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Resum

Emili Riu Periquet (Sort 1871-Madrid 1928), sent el segon fill d’una família 
de Sort, marxà amb 18 anys a fer fortuna primer a Barcelona i posteriorment 
a Madrid, on amb el Partit Liberal s’inicià a la vida política i esdevingué el 
principal cacic del districte de Sort-Vielha. Gràcies als contactes que aconse-
guí i el prestigi guanyat com a polític durant aquells anys va poder participar 
d’un dels projectes econòmics més ambiciosos i arriscats del moment, com 
era l’electrificació del país. L’any 1911 fundà l’empresa Energía Elèctrica de 
Cataluña S.A., impulsora de la central hidroelèctrica de Cabdella, la primera 
gran central de Catalunya.
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Polític i empresari

Abandonat el camí del sacerdoci, amb 18 anys, Emili Riu marxà de Sort per 

anar a guanyar-se la vida a la ciutat; primer a Barcelona, on estudià per a 
pèrit mercantil compaginant-ho amb diferents feines que poc a poc li van 
anar obrint camí en la carrera del periodisme, esdevenint redactor en cap 
del Diario Mercantil de Barcelona, i posteriorment a Madrid, on treballà en 
publicacions com la Revista de Economia y Hacienda i a la Revista Nacional 
de Economía, que creà l’any 1916.

El periodisme econòmic li facilità la entrada en els cercles socials més in-
fluents de la capital espanyola, on feu amistats com Praxédes Mateo Sagasta 
o el comte de Romanones, els qui li obriren les portes del partit liberal. Com 
a polític, Riu esdevingué el principal cacic del districte electoral de Sort-Vielha; 
una forta xarxa clientelar li va permetre controlar la vida política del Pirineu 
lleidatà i li serví per aconseguir de forma ininterrompuda l’acta de diputat 
per aquest districte entre els anys 1901 i 1918, per ser designat senador els 
anys 1919 i 1920 i de nou diputat el 1923, així com per a disputar a Miquel 
Agelet el lideratge provincial del partit.

Tenir notícia de les principals innovacions tècniques del moment li va fer 
veure les possibilitats d’explotació econòmica de la seva comarca, un negoci 
que gràcies al seu prestigi polític, i la garantia d’inversió que això comporta-
va, va aconseguir els socis capitalistes necessaris per fundar Energía Eléctri-
ca de Cataluña S.A. i Productora de Fuerzas Motrices S.A. tot i les reticències 
de la banca catalana. El seu pes polític també va ser clau per aconseguir les 
respectives concessions d’explotació de diferents conques fluvials.

La companyia Energía eléctrica de Cataluña

El principal dels projectes empresarials d’Emili Riu va ser la societat Energía 
Eléctrica de Cataluña S.A. fundada a Barcelona amb capital francosuïs el dia 18 
de novembre de 1911. Aquell mateix any però, seria també fundada l’empresa 
Barcelona Traction, Light and Power, al capdavant de la qual hi havia l’enginyer 
Fred Stark Pearson, i que amb la seva filiar Riegos y Fuerzas del Ebro esdevin-
dria la principal competidors de l’empresa de Riu i l’acabaria absorbint. 
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La fundació d’aquesta societat no va ser fàcil i Riu va haver de lluitar con-
tra l’escepticisme d’alguns financers catalans, fent que hagués de fer valdre 

els contactes que havia fet per Madrid per 
atreure al projecte a la societat francesa 
Compagnie Génerale d’Electricité i la Suïs-
sa Société Suisse d’Industrie Électrique per 
tal de reunir els 10 milions de pessetes 
que es van emprar per iniciar el projecte 
(fig. 1). 

Figura 1.- Títol d’una obligació de la companyia Energía Eléctrica de Cataluña S.A.
Fons històric d’Endesa

Energía Eléctrica de Cataluña, gràcies en part al pes polític de Riu, acon-
seguiria també les concessions d’explotació de les aigües del riu Flamisell 
fins a Senterada i de la Noguera de Cardós, i començà la construcció de la 
primera gran central hidroelèctrica del país, que seria la de Cabdella. La cen-
tral de Cabdella va ser el tret de sortida d’una cursa industrial que canviaria 
definitivament la fisonomia del Pirineu.

Els aprofitaments hidràulics del Pirineu

El primer gran projecte d’Emili Riu, que era el de la central hidroelèc-
trica de Cabdella, i que partia d’un projecte encarregat per ell mateix 
l’any 1904, començà a prendre forma amb la constitució de la socie-
tat Energía Eléctrica de Cataluña el 1911. Aquest projecte de central 
hidroelèctrica reversible consistia en establir una xarxa de galeries 
que comuniqués quinze estanys entre sí, fent servir l’estany Gento, 
que era el més baix de la conca, com a regulador. Amb això, apro-
fitant el desnivell de 836 metres, una doble canonada forçada de 
2.047 metres portaria l’aigua des d’una cambra d’aigua proveïda per 
l’estany Gento fins a la central i garantiria la força motriu necessària. Aquest 
salt d’aigua va ser durant molts anys el més alt de l’estat.

Les condicions climàtiques i geològiques del terreny van convertir el projec-
te de Cabdella en una obra de complexitat i dimensions ingents que va servir 
per a dinamitzar una comarca que feia anys que anava patint els efectes del 
despoblament; més de 4.000 homes procedents majoritàriament d’altres 
regions de l’Estat Espanyol, com Múrcia, Aragó o Andalusia, van participar 
tant de les feines de construcció del complex com dels seus accessos i les 
línies elèctriques que havien de portar el corrent cap a Barcelona i van fer 
possible que el 28 de gener de 1914 el primer grup de turbines comencés a 
produir electricitat i el 1917 ja estiguessin els cinc grups definitius en marxa, 
amb una potència màxima de 26.000 kw.

Un altre projecte d’aprofitament hidràulic important d’aquesta societat va 
ser el de la central hidroelèctrica de Molinos, també a la conca del Flamisell, 
que entrà en funcionament l’any 1919.

A més d’Energía Eléctrica de Cataluña, l’altra gran societat impulsada per 
Emili Riu fou Productora de Fuerzas Motrices S.A., amb seu a Bilbao i conces-
sió de l’explotació del riu Flamisell des de Senterada fins a la seva unió amb 
la Noguera Pallaresa a la Pobla de Segur i del riu Garona des de Salardú fins 
a Les. Aquesta societat va impulsar, entre altres, la central de Cledes, que va 
ser la primera gran planta productora a la Val d’Aran (fig. 2).

Figura 2.- Imatges de les centrals hidroelèctriques de Cabdella i Cledes
Arxiu Feliu Izard de Lleida
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La planta de Cledes va ser la primera de l’estat en que el canal de conducció 
es situà en el túnel de Pressió. Les dues canonades forçades partien de la xe-
meneia d’equilibri. Aquesta central, situada entre els termes municipals de 
Les i Bossost va entrar en funcionament l’any 1929, poc més d’un any des-
prés de la mort d’Emili Riu. De la societat Productora de Fuerzas Motrices 
cal destacar també la central hidroelèctrica de la Pobla de Segur, inaugurada 
l’any 1920.

Certament però, tot i que Emili Riu fou un polític i empresari lligat a la co-
marca, no va pretendre mai electrificar la zona, ja que el mercat potencial 
de l’energia era fonamentalment Barcelona, i amb les centrals de l’Aran part 
de la plana Occitana, cosa que feu que l’abastiment energètic del Pirineu ha-
gués de continuar garantit majoritàriament pels vells molins hidràulics que 
generalment tenien un origen fariner i des d’inici de segle havien anat incor-
porant petites turbines. A més, els plans de compensació que les empreses 
concessionàries dels aprofitaments hidràulics havien pactat amb els muni-
cipis afectats, que generalment eren equipaments o poder fer ús de l’ener-
gia elèctrica de les grans centrals, van trigar en materialitzar-se. Certament 
però, de totes formes, alguna d’aquestes concessions, com bonificacions en 
la tarifa elèctrica, encara es conserven en l’actualitat. 

Amb tot, van ser força les reticències que els projectes d’Emili Riu van des-
pertar a altres pallaresos del moment, fent que s’acusés al diputat d’ha-
ver-se venut les aigües de la comarca als estrangers.
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