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1. Introducció 
 
Estem en un territori de xarxes, on la connexió a aquestes és clau per disposar 
de la comoditat dels serveis urbans que s’han vingut introduïnt des del segle 
XIX: aigua, sanejament, gas, telecomunicacions i electricitat. Però quins han 
sigut els promotors, com s’han introduït i quina ha sigut la seva evolució? 
L’etapa d’introducció del negoci elèctric és paradigmàtica i fonamental per 
entendre tant el desenvolupament de les xarxes com l’etapa d’industrialització i 
l’organització espacial de molts territoris i zones metropolitanes d’avui en dia.  
 
En aquesta etapa d’introducció de les xarxes elèctriques hi ha un personatge 
crucial que és Frederick Stark Pearson, qui va ser un gran emprenedor i 
visionari del gran impacte d’aquestes xarxes. F.S. Pearson va ser un enginyer 
elèctric pioner de la indústria elèctrica, que va començar la seva curta però 
intensa carrera poc després dels grans avenços en el transport elèctric a llarga 
distància, quasi sempre recolzat pels financers canadencs de l’alta esfera 
econòmica del país, àvids d’exportar la seva tecnologia i capital arreu del món. 
Va fundar i va ser el principal impulsor d’innumerables empreses elèctriques (i 
també d’altres serveis urbans) per tot el continent americà i per Catalunya, 
basades en l’explotació de fonts hidroelèctriques allunyades de les grans 
ciutats, amb un model molt evolucionat d’implantació de la xarxa elèctrica. 
D’entre les empreses que va fundar les que més destaquen són les de Mèxic, 
Brasil i Barcelona, que actualment encara estan oferint un gran servei.  
 
La implantació i evolució d’aquestes grans empreses està àmpliament 
documentada i explicada en diversos llibres i estudis, com és el cas de la 
Barcelona Traction en Las tres chimeneas, dirigida per Horacio Capel. Però en 
tots aquests casos no s’ha estudiat ni els precedents del Pearson personatge, 
claus per entendre com va arribar a desenvolupar el seu model, ni la visió 
espacial de la xarxa implantada, basant-se sempre en la vessant socio-
econòmica. Per altra banda, tampoc existeix cap biografia de Pearson on es 
pugui resseguir de forma clara i metodològica la seva trajectòria, trobant-se la 
informació repartida en molts documents, i sovint amb confusions i errors. 
 
Aquest treball és una relfexió sobre el desenvolupament de les xarxes 
elèctriques i els seus processos associats a la introducció de la hidroelectricitat 
a finals del segle XIX i principis del XX, a través de l’experiència del Dr. 
Frederick Stark Pearson. A partir de la recerca de camp i d’una recopilació 
bilbiogràfica de tota la seva carrera, s’ha fet una anàlisi del model espacial i 
empresarial d’implantació de cadascuna de les seves xarxes i la seva evolució 
en les etapes inicials, posant de manifest certs aspectes claus que confirmen 
una sèrie d’hipòtesis. 
 
La ciutat i el seu territori són l’objecte del negoci elèctric monopolístic a la 
introducció de la hidroelectricitat a gran escala a cavall dels segles XIX i XX. 
Quan Pearson arriba a Barcelona al 1911 i funda la Barcelona Traction ja té un 
model molt perfilat d’aplicació territorial de la xarxa elèctrica i les seves 
implicacions urbanes i territorials i de revolució de la indústria. Aquest model 
l’ha anat madurant durant tota la seva carrera com a enginyer i empresari, 
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bàsicament de xarxes elèctriques però també d’altres infraestructures. 
Paral·lelament al desenvolupament de les xarxes elèctriques aconsegueix el 
monopoli d’altres xarxes de serveis urbans, bàsicament els tramvies elèctrics 
(urbans i suburbans), entenent-les sempre al servei del negoci elèctric i com a 
embrió del futur gran negoci de la generació, distribució i comercialització de 
l’electricitat tant a nivell industrial, com urbà i residencial. 
 
Per tant en aquest treball es veurà com F.S. Pearson aprofitava les oportunitats 
que existien en aquell precís moment de la història per crear ambiciosos 
projectes d’electrificació i aconseguir el monopoli de les ciutats i territoris on 
s’implantava, i com combinava l’electricitat amb altres serveis urbans 
directament relacionats amb el negoci elèctric, així com l’intent d’urbanització 
lligat al servei de la xarxa de ferrocarrils elèctrics subrubans. Mitjançant una 
anàlisi del procés evolutiu de Pearson a través de les seves experiències, 
s’analitzarà l’articulació dels diferents operadors que van fer possible 
l’establiment dels grups d’empreses basats en l’electricitat, s’establiran uns 
models territorials i empresarials per a cada cas, i es farà un seguiment de la 
indústria elèctrica local cap al monopoli territorial. Finalment s’avaluarà l’intent 
d’urbanització del territori d’aquestes empreses a través de les empreses 
ferroviàries associades i les seves motivacions.  
 
El treball s’estructura en dos grans parts, una primera on es ressegueix la 
carrera de F.S. Pearson i s’estableixen 4 grans etapes en la conformació del 
seu model d’implantació d’infraestructures elèctriques. Els casos de Mèxic (on 
he tingut la possibilitat de fer una investigació de camp) i Barcelona seran 
analitzats amb més profunditat. A la segona part s’analitzarà amb més 
deteniment el model de Pearson, estudiant com articulava els diferents 
operadors, com va fer el salt d’escala del negoci urbà al territorial i l’intent de 
lligar el negoci urbanístic a l’elèctric. 
  

Context històric 
 
El marc històric en el qual enquadrem els esdeveniments i els processos que 
es relataran en aquest treball és fonamental per entendre que tots ells són fruit 
d’un complex teixit social, econòmic i cultural en un període històric d’una gran 
força i vigorositat. La segona revolució industrial, emmarcada dins del període 
anomenat per Eric Hobsbawm l’“Era dels imperis” (1875-1914)1, es caracteritza 
per un mutament de les estructures productives impulsat per la burgesia, la part 
més activa de la societat, i en la qual es va anar desenvolupant cada vegada 
amb més força la “civilització industrial”. El procés, que es va anar difonent a 
ritmes cada vegada més accelerats per tota l’Europa Occidental i pels estats 
septentrionals dels EEUU, tenia com a motor la idea del “progrés”, que mai fins 
llavors havia aparescut com a una realitat tant concreta. 
 
En aquesta època comença a aparèixer un nou tipus d’exportació, ja no es 
tracta només d’homes o mercaderies, sinó que els “capitals” (la major part d’ells 
d’origen anglès) esdevenen la nova manera de crear riquesa. Les grans 

                                                 
1 HOBSBAWM, E. La era del imperio.  Barcelona: Labor, 1989. 
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banques europees, en especial les de Londres i Paris, veuen l’oportunitat de 
generar riquesa fent préstecs a països tercers amb elevades taxes d’interès 
gràcies a de l’escassetat del diner. Gran part d’aquests capitals viatgen a 
Russia, EE.UU, Índia i Amèrica Llatina, anant progressivament cap a la 
unificació del mercat mundial, fonamentada en l’integració funcional dels països 
subdesenvolupats en aquells més desenvolupats, extraient-ne aquests últims 
una relació d’explotació clarament favorable per a les seves economies i les 
seves industries cada vegada més fortes. 
 
Si el cicle econòmic que constitueix el ritme bàsic d’una economia capitalista va 
generar algunes cirsis força agudes en el període 1873-1895, la producció 
mundial, llunyana de la recessió, va continuar creixent impetuosament. Així del 
1870 al 1890 es va duplicar la producció de ferro dels 5 principals països 
productors  (d’ 11 milions a 23 milions de tonelades), i la producció d’acer va 
multiplicar-se per 20 (de ½ milió a 11 milions de tonelades). Des de la meitat 
dels anys 1890 fins a 1914 l’orquestra econòmica global va sonar al ritme de la 
prosperitat. Una opulència basada en el renaixement de la vida econòmica fou 
el rerafons d’una era que en tota l’Europa continental encara es defineix com la 
“belle époque”. Van ser aquests anys en els quals les economies industrials 
americana i alemana van fer passos de gegant 
 
Podríem resumir els grans eixos de l’economia mundial d’aquest període en: 

1. Base geogràfica més amplia. 
2. L’economia mundial esdevé més plural, i ja no tant monocèntrica, 

superant la Gran Bretanya com a màxim exportador de capitals. 
3. La revolució tecnològica amb les noves industries basades en 

l’electricitat i la química (sobretot l’acer i el motor de combustió) 
4. Transformació de l’estructura de l’empresa capitalista, amb concentració 

de capitals i la racionalització tant de la producció com l’organització.  
5. El notable creixement, en termes absoluts i relatius, dels sector terciari 

de l’economia 
6. La creixent convergència entre els interessos polítics i econòmics, i per 

tant el rol creixent del govern en la societat. 
 
La segona revolució industrial és per tant, una nova etapa de creixement 
econòmic, entre el 1875 i el 1914 (fins a a l'esclat de la Primera Guerra 
Mundial), caracteritzada per un extraordinari progrés científic i tècnic. 
L'aplicació de noves energies (petroli i electricitat) i noves primeres matèries 
(acer, alumini...) van afavorir la diversificació dels sectors industrials, on la 
siderúrgia va prendre el relleu de la tèxtil com a sector punta i van aparèixer 
noves indústries molt dinàmiques, com ara l’elèctrica. Es va passar d’un 
capitalisme industrial a un capitalisme financer on la indústria estava dominada 
per les inversions bancaries i les institucions de crèdit, desenvolupant-se els 
càrtels i els holdings de companyies. 
 
Una de les formes més comunes que van adoptar les inversions britàniques a 
l’estranger en aquest període entre el 1870 i el 1914, va ser mitjançant 
empreses anomenades free-standing companies. Aquest tipus d’empresa era 
en general una companyia de responsabilitat limitada, cotitzada a la bolsa de 
Londres, que comptava només d’unes petites oficines centrals a Inglaterra, 
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amb l’objectiu principal d’organitzar negocis a una regió d’un país estranger, i 
semi-autònoma al no dependre d’una empresa multinacional al país d’origen 
però sí de la seu que hi estava instal·lada. La finalitat del petit consell directiu 
de Gran Bretanya era la captació de capitals per canalitzar-los cap al negoci 
d’ultramar. Una free-standing company era, per tant, una empresa establerta en 
un país amb el propòsit de fer negoci fora d’aquest. 2 
 
Figura 1. Esquema de les free-standing companies 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
Per altra banda, en el camp de l’electricitat, els avanços en el camp de 
l’ectromagnetisme durant el segle XIX van ser molt notables. Entre d’altres al 
1826 Georg Simon Ohm formula la llei d’Ohm que defineix la relació entre la 
tensió i el corrent (R = V/I), al 1831 Michael Faraday estableix que el 
magnetisme produeix electricitat a través del moviment, al 1845 Gustav Robert 
Kirchhoff anuncia les lleis que permeten calcular els corrents i tensions a 
xarxes elèctriques conegudes com Lleis de Kirchhoff I i II, i al 1870 James Clerk 
Maxwell formula les quatre equacions que serveixen de fonament de la teoria 
Electromagnètica. Paral·lelament també van començar a sorgir les aplicacions 
de l’electricitat: l’electròlisi (1808), els electroimans (1823), el telègraf per Morse 
(1835), la làmpara d’arc per Staite (1847, però comercialitzada a partir del 
1876), el telèfon per Bell (1876), la làmpara incandescent per Thomas Edison 
(1881 i instal·lada a Nova York al 1882), etc. 
 
El punt de partida de la nova indústria elèctrica el va donar Zénobe-Théophile 
Gramme al 1868, construïnt el Dinamo, la primera màquina que generava 
corrent contínua a partir de moviment. Però no va ser fins al 1885 quan Nikola 
Tesla comença a desenvolupar sistema polifàsic de corrent alterna, amb els 
seus generadors, transformadors i motors, que serà el que establirà les bases 
                                                 
2 LIEHR, Reinhard, TORRES BAUTISTA, Mariano E., “Las free-standing companies británicas 
en el méxico del porfiriato, 1884-1911”, Historia Mexicana, vol. XLVII núm. 3, gener-març 1998, 
p.605. 

Free-standing company 

Seu de la companyia 
Funció: captació de capitals 
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del sistema elèctric que avui en dia coneixem. A partir del mateix 1885, 
l’enginyer i empresari George Westinghouse va comprar les patents del 
sistema de corrent alterna, fundant al 1886 la Westinghouse Company amb la 
instal·lació a Buffalo (Nova York) del primer sistema en aquesta corrent. 
 
La Westinghouse Company va ser pionera en el desenvolupament, difusió i 
comercialització de la corrent alterna, presentant al 1891 a l’Exposició Universal 
de Frankfurt, i al 1893 a la fira de Chicago, els sistemes elèctrics en corrent 
alterna que podien transportar l’electricitat a llargues distàncies. El 
transformador permetia elevar la tensió del corrent elèctric durant el transport 
per minimitzar les pèrdues (segons la llei d’Ohm) i reduir-les a l’entrar a la xarxa 
de distribució pel consum. 
 
Els grans avanços en electromagnetisme i en la nova indústria elèctrica durant 
el segle XIX van ser els que van permetre fer els grans aprofitaments 
hidroelèctrics i el transport d’aquesta energia en corrent alterna a alta tensió 
des de les allunyades zones de generació fins als grans centres de consum, 
evitant els problemes d’espai i contaminació a les ciutats. 
 
 
 
 
 


