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El POLÍTIC I EMPRESARI EMILI RIU PERIQUET
Gabriel Ramon i Molins
Departament d’Història, Universitat de Lleida

Emili Riu Periquet (Sort 1871- Madrid 1928)
va ser un destacat impulsor de la indústria
hidroelèctrica al Pirineu Català; cabaler de
Sort, anys 18 anys marxà del municipi per
anar a guanyar-se la vida a Barcelona, on
va fer carrera com a periodista econòmic,
i posteriorment a Madrid, on es vinculà al
Partit Liberal, amb el qual esdevindria un
destacat polític i el principal cacic del districte de Sort-Vielha.

Poc després de la creació d’aquesta primera societat va començar a prendre
forma el primer gran projecte d’Emili Riu, que era el de la central hidroelèctrica de Cabdella. Aquesta central constava amb una xarxa de galeries que
comunicaven quinze estanys entre sí, fent servir el més baix de la conca
com a regulador. Aprofitant el desnivell de 836 metres, una doble canonada forçada portaria l’aigua des d’una cambra d’aigua proveïda per l’estany
Gento fins a la central i garantiria la força motriu necessària per a garantir
una potència màxima de 26.000 kw. A més de Cabdella. Altres projectes
d’aprofitament hidràulic impulsats per Riu van ser la central hidroelèctrica
de Molinos (1919), la de la Pobla de Segur (1920) o la de Cledes (1929), que
va ser la primera gran planta productora a la Val d’Aran.

Figura 1.- Emili Riu

Movent-se pels cercles polítics i econòmics més influents de la capital espanyola va tenir coneixement de les principals innovacions tècniques del
moment i va saber veure un potencial econòmic ingent al seu districte electoral; el seu pes polític, i la garantia econòmica que això comportava, va servir per aconseguir els inversors necessaris per impulsar les societats Energía
Elèctrica de Cataluña S.A. (1911) i Productora de Fuerzas Motrices S.A., així
com les concessions d’explotació de
diferents conques fluvials.
Figura 2.- Títol de la companyia Energía
Eléctrica de Cataluña

Figura 3.- Construcció de la
Central de Capdella. Arxiu
Feliu Izard de Lleida

Figura 4.- Central de Cledes. Arxiu Feliu Izard de
Lleida
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