que han significat el 
desenvolupament de Catalunya ha estat l’electricitat. El procés d’electrificació ha 
comportat conseqüències molt profundes per la organització territorial de 
Catalunya i ha estat un vehicle per la renovació de les activitats econòmiques, per 
l’arribada de noves tècniques i la transformació de la gestió empresarial. 

 
Així, apareixia l’ENHER a la Ribagorça provocant grans canvis. Per una 

banda, es produïren repercussions immediates com l’arribada d’una població 
immigrada que anar treballar a les obres dels embassaments, acabant així amb el 
degoteig demogràfic existent fins aleshores. La Comarca patí un important 
creixement de les activitats comercials i urbanístiques. No passà el mateix amb 
l’agricultura, que perdia de manera irreversible i irrecuperable una part important 
de les terres de conreu, que quedaren inundades per sempre sota les aigües, 
essent a més les parts més fèrtils de la terra. 
 

L’Empresa va voler complir en tot moment tant amb les necessitats físiques 
que precisava la gent que arribava disposada a treballar, com en la seva 
educació, ensenyament i acomodament a les noves situacions, i en tot moment va 
intentar que l’Empresa fos com una gran família. Es crearen equipaments de tot 
tipus, es donaren facilitats per demanar crèdits o ajuts i es mantingué, tant als 
propis treballadors com als habitants autòctons que no s’havien volgut 
comprometre amb aquesta, molt identificats amb la mateixa. 
 

El contacte d’una comarca eminentment agrícola i ramadera amb el progrés 
industrial va desarticular les estructures econòmiques i socials, que estaven en 
plena crisi. Però gràcies a l’encant de l’Alta Ribagorça, a l’heretatge de les obres 
romàniques de la Vall de Boi, a la creació del Parc Nacional d’Aigüestortes i més 
endavant a la construcció de l’estació d’hivern de Boi Taüll, la comarca ha 
assimilat amb el temps aquest gran canvi, modernitzant-se i progressant amb bon 
peu cap al futur. 
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1.2.- OBJECTIUS. RAÓ DE SER DEL TREBALL. 
 

Principalment es tracta d’un treball sobre la variació sócio-econòmica més 
recent en una comarca, l’Alta Ribagorça, on s’estudia des de totes les òptiques 
possibles allò que va representar per una regió rural, que l’ENHER, i més 
concretament, l’enginyer Victoriano Muñoz Oms, penses en el Noguera 
Ribagorçana i els seus afluents com un dels rius dedicats a fornir d’energia 
elèctrica a tota Catalunya. 
 

L’objecte de l’estudi no es el riu ni els seus aprofitaments, ja estudiats 
anteriorment per altres tesines, sinó el territori, amb la seva gent, els seus 
problemes i les seves necessitats en un moment en que tota la Catalunya 
Pirenaica i rural estava sotmesa a una profunda crisi econòmica i social, i 
representava per la comarca l’arribada d’un gran nombre de gent d’innombrables 
llocs amb costums molt diferents i sobretot, amb grans necessitats humanes. 

 
Les raons d’elecció d’aquest tema com a tesina d’investigació han estat: 

 
• En primer lloc donar a conèixer la figura de Don Victoriano Muñoz Oms, 

il·lustre enginyer  de camins, que va contribuir de manera decisiva en el 
desenvolupament de tota Catalunya a través de les seves grans obres i 
planejaments, i mes concretament, a l’Alta Ribagorça, on hi va inspirar 
valors humans i socials de convivència a través de les obres dels 
aprofitaments hidroelèctrics. 

 
• La segona raó es la doble importància que tingueren les obres 

hidroelèctriques de l’Alta Ribagorça. D’una banda per tot el que suposà per 
la pròpia Comarca, pel canvi de mentalitat que va suposar a l’època la 
transformació de la zona, com més endavant s’explica, i per altra banda la 
incidència que també tindrien les obres en el territori català en general. 

 
• Estudiar la figura d’un personatge de les terres de Lleida, amb qui tothom 

s’hi sentia molt representat i s’estava molt orgullós per les seves arrels 
ponentines.  

 
També he trobat molt interessant la realització d’un treball que fiques de 

manifest el  que totes aquelles tècniques estudiades per al correcte disseny i 
càlcul de les infrastructures,  tinguessin, com es clar, una clara afecció a la 
societat.  
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1.3.- FONTS UTILITZADES. 
 

Les fonts utilitzades per a la realització d’aquest treball d’investigació han 
estat de tres tipus: documentació d’arxiu, premsa escrita i bibliografia, a més de 
l’aportació gràfica d’Internet. 
 

• Documentació d’arxiu: la seva utilització ha estat la base principal que ha 
permès la realització d’aquest treball. Han estat consultats el Fons Històric 
de FECSA-ENHER i l’arxiu municipal de Pont de Suert. 

 
• La premsa escrita utilitzada han estat bàsicament les revistes editades a 

l’època de la construcció de les obres, la revista Ribagorzana i La Voz de 
Pont de Suert, així com les Memòries anuals que l’Empresa editava cada 
any. 

• La bibliografia existent es pot dividir en dos blocs. El primer inclou totes 
aquelles obres que parcial o totalment tracten el tema de l’ENHER a la 
Comarca, entre les que destaca  L’aventura hidroelèctrica de la Ribagorça 
de Llorenç Sànchez i Vilanova. El segon bloc inclou totes les obres 
generals d’història contemporània o de geografia que han estat útils per a 
obtenir informació puntual i per emmarcar la investigació en un context 
històric, entre les que destaca Anàlisi demogràfic a les Comarques de l’Alt 
Urgell, Cerdanya, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d’Aran 
de Josep Mª Sabartés i Guixés. 

 
 

1.4.- METODOLOGIA. 
 
El resultat de tot aquest treball es presenta en aquest document, el qual s’ha 

dividit en 5 capítols.  
 

En el primer capítol, d’introducció, s’expliquen les raons del treball i fonts 
utilitzades. 

 
En un capítol segon s’estudia la zona de treball, la seva formació o història, 

fent una petita descripció de totes les obres romàniques que s’hi inscriuen. També 
s’estudia la característiques comarcals per saber en tot moment la magnitud de 
les implantacions que s’hi realitzaren. 

 
En el capítol tercer, es fa una visió de la situació existent abans de l’arribada 

de l’ENHER a les contrades. S’estudia la societat, empreses ja implantades a la 
zona, les pèssimes comunicacions que hi havia i el Balneari de Caldes de Boí, 
primer focus turístic de la Comarca. 
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En el capítol quart, s’analitzen en profunditat les influències d’ENHER, tant 

en comunicacions i obres com en política social destinada a les famílies i 
treballadors. També es fa una reflexió sobre la cementera de Xerallo, creada per 
proveir les obres. Es fa menció als anteriors projectes de Dn. Victoriano Muñoz i 
Oms i la visió d’aquest amb les grans infrastructures públiques. 
 

El en cinquè capítol s’estudia la població comarcal, tant de l’Alta Ribagorça 
com de les comarques veïnes al llarg de tot el segle i es fa una puntualització 
entre els diferents nuclis de la Comarca d’estudi. 
 

En el capítol sisè, es fa un estudi sobre les darreres dècades, a partir de 
l’acabament de les obres i l’evolució dels treballadors i la comarca per sectors. Es 
fa una anàlisi de les diferents infrastructures que ajuden a la comarca a seguir un 
camí de futur per l’avanç d’aquesta i unes propostes de futures actuacions. 
 

Per finalitzar, el capítol setè esta destinat a treure unes conclusions sobre 
aquest treball i en el vuitè i darrer capítol s’exposa la bibliografia utilitzada per la 
redacció d’aquest treball. 


