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Font: COOKE, Gil, “An extreme power engineer. The 
acomplishments of Fred Stark Pearson, part one”, IEE 
power & energy magazine, volum 1, núm. 6, 
novembre/desembre 2003. 

Primera part 

Les etapes de Pearson en la conformació del model 
d’implantació d’infraestructures elèctriques. 

 

2. Nota biogràfica i descripció de les etapes 
 
Frederick Stark Pearson neix a Lowell, al costat de Boston, (Massachusetts 
(EEUU)), el 3 de juliol de 1861, i mor amb la seva dona en l’enfonsament del 
Lusitania al 2 de maig de 1915, a la costa d’Irlanda, quan es dirigia des de 
Nova York a Londres per assistir a una reunió per refinançar La Canadenca i 
acompanyava el transport d’uns cotxes de tren adquirits als Estats Units per a 
la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya3 (en aquells 
temps la Barcelona Traction). 
Amb 54 anys havia fundat 
innumerables empreses pel 
continent americà, havia 
imaginat com havia de ser 
l’organització territorial de grans 
àrees metropolitanes, i havia 
enginyat, construït i operat 
algunes de les empreses 
elèctriques i de tracció més 
grans i importants del món, molts 
dels sistemes elèctrics i de 
transport de les quals encara fan 
un ús més que remarcable a la 
societat al cap d’un segle. 
Fundador d’empreses d’última 
tecnologia com: Brasilian 
Traction, Light and Power 
Company, Limited; The Mexican 
Light and Power Company, 
Limited; Mexico Tramways 
Company; i Barcelona Traction, 
Light  and Power Company, 
Limited; i membre d’associacions 
com: Institution of Civil 
Engineers, American Institute of 
Electrical Engineers, American 
Society of Civil Engineers.4 

                                                 
3 Conversa amb l’enginyer A. M. Maestre, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
4 Informació biogràfica de Pearson es pot trobar a COOKE, Gil, “An extreme power engineer. The 
acomplishments of Fred Stark Pearson, part one”, IEE power & energy magazine, volum 1, 
núm. 6, novembre/desembre 2003; COOKE, Gil, “A worldwide legacy. The acomplishments of 
Fred Stark Pearson, part two”, IEE power & energy magazine, vol.2, núm.1, gener/febrer 2004; 

Figura 2. Frederick Stark Pearson a 1905. 
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Taula 1. Empreses més rellevants establertes per F.S. Pearson 
1887 Somerville Electric Light Company  
1889 Enginyer en cap de la West End Street Railway of Boston 
1893 Dominion Coal Company  
1894 Enginyer en cap de la Metropolitan Street Car Company in New York  
1895 Halifax Electric Tramways Company  
1897 Jamaica Light and Power Company 
1899 Dominion Iron and Steel Company  
1899 São Paulo Tramway, Light and Power Company  
1902 Mexican Light and Power Company  
1904 Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company  
1906 Mexico Tramways Company 
1906 Brazil Railway Company  
1909 Mexico North Western Railway  
1911 Medina Valley Irrigation Company  
1911 Barcelona Traction, Light and Power Company  
1912 Brasilian Traction, Light and Power Company 
Font: Elaboració pròpia 
 
Lowell va ser una de les ciutats on la primera revolució industrial va arribar amb 
més força, de la mà de la indústria tèxtil. F.S. Pearson, que portava treballant 
des dels 14, quan va morir el seu pare al 1875, com a cap d’estació del 
ferrocarril de Boston a Lowell, va decidir combinar els seus estudis a la 
universitat amb la feina. Al 1883 va obtenir la llicenciatura en Arts Mecàniques 
al Tufts College (Somerville, Massachusetts (EEUU)), on va destacar en 
química i matemàtiques, i al 1884 la llicenciatura superior. El professor 
Benjamin Graves Brown li va oferir una plaça d’ajudant docent on va quedar 
fascinat per l’electricitat aplicada. Allà va demostrar un gran talent, no com a 
inventor de teories elèctriques, però sí en l’aplicació de les existents. Del 1883 
al 1886 és professor de matemàtiques i mecànica aplicada  al Tufts College, no 
obstant es veu molt atret per la mineria i l’enginyeria elèctrica, influït per William 
Leslie Hooper, el director del nou departament d’enginyeria elèctrica. A l’estiu 
de 1884 va treballar d’enginyer consultor a una mina d’or de Virgina, EEUU, i al 
1886, acabada la seva etapa acadèmica, es sol·licitat pel govern dels EEUU 
per investigar explotacions mineres. Mai abandonarà aquest camp, que el 
portarà a investigar mines pels EEUU i per Brasil, on va quedar impresionat pel 
potencial econòmic del país 5. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
GODOY DARDANO, Ernesto, “Un ingeniero y su imperio: Frederick Stark Pearson”, Revista de 
la Universidad de México, Mèxic, núm.545, juny de 1996. 
5 MCDOWALL, Duncan. Frederick Stark Pearson. [s.l.]: Dictionary of Canadian Biography 
Online, http://www.biographi.ca/  
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Figura 3. Distribució geogràfica de les empreses de Pearson pel continent americà. 
 

 
Font: Elaboració pròpia 
  
Durant la seva vida podem observar 4 etapes en la conformació del model 
d’implantació d’infraestructures elèctriques, sent l’última de les quals, a 
Barcelona, el model més sòlid i madur. Una primera on coneix i articula els 
diferents operadors que itervenen en les xarxes elèctriques, i descobreix les 
possibilitats del  negoci elèctric. Una segona on estableix les grans ciutats en 
industrialització latent com a base per al seu negoci, creant empreses que 
combinen electricitat, tramvies i altres serveis, i entrant de ple al negoci elèctric 
amb grans empreses hidroelèctriques. A la tercera fa un canvi d’escala 
establint territoris de molt més tamany que la ciutat com a escenari de negoci, 
mitjançant operadors ferroviaris, d’irrigació i elèctrics, però continua combinant 

Havana Electric Railway Company (1899)  

Mexican Light and Power Company, Ltd (1902)  

Dominion Coal Company Limited  (1893)  

Mexico North-Western Railway Company (1909)  

Sao Paulo Tramway, Light and Power Company, Ltd (1899)  
Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Ltd (1904) 

Brazil Railway Company (1906)  

West End Street Railway Company (1899)  
Woburn Electric Light Company (1889)  

Somerville Electric Light Company (1887) 

Metropolitan Street Railway (1894) 

Dominion Iron and Steel Company Limited (1899)

Halifax Electric Tramway Company Limited (1895)  

Bahia Tramway, Light and Power Company (1905)  

Mexico Tramways (1906)  

Medina Valley Irrigation Company (1911)  

Jamaica Light and Power Company (1897) 

Rock Island Syndicate (1910) 

Toronto and Niagara Power Company (1903) 

Port of Para (1906) 

Brazilian Traction Light and Power Company (1912)  
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la creació i explotació d’infraestructura amb el negoci dels seus usuaris. 
Finalment, a la cinquena, ho lliga tot amb el negoci energètic, aplica un model 
de xarxes territorial al servei del negoci elèctric, combinant la xarxa elèctrica a 
escala regional, amb els tramvies i l’intent de promoció urbanística al seu 
servei. 
 
 
Taula 2. Etapes de Pearson en relació amb els seus desenvolupaments. 

1.  Precedents en articulació d’operadors de xarxes energètiques (1887-1899) 
 

Enllumenat de Somerville i electrificació dels tramvies de Kingston, electrificació i 
explotació dels tramvies de Boston i Nova York, el negoci de les fonts energètiques 
amb la Dominion Coal Company, combinació de la font energètica amb els 
consumidors Halifax Light Power i Dominion and Iron Steel Company 
 

2.  La ciutat com a negoci elèctric: empreses que combinen l’electricitat amb els 
tramvies en àmbits urbans (1899-1904)  

 
Sao Paulo Tramways, Light and Power Company, Mexico Light and Power Company, 
Rio de Janeiro Tramways, Light and Power Comany 
 

3.  De la ciutat al territori com a negoci: empreses ferroviàries, irrigadores i 
elèctriques (1906-1912) 

 
Monopolis ferroviaris (Brasil-Bolivia-Chile, EEUU, Chihuahua (Mèxic)), 
desenvolupaments agrícoles (Medina i San Antonio (Texas)), i monopoli elèctric 
(Brasil) 
 

4. De la ciutat al territori com a negoci elèctric: l’aplicació d’un model de xarxes 
territorial (1911- 1915) 

 
Barcelona Traction, Light and Power 
 

Font: Elaboració pròpia 
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3. Precedents en articulació d’operadors de xarxes 
energètiques (1887-1899) 
 
En aquesta primera etapa és on F.S. Pearson, coneix de primera mà el negoci 
energètic, des de la generació elèctrica a petita escala fins a l’aplicació en 
enllumenat i força, adquireix un profund coneixement de l’explotació de xarxes 
de tramvies elèctric, i treballa en empreses que exploten mines de carbó, 
havent de buscar sortida al mineral energètic creant empreses intensives en el 
consum elèctric. Finalment, lliga el negoci de la font energètica amb el dels 
seus consumidors, capitalitzant sota un mateix grup el cicle del negoci 
energètic. 
 

3.1. El negoci de l’electrificació de xarxes d’enllumenat i 
tramvies a petita escala: el cas de Sommerville, 1887, 
(Massachussets (USA)) i  Kingston (Jamaica), 1897 
 
Al febrer de 1887, després del període com a enginyer consultor de mines, F.S. 
Pearson s’en va a Somerville (Massachusetts, EEUU) on conjuntament amb 
Hooper i altres persones relacionades amb el Tufts College (el president de 
Tufts Elmer H. Capon, el professor A.E. Dolbear, i els graduats Henry C. Buck i 
Frank Ellwood Smith), organitza la Somerville Electric Light Company de la qual 
n’assumeix la presidència. La companyia comença explotant una petita central i 
subministra enllumenat a l’Ajuntament, la Universitat i una empresa local. Al 
1889, quan inauguren la primera central pròpia, ja han quadriplicat el 
subministrament i comencen a expandir-se pels pobles dels voltants, Arlington i 
Belmont. Paral·lelament al desenvolupament d’aquesta companyia també 
organitza la Woburn Electric Light Company (Massachusetts, EEUU) amb els 
mateixos objectius i evolució que la Somerville, i una subsidiària d’aquestes per 
construir les calderes i els generadors6.  
 
Primera aventura canadenca a Jamaica: el naixement d’un model a 
l’estranger, 1897 
El cas de la companyia de Jamaica és força interessant ja que es tracta de la 
primera aventura a l’estranger dels inversors canadencs, que van estar 
capitanejats per F.S. Pearson durant tota la seva etapa d’exportació de capital i 
tecnologia elèctrica i ferroviària arreu del món. A la segona part del treball 
s’explicarà amb més detall la participació canadenca a les empreses de 
Pearson i en l’electrificació mundial.  
 
A Kingston (Jamaica) al 1897, per primera vegada, els canadencs, del sindicat 
de Montreal7, exporten el seu exitós model d’electrificació de tramvies a 
l’estranger, on les perspectives econòmiques eren molt majors. En aquest cas 
només hi ha constància bibliogràfica de la participació canadenca en l’empresa, 

                                                 
6 DOWER, Eric, “Somerville’s first high-tech startup”, Somerville Journal, 30 de juny de 2005. 
7 WYATT, David A.. Canadian Transit Interests Outside Canada. Manitoba: University of 
Manitoba, http://home.cc.umanitoba.ca/ 
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i ni la Jamaica Public Service Company, Ltd (empresa elèctrica que actualment 
dóna el servei al país, i que té els origens en l’empresa canadenca) ni la 
National Library of Jamaica, han trobat constàncies de la connexió de F.S. 
Pearson amb l’empresa. Però es força probable que aquesta empresa de 
generació hidroelèctrica i tramvies elèctrics, estigués liderada tecnològicament 
per F.S. Pearson, ja que per aquella època ja coneixia la tecnologia 
hidroelèctrica i ja havia tingut contacte amb alguns dels capitalistes canadencs.  
 
Al 1892 es crea la primera empresa d’enllumenat a Kingston, Jamaica, la 
Jamaica Electric Light Company, que és comprada al 1897 per la Jamaica 
Electric Light and Power Company, de capital anglès. Al mateix 1897 el grup 
canadenc crea la West India Electric Company també a Kingston, per 
desenvolupar una planta hidroelèctrica i electrificar el tramvia, operació que ja 
havien realitzat a ciutats del Canadà anteriorment. Al 1899 la Jamaica Electric 
Light and Power Company es adquirida pel consorci americà Electrical Power 
of America, establint-se un panorama amb dues companyies elèctriques, 
l’americana amb el negoci de l’enllumenat i la canadenca (amb Pearson 
segurament al cap davant) amb la hidroelectricitat i els tramvies com a principal 
consumidor. Al 1907 degut a un 
terratrèmol la Jamaica Electric Light 
and Power Company pateix greus 
desperfectes i degut a problemes 
financers no pot reconstruir-se i 
continuar l’explotació. D’aquesta 
manera és com els canadencs creen 
una nova companyia amb seu al 
Canadà, la Jamaica Light and Power 
Company, que compra les propietats 
de l’americana i immediatament 
després fa un arrendament de les 
propietats a la West India Electric 
Company, aconseguint així el 
monopoli elèctric de la capital de la 
petita illa del Carib.8  
 
El projecte engegat pels promotors canadencs (i segurament per F.S. Pearson) 
al 1897 és el primer en el qual apliquen el model d’empresa hidroelèctrica 
combinada amb l’electrificació, integració i explotació dels tramvies existents a 
l’estranger, i tot i ser de poca dimensió, els bons resultats els encoratgen a 
continuar amb el model arreu del contintent americà, el qual, a una escala 
major, apliquen dos anys després a Sao Paulo, i posteriorment a Mèxic, Rio de 
Janeiro i finalment a Barcelona. 
 
 
 

                                                 
8 Informació extreta de la ressenya històrica de la pàgina web de l’empresa Jamaica Public 
Service Company Limited, www.jpsco.com, i del New York Times de 31 de gener de 1899. 

Figura 4. Antiga planta hidroelèctrica de 
Kingston, Jamaica, a Bog Walk. 

Font:  www.jpsco.com 
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3.2. L’electrificació dels tramvies a Boston i  Nova York, 1889  
 
La capacitat de Pearson com a director general per fer créixer i expandir les 
empreses elèctriques va cridar l’atenció de Henry Melville Whitney, qui havia 
fundat la West End Street Railway Company amb la finalitat de promoure un 
desenvolupament urbanístic als afores de Boston (Massachusetts, EEUU)9. La 
companyia tramviària anava fent-se amb el control de les altres existents, i al 
1889, Whitney contracta a Pearson com a cap d’enginyers per electrificar la 
xarxa tramviària amb un mètode fiable. Pearson va dissenyar motors i 
generadors de capacitat insòlita a l’època pels cotxes i va supervisar la 
construcció de la central elèctrica10. Per l’adquisició i disseny dels aparells 
elèctrics, va treballar conjuntament amb els fabricants de material elèctric 
pioners del moment als EEUU, la Thomson Houston (que va contruir els 
motors), la Westinghouse Electric i la General Electric Company, i va crear 
vincles amb ells que posteriorment utilitzaria ens els seus projectes amb la 
tecnologia més capdavantera11. Va contractar alguns antics companys de Tufts, 
entre ells R. C. Brown (fill del seu professor), qui es va formar prèviament a la 
Somerville Electric Light Company, i qui posteriorment l’acompanyaria en tots 
els seus projectes12. 
 
Gràcies al seu èxit als tramvies de Boston, al 1894 esdevé cap d’enginyers de 
la Metropolitan Street Railway Company a Nova York, creada l’any anterior pel 
germà de Whitney, William Collins. De la mateixa manera que a Boston, 
s’encarrega de problemes de generació i distribució elèctrica i 
desenvolupament d’aparells elèctrics per a l’explotació elèctrica de la xarxa de 
tramvies13. La seva tasca més rellevant va consistir en l’electrificació dels 
tramvies de Brooklyn, la construcció d’una gran central tèrmica per abastir de 
fluïd elèctric els tramvies i el disseny d’un conducte soterrat per on passava un 
cable de tracció dels tramvies. L’electrificació d’aquests sistemes tramviaris el 
va convertir en un dels enginyers elèctrics més destacats i de més renom del 
país14, a part d’obtenir el títol de doctor de la universitat de Tufts pel seu 
projecte d’electrificació. Durant l’electrificació d’aquesta xarxa Pearson es va 
familiaritzar amb el material tramviari elèctric de Siemens, i també va mantenir 
molt bones relacions amb William Stanley, de la General Electric, amb qui va 
treballar posteriorment en el disseny d’un transformador per transportar energia 
a grans distancies15. Contactarà posteriorment amb aquests contactes per 
utilitzar la tecnologia punta d’aquestes empreses de material elèctric en els 
seus desenvolupaments hidroelèctrics. 
 

                                                 
9 MACGILLIVRAY, Don. Henry Melville Whitney . [s.l.]: Dictionary of Canadian Biography 
Online, http://www.biographi.ca/ 
10 MCDOWALL, op. cit.  
11 MARTÍNEZ MIRANDA, E.A., RAMOS LARA, M., “La física y la formación de los ingenieros 
mexicanos que colaboraron en el magnoproyecto hidroeléctrico de Necaxa”, Revista Mexicana 
de Física, vol. 51, núm.1, 2005, p.39. 
12 www.tufts.edu/as/math/brown.html 
13 MCDOWALL, op. cit. 
14 _______, “Two New Yorkers Try to Harrimanize South America”, New York Times, 22 de 
setembre de 1912. 
15 GODOY, 1996, op. cit., p. 38. 
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Figura 5. Acció de la Dominion Coal

Més endavant, mentre desenvolupa la seva carrera a Nova York i 
posteriorment, farà de consultor pels promotors canadencs per a l’electrificació 
dels tramvies de Montreal (Québec, Canadà) i Saint John (New Brunswick, 
Canadà) de James Ross, i dels tramvies de Halifax (Nova Escòcia, Canadà) de 
William Mackenzie i B. F. Pearson (cap relació familiar) (1895). Com a 
consultor també electrificarà els tramvies de Winnipeg (Manitoba, Canadà) de 
William Mackenzie, i construiràà una planta elèctrica a gas, per electrificar el 
tramvies de la ciutat (1907).16  

3.3. El negoci de les fonts energètiques amb la Dominion Coal 
Company (Nova Escòcia, Canadà), 1893 
 
Al 1889 té el primer contacte amb el Canadà i els promotors d’allà quan la seva 
empresa d’enginyeria de Boston, Grant, Pearson and Company, es contractada 
per Benjamin Franklin Pearson per construir una fàbrica per convertir carbó en 
gas a Halifax, Nova Escòcia, per a enllumenat i calefacció. F.S. Pearson i H. M. 
Whitney estaven buscant fonts d’energia econòmiques i fiables pel sistema 
tamviari de Boston i altres negocis de Whitney, i s’uneixen amb B.F. Pearson i 
J. A. Grant per fundar la Dominion Coal Company Limited al 1893, amb 
Pearson com a cap d’enginyers. Aquesta empresa agrupa les 8 companyies 
que explotaven totes les mines de carbó de Cap Breton (Nova Escòcia 
(Canadà)), així com les vies de tren que connectaven les mines amb la xarxa 
ferroviària i les instal·lacions portuàries per a l’exportació. Pel 1912 l’empresa 
explotava 16 mines de carbó fent el 40% de la producció del país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per altra banda, en la vessant purament de generació elèctrica, desenvolupa 
com a consultor una planta hidroelèctrica al Lac du Bonnet per abastir 
Winnipeg (Manitoba, Canadà), a uns 80 quilòmetres de la ciutat, i a Toronto 
contribueix a la Toronto and Niagara Power Company de William Mackenzie 
realitzant el projecte i les obres d’un desenvolupament hidroelèctric enorme 
amb unes tècniques molt novedoses (1903)17.  
                                                 
16 ARMSTRONG, Chrisopher; NELLES, H. V. , “A Curious Capital Flow: Canadian Investment in 
Mexico, 1902-1910”, The Business History Review, Vol. 58, núm. 2 (estiu de 1984), p. 182. 
17Ibid. p.182. 

Font: www.broadbandbob.com 
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Durant aquesta etapa farà llargues estades a Europa per investigar innovacions 
en l’enginyeria de serveis, i serà a Suïssa i al nord d’Itàlia, on captarà la 
importància de l’energia hidroelèctrica que més endavant serà el vehicle que 
utilitzarà per electrificar grans ciutats. 
 

3.4. Combinació del negoci del consum elèctric amb el de la 
font energètica, Dominion Coal Company actua amb els 
tramvies de Halifax i amb la Dominion Iron and Steel Company 
(Nova Escòcia, Canadà), 1895 
 
La Dominion Coal Company tenia dificultats per trobar nous mercats on 
col·locar el carbó que generava, així que els dos Pearsons i Whitney, van crear 
dos consumidors propis per combinar amb l’empresa de carbó: la Halifax 
Electric Tramway Company Limited al 1895 i la Dominion Iron and Steel 
Company Limited al 1899, a Sydney (Nova Escòcia, Canadà). La primera es va 
fer amb el control de la Halifax Street Railway Company Limited  (de tracció 
animal), la Nova Scotia Power Company Limited, i la Halifax Illuminating and 
Motor Company Limited, de B.F. Pearson18. R. C. Brown, alumne privilegiat de 
F.S. Pearson, es fa càrrec de l’electrificació i posterior explotació de la xarxa 
tramviària19. La segona va esdevenir una de les empreses més importants del 
país i el client principal de la Dominion Coal Company. Al 1901, un grup 
d’inversors encapcelat per James Ross de Montreal pren el control de les dos 

                                                 
18 MARCHILDON, Gregory P., Benjamin Franklin Pearson, [s.l.]: Dictionary of Canadian 
Biography Online, http://www.biographi.ca/ 
19 www.tufts.edu/as/math/brown.html 

Figura 6. Pimera pedra de les obres de la planta hidroelèctrica de la 
Toronto Power Company Plant, amb Pearson de fons

Font: www.ntropy.us/jannx/pblog/index
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HALIFAX 

315 km 

20 km 

SYDNEY 

SYDNEY 

Mines de carbó de la 
Dominion Coal Company 
Línies de ferrocarril per a 
l’exportació del carbó 

companyies. En aquestes dos empreses Pearson va invertir per primera 
vegada en projectes on estava involucrat20. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 8. Esquema territorial del projecte de Syney i Halifax a Nova Escòcia, Canadà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia, en base a CHANT, Robert. Overview of the Development of Railways 
on the Sydney Coal Fields, 1720-Present. [s.l.]: RocArchives, 1998,  www.trainweb.org/  
                                                 
20 MARCHILDON, op. cit.  

Figura 7. Halifax al 1894 amb la xarxa de tramvies 

Font: Biblioteca de la University of Texas,
www.lib.utexas.edu 
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4. La ciutat com a negoci elèctric: empreses que 
combinen l’electricitat amb els tramvies en àmbits 
urbans (1899-1904) 
 
En aquesta etapa F.S. Pearson deixa de ser exclusivament assessor tècnic (i 
eventual inversor) i fa el salt a promotor d’empreses. Promou empreses 
elèctriques lligades a la ciutat i a la hidroelectricitat, una nova font energètica 
que li permet fer un salt d’escala en la indústria elèctrica i implantar-se en 
entorns urbans en ràpid creixement industrial. Combina aquestes elèctriques 
amb altres serveis urbans altament consumidors de força motriu elèctrica, 
bàsicament els tramvies, creant grans grups empresarials al voltant de 
l’electricitat. En aquest apartat s’estudiaran les empreses que va crear a Sao 
Paulo, 1898, Mèxic,1902, i Rio de Janeiro, 1904. 
 
En la seva aventura per Amèrica del Sud crearà al 1905 una altra empresa 
juntament amb Percival Farqhuar (un banquer de Nova York amb qui ja havia 
col·laborat en altres empreses) la Bahia Tramway, Light and Power Company. 
El principal negoci serà l’electrificació i explotació de la xarxa de tramvies, 
generant el fluïd elèctric amb una planta de gas. No s’estudiarà degut a la poca 
informació existent i al poc interès que té en l’evolució del model de Pearson al 
ser una empresa fonamentada en la concessió tramviària. 
 

4.1. Sao Paulo Tramway, Light and Power Company, 1899 
Al 1898, un contractista ferrocarriler brasiler, amic de James Ross, va cridar 
l’atenció a Pearson sobre una concessió de tramvies i generació elèctrica a 
Sao Paulo. Al mateix 1898 Pearson arriba a Brasil seguint unes investigacions 
de mines, i aprofita per investigar la possible concessió hidroelèctrica als afores 
de la ciutat. Ràpidament la seva enginyeria, amb R. C. Brown com a 
responsable, desenvolupa un projecte combinant la generació hidroelèctrica 
amb l’explotació tramviària i obté la concessió, que estava en mans de Gaulco, 
un especulador local. Al 7 d’abril de 1899, juntament amb el grup d’inversors 
canadadencs aquest cop encapcelat per William Mackenzie i James Ross, 
organitza la Sao Paulo Tramway, Light and Power Company Limited, 
incorporada a Toronto (Ontario, Canadà), amb un capital de 6 milions de 
dòlars21. Pearson va entrar en contacte amb el grup de canadencs gràcies al 
seu ja gran prestigi com a enginyer elèctric i recomanat per B.F. Pearson22, 
amb qui ja havia fet negocis a Nova Escòcia.  
 
Aquesta va ser la primera empresa que Pearson va engegar a Amèrica Llatina 
conjuntament amb els canadencs. Pearson i el grup d’inversors canadencs 
escullen Sao Paulo per fer el seu primer gran desenvolupament hidroelèctric a 
l’estranger ja que identifiquen Brasil com un país lliure de tendències 
revolucionàries i amb protecció cap a les persones, el capital i els drets i 
                                                 
21 SOARES, Luzia M. A. et alt., “A Formaçao do grupo Light: Apontamentos para a sua história 
administrativa”, América Latina en la História Económica, núm. 8, juliol-desembre de 1997, p. 
62. 
22 MCDOWALL, op.cit.  
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propietats dels estrangers, i a més observen com a la ciutat de Sao Paulo s’hi 
concentren els principals beneficis del negoci del cafè, hi ha uns potents 
establiments bancaris i hi ha un desenvolupament industrial latent23 dificultat 
per l’alt cost de l’energia degut a la necessària importació del carbó24. 
 
Figura 9. Sistema elèctric de la Sao Paulo Tramway, Light and Power Company Limited 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
En 14 mesos, un temps récord, es va construir una presa i una casa de 
turbines a Parnaíba que generava 2000 kW de potència, al riu Teitê, a 33 km 
de la ciutat, i una línia de d’alta tensó doble per transmetre l’electricitat. Les 
obres es van iniciar al 16 de setembre de 1899 sota les ordres de l’enginyer 
canadenc A.W.K. Billings, que ja es va vincular a les empreses de Pearson 
treballant anys més tard a Barcelona, i la central va entrar en funcionament per 
primera vegada al 23 de setembre de 1901. La central aprofitava una caiguda 
d’aigua de 12 metres alimentada per un embassament de 700 hectàrees 
mitjançant 3 turbines, i els aparells elèctrics van ser proveïts per la General 
Electric dels Estats Units25. La presa i l’equipament hidroelèctric sobre el riu 
Tietê va costar aproximadament un 10% dels 4 milions de dòlars que es van 

                                                 
24 PONTES, José Alfredo O.V., SEGATTO. José Antonio. A cidade da Light. 1899-1930. 
Volume 1. Sao Paulo: Eletropaulo Eletricidade de Sao Paulo S.A., 1989, pp. 171-172. 
25 L’absència de carbó a tota Amèrica Llatina implicava que els primers desenvolupaments 
elèctrics basats en l’energia a vapor en tot el continent depenguessin del carbó importat, 
bàsicament de Gal·les, Gran Bretanya, el que encaria molt els costos de producció. 
25 PONTES, 1989, op. cit., pp.108-114. 
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invertir inicialment en tot el projecte d’electrificació, contemplant les estacions 
transformadores i la xarxa de transport i de distribució. 
 
Els tramvies elèctrics, però, ja havien començat la seva explotació el 7 de maig 
de 1900, havent-se fet l’electrificació total del sistema. Pearson, preveient 
l’entrada en funcionament dels tramvies elèctrics abans que les instal·lacions 
hidroelèctriques de Parnaíba, va començar a construir paral·lelament  una 
planta elèctrica de vapor dins de la ciutat de Sao Paulo al carrer Paula Souza 
de 450 kW que va entrar en funcionament al mateix moment que els tramvies 
elèctrics dotant-los de la força necessària per a la seva explotació.26 
 
Figura 10.  Mapa de la xarxa de tramvies de Sao Paulo al 1913 

 
Font: http://br.share.geocities.com/zostratus16/mapa-1913.jpg 
 
Comptant amb el capital, la tecnologia i els bons contactes polítics, la Sao 
Paulo Light es va expandir ràpidament, i així els 6 milions de dòlars de capital 
inicial al 1899, van anar augmentant progressivament arribant als 10 milions al 
1907.27  
 
En poc temps, els empresaris de la Sao Paulo Light desenvolupen una política 
d’unificació de contractes i concessions de distribuació elèctrica i serveis 
tramviaris, i d’absorció de companyies existents, com és el cas de la 

                                                 
27 VON DER WEID, Elisabeth. A Expansao da Rio de Janeiro Tramway Light and Power ou as 
Origens do “Polvo Canadense”. [s.l.]: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1985, 
www.casaruibarbosa.gov.br, p.4. 
27 PONTES, 1989, op. cit., p. 114. 
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Companhia Água e Luz de São Paulo al 1901 o de la Companhia Carris de 
Ferro de Sao Paulo.28 
 
La planta de Parnaíba es va anar expandint durant els següents anys per cobrir 
la creixent demanda, i ràpidment es fa necessària l’ampliació de la presa per 
augmentar les reserves hidràuliques. Al 1905, després de 4 anys de la posada 
en funcionament, es comencen les obres de la gran presa de Santo Amoro, 
sota les ordres de James D. Schuyler (expert en temes hidràulics de 
l’enginyeria de Pearson29 que posteriorment s’encarregarà també de les obres 
de Mèxic30) que va permetre a la planta arribar a la seva capacitat màxima amb 
8 turbines instal·lades, 16.000 kW, al 1912. Al 1910 decideixen abordar la 
construcció d’una nova central hidroelèctrica al riu Sorocaba per servir la 
creixent demanda elèctrica de la ciutat. Amb aquesta finalitat Pearson participa 
en la constitució de la Sao Paulo Electric Co. domiciliada a Toronto, amb la 
qual construeix una nova presa amb la central hidroelèctrica que en 
funcionament al 1914 amb capacitat de generació de 70.000 CV de potència al 
riu Sorocaba31, a 75 km de Sao Paulo. 
 
Amb la Sao Paulo Tramway Pearson va poder combinar satisfactòriament la 
generació hidroelèctrica amb els tramvies de tracció elèctrica, a una escala 
força gran: Sao Paulo pel 1900 tenia 240.000 habitants, i el sistema tramviari 
que operava una longitud de 24 km i 25 tramvies elèctrics, i al 1912 la ciutat 
quasi arribava als 400.000 habitants i el sistema tramviari comptava amb 202 
km de línies electrificades i 257 tramvies transportant 47.979.470 passatgers32. 
 
Figura 11. Secció de la primera línia de tramvies que construeix la Sao Paulo Light  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: ______, São Paulo Onde Está sua História. [s.l.]: Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriant, 1981. http://www.geocities.com/MotorCity/Track/4509/centenario.html 

                                                 
28 VON DER WEID, 1984, op. cit., p.2. 
29 COOKE, 2003, op. cit., p. 62. 
30 MARTÍNEZ MIRANDA, 2005, op. cit., p.40 
31_______,  “Brazil Now Needs American Capital”, New York Times, 20 d’agost de 1914. 
32 Cidade de Sao Paulo, Cronologia do Sistema de Bondes. http://br.geocities.com/zostratus15/.    
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Aquesta simbiosis de generació elèctrica i operació de tramvies elèctrics sota 
un mateix grup, li va permetre per primer cop fer servir els ràpids retorns dels 
tramvies per finançar la gran inversió hidroelèctrica. A Sao Paulo F.S. Pearson 
va tenir la primera experiència de ciutat com a negoci elèctric. 
 
L’extensió dels tramvies de la Light i el creixement urbà de Sao 
Paulo 
La Light va anar cobrint progressivament tota la ciutat amb la seva xarxa de 
tramvies, tant les zones ja urbanitzades i habitades com les zones 
desocupades als límits de la ciutat, com poden ser els barris de Penha, 
Santana Lapa, Pinheiros, Santo Amaro i Ipiranga. Aquesta xarxa de tramvies 
revaloritzava els terrenys que travessava, facilitant la seva ràpida i profitosa 
urbanització.  
 
La Light mai va urbanitzar directament cap terreny, però sí que va arribar a 
acords amb companyies immobiliàries. Una d’elles va ser la Companhia City, 
amb la qual a partir de 1915 va col·laborar amb diversos lotejos extenent-hi la 
seva xarxa de tramvies i proveïnt l’enllumenat i el servei elèctric.33 
 
Figura 12. Viaducte tramviari Cha de Sao Paulo al 1914 

 
Font: http://br.geocities.com/zostratus20/cha-1914.jpg 
  
 
 

                                                 
33 PONTES, 1989,op. cit., p. 14. 



 

21 

4.2. Mexican Light and Power Company, 1902 
 
4.2.1. El marc de l’electrificació de Mèxic en el règim de Porfírio Díaz 
(1876-1911)  
 
Pearson desembarca a Mèxic al 1901 per exploració i prospecció de mines a 
Texas, que l’acaben portant a Chihuahua i a Ciutat de Mèxic. A Mèxic es troba 
amb un país amb un gran potencial de recursos naturals per explotar, i amb el 
govern de Porfirio Díaz (1876-1911) disposat a obrir el país a l’entrada de 
capitals estrangers, posant facilitats burocràtiques i garantint estabilitat política 
perquè es fessin importants inversions en la infraestructura amb la què s’hauria 
de recolzar l’economia: els ferrocarrils, la banca, la mineria i l’electricitat34. 
L’interès que els quantiosos recursos hidràulics de Mèxic despertava en els 
estrangers inversionistes en serveis públics es veia correspost amb el 
interessos del president Díaz per portar l’electricitat al país. 
 
El règim de Porfirio representa els sectors directament vinculats amb la 
modernització del país, i degut a que no hi ha capital nacional per invertir i que 
el sector privat nacional es dèbil i inexpert, s’obren les àrees fonamentals de 
l’economia al capital estranger. El govern porfirista, més enllà d’assumir un 
paper passiu en la modernització del país, es va vincular a les empreses 
estrangeres en qualitat de classe políticament dominant, representant la 
seguretat institucional dels interessos de les empreses, amb capacitat d’influir a 
les decisions governamentals35. En el cas de l’energia hidroelèctrica això es fa 
especialment evident.  
 
Al 1888 i posteriorment al 1894 es revisa la jurisdicció sobre el control dels 
recursos hídrics del país. Es promulga decret de 1894 on per primera vegada 
s’introdueix el concepte de concessió, el que atorga la jurisdicció dels recursos 
hidràulics i corrents d’aigua nacionals a l’executiu federal, sent aquest l’únic 
autoritzat a donar concessions per regadiu i generació elèctrica per propòsits 
industrials. També es concedeixen 5 anys d’exempció fiscal per a les empreses 
hidroelèctriques; s’eximeix de drets duaners per a maquinària, instruments 
científics i aparells necessaris per a la construcció i explotació de les obres; 
dóna facultat al govern federal per expropiar terres per a la instal·lació de les 
plantes hidroelèctriques per tractar-se d’utilitat pública; s’autoritza al 
concessionari a agafar amb tota llibertat i sense haver de pagar, tots els 
materials que li siguin necessaris en els terrenys afectats per l’obra o propietat 
de la Nació. Finalment es diu que les tarifes elèctriques hauran de ser 
aprovades per l’executiu federal.36 
 

                                                 
34 WIONCZEK, Miguel de. El nacionalismo mexicano y la inversión extranjera. Ciutat de Mèxic: 
Siglo Veintiuno Editores, 1975, p. 34. 
35 AGUILERA G., Manuel. La desnacionalización de la economía mexicana. Ciutat de Mèxic: 
Fondo de Cultura Económica, 1975, pp. 32-33. 
36 Les tarifes elèctriques mai seran regulades per l’executiu degut a la bona relació de les 
elèctriques amb el règim, qui permetrà fixar els preus sense tenir en compte els resultats 
economics. WIONCZEK, 1975, op. cit., p. 36. 
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Tantes facilitats van donar els seus fruits ben ràpid. Cap a finals de 1890, ja hi 
havia petites plantes elèctriques de capital mexicà que donaven energia 
activitats mineres i il·luminaven algunes àrees urbanes. El gran salt en 
generació elèctrica va ser entre 1900 i 1910, període en el que es van establir 
més de 40 plantes. La majoria de les petites plantes de capital mexicà que 
existien van ser comprades per inversors estrangers, i modernitzades i 
integrades als seus sistemes de generació. Els inversionistes britànics, 
canadencs i nord-americans van dedicar 75 milions de dòlars a la instal·lació de 
plantes generadores d’energia elèctrica: casi 150.000 kW de potencia van ser 
instal·lats enfront de la insignificant capacitat existent, dels quals quatre 
cinquenes parts provenien del potencial hidràulic37. Al final de la era de Porfirio, 
la majoria de concessions més rentables d’aprofitament hidroelèctric ja eren 
controlades per companyies estrangeres38, el capital estranger suposava un 
63,2% del total de les inversions a l’economia mexicana, i un 87% pel que fa a 
l’electricitat39. 
 
Els promotors estrangers a Mèxic tenien accés a la última tecnologia dels seus 
països d’origen i també tenien excel·lents relacions amb les èlits governants del 
Mèxic de Porfirio, a les quals oferien càrrecs als consells directius de les 
empreses. El règim de Porfirio volia inversors estrangers, però també tenia cura 
dels seguidors nacionals, a qui donava gratuïtament concessions 
hidroelèctriques (més del 80% de les quals van ser otorgades inicialment a 
mexicans), les quals eren venudes ràpidament als interessos estrangers a 
preus molt més alts, existint una gran especulació al seu entorn40. 
 
 
4.2.2. De les petites elèctriques mexicanes al monopoli extranger 
 
Al 1879 es va introduir per primera vegada l’electricitat a Mèxic a la fàbrica tèxtil 
La Americana a la ciutat de León, Guanajuato. Al 1880 aquesta es va 
començar a utilitzar en enllumenat públic a la Ciutat de Mèxic a càrrec de la 
The Mexican Gas and Electric Light Company, Limited, i al 1889 ja funcionaven 
les primeres 2 turbines hidroelèctriques de 15 CV per al matxuqueig del mineral 
a les mines de Batopilas a l’estat de Chihuahua, fent frontera amb els EEUU41. 
Al 1889 el Ministeri de Foment comptabilitza 60 plantes generadores d’energia 
elèctrica amb una potència de 837,89 kW, dels quals un 9,51% eren 
hidroelèctrics i la resta tèrmics, dedicant-se un 71,56% del total a serveis 

                                                 
37 WIONCZEK, 1975, op. cit., p. 35. 
38 WIONCZEK, Miguel de, “The State and the Electric Power Industry in Mexico, 1895-1965”, 
Bussiness History Review, Harvard College, núm. 4, vol. XXXIX, 1965, pp. 527-532. 
39 CANALES ORTIZ, Arturo. El desarrollo de la industria eléctrica y su participación al desarrollo 
económico de México, tesis d’economia. Ciutat de Mèxic: Escuela de Economía, UNAM, 1974, 
p. 32. 
40 “La Eléctrica, empresa que dominaba en Guadalajara, pagó $125.000 por la concesión a 
Facundo Pérez, que se esperaba que produciría 25.000 HP. La viuda de Díaz Rugama recibió 
$100.000 solamente por una porción de sus derechos de agua que vendió a la Puebla 
Tramways. Oscar y Tomás Braniff vendieron dos concesiones más a la misma compañía por 
$500.000...” llegit a GALARZA, Ernesto. La Industria Eléctrica en México, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1951, pp. 145 -146. 
41 GALARZA, Ernesto. La Industria Eléctrica en México. Ciutat de Mèxic: Fondo de Cultura 
Económica, 1951, p. 9. 
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públics (bàsicament enllumenat i posteriorment tramvies elèctrics). El primer 
tramvia elèctric de Mèxic va ser el de la finca (hacienda) de Alejandro 
Escandón a prop de la Ciutat de Mèxic, al 1898; el primer de la Ciutat es va 
posar en funcionament al 15 de gener de 190042.  
 
L’electricitat poc a poc s’anava integrant tant als serveis públics (enllumenat, 
bombeig d’aigua potable i tramvies) com a la industria minera, tèxtil, paperera, 
etc. Les primeres plantes elèctriques eren petites i disperses, creades per les 
pròpies empreses mineres i fabrils per l’autoconsum, i venien els excedents 
com un producte secundari de la seva activitat, per l’enllumenat d’algunes 
ciutats o a consumidors amb unes necessitats elèctriques insuficients per fer-se 
una planta pròpia43. La capacitat de les peties plantes es va veure superada per 
les necessitats creixents de força motriu de la indústria, els serveis municipals i 
el transport, fet que va propiciar la formació d’empreses específiques de 
producció elèctrica produïnt-se progressivament un fenomen de concentració 
de la generació i transmissió, així com d’estrangerització de les empreses.  
 
Entre 1887 i 1910 es van organitzar a Mèxic 199 empreses elèctriques44, però 
la creació al 1902 de la Mexican Light and Power va impulsar un fenomen de 
concentració, quedant el mercat elèctric mexicà dividit finalment entre aquesta 
empresa a la zona centre, la American and Foreign Power Company al nord, i 
la Eléctrica de Chapala a l’occident. El sud encara no existia per aquesta 
indústria. Aquestes empreses van aprofitar la formació d’economies d’escala i 
van crear un monopoli elèctric a l’adquirir la major part de les concessions i 
empreses elèctriques, es van orientar amb el criteri de maximització de 
beneficis, concentrant-se en els segments més rentables (industrials i grans 
àrees urbanes), deixant de banda la major part de la població rural45. 
 
En el cas del Districte Federal, les autoritats van intentar propiciar la 
competència per obtenir un bon servei. Entre 1889 i 1900 es van constituir 3 
companyies elèctriques que es disputaven el mercat i els contractes municipals 
de la zona central del país (Compañía de Gas y Luz Eléctrica, la Compañía 
Explotadora de San Ildefonso i la Compañía Mexicana de Electricidad), i 
generaven l’electricitat a base de carbó. Però amb l’arribada de Pearson i 
l’il·limitat capital estranger, es van començar a explotar les fonts 
hidroelèctriques de Necaxa, a poc més de 150 km de Ciutat de Mèxic. Aquesta 
empresa hagués estat impossible de configurar amb els escassos recursos 
nacionals. La Mexican Light and Power va obtenir d’aquesta manera energia en 
gran quantitat i a baix preu contra la qual les companyies existents no podien 
competir. A principis del 1906 ja les havia absorbit totes dominant tot el Districte 
Federal, i començant el seu monopoli elèctric.46 

                                                 
42 GARZA TOLEDO, Enrique. História de la Industria Eléctrica en México. Tomo I. Ciutat de 
Mèxic: Universidad Autónoma Metropolitana, colección CSH, 1994, p. 18. 
43 GALARZA, 1951, op. cit., p.14. 
44 Secretaría de de Energía. Breve cronología del sector de energía. [s.l.]: Secretaría de 
Energía, 1999.www.energia.gob.mx/frame7.html 
45 CASTRO SOTO, Gustavo, “La Energía Eléctrica: Historia y Radiografía del Patrimonio 
Soberano de la Nación”, CIEPAC, San Cristobal de las Casas, núm. 279, febrer 2002. 
46 El cost de producció de l’electricitat d’origen hidràulic de Pearson era de $100 el CV en front 
dels $200 de la tèrmica. GALARZA, 1951, op. cit., p.119. 
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Paral·lelament a la construcció del monopoli elèctric a Ciutat de Mèxic, també 
es va anar gestant el monopoli de la xarxa de tramvies sota el control i la 
direcció de F.S. Pearson. 
 
4.2.3. L’articulació del monopoli elèctric de la Mexican Light and 
Power Company Limited.  

Precedents del gran projecte hidroelèctric de Necaxa 
 
Al 1850 les cascades de Necaxa van ser visitades per José Justo Gómez,  
Conde de la Cortina, que les va mencionar en el seu quadern de viatge  
Memórias del Conde de la Cortina en la Sierra Norte de Puebla, i 
posteriorment, al 18 de novembre de 1871, Antonio García Cubas, va tornar a 
fer-ne referència a l’article Un viaje por la Sierra de Huauchinango arrel de la 
seva estança a Huauchinango47.  
 
Uns anys més tard, al 21 de juny de 1895, el govern mexicà atorga una 
concessió al metge francès Arnold Vaquié per explotar les caigudes d’aigua del 
riu Necaxa. Vaquié va endevinar el potencial hidroelèctric d’aquestes caigudes 
d’aigua i va organitzar a París al 17 de maig de 1898 la Société du Necaxa, 
amb un capital de 8 milions de francs per a construir les instal·lacions i generar 
energia hidroelèctrica. Va comissionar als enginyers Rene Frottier, Emilio 
Desormer i Alberto González per tal d’adquirir els actuals terrenys de la Mesa i 
Salto Chico, i per al projecte. Va aconseguir construir un túnel hidràulic, un tram 
de ferrocarril i alguns campaments per treballadors. El túnel, conegut com el 
“túnel de los franceses”, va ser construït tan deficientment que no es va poder 
aprofitar mai. Tot i que l’emplaçament era immillorable per a aquesta empresa, 
la falta de recursos enconòmics, de personal tècnic adequat, i de visió per 
desenvolupar un sistema tan complex, va frustar el projecte. El francès Vaquié, 
ja sabent que vendria la concessió48, al 1900 va adquirir una ampliació 
considerable de la concessió original49, segurament amb finalitats 
especulatives. Ja des de 1900, F.S. Pearson havia obtingut informació sobre 
els recursos naturals de la zona de Necaxa, gràcies al seu amic mexicà Luis 
Riba Cervantes50. 
 

La constitució i els inicis de l’empresa 
 
La Mexican Light and Power Company Limited va ser constituïda al 10 de 
setembre de 1902 a Halifax, Canadà, amb un capital de 12 milions de dòlars, 
promoguda per l’enginyer F.S. Pearson, a través de la Societé International 
d’Energie Hidroelectrique (Sidro), propietària de la Canadian and General 
Finance Company. Aquesta nova companyia tenia la intenció d’aconseguir la 
cessió per part de la Societé du Necaxa de les concessions per aprofitar les 
aigües dels rius Tenango, Necaxa i Catepuxtla, del districte de Huauchinango, 
                                                 
47 ARELLANO SÁNCHEZ, José R. Necaxa, sistema hidroeléctrico, 1977, tesis de política. 
Ciutat de Mèxic: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 1985, p.38. 
48 MARTÍNEZ MIRANDA, 2005, op. cit., pp. 39-40. 
49 GALARZA, 1951, op. cit., p. 26. 
50 MARTÍNEZ MIRANDA, 2005, op. cit., p.40. 
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a l’Estat de Puebla, per tal de generar hidroelectricitat i subministrar-la al centre 
miner El Oro, a la Ciutat de Mèxic, i altres ciutats de la zona centre de Mèxic51. 
A la taula directiva es trobaven, a part de Pearson, R. C. Brown, Miller Lash, H. 
M. Hubbard i G. Conway52. Per la part financera, el sindicat format per George 
Drummond, E.S. Clouston i J.H. Plummer i F.L. Wanklyn, representants de la 
banca, la indústria pesada i els ferrocarrils i tramvies de Halifax i Montreal al 
Canadà, es van encarregar de col·locar la primera emissió de bons de primera 
hipoteca de 5 milions de dòlars a 30 anys al 5%, que era el cost que s’estimava 
per al primer desenvolupament de l’empresa incloent les obres del sistema 
hidroelèctric de Necaxa53. 
 
Figura 13. Sistema elèctric de la Mexican Light and Power Company Limited 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
El 24 de març de 1903, el govern de Porfirio va aprovar la cessió de les 
concessions de Necaxa a la companyia: 
 

“Se aprueba el contrato celebrado con fecha de 24 de marzo del 
corriente año, entre el C. General Manuel González Cosío, 
Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e 
Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. 
Charles H. Cahan en la de la Sociedad Mexican Light and Power 

                                                 
51 CAMPOS ARAGÓN, Leticia. La electricidad en la ciudad de México y área conurbada, Ciutat 
de Mèxic: Siglo Veintiuno Editores, 2005, p. 108. 
52 GALARZA, 1951, op. cit, p. 26. 
53 ARMSTRONG, 1984, op.cit., p. 185. 
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Company Limited, concesionaria de la Societé de Necaxa para el 
aprovechamiento como fuerza motriz de las aguas de los ríos 
Tenango, Necaxa y Xaltepuxtla, en el distrito de Huauchinango, 
del estado de Puebla.”54 

 
El contracte al que es refereix l’anterior Decret obligava a la companyia 
elèctrica a subministrar 30.000 CV en un termini de 10 anys, concedia un dret 
de via de 70 metres d’ample per a les línies de transmissió, dret d’obrir camins 
per al seu ús exclusiu i d’utilitzar camins i vies de ferrocarril per a la construcció 
i explotació del conjunt de les obres (complex i línies de transmissió), a més de 
tots els drets atorgats pel Decret sobre recursos hídrics de 1894 comentat 
anteriorment. Amb la concessió atorgada es fa una emissió de bons a 30 anys 
per valor de 12 milions de dòlars, amb un interès anual del 5%, a Montreal, 
Canadà, Nova York, EEUU, o Londres, Anglaterra, a elecció del tenidor55. 
S’ampliarà aquesta concessió al 1906 com a previsió de creixement56. 
 
Les obres del complex hidroelèctric de Necaxa, que van iniciar-se al 1903, van 
realitzar-se amb un programa molt ràpid i precís de tal forma que al 6 desembre 
de 1905 es va posar parcialment en servei la planta de Necaxa i es va 
subministrar electricitat per il·luminar el Zócalo de Ciutat de Mèxic57, tot i no 
estar finalitzada la construcció de les preses. Paral·lelament a la construcció de 
Necaxa, la Mexican ja havia adquirit unes instal·lacions de generació a 
Nononalco, Indianilla i Verónica, les quals va anar ampliant, que li permetien 
abastir d’electricitat la Ciutat de Mèxic58, començant així l’expansió comercial 
abans d’arribar amb l’abundant energia hidroelèctrica i provocar el salt d’escala. 
Tot i això la primera extensió de la xarxa només va contemplar la Ciutat de 
Mèxic i els El Oro, deixant per a fases posteriors la consecució del monopoli de 
la zona central de Mèxic. 
 

El complex hidroelèctric i les obres de Necaxa 
 
Es va començar la construcció del sistema de Necaxa a l’estiu del 1903, amb 
50 enginyers i 2300 treballadors, tot i que van arribar a treballar-hi més de 7000 
persones59, construïnt un complex que va batre marques mundials: la presa 
amb nucli d’argila més gran i la segona més gran del món, un extens sistema 
de canals i túnels hidràulics (un de 30 km), i la línia de transmissió més llarga 
amb 275 km en total. Per arribar a la remota regió i transportar tot el material 

                                                 
54 ________, “Concesón federal”, Diario Oficial de la Federación, núm.125, 26 de maig de 1903. 
Llegit a ARELLANO, 1985, op. cit., p. 43. 
55 LÓPEZ LLEGERO, Carlos, “Informe de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A.”. 
A: RODRÍGUEZ MATA, Emilio, Generación y distribución de energía eléctrica en México 
(periodo 1939-1949. Ciutat de Mèxic: Investigaciones Industriales del Banco de México,S.A., 
1950, p. 150. 
56 GALARZA, 1951, op. cit., , p. 27 
57 CAMPOS, 2005, op. cit., pp. 108-109. 
58 GARZA TOLEDO, 1994, op. cit., p. 23. 
59 GALARZA, 1951, op. cit., pp. 27-28. 
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necessari es va construir una via de ferrocarril de 37 km fins a connectar amb 
el ferrocarril d’Hidalgo a la terminal de Beristáin (Puebla, Mèxic).60  
 
Figura 14. Tren de Beristáin a Necaxa i complex hidroelèctric. 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
Figura 15. Locomotora 5 que realitzava el recorregut  Necaxa-Beristáin, construïda al 
1905 i exposada actualment al bosc de Chapultepec a Ciutat de Mèxic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: www.shaylocomotives.com 

                                                 
60  El ferrocarril en sí es tractava d’una gran obra d’enginyeria ja que atravessava una zona molt 
accidentada, es van utilitzar pendents de fins al 6% i radis de curvatura de 16 metres. ORTEGA 
MOREL, Javier, “El Sistema Hidroeléctrico de Necaxa: extraordinario patrimonio industrial 
eléctrico en operación”, Patrimonio universal, Consejo mexicano para la conservación del 
patrimonio industrial, UNAM, núm. 7, novembre 2000. 

BERISTAIN 

NECAXA 

Línia ferroviària nova 

Línia ferroviària existent 



 

28 

Font: Fons propi. 

El complex hidroelèctric de Necaxa està 
instal·lat en una regió poblada per 
indígenes nahuas, molts dels quals van 
haver de ser traslladats quan els 
embassaments  van inundar els seus 
poblats. Es van haver de desallotjar 3 
pobles sencers, eren Patoltecoya, San 
Miguel Acuatula i Necaxa. I es van 
construir els nous assentaments i 
campaments per allotjar el miler de 
desplaçats, els treballadors i els enginyers 
i directius, amb el nom de Necaxa-
Cañaditas (Necaxaltepetl), Nuevo Necaxa 
i La Mesa, respectivament61. En aquest 
últim es van establir primer el campament 
dels enginyers i tècnics estrangers i 
posteriorment l’administració del sistema 
fins a l’actualitat, on també es pot trobar 
un petit museu amb fotografies històriques 
de la construcció del sistema. 
 

 
 
La població indígena nahua va suposar la major part de la mà d’obra. Venien 
del Valle del Mezquital, de Pachuca, de Zumpango i altres municipis de l’Estat 
Hidalgo, i eren contractats directament a les seves comunitats per la figura dels 
enganchadores, treballadors de la companyia que coneixien les localitats. 
Carregaven a l’esquena chiquihuites, sacs amb 60 kg de material. En una 
jornada laboral un treballador en carregava 150 i rebia un salari de 37,5 
centaus, i després anava a descansar i dormir al campament de treballadors, 
que avui constitueix el poble de Nuevo Necaxa.62 El treball era excessiu i 
perillós, amb molts accidents laborals; al 1906 es van suspendre temporalment 
les obres per culpa d’un ensorrament d’un tram de la presa on van morir 14 
treballadors sota un allau de fangs63, i al 20 de maig de 1909, es va ensorrar 
una part del talús interior de la presa de Necaxa, inundant-se algunes 
poblacions i morint vàries persones64. La companyia, per evitar escàndols i una 
retallada de privilegis per part del Govern Federal, pagava 100 dòlars als 
polítics de Huauchinango per a cada treballador mort, a fi que no transcendís la 
informació65. 
 
A la inauguració del complex, s’havien construït 3 grans preses i infraestructura 
per produir 40.000 CV, però la primera etapa de construcció del sistema de 
Necaxa va acabar al 1914, quan es van concloure les 5 preses amb una 
                                                 
61 GARCÍA SILVA, María de la Luz. La electrificación en México durante el Porfiriato y su 
impacto en la economía, tesis d’economia. Ciutat de Mèxic: Facultad de Economía, UNAM, 
1998, p. 49. 
62 ARELLANO, 1985, op. cit., pp. 30-45. 
63 GALARZA, 1951, op. cit., pp. 27-28. 
64 MARTÍNEZ MIRANDA, 2005, op. cit., p. 40. 
65 ARELLANO, 1985, op. cit., p. 48. 

Figura 16. Assentament de La Mesa a 
Necaxa, construït per a allotjar els 
tècnics i enginyers durant la 
construcció del complex hidroelèctric 
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capacitat d’emmagatzematge de 170 hm3 d’aigua, 32 km de túnels connectant 
les diferents conques que havien de nodrir el sistema, i instal·lat 8 generadors  
amb una capacitat total de110.000 CV i 320 km de línies de transmissió fins a 
Ciutat de Mèxic i les mines El Oro.66 
 
Figures 17 i 18. Central hidroelèctrica de Necaxa al 1903, amb el Salto Grande de fons, i 
actualment. 

Font: Archivo Histórico de Luz y Fuerza del Centro,       Font: fons propi 
vist a: CAMPOS ARAGÓN, 2005.  
 
El sistema de Necaxa està format per 3 divisions, corresponents a 3 conques 
que poden ser regulades independentment. Es va projectar una quarta divisió 
que finalment no s’acaba realitzant mai. La primera divisió és la del riu Necaxa 
que comprèn els embassaments de regulació alts de la Laguna (Tejocotal) i 
Los Reyes (Omiltemetl), i el de Necaxa, que es alimentat pels embassaments 
alts passant prèviament per la planta de Tezcapa. L’embassament de Necaxa 
és el que alimenta les turbines de la planta de Necaxa i rep aigua de totes 3 
conques. La segona divisió comprèn els rius Hueyatlaco, Xilocuautla i 
Matzontla, l’aigua dels quals es pot derivar als embassaments de Nexapa o de 
Tenango. La tercera divisió és la del riu Laxaxalpan, i altres afluents més petits. 
Les aigües d’aquesta conca es desvien mitjançant un llarg túnel d’uns 30 km 
(que comença riu avall de la població de Zacatlán) cap als embassaments de 
Nexapa i Tenango de las Flores, previs al de Necaxa, al qual estan connectats 
també per túnel.  
 
Taula 3. Embassaments dels sistema hidroelèctric de Necaxa. 
Embassament Capacitat (hm3) Altura S.N.M. (m) 
Laguna 43,5 2183 
Los Reyes 26,1 2165 
Nexapa 15,5 1360 
Tenango 43,1 1350 
Necaxa 43,0 1338 
TOTAL 173,2  
Font: Elaboració pròpia a partir de: LÓPEZ LLEGERO, 1950, op. cit., pp. 211-215. 
                                                 
66 GALARZA, 1951, op. cit., p. 28. 
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Figura 19. Plano general del sistema Necaxa 

 
Font: RODRÍGUEZ MATA, 1950. 
 
Figura 20. Plans de desenvolupament de la Mexican Light and Power Company al 1906 

 
Font: memòria anual de la Mexican Light and Power Company del 1906, vist a: ARMSTRONG, 
1984, op. cit., p.188. 
 
La presa de Necaxa és la més gran del sistema amb una altura mitja de 56 
metres, una longitud i amplada de cresta de 372 metres i 10,5 metres. El 
pendent de la presa aigües amunt és de 3 a 1 i aigües avall de 2 a 1, i el canal 
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sud de desaigüe està dissenyat per a un cabal de 1000 m3/s 67. Aigües avall de 
la presa de Necaxa, es troben dos salts d’aigua pràcticament seguits, el primer 
és el Salto Chico de 120 metres, i el segon el Salto Grande de 23068.  
 
Figura 21. Presa de terres de Necaxa 

 
Font: Fons propi. 
 
Figura 22. Plànol de la secció tipus de la presa número 2 del sistema de Necaxa. 

 
Font: PEARSON, F.S. et alt, “Sección del centro de la presa número 2” Mèxic: Mexican Light 
and Power Co. Ltd, 1905. Fons propi. 
 
La planta de Necaxa es troba als peus del Salto Grande, en un lloc de difícil 
accés. Per arribar-hi s’ha d’anar per un camí rural fins a dalt del Salto Chico, on 
es troba la casa de vàlvules, i des d’allà baixar amb un malacate pel mateix 
túnel per on passen les tuberies forçades que travessant la muntanya. La 

                                                 
67 ARELLANO, 1985, op. cit., pp 46-48. 
68 DOMINGUEZ TORRES, Faustino A.. Centro de distribución para la Cía. de Luz y Fuerza de 
Centro, tesis per arquitecte. Ciutat de Mèxic: Facultad de Arquitectura, UNAM, 1980, p. 13. 
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Font: Fons propi.

caiguda hidràulica estàtica total aprofitada és de 444 metres, amb un consum 
punta de 32 m3/s. Aquesta planta va iniciar la seva activitat amb les turbines 3 i 
7 al 6 de desembre de 1905. Les turbines van ser comprades a la casa suïssa 
Escher Wyss, els primers alternadors a la alemanya Siemens, i els últims a la 
General Elèctric estadunidenca per motiu de la Primera Guerra Mundial. 
Finalment, l’any 1949 es conclou el projecte d’aprofitament del salt de Necaxa 
amb la turbina número 10, proporcionant la planta 154.000 CV69.  
 
Figura 23 i 24. Túnel d’accés a la planta per on discorren les tuberies forçades i la 
vagoneta accionada pel malacate. 

Font: Fons propi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 4. Característiques del material elèctric de la planta generadora de Necaxa. 

Turbina Generador Nº 
turbina 

Posada 
en marxa Consum 

m3/kWh 
Gasto 
m3/s Tipus Marca Potencia 

CV Marca KVA KW 

1 1911 1,08 4,95 Pelton (H) Escher Wyss 22000 General Electric 16750 16500 
2 1914 1,08 4,95 Pelton (H) Escher Wyss 22000 General Electric 16750 16500 
3 6/12/1905 1,08 2,47 Pelton (H) Escher Wyss 11000 Siemens 8350 8250 
4 1906 1,08 2,47 Pelton (H) Escher Wyss 11000 Siemens 8350 8250 
5 1906 1,08 2,47 Pelton (H) Escher Wyss 11000 Siemens 8350 8250 
6 1906 1,08 2,47 Pelton (V) Escher Wyss 11000 Siemens 8350 8250 
7 6/12/1905 1,08 2,47 Pelton (H) Escher Wyss 11000 Siemens 8350 8250 
8 1906 1,08 2,47 Pelton (H) Escher Wyss 11000 Siemens 8350 8250 
9 1922 1,08 4,95 Pelton (H) Escher Wyss 22000 General Electric 16750 16500 
10 1949 1,08 4,95 Pelton (H) Morgan 22000 General Electric 16750 16500 

Font: Elaboració pròpia a partir de: VIEJO ZUBICARAY, Manuel; ALONSO PALACIOS, Pedro. 
Energía hidroeléctrica, turbinas y plantas generadoras. Mèxico: Limusa, 1977; Departamento 
de Necaxa. Necaxa, Cuna de la ndustria Eléctrica en México. Tríptico commemorativo de los 
100 años de la planta de Necaxa. [s.l.]: Luz y Fuerza de Centro, 2005; ORTEGA, 2000, op. cit.. 
 
                                                 
69 Departamento de Necaxa. Necaxa, Cuna de la ndustria Eléctrica en México. Tríptico 
commemorativo de los 100 años de la planta de Necaxa. [s.l.]: Luz y Fuerza de Centro, 2005. 
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Figura 25. Sala d’alternadors de la planta hidroelèctrica de Necaxa 

 
Font: Fons propi. 
 
La planta de Tepexic va entrar en funcionament l’any 1923 i com es veu a 
l’esquema del sistema Necaxa reaprofita les aigües que surten de la planta de 
Necaxa, les quals es transporten per un túnel de 3,8 km per aconseguir un salt 
de 210 metres. Té una potència instal·lada de 45 MW. 
 
Existeix una planta petita, instal·lada al 1928, que aprofita les aigües que surten 
dels embassaments de Los Reyes i de la Laguna en direcció al de Necaxa, 
mitjançant un canal de 6 km, amb un salt de 139 metres. Aquesta planta té dos 
generadors, un de 3800 kW i un altre de 1567 kW. 
 
El sistema de Necaxa es va concloure al 1954 amb la planta de Patla aigües 
avall de la de Tepexic, que torna a aprofitar per última vegada les aigües 
generant 45 MW més. Amb aquesta última planta el sistema té una capacitat 
de generació de 210.960 kW. 
 
L’energia generada per tot el sistema es concentra a la subestació El Salto. 
Aquesta energia es transportava a Ciutat de Mèxic i al centre miner del Oro 
primer amb una línia de transmissió doble de 60 kV que posteriorment es va 
anar ampliant, primer a 85 kV, després a 100 i actualment a 220. 70 
 
El desenvolupament que havia previst Pearson pel sistema Necaxa, mai es va 
arribar a concloure, però tot i no concloure’s, va marcar una fita en les obres 
d’enginyeria de l’època, amb els més de 40 km de túnels i les 5 preses, que 
                                                 
70 LÓPEZ, 1950, op. cit., pp. 211-215. 
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van ser obres notables tant per la seva mida com pel procediment constructiu 
utilitzat, molt novedós en l’època, denominat “procés hidràulic”, actualment no 
utilitzat. 
 
Figura 26. Plano de les tuberies de connexió de la presa de Necaxa amb la planta. 

 
Font: _______. Plano de las tuberías. [s.l.]: Compañía de Luz i Fuerza Motriz S.A. Vist al 
museu del complex de Necaxa. 
 
Totes 5 preses del sistema Necaxa es basaven en dissenys empírics i la 
majoria de les estructures va sofrir canvis importants durant la construcció. La 
figura 12 mostra esquemàticament els criteris aplicats a Mèxic pels enginyers 
de Pearson. Primer es construïa una ataguia de 10 a 15 cm d’altura, aigües 
amunt del eix elegit per la presa. Aquesta estructura estava formada per una 
massa de pedres i sòl argilós suportada per un pedraplè, i entre aquest i la 
massa impermeable intercalava un diafragma de fusta. El material seleccionat 
de pedres i argila es col·locava en capes i era compactat a mà; no hi ha 
informació sobre el contingut d’aigua i l’espessor de les capes. El sòl s’extreia 
d’un préstec horitzontal d’aigües amunt. Aquesta pràctica va propiciar l’accés 
d’aigua als dipòsits susceptibles d’erosió interna, subjacents als estrats 
superficials més permeables. El disseny final de la cortina es basava en el 
comportament de la ataguia, que operava com a estructura pilot durant alguns 
anys i en dades d’escorriment del riu durant aquest lapse. La presa consistia en 
la ataguia i un recolzament de roques aigües avall, entre les que es deixava un 
espai trapezoïdal omplert de sòl transportat hidràulicament. Amb anterioritat i a 
la base de la trinxera trapezoïdal, es col·locava una pantalla de formigó fins a la 
roca (de profunditat variable). La part superior de la cortina es construïa 
mitjançant capes d’argila compactades a mà.71 
 
Figura 27. Presa tipus de rebliment hidràulic del  sistema hidroelèctric Necaxa. 

Reblert
hidràulic

Argila Pedraplè

Pantalla de
formigó Reblert

hidràulic

Altura provisional de l'aigua

Pedraplè

Argila
compactada a mà

Diafragma de fusta

Ataguia  
Font: Elaboració pròpia a partir de: CARRILLO, 1997, op. cit., p. 63. 

                                                 
71 CARRILLO, 1997, op. cit., pp. 61-65. 
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La característica fonamental de les preses de rebliment hidràulic és que el 
material utilitzat, des dels fins del nucli fins als granulars dels paraments 
permeables, són extrets de pedreres properes a l’obra, i conduits i col·locats a 
obra per mitjans hidràulics. El procediment consisteix en formar dos dics 
paral·lels auxiliars, que posteriorment conformaran els paraments de la presa, 
formant un espai estanc al centre. Mitjançant canals de distribució i mantenint-
ne un control estricte dels pendents, s’aconsegueix una disposició adequada 
del material, fent que el material de granulometria major sedimenti al costat 
dels paraments exteriors, i la fracció argilosa a la part central, conformant el 
nucli impermeable. Si es disposa del material, l’equip i el personal qualificat, 
aquest procediment pot resultar atractiu per raons de cost, tot i això, a la 
pràctica, la compressibilitat és major i la resistència al tall és molt menor degut 
a que el material es col·loca sense premsar, i els defectes geomètrics en la 
col·locació també poden ser importants. 72 
 
Per dur a terme totes les obres va reunir un equip d’enginyers, molts d’ells 
procedents del Tuft College (on Pearson havia estudiat), o dels tramvies de 
Boston73. Com a enginyer resident apareix Walter Diem, com a enginyer 
superintendent de la construcció primer Hugh L. Cooper (ja havia col·laborat 
amb Pearson al Sao Paulo i posteriorment ho farà a Rio de Janeiro) i després 
Albert Carr. I com a enginyer electricista F.S. Hyde. 
 

Adquisició de les elèctriques existents i contractes amb grans 
consumidors.  
 
La Mexican Light and Power Company inicia la seva etapa d’adquisició de les 
elèctriques assentades al Districte Federal al 19 de juny de 1903, comprant la 
companyia The Mexican Electric Works Limited (Compañía Mexicana de 
Electricidad). Aquesta companyia, fundada a mitjans del 1890 per la Siemens i 
Halke i per la Werhner Beit & Company (la primera aportava el material elèctric 
i l’experiència, la segona el capital i la gestió), operava una planta de vapor a 
Nononalco, Ciutat de Mèxic, i era la major distribuïdora elèctrica a Ciutat de 
Mèxic. Amb aquesta adquisició anticipava la seva gestió comercial a la 
finalització de les obres de Necaxa, i s’assegurava una xarxa de distribució 
elèctrica per tota la ciutat així com una bona cartera d’abonats . Posteriorment, 
al desembre de 1905, just amb l’arribada del fluïd elèctric a la capital, anuncia 
que pot rebaixar les tarifes existents entre un 60 i un 70 %, a part de tenir la 
capacitat de portar a la capital fins a 40.000 CV, que era el que generaven les 
companyies existents. Aquests arguments van fer sucumbir la Compañía 
Mexicana de Gas y Luz Eléctrica i la Compañía Explotadora de San Ildefonso 
que es van acabar integrant al grup74. Amb l’adquisició d’aquestes tres 
companyies es quedava sense competència en el mercat elèctric de Ciutat de 
Mèxic aconseguint el monopoli de la ciutat en només 3 anys. 
 

                                                 
72CARRILLO, 1997, op. cit., pp. 50-55. 
73 COOKE, 2003, op. cit., p. 61. 
74 GALARZA, 1951, op. cit., p. 28. 
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També aconsegueix contractes a fi de poder transmetre, distribuir i vendre 
energia elèctrica, amb l’Administració del Districte Federal al 3 de març de 
1903, de Puebla al 4 d’abril de 1904, Estat de Mèxic al 8 de març de 1905 i 
Michoacán l’1 de desembre de 190575 (estats per on passava la línia de 
transport elèctric des de Necaxa fins a El Oro, passant per Ciutat de Mèxic). I 
amb la Comissió 
d’Aigües Potables de 
la Ciutat de Mèxic 
aconsegueix al 22 
d’octubre de 1906, 
una concessió de 
bombeig d’aigües 
d’abastament per 20 
anys76, i més tard 
amb la Direcció 
General d’Obres 
Públiques del 
Districte Federal per 
manteniment del 
clavegueram. 
Finalment 
aconsegueix, al 27 
de novembre de 
1907, un contracte 
exclusiu de 
subministrament 
elèctric al Districte 
Federal durant els 
següents 20 anys77. 
 
El procés d’ampliació i d’adquisicions va continuar durant els següents anys, 
expandint-se per tota la regió central del país: compra la The Puebla Tramway, 
Light and Power Company (juliol 1906) i la Compañía Eléctrica Robert, S.A. 
(1908) que generaven i operaven al Districte Federal; la Compañía de Luz y 
Fuerza de Pachuca, S.A. (27 de setembre de 1910) la qual poc temps abans 
s’havia fet amb el domini de la Compañía Eléctrica e Irrigadora en el Estado de 
Hidalgo78, la qual aprofitava la força de les aigües provinents del desaigüe de la 
vall de Mèxic; constitueix la Compañía de Fuerza de Zitácuaro (agost de 1915), 
a fi de comprar les concessions  d’aprofitament d’aigües de les conques dels 
rius Tuxpan i Zitácuaro79; constitueix la Compañía Mexicana Hidroeléctrica y de 
Terrenos, S.A., (24 de juny de 1921)80; adquireix el control de la Compañía 
Hidroeléctrica del Río Alameda (desembre 1921) a l’estat de Mèxic i 
l’interconnecta al seu sistema general; forma la Compañía de Fuerza del 
Suroeste de México, S.A. (26 d’octubre de 1922) i l‘estableix com a subsidiària  

                                                 
75 CAMPOS, 2005, op. cit., pp. 108-117. 
76 LÓPEZ LLEGERO, 1950, op. cit., p. 153. 
77 GALARZA, 1951, op. cit., p. 29. 
78 Ibid., pp. 29-37. 
79 Ibid, p. 157. 
80 CAMPOS, 2005, op. cit., pp. 113-117. 

Figura 28. Bombes d’aigua de la planta de La Condesa de Ciutat 
de Mèxic a càrrec de la Mexican Light and Power Company. 

Font: RODRÍGUEZ del CAMPO, F. Atlas General del Distrito 
Federal. Mèxic: Talleres Gráficos de la Nación, 1930, p. 133. 
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a fi de fer un desenvolupament hidroelèctric al Valle de Bravo; forma i estableix 
com a subsidiària la Compañía Meridional de Fuerza, S.A. (5 d’abril de 1924)81; 
i compra la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca,S.A. (juliol de 1928) 
a l’estat de Mèxic, que també estableix com a subsidiària.  
 
D’aquesta manera, al cap de 26 anys de la seva fundació, la Mexican Light and 
Power va aconseguir el seu ambiciós pla de monopoli elèctric de la zona 
central del país que incloïa tot el Districte Federal i part dels estats de Puebla, 
Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Michoacán i 
Veracruz, amb una àrea de 32.011 km2 82. 
 
Figura 29. Àrea d’influència de la zona centre de Mèxic de la Mexican Light and Power 
Company al 1928 

 
Font: Elaboració pròpia. 
 
A part dels clients industrials i institucionals del Districte Federal, el principal 
consumidor d’energia de la Mexican Light and Power era el centre miner El 
Oro. Segurament aquest centre miner era propietat d’algun dels promotors de 
la Mexican Light and Power, però no s’han pogut trobar documents que ho 
demostrin. Ja de bon inici es va establir com el principal consumidor de 
l’electricitat produïda a Necaxa, era el gran consumidor que l’empresa elèctrica 
necessitava per assegurar la col·locació d’una gran part de l’energia generada. 
Segurament el gran contracte de subministrament elèctric era on es recolzava 
l’esquema financer del desenvolupament de la companyia.  
 
4.2.4. La Mexico Tramways i la construcció d’un grup de serveis al 
voltant de l’electricitat 
 
Pearson només s’interessava per a establir les grans empreses el més ràpìd 
possible, i sovint iniciava les construccions sense tenir suficient informació 
tècnica, els detalls tècnics menors els delegava al seu grup d’enginyers. James 
Dunn, el seu financer de Londres, va comunicar-li  en plenes obres de Necaxa 
a l’agost de 1906 que “la posició real aquí a Anglaterra al respecte dels nostres 

                                                 
81 LÓPEZ LLEGERO, 1950, op. cit.. 
81 GALARZA, 1951, op. cit., pp. 162-163. 
82 CAMPOS, 2005 op. cit., pp. 113-117. 
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negocis és que els nostres clients els hi agradaria veure algunes de les 
primeres coses acabades abans de començar-ne de noves” 83. 
 
La primera estimació dels costos d’establiment de la companyia i de 
construcció del complex de Necaxa era de 5 milions de dòlars, pel qual es va 
fer una emissió de bons de primera hipoteca per aquest valor. Però el projecte 
de Pearson no comptava amb unes dades hidrològiques molt precises i es va 
fer necessaria una ampliació de la conca que alimentava la planta 
hidroelèctrica per poder desenvolupar tota la potència prevista, el que va 
comportar una costosa ampliació del sistema de túnels de derivació i preses, 
per tant noves necessitats econòmiques. En aquest context va sorgir 
l’oportunitat d’adquirir la xarxa de tramvies de Mèxic al 1906, la Compañía 
Limitada de Tramvías de México, en mans de la casa anglesa Wernher, Beit & 
Company84. Pearson, entusiasta i pioner dels sistemes combinats de xarxes de 
serveis urbans, va defensar la compra però no va trobar el suport necessari. 
 
Per no perdre l’oportunitat de crear el sistema combinat, Pearson va crear 
juntament amb Mackenzie (que ja coneixia les economies d’aquest sistema 
gràcies a l’empresa de Sao Paulo que havia engegat amb Pearson) la Mexico 
Tramways Company al 1906, domiciliada a Toronto, Canadà, i amb un capital 
de 30 milions de dòlars. La taula directiva estava formada pels mateixos homes 
que la Mexican Light, Pearson com a president i Brown, Hubbard, Lash i 
Conway, però els financers eren els canadencs afincats a Toronto, i no a 
Montreal, entre ells Geroge Cox i James Dunn, que es van encarregar de 
col·locar a Londres, Brusseles i París una emissió de bons per valor de 7,5 
milions de dòlars85, necessaris per a l’adquisició de l’empresa tramviària, la 
seva infraestructura i els seus drets, per la qual van pagar 2,25 milions de 
lliures a la casa anglesa.  
 
Figura 30. Acció de la Mexico Tramways. 

                   
Font: Col·lecció Allen Morrison. Vist a: www.tramz.com 
                                                 
83 James Dunn a F.S. Pearson, 15 d’agost de 1906, James Dunn Papers, vol. 249, Public 
Archives of Canada, llegit a: ARMSTRONG, 1984, op. cit., p. 183. 
84 ARMSTRONG, 1984, op. cit., p. 184. 
85 Ibid., p. 187 
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Al 1907, una vegada adquirida la xarxa van firmar un contracte de 
subministrament elèctric amb la Mexican Light86, i gràcies a l’experiència de 
Pearson i els canadencs en la gestió de tramvies urbans elèctrics i les baixes 
tarifes de l’hidroelectricitat van portar a una reducció de les taxes d’operació de 
la Mexico Tramways del 50%, incrementant any rere any els seus ingressos. 
 

 

Al 1907, durant la recessió, la Mexican Light and Power va començar a tenir 
moltes dificultats per aconseguir els fons necessaris per a la finalització de les 
obres de Necaxa. Pearson, com a president de la Mexico Tramways, empresa 
amb suficient crèdit i efectiu, va oferir arrendar l’empresa elèctrica a la recent 
fundada tramviària a canvi d’un dividend fixe i el capital addicional necessari 
per a les obres. De bon inici els accionistes de Montreal de la Mexican Light 
and Power van refusar l’oferta perquè significava perdre bona part dels 
beneficis esperats a l’inici de l’aventura. Mentrestant Dunn anava comprant 
discretament accions de l’elèctrica des de Londres i finalment, després d’unes 
llargues negociacions, al 1909 Pearson va poder tancar el tracte i va poder 
ajuntar les dues companyies sota el control de la Mexico Tramways87. 
D’aquesta manera la Mexican Light va arrendar les seves propietats a la 
Mexico Tramways a canvi d’accions i bons de segona hipoteca amb un 
rendiment del 7% anual i els fons necessaris per la finalització de les obres. 
Pearson i els seus socis més propers van substituir els membres de la junta 
directiva que no estaven d’acord amb l’operació, ja que la tramviària produïa 
uns beneficis del 8%, i va autoritzar un divident de l’1% sobre les accions de 
l’elèctrica per aparentar solvència davant dels inversors88. 
 
A la taula 6 es veu com la Sidro va continuar sent la peça financera on 
s’articulava tot el grup, com la Mexico Tramways va establir-se com a l’empresa 
operativa més important, la matriu del grup, i finalment com les companyies 
elètriques que va anar adquirint s’anaven integrant dins de l’estructura de la 
Mexican Light and Power Company. 
 
 

                                                 
86 GALARZA, 1951, op. cit., p. 29 
87 ARMSTRONG, 1984, op. cit., pp. 185-187. 
88 GALARZA, 1951, op. cit., pp. 29-30. 

Any Ingressos en dòlars  
1901 2.137.000 
1902 2.491.000 
1903 3.051.000 
1904 3.607.000 
1905 3.796.000 
1906 4.914.000 
1907 5.603.000 
1908 6.528.000 
1909 7.042.000 

Figura 31. Tramvia de la Mexico Tramways Company 
al 1911. 

Font: MORENO TOSCANO, 1978. 

Taula 5. Ingressos de la
companyia de tramvies de
Ciutat de Mèxic 

Font: GARZA TOLEDO, 1994. 
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Taula 6. Estructura intesocietària de la Mexican Light and Power a l’entrada en escena de 
la Mexico Tramways. 
Société Internationale d’Energie Hydroélectrique  

• México Tramways Company, Ltd. (1906) 
o Mexican Light and Power Company (1902) 

 Compañía Mexicana de Luz Eléctrica (1903) 
 Compañía Eléctrica de Luz y Fuerza de Toluca (1928) 
 Compañía de Luz y Fuerza Motriz de Toluca (1928) 
 Compañía Meridional de Fuerza (1924) 
 Compañía Hidroeléctrica del Río Alameda (1921) 
 Compañía de Fuerza del Suroeste de México (1922) 

• Compañía Constructora de Obras Hidráulicas 
Nota: entre parèntesis l’any d’adquisició o constitució de les companyies 
Font: Elaboració pròpia a partir de GALARZA, 1951; CAMPOS ARAGÓN, 2005; i LÓPEZ 
LLEGERO, 1950. 
 

Crisi en el model d’extensió de la xarxa elèctrica de Pearson? 
 
Els primer anys de negoci de la Mexican Light es van basar en el 
subministrament elèctric a uns pocs grans consumidors com el centre miner El 
Oro i serveis urbans al Districte Federal com els tramvies, l’enllumenat i el 
bombeig d’aigües. Els grans consumidors del mateix grup de Pearson (els 
tramvies i El Oro) disfrutaven de privilegis tan a nivell de tarifes com de qualitat 
i quantitat del servei, però els ajuntaments es queixaven de tarifes massa altes i 
deficiències en el servei, i els petits consumidors industrials pagaven les tarifes 
més altes i no rebien cap facilitat per part de la companyia per a instal·lar 
electricitat, cosa que va provocar disconformitat amb el monopoli estranger89. 
 
La xarxa elèctrica que va establir Pearson ja des de l’inici requeria extensions i 
la capacitat resultava insuficient per a la creixent demanda elèctrica de Ciutat 
de Mèxic90. No va contemplar l’explosió industrial ni la seva ampliació urbana 
associada ja que al començament bàsicament es va dedicar a servir alguns 
grans consumidors. Potser per aquest fet de no diversificar les càrregues i 
només fixar-se en els consumidors de base (necessaris per al correcte 
desenvolupament inicial) ni plantejar un sistema en xarxa, la companyia va 
començar a tenir dificultats financeres al 1909, quan va ser absorbida i 
reflotada per la Mexico Tramways, i més endavant, al 1913 dificultats més 
serioses. Llavors la situació no va permetre repartir dividends sobre les accions 
comunes, per les quals havia repartit el 2% al 1908, el 4,5% al 1909, i el 4% del 
1910 al 1913. A més, a partir de febrer de 1913, també va deixar de pagar el 
fons d’amortització dels seus bons de primera hipoteca, i els interessos des del 
1915. I a partir de juny de 1914, va deixar de pagar interessos sobre els bons 
de segona hipoteca. Les seves empreses subsidiàries (The Mexican Electric 
Light Company Limited i la Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A.) van 
córrer la mateixa sort financera. Això va portar l’empresa a la Suprema Cort 
d’Ontario al 191591. Segons la literatura al respecte les causes de la crisi 
financera s’atribueixen a la dificultat en el cobrament dels deutes amb les 
                                                 
89 WIONCZEK, Miguel de, 1965, op. cit., pp. 527-532. 
90 ARMSTRONG, 1984, op. cit., p. 185. 
91 GALARZA, 1951, op. cit., pp. 159-160. 
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diferents administracions i a les dificultats degudes a la revolució mexicana92 
(iniciada al 1911 i finalitzant els anys més durs al 1917). 
 
Figura 32. Pla d’inversions de la Mexican Light and Power Company pel 1922, amb 
extensions previstes fins a Pachuca així com d'altres ciutats de la zona central de Mèxic 

 
Font: ARMSTRONG, 1984, op. cit., p.188.  
 
Malgrat els mals resultats econòmics, la Mexican Light va continuar ampliant el 
seu capital gràcies a l’emissió de bons de segona hipoteca i accions preferents 
gràcies a la confiança que els inversors encara tenien a les altres empreses del 
grup canadenc a Brasil. L’ampliació de capital anava directament destinada a 
finançar els increments de capacitat del sistema hidroelèctric de Necaxa, la 
qual ja des de bon inici resultava fàcilment absorbida per la demanda. Deixant 
de banda els anys conflictius de la revolució podem observar com la energia 
subministrada per la Mexican Light creixia any rera any. 
 
La indústria elèctrica no era tan rendible com altres activitats al Mèxic de 
principis de segle XX. Segons Wionczek això era degut al poc risc i a què els 
grups inversors propietaris de les hidroelèctriques tenien altres activitats 
mineres, manufactureres i de serveis de les quals en treien major utilitat. El poc 

                                                 
92 Veure: LÓPEZ LLEGERO, 1950, op. cit.; i GALARZA, 1951, op. cit., p. 160. 
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risc es devia a l’estabilitat política del moment, als contactes directes amb 
l’Administració, i a la seguretat de poder vendre tota l’energia generada a 
consumidors industrials àvids de tenir energia barata. L’Administració els hi 
assegurava les millors concessions i contractes, i no exercia el seu dret de 
regular les tarifes elèctriques deixant llibertat a la companyia per establir preus i 
negociar contractes. Les elèctriques tenien dos grans grups de clients: els 
grans consumidors dels seus grups (mines, tramvies) les quals disfrutaven de 
tracte preferencial pel que fa a prioritat de servei i tarifes, i les administracions 
locals i els petits i mitjans industrials que rebien un servei deficient i tarifes més 
altes93.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Pearson, durant la implantació de la Mexican Light, no va fer una bona gestió 
dels abonats que va heredar de la Mexican Electric Works Limited, només va 
considerar els grans clients sense tenir en compte una gran massa 
consumidora que era la que l’havia d’ajudar a realitzar el seu projecte, i no el 
constant desembarcament de capitals estrangers, el que neguitejava als 
inversors. Aquests aspectes són els que el van ajudar a formular el model de 
Barcelona, ja sabent el gran impacte que generaven les seves infraestructures 
elèctriques, que revolucionaven el mercat energètic i feien incrementar la 
demanda en tots els sectors del mercat de manera exponencial.  
 
A Mèxic, Pearson ja va fer el primer salt fora de la ciutat cap al territori, en 
busca de les fonts energètiques. Cal recordar que a Sao Paulo, la primera 
central hidroelèctrica es trobava força a prop de la ciutat. Tot i això, en l’etapa 
de desenvolupament inicial, no contempla el salt al territori com a negoci, i 
experimenta els problemes de gestar un negoci elèctric purament urbà sense 
tenir en compte una xarxa de penetració al territori. 

                                                 
93 WIONCZEK, 1975, op. cit., pp. 43-46. 

Any Energia (kWh) 
1906 67.610.477 
1907 119.879.787 
1908 157.648.620 
1909 163.732.200 
1910 211.763.223 
1911 278.835.933 
1912 314.345.955 
1913 327.938.916 
1914 271.319.627 
1915 199.670.099 
1916 234.932.073 
1917 294.346.401 
1918 329.424.733 
1919 379.179.914 
1929 427.365.560 

Any Capital (en milions de dòlars) 
1903 12 
1906 18 
1909 28 
1913 46,479 
1927 85 
1932 94,838 
1934 107,909 

Taula 8. Capital de la 
Mexican Light and Power 

Font: GALARZA, 1951.  

Taula 7. Energia subministrada per 
la Mexican Light and Power 

Font: LÓPEZ LLEGERO, 1950. 
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4.3. Rio de Janeiro tramway, Light and Power Company, 1904 
 
La constitució de l’empresa 
F.S.Pearson i William Makenzie van a buscar a Percival Farquhar, empresari 
americà, i contacten amb Sir William van Horne, ferroviari de Montreal, i amb 
W. Lanman Bull, de Nova York, tots tres financers i empresaris influents, per 
establir una segona empresa de llum i força a Brasil, aquest cop a la ciutat més 
gran del país, Rio de Janeiro. Al març de 1904 una primera empresa va ser 
registrada a Nova Jersey Estats Units, sota el nom de Rio de Janeiro Light and 
Power Company Limited. Al 9 de juny de 1904, va ser incorporada al Canadà, i 
al 18 de juliol va ser aprovat el canvi de raó social per Rio de Janeiro Tramway, 
Light and Power Company Limited. L’empresa iniciava les seves activitats amb 
una subscripció de 40.000 accions per valor de 4 milions de dòlars, dels 25 
milions de capital total autoritzat que tenia. Aquest primer capital l’havien 
aportat el sindicat de promotors del projecte que després conformarien la taula 
directiva de l’empresa. 94 
 
Taula 9. Participació accionarial del sindicat  promotor de la Rio Light. i junta directiva de 
1909 

Accionista Nacionalitat 
Núm. 
d’accions 

Valoració en 
dòlars 

Càrrec a 
l’empresa 

W. Mackenzie Toronto, Canadà 6.000 $ 600.000 President junta 
directiva 

Sir W. Van Horne Montreal, Canadà 3.947 $ 394.700 Conseller 
F.S. Pearson Nova York, Estats Units 3.947 $ 394.700 President 
W.L. Bull Nova York, Estats Units 3.947 $ 394.700  
G.A. Cox Toronto, Canadà 1.973 $ 197.300  

F. Nicholls Toronto, Canadà 1.894 $ 189.400  

Z.A. Lash Toronto, Canadà  1.319 $ 131.900 Vicepresident 

A. Mackenzie Toronto, Canadà  Vicepresident 
E.R. Wood Toronto, Canadà  Vicepresident 
R.M. Horne Payne Londres, Anglaterra  Vicepresident 
George Flett Londres, Anglaterra  Conseller 
Edouard Qellennec París, França  Conseller 
Dr. Alfredo Maia Rio de Janeiro, Brasil  Conseller 
Percival Farquhar Nova York, Estats Units  Conseller 
Th. Verstraeten Brusseles, Bèlgica  Conseller 
Jean Javal París, França  Conseller 
Walter Gow Toronto, Canadà  Conseller 
D.B.Hanna Toronto, Canadà  Conseller 

National Trust Co.  Empresa de Cox que 
actuava a Toronto 15.000 $ 1.500.000  

TOTAL  40.000 $ 4.000.000  

Font:  VON DER WEID, op. cit., p. 12. 

                                                 
94 VON DER WEID, 1984, op. cit., pp. 11-13. 
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Mackenzie va crear la Brazilian Securities Company Ltd., institució que es va 
encarregar de distribuir la resta d’accions i títols de la nova empresa, així com 
d’adquirir algunes propietats, empreses i concessions i agilitzar els inicis de la 
Rio Light. De bon començament, la Brazilian també va contractar els serveis de 
Pearson i la seva empresa d’enginyeria com a consultora elèctrica del projecte 
hidroelèctric i per encarregar-se de coordinar tot el personal i l’equipament 
necessaris. 95 
 
Inicis hidroelèctrics, la competència local 
Els directius de la Rio Light no van tenir un començament fàcil. Van aplicar la 
mateixa tècnica que en les experències anteriors adquirint les empreses locals 
d’energia i tramvies, paral·lelament a la construcció de les seves instal·lacions 
hidroelèctriques, però a Rio es van trobar ja un sistema més desenvolupat que 
els hi va complicar la situació. 
 
La clau del projecte de Pearson es basava en l’adquisició de la denominada 
concessió Reid. Reid havia descobert un lloc idoni per a l’explotació 
hidroelèctrica al riu Lajes, a 75 km de Rio. Al setembre de 1899 el Senat va 
atribuir a William Reid & Cia. una concessió que donava dret a instal·lar una 
planta de generació hidroelèctrica, i al 1900 va aconseguir el dret exclusiu de 
generar i distribuir electricitat d’origen hidràulic al Districte Federal de Rio de 
Janeiro entre 1915 i 1950, amb excepció de l’electricitat per a enllumenat, 
preservant així els drets de l’empresa belga Société Anonyme du Gaz, que 
proveïa aquest servei a la ciutat. Tot i això, Reid només va poder fer els 
preliminars del seu gran projecte, limitant-se a la desbrossa dels terrenys i els 
primers estudis d’enginyeria. 96 
 
Figura 33.Planta hidroelèctrica de Fontes de la Rio Tramways, Light and Power Company 
sobre el riu Lages al 1907, on es veuen les tuberies forçades del riu Lages i Pirai. 

Font: GOOKE, 2003, op. cit., p. 63.  

                                                 
95 VON DER WEID, 1984, op. cit., p. 11. 
96 LAMARÃO, Sergio, “Capital privado, poder público e espaço urbano: a disputa pela 
implantação dos serviços de energia elétrica na cidade do Rio de Janeiro (1905-1915)”, 
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, núm. 29, 2002. 
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Al gener de 1905 la Rio Light va aconseguir la concessió Reid i els drets 
d’explotació del riu Lajes i el riu Paraïba, i al mateix any va absorbir tot el 
capital de la Société Anonyme du Gaz97. Al setembre de 1905 la Rio Light va 
ser autoritzada a expropiar els terrenys necessaris per a la construcció de les 
instal·lacions al riu Lajes, van ser aprovats els plànols i el traçat de la línia de 
transmisió i, igual que a Mèxic, va aconseguir l’exempció del pagament dels 
drets aduaners per l’equipament utilitzat en la construcció. Al desembre del 
mateix any, la Rio va començar la construcció de la hidroelèctrica Fontes al riu 
Lajes. En una primera etapa es va construir una planta generadora provisional 
sobre el mateix riu Lajes, inaugurada al gener de 1907, per atendre la primera 
demanda elèctrica de la ciutat i sobretot les necessitats energètiques de la 
contrucció de la planta permanent de Fontes. Al 1907 va iniciar-se la 
construcció de la subestació transformadora al carrer Frei Caneca, al centre de 
la ciutat, i al juliol del mateix any les línies de transmissió van començar a 
transportar fluid elèctric a la ciutat 98. La hidroelèctrica del riu Lajes va entrar en 
funcionament als inicis del 1908 amb una potència instal·lada de 52000 CV, 
sent la major planta de Brasil, i pel 1913 ja en tenia 84000 CV instal·lats gràcies 
al desviament del riu Piraí cap al riu Lajes99. 
 

 
 
Paral·lelament, al 1906, l’empresa de capital nacional Guinle & Cia. també va 
obtenir l’autorització per iniciar la construcció d’una presa al riu Piabanha, la 
qual va finalitzar al novembre de 1908. Tenia bons contactes amb el govern 
municipal i la seva intenció era la comercialització elèctrica a Rio de Janeiro. Al 
final, la Rio Light va fer valer la seva influència amb les autoritats federals i es 
va quedar amb el mercat més gran impedint l’entrada de qualsevol altre 
competidor i desplaçant-los cap a altres zones. La Guinle, que posteriorment 

                                                 
97 L’empresa financera d’Alfred Lowenstein va organitzar l’adquisició per al grup de Pearson. 
Des de llavors el financer belga va involucrar-se en el finançament de les empreses de Pearson 
arreu del món.  NELLES, H.V., “Financing the Development of Foreign-Owned Electrical 
Systems in the Americas, 1890-1929: First Steps in Comparing European and North American 
Techniques”, Business and Economic History On-Line, vol. 1, 2003, p. 22. 
98 LAMARÃO, 2002, op. cit.. 
99 VON DER WEID, 1984, op. cit., pp .4-6 

Figura 34. Vista de les tuberies forçades de 
Lages fins a la planta hidroelèctrica. 

Font: www.electrobras.gov.br 

Figura 35. Tramvia a gasolina que pujava 
fins la presa de Fontes 

Font: www.estacoesferroviarias.com.br 
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seria la Companhia Brasileira de Energia Elétrica, va poder col·locar la seva 
energia a la ciutat de Niteroi, la segona del Districte. 100 
 
Figura 36. Sistema elèctric de la Rio Tramway, Light and Power Company Limited 
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Font: Elaboració pròpia 
 
La formació d’un monopoli de serveis 
 
Per a la consecució del seu objectiu de crear un monopoli elèctric a Rio de 
Janeiro els directius de la companyia van actuar de la forma que ja havien fet i 
sabien, adquirint tot el mercat elèctric existent o ofegant a la competència 
utilitzant la seva economia d’escala. Un altre dels seus punts claus era 
l’adquisició d’importants serveis públics que eren grans consumidors 
d’electricitat, per així controlar i beneficiar-se no només la generació sinó de tot 
el cicle econòmic de l’electricitat, sense que aquest fos realment el seu negoci, 
d’aquesta manera poder tenir un monopoli de facto del negoci de generació i 
distribució elèctrica. 
 
En el cas de la ciutat de Rio per a arribar a tenir el monopoli energètic, que 
finalment aconsegueix, va comprar una sèrie d’empreses i va acabar 
controlant, també de forma monopolística, els serveis públics de tramvies, de 
gas, d’enllumenat i de telefonia. Feia servir vàries formes per adquirir el control 
de les empreses que li interessaven i les seves concessions. Una era la 
compra integral de l’empresa. Una altra la compra gradual d’accions de 

                                                 
100 LAMARÃO, 2002, op. cit.. 
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l’empresa, tenint-ne el control accionarial i directiu a base d’anar col·locant 
homes de la seva confiança als consells directius. Una altra era comprant el 
deute hipotecàri de l’empresa que volia adquirir. L’última forma era adquirir 
l’empresa indirectament, mitjançant una empresa domiciliada a Maine (USA) 
creada a tal efecte, feia la compra i traspassava l’empresa recent adquirida a la 
Rio Light, d’aquesta manera no aixecava sospites. Utilitzant aquests mètodes 
va acabar adquirint el control de la Companhia Nacional de Eletricidade (que 
posseïa la concessio d’explotacio hidroelèctrica al riu Lajes que volia la Rio 
Light), la Société Anonyme du Gaz (amb contractes d’enllumenat públic), 
Braconnot & Irmãos (propietària d’una planta generadora d’electricitat a vapor), 
la Ferro Carril e Hotel Corcovado, les companyies de tramvies Companhia de 
São Cristóvão, Companhia de 
Carris Urbanos, Companhia Ferro 
Carril Carioca, Companhia Ferro 
Carril do Jardim Botânico i la 
Companhia Ferro-Carril de Vila 
Isabel, i Brasilianische Elektricitäts 
Gesellschaft (companyia telefònica 
que va haver d’adquirir  com a part 
del tracte de compra dels tramvies 
de Vila Isabel). A part també 
adquireix concessions pròpies com 
la d’explotació de l’energia 
hidràulica de la caiguda d’aigua del 
riu Paraíba do Sul. 101 
 
Figura 38. Baixada del tramvia elèctric de Corcovado al 1910, amb el sistema de tracció 
dissenyat per F.S Pearson. 

 
Font: GOOKE, 2003. 
 
Les concessions de les línies de tramvies van ser aconseguides entre el 1905 i 
el 1907 mitjançant la compra de diverses empreses locals entre les que 
destacaven la São Cristóvão, la Vila Isabel i la Carris Urbanos. Al novembre de 
                                                 
101 VON DER WEID, 1984, op. cit., pp .4-6. 

Figura 37. Ferrocarril i hotel de Corcovado. 

Font: www.vitruvius.com.  
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1907 va unificar els contractes i concessions de totes aquestes companyies, i 
va començar l’ofensiva cap a la companyia Ferro-Carril Jardim Botânico, la més 
antiga i l’única que li feia competència. Finalment, la Rio Light va aconseguir la 
majoria de les accions i així el control de la companyia al 1909, després d’anar-
les comprant en petits lots102. D’aquesta manera va arribar també al monopoli 
en el servei de tramvies. 
 
Figura 39. Xarxa de tramvies de Rio de Janeiro a 1905. 

 
Font: http://br.geocities.com/zostratus14/rio-bonde-00.htm 
 
La Rio Light no treia la raó social de les empreses més importants que adquiria, 
per tal de mantenir la bona gestió comercial que mantenien la majoria d’elles i 
va organitzar un holding d’empreses que s’articulaven segons sectors: llum i 
força, enllumenat, gas, tramvies i telefonia. 103 
 
En la Rio de Janeiro Light and Power Company, Pearson va tornar a combinar 
satisfactòriament la generació hidroelèctrica amb els tramvies de tracció 
elèctrica i altres serveis, a una escala molt gran: la hidroelèctrica de Lages 
estava situada a 75 km de Rio de Janeiro, i aquesta ciutat pel 1904 tenia 
730.000 habitants104. Però aquest cop, els retorns de les diverses empreses de 
serveis del grup no van resultar ser suficients per finançar la gran inversió 
hidroelèctrica. 
 

                                                 
102 VON DER WEID, Elisabeth. “O bonde como elemento de expansão urbana no Rio de 
Janeiro”. [s.l.]: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1995,  www.casaruibarbosa.gov.br 
103 LAMARÃO, 2002, op. cit.. 
104 VON DER WEID, 2002, op. cit..  
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Les dificultats econòmiques en el desenvolupament inicial de 
l’empresa 
 
En aquesta empresa, Pearson va tornar a tenir dificultats financeres que el van 
obligar a estar cada cop més temps pendent d’aconseguir fons per acometre 
els seus projectes. Una subestimació dels costos de construcció dels sistema 
hidroelèctric va estar a punt de portar a la paralització de les obres de la presa 
de Lages al 1906, i a l’octubre de 1907 per culpa d’un pànic als mercats 
financers va tenir serioses restriccions de capital. Aquestes dificultats 
financeres van venir paral·lelament a les de la Mexican Light and Power, que 
estava completant el sistema hidroelèctric de Necaxa. Tot i això no va haver de 
prendre mesures tant dràstiques com a Mèxic. Recordem que allà, va anar a 
buscar uns altres cercles financers amb els que va crear la Mexico Tramways 
Company i va adquirir l’elèctrica. En aquest cas, gràcies a la inauguració de la 
presa de Lages i l’inici de la comercialització del fluid hidroelèctric al 1908, 
l’empresa va deixar de dependre de les constants injeccions de capital 
extranger i començar a donar rendiments105.  
 
A Rio de Janeiro, per tant, calca el model de Mèxic però ajuntant també el 
monopoli dels serveis urbans de gas i telefonia, tot i que per motius indirectes 
per aconseguir la concessió hidroelèctrica que necessitava. L’evolució que 
planteja en aquesta actuació és passar del negoci elèctric a partir dels tranvies 
a la monopolització dels serveis urbans, tot i que continua tenint els problemes 
de tenir només una ciutat molt competitiva com a negoci. 
 
Els tramvies de Rio de Janeiro, una història lligada als 
desenvolupaments urbanístics de la ciutat 
 
A Rio trobem una llarga tradició d’empreses de tramvies lligades directament 
als desenvolupaments urbanístics abans de l’arribada de Pearson. El 
desenvolupament i expansió urbana d’aquesta ciutat va estar marcat pels 
empresaris de les xarxes de tramvies, qui de vegades actuaven ells mateixos 
com a urbanitzadors i d’altres s’associaven a companyies immobiliàries. 
 
La companyia Ferro-Carril de Vila Isabel va ser la primera en entrar al negoci 
immobiliari quan al 1872 va comprar uns terrenys a la zona nord de la ciutat, i 
al 1873 va inaugurar la línia que unia la ciutat antiga amb el nou barri que 
portava el mateix nom que la companyia. Aquesta companyia va acabar sent 
comprada pel consorci alemà Brasilianische Electricitäts Gesellschaff. 
 
La companyia Jardim Botânico, que era una de les empreses més grans de 
tramvies de Rio, va inaugurar al 1892 un ramal de la seva xarxa cap a 
Copacabana, una extensa zona que no estava oberta a la ciutat. Era el primer 
tramvia elèctric de la companyia i es va desenvolupar en col·laboració amb la 
casa Thomson-Houston Company dels Estats Units. També va treballar 
conjuntament amb una empresa immobiliària amb interessos a la zona, i 
gràcies al túnel que van perforar a través d’una muntanya que separava la nova 
zona de la ciutat antiga es va poder consolidar el nou barri. Aquesta mateixa 
                                                 
105 VON DER WEID, 1985, op. cit., pp. 4-6. 
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companyia també va obrir noves línies cap a la zona sud de la ciutat eixamplant 
les fronteres de la ciutat i permeten el seu creixement cap a zones més 
allunyades i despobaldes.106 
 

 
 
 
 

                                                 
106 VON DER WEID, 1994, op. cit..  

Figura 40. Avinguda Beira-Mar a Rio
de Janeiro, on es pot apreciar el
tramvia, 1905.  

Font: www.vitruvius.com.brarquitextosar
q000esp185.asp 

Figura 41. Construcció d'infraestructura 
tramviària a la Rua Uruguaiana al 1909.  

Font: http://zrak7.ifrance.com/uruguaiana-volta-
1909.jpg 
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5. De la ciutat al territori com a negoci: empreses 
ferroviàries, irrigadores i elèctriques (1906-1912) 
 
Fins al 1906 F.S. Pearson s’havia dedicat a negocis exclusivament urbans, ja 
que l’electricitat que generaven les seves empreses en la seva gran majoria 
servia grans ciutats en període d’industrialització. En aquesta nova etapa 
decideix abordar territoris molt més grans amb grans infraestructures tant 
elèctriques com ferroviàries o d’irrigació, les quals lliga a negocis 
complementaris (com els tramvies a l’electricitat) per al correcte funcionament 
del monopoli natural d’aquestes infraestructures. Continua combinant el negoci 
de construcció i explotació d’una infraestructura amb el negoci dels seus 
usuaris. 
 
Aquest salt al territori respon a la comprensió de la dificultat de considerar per a 
les seves empreses una ciutat com a únic client. Les grans ciutats industrials 
en aquest període d’implantació massiva dels serveis urbans estan altament 
cotitzades, i obrir-se un espai enmig de la gran competència amb el mateix 
àmbit territorial resultava extremadament complicat, pel que es feia necessari 
fer un salt d’escala en l’abast territorial de les infraestructures per aconseguir el 
monopoli. 
 

5.1. El sindicat Pearson-Faquhar. Intents de monopoli ferroviari 
a Amèrica del Sud, 1906 
 
Al 1898, just quan Pearson havia deixat la feina d’enginyer assalariat als 
ferrocarrils Nova York, i durant un viatge d’oci i relax pel Carib arriba a Cuba, es 
veu involucrat en la consecució d’una empresa concessionària de l’electrificació 
i operació dels tramvies de l’Havana amb el promotor americà Percival 
Farquhar i amb els germans Hanson de Montreal i altres inversors 
canadencs107, la Havana Electric Railway Company. És el primer projecte de 
Farquhar a Amèrica Llatina, i és on contacta amb Van Horne i altres promotors 
canadencs que també estaven desenvolupant projectes allà108. A partir de 
llavors acompanyarà a Pearson, als canadencs o ambdós en molts projectes. 
La Havana Electric Railway Company va ser incorporada a Nova Jersey al 7 de 
gener de 1899 adquirint tots els actius de la antiga companyia de tramvies 
després de finalitzar la guerra de Cuba amb Espanya109. 
 
Faquhar forma part dels projectes dels canadencs a Cuba, Guatemala i Brasil 
(a excepció del primer, el de Sao Paulo). Després, juntament amb Pearson, 
creen un sindicat i organitzen al 1906 la Brazil Railway Company i la Port of 
Para, designades a operar els rams ferroviari i portuari a Brasil, amb intenció de 

                                                 
107 MCDOWALL, op. cit..  
108 STONE, Irving, “British Direct and Portfolio Investment in Latin America Before 1914”, The 
Journal of Economic History, vol. 37, núm.3, setembre de 1977, p. 712. 
109 MORRISON, Allen. The Tramways of la Havana,  www.tramz.com 
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cobrir tot el territori sudamericà110, i una altra empresa, la Rock Island 
Syndicate, dedicada a aconseguir una via de ferrocarril transoceànica als 
Estats Units al 1910.  
 
Els trens de Brasil van ser 
establerts primerament per portar 
els productes des de l’interior als 
ports i per distribuir els productes 
manufacturats per tot el pais, més 
que per comunicar les ciutats del 
pais. Per això, a l’arribada de 
Percival Faquhar i Pearson es 
troben 5 sistemes ferroviaris no 
connectats entre ells. El propòsit 
de la Brazil Railway Company és 
interconnectar els sistemes del sud 
primerament (per tant les ciutats 
més importants del país), i 
posteriorment Argentina, Perú i 
altres països de Sudamèrica, per 
crear un gran sistema ferroviari a Sudamèrica amb forma de monopoli. 
Compten amb el suport del govern brasiler amb subvencions, ja que aquest 
sistema ferroviari hauria d’estimular el comerç intern i el creixement del país. A 
partir de 1910, la Brazil Railway Company pren el control de la Sorocabana, la 
Sao Paulo and Rio Grande i la Thereza Christina Railways, i les línies de la 
Compagnie Auxiliare des Chemins de Fer au Bresil, la Madeira-Mamore 
Railway Company, la Trans-Paraguayan Railroad Company, i de la Parana 
Railway Company, i adquireix bastantes participacions de la Paulista i de la 
Mogyana Railways. Totes les companyies adquirides passen per regions riques 
en recursos naturals (sobretot cafè i boscos) o connecten amb xarxes 
ferroviàries d’altres països de Sudàmerica i tenen grans projectes independents 
d’expansió de la xarxa. Pel 1911 la Brazil Railway Company i les seves 
subsidiàries tenien 3102 milles de via fèrrea en operació, 233 en construcció i 
1540 en projecte, i 600.000 acres de zones boscoses per explotar i exportar 
fusta a Argentina i Uruguay (crea l’empresa Southern Barzil Lumber Company), 
6.000.000 d’acres al Paraguay per la indústria ramadera, així com altres 
empreses d’explotació de recursos naturals al voltant de les seves línies de 
tren.111 
  
 
 
 

                                                 
110 MUSACCHIO, Aldo i READ, Ian, “Bankers, Industrialists, and their Cliques: Elite networks in 
Mexico and Brazil during early industrialitzation”, Enterprise and Society Advace, 20 de 
novembre de 2007, p. 26. 
111 Informació extreta de:_____, “Big Southern Plans”, New York Times , 14 de juliol de 1912; 
_____, “Two New Yorkers Try to Harrimanize South America” New York Times, 22 de setembre 
de 1912; i ELEUTÉRIO DA LUZ, Coaracy. Rede e região – desmistificação do determinismo 
tecnológico: o caso da linha férrea Ponta Grossa - União da Vitória nos campos Gerais/Mata de 
Araucária (PR). Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2006, pp. 67-68. 

Figura 42. Acció de la Brazil Railway Company  

Font: http://www.constrenge.com.br/historiaferro 
via13.htm 
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Figura 43. Mapa del sistema transcontinental ferroviari a Sudàmerica proposat per la 
Barzil Railway Company. 

 
Font: _____, “Two New Yorkers Try to Harrimanize South America”, New York Times, 22 de 
setembre de 1912 
 

5.2. La Mexico North-Western Railway Company, 1909 
 
Pearson va continuar promovent empreses a Mèxic. Al 1909 va crear la Mexico 
North-Western Railway Company a Chihuahua juntament amb James Dunn, 
promotor canadenc que ja l’havia acompanyat en altres aventures. Com feia 
amb la majoria de les empreses va ser incoporada al Canadà i va vendre el 
gruix de les accions als mercats europeus, ajudat pels financers canadencs del 
mateix grup: Sir William Van Horne, William Mackenzie, i E. R. Wood. 
 
Dunn i Pearson van comprar 3 ferrocarrils existents entre Ciudad Juárez i 
Ciudad Chihuahua i un ferrocarril a el Paso per formar l’embrió del que havia de 
ser una gran xarxa ferroviària, una xarxa que connectés pel nord amb la xarxa 
nordamericana de ferrocarril i que unís El Paso (ciutat fronterera de Texas) 
amb la costa mexicana del Pacífic pel sud, i des d’allà les mercaderies 
poguessin anar per vaixell fins a l’altra banda de l’oceà. Per aconseguir-ho 
havien de construir el ferrocarril des de Ciudad Chihuahua fins a l’oceà través 
de la Sierra Madre. Els ferrocarrils eren el Rio Grande, Sierra Madre and Pacific 
Railway construït al 1896, el Chihuahua and Pacific Railway, construït entre el 
1900 i el 1905, el Sierra Madre and Pacific Railway, i el El Paso Southern 
Railway incloent la terminal de El Paso i un pont estratègic sobre el Rio 
Grande. Al finals de 1910 el tren operava entre Ciudad Chihuahua i Ciudad 
juárez via Nuevo Casas Grandes amb una xarxa de 496 milles. 
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El negoci havia de ser el transport de matèries primeres del Centre i 
Sudamèrica a Amèrica del Nord. Però per reunir la gran quantitat de fons per a 
la consecució del projecte, els financers van reclamar que l’empresa fos 
rendible. Els ferrocarrils que posseïen passaven per unes regions boscoses 
amb fusta de molt bona qualitat i Pearson va comprar 3 milions d’acres de bosc 
i va organitzar la The Madera Lumber Company per explotar-les i exportar-ne la 
fusta a Mèxic i Nordàmèrica, i a Europa a través de Nova Orleans. Aquesta 
subsidiària era la font dels ingressos a la Mexico North Western. 
 

 
La Mexico North Western va crear dos pobles, Madera i Pearson, per a allotjar 
els seus treballadors tant pel negoci ferroviari com de la fusta, ja que la regió 
estava bastant aïllada i despoblada, i va construir-hi les asserradores. Tot el 
personal qualificat va ser contractat als Estats Units, com ja havia fet Pearson 
en les altres empreses a Mèxic i constava de 250 americans, tot i que la política 
d’empresa era anar substituïnt aquest personal qualificat extranger per 
treballadors mexicans, amb sous més baixos, per tal de millorar la rendibilitat 
de l’empresa. 
 
Al 1910, amb l’arribada de la revolució mexicana a Chihuahua van començar 
els problemes per a la companyia: assalts i sabotatges a la infraestructura 
ferroviària i assetjament als americans que eren els treballadors qualificats de 
l’empresa i abandonaven el país. Entre 1910 i 1916 i van haver vàries parades 
del servei, vagues i evacuacions de ciutadans americans.112 
 

5.3. El sindicat Rock Island i el projecte de ferrocarril 
transoceànic als EEUU, 1910 
 
Més endavant Pearson i Faquhar es tornen a ajuntar en una aventura 
empresarial nordamericana, però no els hi va tant bé com a Brasil. Al gener de 
1910 comencen a comprar accions d’empreses ferroviàries com la Rock Island, 
amb la intenció final d’obtenir el control de 20.000 milles de xarxa ferroviària i 
                                                 
112 FRENCH, William E., “Business as Usual: Mexico North Western Railway Managers 
Confront the Mexican Revolution”, Estudios Mexicanos, vol. 5, núm. 2, estiu de 1989, pp. 222-
238. 

Figura 44. Acció de la Mexico North
Western Railway Company, emesa al 1909
al Canadà, firmada per F.S Pearson. 

Font: www.collectstocks.com 

Figura 45. Asserradora aprop de Madera, a 
Mèxic 

Font: Hoard Collection, 
www.texancultures.utsa.edu
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crear un sistema transcontinental, recolzats pels mateixos financers amb qui 
havien col·laborat en altres iniciatives. Pel juliol s’estima que portaven 30 
milions de dòlars gastats i havien fallat en la consecució del control, amb el que 
els financers els hi van retirar el suport. Un altre sindicat, encapçalat per la 
Kuhn, Loeb and Company, va reprendre el projecte.113 
 
Figura 46. Mapa del sistema transcontinental ferroviari a Nordamèrica que pretenia 
aconseguir el Rock Island Syndicate.  

 
Font: _____, “The Shock That Came to Provincial Wall Street”, New York Times, 7 d’agost de 
1910. 
 

5.4. Medina Valley Irrigation Company, 1911 
Pearson juntament amb J.H. Dunn, crea la Medina Valley Irrigation Company i 
la San Antonio Land and Irrigation (inscrites al Canadà) al 1911, amb la intenció 
de fer una gran àrea de regadiu de 
14000 km2. Amb aquesta intenció 
construeix la presa de Medina 
(Texas (EEUU)), i compra 200.000 
acres (80.000 ha) de terreny per 
regadiu, per després vendre-les com 
a ranxo i fer el negoci. Es van crear 
dos pobles al voltant, un pels 
treballadors que van construir la 
presa, Mico (diminutiu del nom de 
l’empresa), i un altre com a nucli de 
serveis pels futurs explotadors de 
les terres, anomenat Pearson en 
honor a l’enginyer114.  
 
 

                                                 
113 MCDOWALL, op. cit.  
114 Informació extreta de: MCDOWALL, op. cit.; _____, “Texas Land Company Fails”, New York 
Times, 5 de novembre de 1914; _____, “Stocked farms at cost”, New York Times, 3 de gener 
de 1912; http://en.wikipedia.org/wiki/Medina_Dam. 

Figura 47. Acció de la San Antonio Land 
Irrigation Company, certificada per Dunn i 
firamada per Pearson 

Font: www.ebay.com 
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Al 1912 engega la Texas Land and Development Company (també inscrita al 
Canadà) amb la intenció d’irrigar 243 km2 extraient l’aigua de pous, i crea el 
poble de Natalia (el nom de la filla de Pearson).115 
 

5.5. La Brazilian Traction Light and Power Company (1912): una 
racionalització dels recursos o un intent d’aconseguir recursos 
per a continuar l’expansió del monopoli? 
 
Per tal de controlar millor les inversions a Brasil del sindicat canadenc, al juliol 
de 1912 el grup de Pearson forma la Brazilian Traction Light and Power Co. Ltd 
amb un capital de 1.200.000 dòlars i domiciliada a Toronto, que ajunta en forma 
de holding la São Paulo Tramway, Light and Power Company i la Rio de 
Janeiro Tramway, Light and Power Company (també inclou la São Paulo 
Electric Co.), formant un grup de gran tamany que actuava de forma 
monopolística en el negoci elèctric i en d’altres serveis públics com els 
tramvies, el gas i la telefonia, i s’extenia fins a 4 estats de Brasil116. Públicament 
es va justificar aquesta nova companyia com a una forma de millorar l’eficiència 
i l’organització dels diversos interessos que el grup tenia a Brasil117, a la 
pràctica mitjançant aquest holding aconseguiran noves entrades de capital que 
van utilitzar per expandir per els seus serveis de força, enllumenat, gas i 
telefonia per el territori brasiler118. Aquí es pot observar com per primera vegada 
Pearson contempla l’electrificació global d’una gran regió i no només d’una 
gran ciutat amb perspectives de creixement industrial. 

                                                 
115 MCDOWALL, op. cit. 
116 VON DER WEID, 1985, op. cit., pp. 4-6 
117 MCDOWALL, op. cit..  
118 VON DER WEID, 1985, op. cit., p. 6 
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Font: ALAYO MANUBENS, 2007. 

6. De la ciutat al territori com a negoci elèctric: 
l’aplicació d’un model de xarxes territorial (1911- 1915) 
 
En l’última etapa F.S. Pearson torna al negoci elèctric després de no tenir 
massa èxit en el ferroviari i d’irrigació però ho fa d’una forma més evolucionada, 
amb un model molt més madur, que en el cas de les empreses de Mèxic i 
Brasil. En aquesta última empresa decideix cobrir elèctricament un territori molt 
més gran que els purament metropolitans, heredant i unificant d’aquesta 
manera l’experiència adquirida de les seves empreses hidroelèctriques d’abast 
local i la posterior de les xarxes territorials. Fa la combinació entre la 
infraestructura elèctrica i la infraestructura ferroviària, estan com sempre 
aquesta segona al servei de la primera, i intenta introduir el negoci de la 
promoció urbanística, també al servei del negoci elèctric. La importància del 
ferrocarril del Vallès recau en que serà el que permetrà l’expansió de la ciutat 
de Barcelona i l’explosió industrial del Vallès, amb unes grans perspectives 
d’increment de consum elèctric, i el que permetrà la creació de grans zones 
industrials consumidores intensives d’energia al permetre els commutings entre 
els grans i apartats llocs de treball i les residències.  
 

6.1. Els inicis de l’electricitat a Barcelona. La Sociedad 
Española de Electricidad, 1881. 
 
La història de l’electricitat a Barcelona i a Catalunya en general evoluciona de 
forma bastant paral·lela a l’Europea, i els avenços tecnològics que es van 
produïnt en aquest camp són ràpidament acceptats i aplicats119 sobretot als 
camps de la força motriu a la indústria, principalment la tèxtil, i de l’enllumenat, 
on va anar apartant progressivament, però no sense dificultats, al gas120. 
 
A començaments de 1881, observant 
una creixent demanda elèctrica i 
tenint una suficient solvència tècnica 
per abastir-la, Dalmau i Xifra121 i 
diversos comerciants i industrials de 
Barcelona van fundar la Sociedad 
Española Electricidad amb la 
intenció de centralitzar la generació 
elèctrica (que fins llavors era 
autònoma) i transmetre-la per a 
enllumenat i força motriu. La 
societat es va constituir al 30 d’abril 
de 1881 amb un capital de 3 

                                                 
119 CAPEL, Horacio (director). Las tres chimeneas.Volumen I. Barcelona: FECSA, 1994, pp. 30-
35. 
120 Ibid., p. 173. 
121 Dalmau tenia uns tallers d’instruments d’òptica i matemàtiques,  Xifra havia instal·lat la 
primera línia telefònica d’Espanya, i ambdós havien posat en marxa amb èxit diversos sistemes 
d’enllumenat elèctric. 

Figura 48. Fullet de propaganda de la 
Sociedad Española de Electricidad.  
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milions de pessetes, íntegrament 
nacionals, i va ser la primera 
indústria elèctrica espanyola. 
 
La central elèctrica a vapor es va 
instal·lar a la ciutat de Barcelona, al 
costat del centre de consum, al 
carrer Cid del centre de Barcelona i 
tenia una capacitat de 140 CV. La 
societat, a part de la generació 
elèctrica, també es dedicava a la 
instal·lació de sistemes elèctrics i a 
la construcció de material elèctric i 
aparells de telefonia i telegrafia, per 
a la qual cosa havia adquirit 
diverses patents. 
 
Ràpidament es va elevar el capital 
social de l’empresa a 20 milions de 
pessetes, amb la finalitat de cobrir 
la creixent demanda i estendre les 
activitats de l’empresa pel territori 
espanyol i augmentar la capacitat 
de la planta a 1200 CV. I al 1883 
es va construir una segona central 
de 2000 CV al carrer Mata de 
Barcelona que va consolidar-se 
com la planta principal de 
l’empresa. També es va iniciar una 
política de promoció i difusió de 
l’electricitat, sota la qual es va 
fundar la revista La Electricidad, i 
d’extensió de la xarxa d’enllumenat 
elèctric per la ciutat de Barcelona 
que va portar l’empresa a il·luminar 
amb fluid elèctric una gran part del 
centre de la ciutat i diversos 
establiments comercials i 
públics122, així com l’Eexposició 
Universal de Barcelona de 1888123. 
 
 
Paral·lelament, tot i que uns anys més tard, les dues companyies gasistes que 
operaven a Barcelona, la Sociedad Lebon i la Sociedad Catalana para el 

                                                 
122 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 1, pp. 35-47. 
123 En la difusió de l’electricitat van tenir un paper clau les Exposicions Universal de 1888 i la 
Internacional de 1929 de Barcelona, on l’electricitat va tenir una gran importància. Ibid. 

Figura 49. Plànol de situació de la central del 
carrer Mata de la Sociedad Española de 
Electricidad. 

Figura 50. Pojecte presentat per la Sociedad 
Española de Electricidad de la primera xarxa 
electrica de la ciutat al 1882, partint de la 
central al carrer Cid. 

Font: ALAYO MANUBENS, 2007. 

Font: ALAYO MANUBENS, 2007.
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Alumbrado por Gas, van crear la Central Catalana de Electricidad al 1886124, en 
veure que aquesta nova forma d’energia els hi podia treure quota de mercat, 
sobretot en l’enllumenat. 
 
Tot i tenir un futur prometedor, la trajectòria de la Sociedad es va veure 
frustrada per problemes econòmics deguts principalment a la limitada inversió 
que es va fer per culpa d’un sistema financer poc desenvolupat, i a la poca 
quota de mercat que per aquells temps tenia la electricitat i que l’estratègia 
empresarial no va saber modificar. Ni l’entrada de capital anglès a l’empresa al 
1889 va aconseguir reflotar la situació, i després de la recisió del contracte amb 
l’Ajuntament de Barcelona, que era el client més important, l’empresa va ser 
absorbida a mitjans de1894 pel consorci alemany Allgemeine Elektrizitäts 
Gesellschaft (AEG) que había creat la Compañía Barcelonesa de Electricidad 
(CBE) amb aquesta intenció125. Segurament el fet de no disposar de la 
tecnologia de corrent altern, que permetia transportar l’electricitat a llargues 
distàncies amb poques pèrdues de càrrega, feia que la xarxa elèctrica no fos 
tant eficient i competitiva com la de gas, a la que en aquesta etapa inicial va ser 
incapaç de desplaçar o, si més no, robar una petita quota de mercat. 
 

6.2. La consolidació de la xarxa elèctrica local. La Compañía 
Barcelonesa de Electricidad, 1894 
 
La CBE va ser constituïda el 7 de desembre de 1894 a Barcelona amb un 
capital social de 4 milions de pessetes, promoguda pel consorci alemany AEG i 
amb la col·laboració del capital francés de la Societé Lyonnaise des Eaux et de 
l’Eclairage i en menor mesura del local amb els financers Roberto Robert i 
Manuel Arnús i Fortuny. La creació d’aquesta empresa va suposar l’entrada al 
panorama elèctric català d’Emil Rathenau, fundador i director d’AEG, que ja 
tenia interessos a Madrid 126. El principal negoci de l’empresa va ser durant tota 
la seva història la comercialització de fluid elèctric tot i que també va obtenir 
ingresos de negocis complementaris com la venda de motors i altre material 
elèctric. 
 
La primera actuació que va dur a terme la nova empresa va ser l’adquisició de 
tots els actius de la Sociedad Española de Electricidad, que es trobava en 
liquidació pels problemes financers comentats anteriorment, incloent els 
contractes i concessions. Immediatament després va iniciar el projecte de la 
nova central tèrmica de Mata, al 1894, adquirint tot el material elèctric a la 
AEG127, estratègia que AEG seguia en totes les empreses elèctriques que va 
fundar tant a Espanya com a tot el món.  
 
L’entrada dels nous gestors alemanys va portar una nova forma de gestió 
empresarial de la indústria elèctrica que es va mantenir durant tota la vida de 
                                                 
124 HERTNER, Peter i NELLES, H., “Contrasting Style of Foreign Investment: A Comparison of 
the Entrepreneurship, Technology an Finance of German and Canadian Enterprises in 
Barcelona Electrification”, Revue économique, vol. 58, núm. 1, 2007. 
125 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 1, pp. 46-47. 
126 Ibid., p. 55. 
127 Ibid., p. 54. 
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l’empresa, tot i que reforçant progressivament el seu caràcter tècnic128. L’AEG 
tenia un control absolut sobre l’empresa barcelonesa, sometent totes les 
decisions directives a l’aprovació del consell alemany i subministrant tots els 
elements industrials elèctrics i l’assessorament tècnic que requeria l’explotació 
del negoci. I d’això s’en va beneficiar tota la societat barcelonesa a l’adquirir els 
nous models de gestió empresarial i al disposar de la tecnologia elèctrica més 
avançada i competitiva del moment. 
 
Figura 51. Sala de màquines de la central de Mata, al 1922. 

 
Font: CAPEL, 1994, vol. 1. 
 
La central de Mata des de l’inici va ser 
objecte de contínues renovacions i 
ampliacions per augmentar la seva 
capacitat, incorporar les innovacions 
tècniques i solucionar les avaries que 
s’anaven produïnt. Al 1906 es produeix un 
canvi fonamental al mercat elèctric 
barcelonès quan entra en funcionament el 
primer sistema elèctric en corrent alterna 
trifàsica129 que permet augmentar la 
distància de transport de l’energia i 
permet passar al sistema universal de 
distribució; d’aquesta manera, des de la 
central de Mata, es podien alimentar les 
zones més allunyades (la Barceloneta, 
Sant Martí de Provençal, Sarrià i Sant 
Gervasi, etc.) i tots els diferents usos 
(transformant la tensió en els consums 
industrials i convertint el corrent en 
continu per a l’enllumenat). Finalment, 

                                                 
128 Ibid., p. 65. 
129 Ibid., p. 114. 

Figura 52. Central tèrmica de Mata amb 
la segona xemeneia, després de 
l’ampliació de principis del segle XX. 

Font: CAPEL, 1994, vol. 1. 
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després de successives petites noves instal·lacions per atendre el progressiu 
increment de demanda del mercat, al 1907 es planteja fer un salt d’escala en la 
generació per assegurar l’abastament energètic durant un període llarg de 
temps, arribant als 30.000 CV de potència al finalitzar les obres i convertint així 
la central de Mata en la de més capacitat d’Espanya. En pocs anys, però, la 
demanda tornaria a superar totes les expectatives sent necessàries noves 
ampliacions i projectant-se al 1911 un sistema amb una capacitat de 50.000 
CV130 comptant la central de Mata i la resta de subcentrals (de molta menys 
capacitat) repartides per Barcelona. 
 
Degut a una forta competència en la comercialització elèctrica, sobretot amb la 
Central Catalana de Electricidad131, durant els seus primers anys de vida la 
CBE va haver de fer força rebaixes i concessions per atraure tant la clientela 
pública com la privada entre 1896 i 1906132, així com, més tard, a partir de 
l’entrada de la xarxa trifàsixa al 1906, estendre la xarxa cap als municipis 
agregats a Barcelona, sovint sense la demanda suficient, per adelantar-se a la 
competència. La estratratègia empresarial va funcionar correctament com ho 
demostren els contractes de subministrament que va firmar amb la Compañía 
General de Tranvías de Barcelona al 1902 i amb altres empreses ferroviàries i 
tramviàries poc després, forjant una estreta relació entre els transports urbans 
de la ciutat i l’empresa elèctrica. Pel que fa al mercat privat particular i 
industrial, la companyia va anar consolidant la seva posició amb nombrosos 
nous contractes deguts a la bona imatge que tenia l’empresa i a la bona 
acceptació que començava a tenir l’electricitat entre els consumidors industrials 
de força motriu133 i entre els nous pobladors de l’Eixample134, cosa que va 
permetre una adequació i reducció de tarifes i una retroalimentació en el 
nombre d’abonats135. De la mateixa manera va mantenir i ampliar els 
importants contractes d’enllumenat amb l’Ajuntament de Barcelona i municipis 
agregats (tot i que el gas continuava sent el d’ús majoritari) i en va obtenir de 
nous amb altres ens públics com el Port de Barcelona136. 
 
L’increment del nombre d’abonats i de consum, que molt sovint superava les 
previsions137, va obligar a la companyia a fer constants augments de la 
capacitat de generació, com ja hem comentat, i extensió de la xarxa, que duia a 
terme o bé amb els retorns de la pròpia explotació del negoci o bé, quan les 
inversions eren més elevades, amb importants endeutaments amb bancs, amb 
noves inversions dels accionistes o augmentant la capitalització de 
l’empresa138. Després d’uns inicis amb molta estratègia financera, cap al 1903 
                                                 
130 Ibid., pp. 120-122. 
131 La Central Catalana de Electricidad va ser creada al 1896 pels empresaris majoritaris de gas 
de Barcelona, la Socidedad Catalana para el Alumbrado por Gas i la Sociedad Lebon, per no 
perdre el control energètic del territori. La forta competència que tenien ambdues companyies 
les va portar a negociar una divisió del mercat barceloní. HERTNER, 2007, op. cit.. 
132 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 1, pp. 71-76. 
133 Entre 1902 i 1911 el nombre de motors elèctrics a Barcelona va passar de 451 a 1241, amb 
una potència que va variar de 1508 CV a 16635 CV, desplaçant clarament els motors de gas i 
començant a fer-ho amb els generadors de vapor gràcies a la seva flexibilitat. Ibid., p. 160. 
134 Ibid. p. 113. 
135 Ibid., p. 154. 
136 Ibid., p. 80. 
137 Ibid., p. 118. 
138 Ibid.,  pp. 86-91. 
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la companyia va entrar en una situació de normalitat amb una millora 
econòmica notable, uns constants augments dels beneficis i unes previsions 
favorables. Però l’evolució del mercat elèctric català obligava a expandir 
ràpidament la xarxa cap a la zona industrial Terrassa i Sabadell així com al 
Baix Llobregat, a part de l’augment propi de la ciutat de Barcelona. Per una 
banda es trobaven amb l’oposició dels empresaris del gas i de la burocràcia de 
l’Ajuntament de Barcelona, i amb les dificultats tècniques i l’alt cost 
d’implantació, que impedien l’extensió de la xarxa amb la velocitat desitjada; 
per altra banda s’havia d’incrementar d’una forma dràstica la potència 
instal·lada per garantir el subministre a les noves zones a servir. L’energia 
hidroelèctrica era la solució, tant per la quantitat d’energia que podia proveir 
com per la no dependència del carbó estranger i els seus preus altament 
fluctuants139, però les inversions que requeria eren massa elevades com 
perquè la companyia per si sola hi fes front i els seus financers no hi estaven 
disposats.  
 
En aquest marc és on entren en escena al 1911 el grup francés Compagnie 
Générale d’Électricité i el grup canadenc Barcelona Traction Light and Power 
Company, el primer organitzant la subsidiària espanyola Energía Eléctrica de 
Cataluña i el segon la Riegos y Fuerzas del Ebro, ja les dues amb importants 
concessions hidràuliques140. El grup francès va iniciar converses amb AEG per 
a adquirir la CBE però l’entrada en escena de F.S. Pearson va fer que la 
Barcelona Traction es quedés amb el control de la Barcelonesa als inicis de 
1912. 
 
L’escenari que deixa la CBE al finalitzar la seva etapa és el d’una xarxa estesa 
per tot el pla de Barcelona i un gran nombre d’abonats, tant per enllumenat 
públic i privat com per força motriu tramviària i industrial, havent consolidat 
l’energia elèctrica a la capital en només 17 anys de trajectòria. 
 
Figura 53. Esquema de la xarxa elèctrica de la CBE al 1908. 

 
Font: CAPEL, 1994, vol.1. 
                                                 
139 Ibid., p. 152. 
140 Ibid., p. 97. 
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6.3. La creació d’un sistema elèctric territorial. La Barcelona 
Traction, Light and Power Company Limited, 1911. 
 
L’esclat de la hidroelectricitat a Catalunya 
Al 1912 tres grans empreses elèctriques van començar el desenvolupament 
d’extensos programes hidroelèctrics als Pirineus que van portar al mercat 
energètic català una nova energia molt més abundant i econòmica que la 
generada amb carbó fins llavors, el que va permetre una gran industrialització 
de bona part del territori. Dues d’aquestes tres empreses van entrar per primera 
vegada al mercat energètic català amb finançament estranger, impulsades per 
les espectatives d’una industrialització latent que estava esperant una 
oportunitat per desenvolupar-se; eren Riegos y Fuerzas del Ebro, RFE, de 
capital i gestió canadenca, i Energía Eléctrica de Cataluña, EEC, de capital 
francès. La tercera empresa ja tenia una llarga trajectòria en el mercat 
energètic català, era la Catalana de Gas y Electricidad, empresa que va 
començar el seu negoci energètic amb la fabricació i distribució de gas, 
bàsicament per enllumenat, i que va incloure el negoci elèctric als seus 
objectius al veure que era la font energètica industrial del futur. 
 
Tant el capital involucrat en els projectes, com la tecnologia utilitzada eren 
inèdits en la societat catalana de l’època, i van servir per a desenvolupar 
preses i sistemes elèctrics d’entre els més grans del món, i vàries vegades els 
més importants d’Europa, tant en l’alçada i el volum d’embassament de les 
preses, com en la longitud i el voltatge de les línies de transport elèctric. 
 
Figura 54. Xarxa elèctrica d'alta tensió a Catalunya al 1920. 

 
Font: ALAYO MANUBENS, 2007. 
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Però els projectes globals d’aprofitament hidroelèctric no es van acabar de 
concloure degut a una oferta excesiva d’electricitat al mercat. Totes tres 
empreses van introduir una gran quantitat d’energia esperant uns creixements 
de la demanda energètica de la indústria catalana que no van ser tant forts com 
preveien, el ritme de creixement de la potència hidroelèctrica instal·lada era 
massa elevat  i la demanda no va ser capaç d’absorbir tota la producció 
possible. 
 
La constitució del grup de Pearson a Barcelona 
La Barcelona Traction, Light & Power Company Limited va ser constituïda al 12 
de setembre de 1911 a Toronto, sota la legislació canadenca, amb un capital 
social de 40 milions de dòlars, promoguda per l’enginyer americà Frederick 
Stark Pearson juntament amb un grup d’inversors canadencs. L’objectiu 
principal de l’empresa, com les que anteriorment havia creat Pearson, era 
aconseguir l’electrificació de Catalunya i el monopoli elèctric mitjançant 
l’explotació hidroelèctrica dels rius de la conca de l’Ebre a Catalunya. Per a 
aconseguir aquest objectiu l’empresa va crear la subsidiària Ebro Irrigation & 
Power Company també al Canadà amb un capital de 2,5 milions de dòlars, que 
va ser registrada a Espanya amb el nom de Riegos y Fuerzas del Ebro, a la 
qual va traspassar la concessió de Domènec Sert per explotar 20 m3/s del 
Noguera Pallaresa entre la Pobla de Segur i Camarasa, i una opció de compra 
de la concessió d’Ignasi Romañà al Segre des de Camarasa fins a Seròs, i 
posteriorment va adquirir la concessió a l’Ebre des de Seròs fins a Tortosa141. 
 
Per a dur a terme aquesta ambiciosa 
empresa es requeria per una banda una 
enginyeria amb una gran capacitat tècnica 
per realitzar els projectes i coordinar les 
obres. A tal efecte es va crear la Pearson 
Engineering Company Ltd al 18 d’abril de 
1911 al Canadà amb seu comercial a Nova 
York. Per altra banda ampliar el negoci 
elèctric a altres camps de serveis urbans que 
implicaven xarxes territorials com el ferroviari 
i tramviari, i el telegràfic i el telefònic, cosa 
que els promotors ja havien provat amb èxit 
en altres aventures per Amèrica Llatina, tal i 
com s’ha comentat en els capítols anteriors. I 
finalment es requeria un complex entramat 
financer que implicava els principals mercats 
financers del món per aconseguir i gestionar 
els grans recursos econòmics que la inversió 
requeria. Les empreses implicades en aquest 
entramat eren la Spanish Securities 
Company Limited creada a Toronto al 5 
d’agost de 1911, la Guarantee Insurance & 
Investment Company, constituïda a Londres 

                                                 
141 ALAYO MANUBENS, Joan Carles. L’electricitat a Catalunya. Lleida: Pagès editors, 2007, pp. 
240-245. 

Figura 55. Acció de la Barcelona 
Traction, Light and Power del 1913 

Font: www.historicstockmarket.com 
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al 1901, i la Canadian and General Finance Company Limited constituïda a 
Toronto al 7 de febrer de 1912, però que actuava a Londres142. La Spanish 
Securities era la que es va encarregar de comprar o obtenir les primeres 
concessions hirdoelèctriques i ferroviàries i, comprar les elèctriques que 
s’anaven integrant al grup, traspassant totes les adquisicions i propietats a la 
Barcelona Traction, qui després ho repartiria entre les empreses del seu 
holding (Ebro Irrigation & Power Co. o Ferrocarriles de Cataluña)143. 
 
La Barcelona Traction, que era l’empresa matriu de tot el holding, va ser 
presidida per F.S. Pearson (substituït per E.R. Peacock al 1914 i per F. Fraser 
Lawton al 1925) amb H.M. Hubbard, R.C.Brown i Miller Lash com a 
vicepresidents144, tots ells implicats directament en les empreses 
hidroelèctriques anteriors de Pearson a Brasil i Mèxic. Per altra banda E.R. 
Wood (banquer encarregat de la part canadenca), James Dunn (financer de 
Londres encarregat de la part britànica) i Alfred Lowenstein (inversor belga 
lligat a Sofina, encarregat de la part continental) eren els encarregats 
d’aconseguir el finançament necessari. De bon inici es van emetre obligacions 
per valor de 4 milions de lliures, el cost que s’estimava per al desenvolupament 
inicial, sent 1,2 per Canadà, 1,3 per Gran Bretanya, i 1,5 per Europa 
continental, començant per l’emissió de les europees, tenint totes una gran 
acceptació i ràpida col·locació145.  
 
Els antecedents d’un projecte global d’electrificació territorial. 
Montañés, la peça clau. 
 
Per conèixer com es va forjar la idea de l’electrificació a gran escala de 
Catalunya ens hem de remetre a la figura de Carlos E. Montañés, qui des de 
1907 va concebre el gran projecte i amb gran perseverància va ajudar al seu 
desenvolupament. 
 
Montañés, enginyer industrial, va treballar des de molt jove a la companyia 
anglesa Barcelona Tranways Co., gràcies a la vinculació amb la colònia 
anglesa i al seu domini de l’idioma. Va participar activament en l’electrificació 
de la xarxa de tramvies de Barcelona, en càrrecs tècnics primer i directius més 
tard, arribant a ser enginyer en cap de la companyia i membre del consell 
directiu. Allà va adquirir experiència tant en temes de diseny i explotació 
tramviària com en funcionament de centrals tèrmiques i els problemes 
associats com la dependència energètica del carbó. Al 1907 la companyia es 
comprada per l’empresa belga Sofina i decideix marxar i entra als Talleres 
Alexander, dedicats a la construcció de màquines de vapor, on va poder 
comprovar de primera mà les necessitats i problemes energètics dels tallers i 
fàbriques de la indústria barcelonesa, afectada entre d’altres, per la falta 
d’espai per a les immenses instal·lacions que requerien els sistemes autònoms 
de vapor i per la perillositat d’aquests en espais urbans. Els motors elèctrics 
serien acceptats amb tota certesa per la indústria ja que alliberarien espai de 

                                                 
142 CAPEL, Horacio. Las tres chimeneas.Volumen II. Barcelona: FECSA, 1994, pp. 15-16. 
143 ALAYO MANUBENS, 2007, op. cit., p. 800. 
144 Ibid., p. 800. 
145 HERTNER, 2007, op. cit.. 
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les seves parcel·les, guanyarien amb seguretat i haurien de preocupar-se d’una 
activitat menys. 
 
A partir d’aquestes experiències i reflexions va ser quan va concebre el projecte 
d’electrificació de Catalunya. La primera tasca era recollir de forma numèrica 
les necessitats energètiques de Catalunya, potències instal·lades i necessitats 
d’ampliació, amb el que va arribar a sumar 110.000 CV només a Barcelona, 
potència que només podia subministrar l’energia hidroelèctrica. Després 
preveure la segura expansió industrial que es produïria amb l’arribada 
abundant i assequible d’electricitat, per a la qual feia falta eixamplar els límits 
naturals de Barcelona i garantir-ne la seva correcta distribució territorial.  
 
L’organització territorial que va concebre Montañés consistia en guiar 
l’expansió industrial cap al Vallés, on ja hi havia les ciutats industrialitzades de 
Terrassa i Sabadell, potenciar la zona comercial i de serveis a Ciutat Vella i 
l’Eixample (a prop del port) i establir el Tibidabo i les vessants de Collserola 
com la zona residencial de Barcelona. Per tant es feia imprescindible una 
connexió ràpida i directa entre les dues zones de treball i la intermitja 
residencial, i la zona industrial i el port, mitjançant un ferrocarril que travessés 
el Tibidabo146. Aquí és on entra en joc el ferrocarril per al correcte 
desenvolupament del projecte, com a actor principal d’un pla d’electrificació i no 
com un simple gran consumidor energètic que cal controlar per assegurar el 
monopoli elèctric, tal i com havia sigut fins llavors. 
 
La grandesa del projecte de Montañés recau en què és un projecte integral 
d’electrificació que contempla tots els aspectes relacionats amb el 
desenvolupament industrial que aquesta comporta; no només analitza la 
potència necessària a generar i com s’ha de generar sinó que reorganitza 
l’espai urbanitzat i desenvolupa un model de futura localització industrial éssent 
l’element clau el ferrocarril des de la Plaça Catalunya de Barcelona fins a 
Terrassa i Sabadell. Montañés comença a actuar en dos fronts: el primer és el 
desenvolupament del ferrocarril al 
Vallés147, el segon buscar la 
financiació peI projecte integral. 
 
Sense tenir ni els mitjans tècnics ni 
els econòmics suficients per a 
desenvolupar la totalitat del pla, 
comença per la part essencial, el 
ferrocarril que havia de permetre el 
creixement de la gran Barcelona, 
cap a Collserola la part residencial, 
cap al Vallès la part industrial, 
superant la barrera natural de 
Collserola. El punt de partida i 

                                                 
146 ROIG AMAT, Barto. Orígenes de la Barcelona Traction. Conversaciones con Carlos E. 
Montañés. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1970, pp. 77-81. 
147 Cal recordar que el primer tram entre Plaça Catalunya i Sarrià ja estava construït i en 
funcionament per l’empresa belga Compañía del Ferrocarril de Sarrià y Funicular de 
Vallvidrera. CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, p. 21. 

Font: Arxiu Municipal del Districte de Sant 
Gervasi, vist a: FERNÁNDEZ i VALENTÍ, 2004. 

Figura 56. Estació del trenet de la Mina-Grott
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l’assaig previ que va fer va ser la construcció autofinançada al 1908 del Mina-
Grott, un petit ferrocarril elèctric que circulava através d’una antiga mina d’aigua 
de quasi 1300 metres de longitud i conduïa des de la vila de Vallvidrera fins al 
pantà del mateix nom a Les Planes, amb finalitats lúdiques i de contacte amb la 
naturalesa. Lligat a aquest petit ferrocarril, hi havia el projecte del parc 
d’atraccions Lake Valley, en competència amb el parc del Tibidabo148. El 
trajecte que cobria entrava parcialment amb competència amb el Ferrocarril de 
Sarrià i el Funicular de Vallvidrera motiu pel qual aquestes companyies van 
presentar una denúncia al Ministeri de Foment. El ministre, que volia atorgar a 
Montañés una concessió a perpetuïtat, el va obligar a presentar un projecte de 
ferrocarril de característiques normals, i sense deixar passar l’oportunitat 
Montañés presenta al 25 de setembre de 1909 el projecte del Ferrocarril de 
Sarrià a Las Planas de Vallvidrera. Al 27 de desembre de 1910 obté el permís 
legal per construir el ferrocarril en un termini màxim de 10 anys.149 
 
Figura 57. Il·lustració del projecte del Lake Walley Park on es pot observar el trenet de la 
Mina-Grott. 

 
Font: Arxiu Municipal del Districte de Sant Gervasi, vist a: FERNÁNDEZ i VALENTÍ, Ricard. El 
Mina-Grott. Història d’un petit tren de Vallvidrera. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2004. 
 
La estratègia no és altra que un conjunt de plans enllaçats entre sí, de 
realitzacions parcials de les etapes del ferrocarril de comunicació amb el Vallès 
(el Mina Grott per aconseguir el tram Sarrià – Les Planes, per realitzar el tram 
total de Barcelona a Terrassa i Sabadell) per aconseguir l’expansió industrial de 
Barcelona i la conseqüent demanda energètica amb l’objectiu final d’electrificar 
Catalunya. 
 
Alhora Montañés va intentar adquirir de la societat belga Compañía del 
Ferrocarril de Sarrià y Funicular de Vallvidrera el primer tram del seu projecte 
ferroviari, el que anava de plaça Catalunya a Sarrià. Per això va buscar la 
col·laboració de D.N. Heinemann, director de Sofina, que controlava Les 
                                                 
148 Per a més informació mirar: FERNÁNDEZ i VALENTÍ, Ricard. El Mina-Grott. Història d’un 
petit tren de Vallvidrera. Barcelona: Ajuntament de Barcelona,  2004. 
149 ROIG AMAT, 1970, op. cit., p. 83. 
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Tramways de Barcelona, qui no es va mostrar interessat en el projecte al tenir 
plans diferents per la línia en qüestió. També va buscar col·laboració financera 
al capital català a la Banca Arnús, el director de la qual va considerar el 
projecte global d’electrificació com a massa ambiciós per les necessitats 
energètiques reals de Catalunya. La seva búsqueda de suport financer el va 
portar fins a Londres on mitjançant contactes va arribar al financer inglès Mr. 
Parrish qui sí es va interessar activament pel projecte. Però quan ja estaven 
negociant les primeres concessions a l’Ebre, al 13 d’octubre de 1909 van 
ocórrer els fets de la Setmana Tràgica i l’afusellament de Ferrer i Guàrdia, fet 
que va motivar una reacció contrària a Europa de la qual Parrish no es va 
quedar al marge retirant el suport financer al projecte. És llavors quan el 
Dr.Parshall, l’enginyer de confiància de Parrish que ja havia estat treballant 
conjuntament amb Montañés, va proposar oferir el projecte a Pearson.150 
 
L’entrada de Pearson a Catalunya, el dinamitzador del projecte. 
Parshall estava convençut que l’única persona que podia ajudar a la realització 
del projecte de Montañés era Pearson, així que en un dels seus viatges a 
Londres va presentar-li el projecte i donar-li la documentació pertinent 
aconseguint de Pearson el compromís de fer un viatge a Espanya per reunir-se 
amb Montañés i fer una avaluació sobre el terreny. L’1 de juliol de 1911 
Montañés rep la comunicació que Pearson es dirigia cap a Barcelona on van 
trobar-se per primer cop a l’hotel Colón. La reticència de Pearson cap a la 
política, l’administració i la premsa als països llatins, degut a les seves 
experiències a Mèxic i Brasil, va quedar ràpidament dissipada amb les paraules 
de Montañés, qui va responsabilitzar-se de tots aquests assumptes si el 
projecte tirava endavant, i va adelantar una de les línies de política empresarial 
que marcava un tret diferencial respecte de les anteriors empreses de Pearson: 
s’havia d’assegurar la no ingerència política en cap dels càrrecs directius de 
l’empresa, la direcció havia de quedar al marge de la política.151 
 
Figura 58. Barcelona al 1913, amb les centrals tèrmiques de Mata i dels tramvies de fons. 

 
Font: CAPEL, 1994, vol. 1. 
                                                 
150 CAPEL, 1994, op. cit., vol.2, pp. 21-24. 
151 ROIG AMAT, 1970, op. cit., pp. 251-254. 
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La següent trobada dels dos personatges els va portar a contemplar el 
panorama industrial de Barcelona i el Vallès des del Tibidabo des d’on 
Montañés va explicar detingudament tot el projecte amb les potències 
instal·lades i els raonaments tècnics suficients. Finalment Pearson pronuncià la 
següent frase: “Montañés, perles com aquesta ja quasi no en queden al món, 
em quedo amb l’assumpte”. Allà va ser on es va engegar la maquinària del 
grup de la Barcelona Traction, més tard denominat popularment La Canadenca, 
i tot el seu entramat tècnic i financer.152 
 
Figura 59. Pla inicial de la xarxa d’alta tensió de la RFE  

 
Font: Elaboració pròpia amb base a:CAPEL, 1994, vol. 2. 
 
Sense més dilacions es van posar a treballar en el projecte. La forma de 
treballar de l’equip de Pearson no només contemplava els potencials 
hidroelèctrics, els temes de situació del mercat i de transmissió i distribució de 
l’electricitat també tenien gran importància. El projecte elèctric es basava amb 
la concessió que tenien Coll i Bielsa a Fayón, a l’Ebre, i amb la finalitat 
d’abaratir al màxim el kWh produït van començar a mantenir reunions i 
negociacions entre Londres i París. Una de les reunions va ser amb grup suec 
que volia instal·lar una planta productora de nitrat amònic gran consumidora 
d’electricitat. Es va firmar un contracte de subministre molt econòmic de 
100.000 CV d’energia elèctrica, el pagament avançat del qual permetia establir 
les bases financeres de la presa de Fayón153, a més, segons els càlculs 
preliminars, encara quedaven més de 200.000 CV per electrificar Barcelona. El 

                                                 
152 Ibid., p. 255. 
153 El contracte era per subministrar 100.000 CV d’energia elèctrica a 50 pessetes anuals per 
cavall. El pressupost de les instal·lacions de la presa de Fayón no passava de 100 milions de 
pessetes. Els 5 milions de renda contractats permetien l’emisió de 100 milions de pessetes en 
obligacions al 5 %. Ibid., p. 256. 



 

70 

projecte de Fayón va quedar temporalment suspès perquè Mr. Parrish ja havia 
aconseguit l’opció de compra de la concessió de Coll i Bielsa abans de retirar el 
suport financer, i pel traspàs de l’opció reclamava una suma exagerada. Per 
tant, sense eliminar de forma definitiva la concessió de Fayón, Mr. Hyde, un 
enginyer de l’equip de Pearson expert en temes hidràulics, va disssenyar un pla 
amb totes les dades necessàries de potencials hidràulics i condicions jurídiques 
de l’Ebre i els seus afluents, on en un futur s’integraria la concessió de Coll i 
Bielsa. El tram de major interès era el del riu Noguera Pallaresa entre la Pobla 
de Segur i Camarasa, un tram de 60 km sobre el qual tenia la concessió 
Domingo Sert. Tot i l’interès d’Emili Riu (lligat a la francesa Energía Eléctrica de 
Cataluña dirigida per Heienman), la concessió va ser traspassada sense 
dificultats, i immediatament es van adquirir més concessions a l’Ebre i al Segre 
obtenint els drets per començar a treballar.154 
 
Figura 60. Projecte inicial d'aprofitaments hidroelèctrics de la RFE. 

 
Font: CAPEL, 1994, vol. 2. 
 
Per la seva banda Pearson, juntament amb Mr. Hubbart, el seu advocat expert 
financer, i James Dunn, el seu financer a Londres, va montar l’esquema 
financer de l’empresa i va preparar la documentació necessària per a la 
constitució de l’entramat empresarial de La Canadenca. Els moviments van ser 
molt ràpids i amb un mes, a finals d’octubre de 1911, La Barcelona Traction ja 
estava organitzada. L’adquisició d’empreses del mercat elèctric va començar. 
La primera va ser Ferrocarriles de Sarrià, amb la qual s’acomplia un altre tram 
del projecte ferroviari de Montañés155 i La Canadenca s’assegurava un 
important consumidor. Poc després van reunir-se amb Rathenau, director de 
AEG, i van adquirir la Compañía Barcelonesa de Electricidad a finals de 1911, 

                                                 
154 Ibid.,  pp. 256-259. 
155 Aquesta empresa tenia la línia de ferrocarril que anava de plaça Catalunya a Sarrià, el 
primer tram del ferrocarril elèctric ideat per Montañés que havia d’arribar fins a Terrassa i 
Sabadell. 
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contractant d’immediat una ampliació de la central de Mata de 20000 kW. El 
preu de compra va ser molt més elevat que el de mercat156, però la 
Barcelonesa en aquells moments era la major elèctrica de Barcelona i ja 
disposava d’una xarxa de distribució molt important a la ciutat. Amb l’adquisició 
es podia començar la gestió comercial de la Canadiense, s’eliminava un 
competidor que ja tenia obert el mercat i és diversificaven les fons elèctriques, 
que bàsicament havien de ser hidràuliques. 
 
L’articulació del sistema elèctric català  
El Dr. Pearson va articular el negoci elèctric d’una forma similar a les altres 
experiències que havia dut a terme tant a Mèxic com a Brasil, però més 
evolucionat en diversos aspectes. Per una banda, iniciava uns 
desenvolupaments hidroelèctrics amb una capacitat de generació elèctric molt 
major a l’existent. Alhora comprava les elèctriques locals molt menors que ja 
estaven establertes, per començar la seva explotació comercial mentre durava 
la construcció dels seus desenvolupaments hidroelèctrics i per no haver de 
competir amb empreses amb xarxes arrelades a un territori una vegada les 
obres finalitzades. Per altra banda intentava firmar contractes amb grans 
consumidors elèctrics, ja fossin centres miners com a Mèxic, o complexes 
electroquímics, i finalment es feia amb el control de la xarxa de tramvies, al ser 
un bon negoci en sí mateix i alhora altament consumidor de força motriu.  
 
Figura 61. Sistema elèctric de la Barcelona Traction, Light and Power Company  

 
Font: Elaboració pròpia 
                                                 
156 El grup de Pearson va fer una oferta per la totalitat de les accions al voltant del 140% del seu 
preu de mercat que la direcció d’AEG va acceptar. Ibid.,  pp. 260-262. 
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Figura 62. Construcció de la resclosa i el canal 
de Sossís al 1913. 

El cas català va ser més evolucionat que les aventures anteriors. Per una 
banda va contemplar l’electrificació i la industrialització de tot un territori i no 
només d’una ciutat industrial, recolzant-se en l’arribada massiva d’energia molt 
econòmica i en la construcció del ferrocarril de Barcelona al Vallès per 
eixamplar els límits de la ciutat; tot això en part gràcies a les reflexions de 
Montañés. Per altra banda va intentar introduir-hi el negoci d’urbanització lligat 
a la planejada línia ferroviària suburbana al Vallès, negoci que ja havia anat 
veient tant a Mèxic com a Brasil al voltant dels seus tramvies i amb grans 
beneficis pels promotors, i que el seu company el promotor William Mackenzie 
ja havia provat amb èxit a Montreal, Canadà, amb un ferrocarril suburbà. 
 

Obres hidroelèctriques i extensió de la xarxa 
Tant bon punt La Canadenca va tenir les concessions i permisos legals va 
iniciar les obres hidràuliques. Construïa dos tipus d’aprofitaments hidroelèctrics, 
un que consistia en una presa de derivació en un riu, que conduïa les aigües 
cap a un canal d’una certa longitud que discorria amb un pendent molt baix per 
aconseguir cota, i finalment desenvocava a les turbines de la central; l’altre 
consistia en una presa de gran alçada, amb la que s’aconseguia l’alçada 
suficient d’aigua, i al peu de la qual o pocs metres aigües avall s’ubicaven les 
turbines. 
 
La primera obra que van dur a terme va ser l’obertura d’una carretera pel 
congost de Terradets, per poder passar la maquinària necessària d’una forma 
ràpida des de Lleida cap amunt del Noguera Pallaresa. Immediatament després 
RFE va començar la construcció de la primera central, la de Sossís, a prop del 
Pont de Claverol. Es tractava d’una petita central destinada a proveir electricitat 
a la fàbrica de ciment i les obres de la presa de Sant Antoni i la central de 
Tremp, tot i que un cop finalitzades les obres es va integrar al sistema elèctric. 
El sistema hidroelèctric consisteix en una petita resclosa de 4 metres d’alçada 
que desvia les aigües del 
Noguera Pallaresa cap a un 
canal de poc més de 5 km i 18 
m3/s de capacitat amb el qual 
s’aconsegueix un salt de 23,5 
metres que alimenta 3 turbines 
de 1660 CV de lacasa Escher 
Wyss acoblades a alternadors de 
la Westinghouse Electric 
(empreses suïssa i 
nortamericana a les que Pearson 
habitualment contractava el 
material hidroelèctric). Les obres 
es van iniciar al 10 de juliol de 
1912, posant-se en servei la 
planta al juny de 1913. 
 
 
 
 
 

Font: ALAYO MANUBENS, 2007. 
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Figura 63. Sistema hidroelèctric de Sossís. 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
Al setembre de 1912 es comença la construcció del complex hidroelèctric de 
Seròs. L’aigua per abastir aquesta central provenia d’un canal de 24,7 km de 
longitud que agafava les aigües del Segre molt aprop de Lleida gràcies a un 
petita presa de derivació de 5,4 metres d’alçada, i amb el qual s’aconseguia un 
salt brut de 52,5 metres. El canal atravessa 7 valls en 3 de les quals es 
construiren preses de terres gràcies al que es forma un petit embassament de 
regulació de 4,5hm3 per atendre les demandes punta de potència; aigües 
amunt d’aquest embassament la capacitat del canal és de 60 m3/s, mentre que 
després el cabal màxim pot arribar als 120 m3/s. La central comptava amb 4 
turbines de 14000 CV cadascun de la casa Escher Wyss de les mateixes 
característiques tècniques que les que va utilitzar Pearson tant a Necaxa 
(Mèxic) com a Rio de Janeiro, a les quals estaven acomplats alternadors de la 
casa General Electric. L’energia de la central arribava a Barcelona primerament 
gràcies a una línia d’alta tensió de 110 kV que pujava pel Noguera Pallaresa 
fins arribar a Camarasa des d’on sortia la línia també de 110 kV cap a la ciutat; 
més tard es va mallar el circuit creant una segona línia pel sud que arribava a 
Barcelona passant pel camp de Tarragona. El màxim aprofitament d’aquest 
tram del Segre, tal i com preveia el projecte, havia de situar la central més al 
sud, però en el projecte integral d’aprofitament hidràulic, l’embassament que en 
un futur es volia construir a Faió (de la concessió de Coll i Bielsa) hagués 
inundat la central. L’1 d’abril de 1914 va entrar en servei la primera unitat. 
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Font: ALAYO MANUBENS, 2007. 

Figura 64. Sistema hidroelèctric de Seròs 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
Figures 65 i 66. Planta hidroelèctrica de Seròs 

 
Font: COOKE, 2004. 
 
Figura 67. Sala d’alternadors de la planta 
hidroelèctrica de Seròs. 

 
Font: ALAYO MANUBENS, 2007. 
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Font: ALAYO MANUBENS, 2007. 
 
 
 
 
 
 

Font: ALAYO MANUBENS, 2007. 
 

 Font: CAPEL, 1994, vol. 2 
 

Font: ALAYO MANUBENS, 2007 
 
Al novembre de 1912 es comencen les obres del túnel de desviació del 
Noguera Pallaresa per poder construir la presa de Talarn, al costat de Tremp. 
La presa es va plantejar amb la tipologia de presa de gravetat i per la gran 
quantitat de formigó requerida es va haver de costruir una fàbrica a peu d’obra 
alimentada elèctricament per la central de Sossís. Té 82 metres d’alçada sobre 
el llit del riu, i crea un embassament de 205 hm3 (l’embassament de Sant 
Antoni), 197 dels quals utilitzables. Amb aquestes dimensions va ser la més 
important d’Europa durant uns anys. De la mateixa presa surten les tuberies 
forçades que van fins a la planta de generació la qual reb un salt brut d’aigua 
de 74,8 metres quan l’embassament està ple, i de 32,8 al mínim. Té 4 turbines 
dobles (degut a la gran diferència de salt d’aigua possible degut al nivell 
d’embassament) de 10500 CV de la casa Eyscher Wyss, acoblades a dos 
alternadors de General Electric i dos d’AEG. Quan ja estava construïda la 
primera meitat de la presa així com la central i la línia de transmisió va 
començar la Primera Guerra Mundial, el que va suposar la paralització del flux 
de divises internacionals que sustentaven aquesta construcció produïnt una 
paralització de les obres entre l’agost de 1914 i el juliol de 1915. Tot i els 
retrassos i sobrecostos en la construcció, l’embassament va començar a 
omplir-se al febrer de 1916 i la central va entrar en servei al 2 de març del 
mateix any transmetent l’energia cap a Barcelona per una línia de 110 kV que 
arribava a Camarasa on s’ajuntava amb la de Seròs per anar fins a la ciutat. 
 

Figures 68 i 69. Plànols del projecte del 
canal de Seròs 

Figures 70 i 71. Canal de Seròs. 
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Figura 72. Plànol de situació de la presa i embassament de Talarn 

 
Font: ALAYO MANUBENS, 2007. 
 
Figures 73 i 74. Projecte de la presa de Talarn 

 
Font: ALAYO MANUBENS, 2007. 
 

 

Font: ALAYO MANUBENS, 2007.                         Font: CAPEL, 1994, vol. 2. 

Figures 75 i 76. Presa de Talarn 
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L’última gran central que va construir RFE en el seu primer cicle de 
construccions hidràuliques va ser la de Camarasa. Aquesta central responia 
directament a la pujada del preu del carbó que es va produir a la primera guerra 
mundial, que feia que l’explotació de la tèrmica de Mata provoqués uns 
resultats econòmics inferiors als desitjats, i al desenvolupament del pla total 
d’aprofitaments del Noguera Pallaresa per abastir els increments de demanda 
que s’esperaven. Es va construir una gran presa de 92 metres d’alçada sobre 
el llit del riu al Noguera Pallaresa 200 metres abans d’ajuntar-se amb el Segre, 
que generava un embassament de 157,4 hm3 en més de 20 km aigüesamunt. 
Per arribar a la coronació de la presa durant les obres es va haver de construir 
un funicular de gran pendent a la roca. L’embassament va anegar el poble 
d’Oroners, i subministrava l’aigua necessària per a moure les 3 turbines Escher 
Wyss de 22000 CV cadascuna (la quarta, l’última instal·lada, al 1930, va ser 
construïda per la casa Voith A.G.) acoplades a alternadors General Electric. De 
la presa surten dos curts canals d’alimentació (a diferents cotes per alimentar la 
central segons el nivell d’aigua en què es trobi l’embassament) que arriben fins 
a les tuberies forçades, obtenint un salt brut màxim de 82 metres. El túnel de 
desviació del riu va començar-se a construir al 1917, la presa al maig de 1919, 
acabant-se les obres a l’abril de 1922, tot i que des del 13 d’agost de 1920 ja 
havia entrat en funcionament el primer grup generador. L’electricitat es 
transmetia cap a Barcelona directament per la línia de 110 kV que sortia de 
Camarasa, on arribaven les de Talarn i Seròs.157 
 
Figures 77 i 78. Projecte de la presa de Camarassa 

 
Font: ALAYO MANUBENS, 2007.                                     Font: ALAYO MANUBENS, 2007. 
 
 
 
                                                 
157 ALAYO MANUBENS, Joan Carles. L’electricitat a Catalunya, Lleida, Pagès editors, 2007, pp. 
417-480. 
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Figures 79 i 80. Presa de Camarasa, durant la construcció al gener de 1920, i finalitzada a 
l’agost de 1921. 

 
Font: CAPEL, 1994, vol. 2.                                Font: CAPEL, 1994, vol. 2 
 
Figura 81. Sala d’alternadors de la planta hidroelèctrica de Camarasa 

 
Font: ALAYO MANUBENS, 2007. 
 
Taula 10. Característiques tècniques dels diferents sistemes de generació hidrelèctrica 
de RFE. 

Embassament Capacitat 
(hm3) 

Alçada 
(m) 

Longitud 
canal (km) 

Salt 
hidràulic 
(m) 

Potència 
instal·lada 
(CV) 

Represa de Sossís Negligible 4 5 23,5 5.000 
Represa de Lleida - Seròs 4,5  5,4 24,7 52,5 56.000 
Talarn 205 82 - 74,8 42.000 
Camarassa 157,4 92 - 82 66.000 
Total 366,9 - 29,7  169.000 
Font: Elaboració pròpia 
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Es pot veure com les 3 grans centrals estan orientades al màxim aprofitament 
hidràulic de la mateixa aigua sobre el curs dels rius Noguera Pallaresa i Segre 
abans d’arribar a l’Ebre, creant tres salts en cascada, el primer a Tremp, el 
segon a Camarasa i el tercer a Seròs. Les grans obres van servir per 
aconseguir una capacitat de generació de 103.000 CV al 1916 i de 169.000 CV 
al 1922, tot i que la que Pearson havia planificat de bon inici era de 302.000 CV 
si hagués pogut aconseguir la concessió per a la presa de Fayón. Els 
complexos hidroelèctrics de Tremp i Camarassa es trobaven en zones tant 
innaccessibles i poc poblades que es va fer necessaria la construcció de 
carreteres d’accés i de campaments per a l’allotjament del gran nombre de 
treballadors implicats en les obres i els enginyers desplaçats. 
 
Paral·lelament al desenvolupament 
de les obres hidroelèctriques que la 
Barcelona Traction duia a terme al 
Segre i al Noguera Pallaresa, la 
RFE va començar una ràpida i 
ambiciosa política de mallat de la 
xarxa elèctrica barcelonina 
heredada de la Compañía 
Barcelonesa de Electricidad i 
d’expansió cap al Baix Llobregat i 
cap a les ciutats industrials de 
Terrassa i Sabadell, tancant el 
circuit al 1913 amb una xarxa d’alta 
tensió a 25.000 V158 de 267 km. La 
possibilitat de cobrir la ciutat de 
Mataró i l’àrea del Maresme es va 
veure impedida per l’entrada en 
escena de  l’empresa Energía 
Eléctrica de Cataluña amb la central tèrmica de Sant Adrià del Besòs159. Per 
poder controlar aquest nou mercat, la Barcelona Traction va actuar de la 
mateixa manera que a la ciutat de Barcelona: adquirint les petites elèctriques 
locals que havien anat desenvolupant-se a les diferents zones. 
 
A partir de 1913, una vegada fet el mallat de la xarxa de distribució barcelonina, 
es comencen a integrar totes les xarxes de les petites elèctriques locals més 
allunyades de l’aglomeració de Barcelona en un gran sistema territorial, cosa 
que porta a una profunda reordenació de l’organització interna de RFE. 
L’empresa passa a estructurar-se en dos grans àrees, el Districto Interior que 
s’encarrega de les centrals i xarxes de Barcelona, i el Districto Exterior de tota 
la resta160.  
 
 

                                                 
158 Es interessant observar la innovació tecnològica introduïda per La Canadenca al mallar la 
xarxa d’alta tensió i al passar-la dels 6000 V de la Barcelonesa a 25000 V, necessari per poder 
cobrir els 20 km de distància que separaven la central de Mata de Terrassa CAPEL, 1994, op. 
cit., vol. 2, p. 164. 
159 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, p. 167. 
160 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, p. 42. 

Figura 82. Esquema de la xarxa elèctrica de 
la CBE al 1913 

Font: CAPEL, 1994, vol. 1. 
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Les centrals hidroelèctriques projectades es 
trobaven totes elles a més 100 km de Barcelona, 
el principal centre consumidor, pel que els 
enginyers de l’empresa van decidir adoptar la 
tensió de 110 kV per a la transmissió elèctrica, 
una alta tensió encara poc experimentada al món 
i menys a Europa. El traçat que es va adoptar per 
a aquesta xarxa en una primera fase va ser, com 
ja hem comentat, el de concentrar les línies de 
Seròs i de Talarn a Camarasa (sent la primera de 
66 km i la segona de 33), des d’on sortia la línia 
fins a Barcelona (amb 128 km) passant per 
Agramunt, Cervera, Igualada, Vallbona d’Anoia, 
Martorell i Sant Cugat. Aquest circuit simple en 
forma de T de 227 km  ja estava operatiu al 1914, 
però al 1916 es va desenvolupar fent una segona 
línia que tancava el circuit dotant-lo d’una major 
seguretat enfront a avaries, acabant la seva 
construcció al 1918. Aquesta segona línia de 157 
km arribava a Barcelona pel sud passant per 
Reus, d’aquesta manera, a part de garantir el 
subministrament a Barcelona, quedava servida 
una bona part de territori.161 
 
Figures 84 i 85. Sistema elèctric de Riegos y Fuerza del Ebro al 1914 i al 1918 

Font: CAPEL, 1994, vol. 2. 
 
La xarxa de transport elèctric en alta tensió era l’objectiu primordial del projecte 
d’electrificació de Pearson, ja que mitjançant aquesta és la que es cobria el 
territori i s’arribava tant a Barcelona com a totes les àrees de consum elèctric 
potencial. Així amb les dues línies que es van construir i la tercera que van 
integrar al sistema anys més tard amb l’adquisició de EEC es cobria en alta 
tensió tot el territori amb potencial industrial: la primera línia que enllaçava 
Seròs i La Pobla de Segur amb Camarasa i anava a la subestació de Sants a 
                                                 
161 CAPEL, 1994 op. cit., vol. 2, pp. 49-51. 

Figura 83. Instal·lació de les 
línies de transmissió de 110 
kV, al 1914.  

Font: COOKE, 2004. 



 

81 

Barcelona via Cervera i Igualada, la segona que sortia de Seròs per arribar a 
Sants passant per Reus, i la tercera d’EEC que des de Capdella arribava a 
lasubestació de Sant Andreu a Barcelona passant per La Pobla, Manresa i 
Terrassa. 
 
La xarxa elèctrica RFE va passar a diferenciar-se entre una xarxa de transport 
en alta tensió, a 110KV, i una xarxa de distribució a mitja tensió a 25 KV (per a 
la xarxa subterrània de distribució de Barcelona es van utilitzar 6 KV). La xarxa 
de transport anava amb circuit doble162 de les estacions transformadores de les 
centrals productores fins a les estacions transformadores estratègicament 
distribuïdes pel territori d’influència de RFE: a Sants (connectada amb la central 
de Mata i la subestació de Sant Andreu) per abastir Barcelona, a Reus per 
l’àrea de Tarragona, Tortosa i part de Lleida, i a Santa Margarida de Montbui. 
Des de les estacions transformadores sortien les xarxes de distribució per 
alimentar el territori. En la xarxa de mitja tensió Pearson també contemplava la 
seguretat del subministre, tancant sempre la xarxa en un anell per poder 
garantir-lo en cas d’una avaria puntual163. A finals de 1913 la xarxa de 
distribució de 25 i 6 kV tenia una extensió total de 399 km.164 
 

Compra de les elèctriques locals 
La compra de les empreses elèctriques locals amb les seves xarxes de 
distribució i concessions responia a l’afany monopolístic del model d’empresa 
que es volia implantar, amb la qual cosa ja podien arribar al futur consumidor 
d’energia hidroelèctrica, i iniciar-hi una política comercial que s’anticipava a 
l’arribada d’aquesta energia. D’aquestes empreses només s’en buscava la 
xarxa de distribució i la llista d’abonats, ja que tan bon punt les xarxes de 
distribució van estar connectades a la xarxa d’alta tensió dins de l’esquema de 
Riegos y Fuerza amb les centrals hidroelèctriques en funcionament, les petites 
centrals tèrmiques van ser tancades. I és que la tasca de gestionar la 
implantació de la xarxa de capil·larització per tot Catalunya i la creació de la 
nova i extensa llista d’abonats, hagués suposat un enorme esforç. 
 
L’elèctrica més important que van adquirir va ser la Compañía Barcelonesa de 
Electricidad d’AEG, amb la central de Mata (que va quedar-se com a reserva 
en l’esquema de generació de RFE) i la xarxa de distribució i el control del 
mercat de bona part de Barcelona. L’empresa va ser adquirida per la Spanish 
Securitites i cedida a Riegos y Fuerzas del Ebro, i la nova direcció, en 
substitució dels consellers alemans, va ser formada pel grup canadenc 
inversionista format per F.S. Pearson, R.C. Brown, H.M. Hubbard i M. Lash 
(tots ells fundadors de la Mexican Light and Power Company Ltd.), mantenint-
se el marquès de Robert com a president de l’empresa.165 
 

                                                 
162 Aquesta mesura de seguretat va ser utilitzada per Pearson en totes les línies de transport 
elèctric que va desenvolupar en els grans desenvolupaments hidroelèctrics per garantir el 
subministrament en cas de fallada d’un dels dos circuits. 
163 ALAYO MANUBENS, J2007, op. cit., pp. 529-530. 
164 CAPEL, 1994, op. cit., p. 53. 
165 CAPEL, 1994, op. cit., p. 34. 
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Les altres empreses que van anar adquirint eren petites elèctriques locals, amb 
les seves pròpies xarxes de distribució discontínues en el territori que els hi 
permetien controlar de forma prematura mercats que en el futur serien integrats 
a la xarxa elèctrica regional. Entre el 1911 i el 1913 va anar adquirint la majoria 
de les accions i incorporant a l’esquema de Riegos y Fuerzas del Ebro de les 
següents societats: Tarragona Gas Co, Reus Electric Co., Tortosa Electric Co., 
Segre Waterfalls Co., Mollet Electric Co., Rubi Electric Co., Co-operative 
Electric Co. del Valle, Electricista Catalana, Tibidabo Light Co., Bertrand 
Lighting Plant i Tarrasa Co166. Aquestes empreses servien fluid elèctric a les 
localitats de Tarragona, Reus, Vilafranca del Penedès, Valls, Molins de Rei, 
Igualada, Terrassa, Rubí, Sant Cugat, etc, com es pot veure tota la zona centre 
i sud de Catalunya167. Totes les elèctriques aduirides passaven directament a 
ser explotades per RFE. 
 
Aquesta va ser l’estratègia inicial 
d’adquisicions seguida per la 
Barcelona Traction, tot i això 
durant tota la seva trajectòria va 
anar fent-se amb el control de 
moltes més petites elèctriques 
locals, finalitzant el seu procés 
d’aquisicions amb el control, al 
1923, de la més gran 
competidora, Energía Elèctrica 
de Cataluña, i obtenint així el 
monopoli de facto del mercat 
elèctric català. 
 

Contractes amb grans consumidors elèctrics 
De bon principi la Barcelona Traction va voler assegurar-se importants 
contractes de subministrament elèctric. Pearson i els inversionistes canadencs 
actuaven de la mateixa forma que ja havien fet en les seves empreses tant a 
Mèxic com a Brasil.  
 
Com ja s’ha comentat el projecte inicial es recolzava financerament en un 
contracte de subministrament elèctric amb una indústria electroquímica al 
costat de la central de Fayón. RFE havia de subministrar una quantitat molt 
important de potència a l’empresa destinada a produir nitrogen a un preu molt 
econòmic però que gràcies al pagament anticipat permetia finançar l’emissió de 
les obligacions per dur a terme les obres del conjunt hidroelèctric. El contracte 
no es va firmar però la direcció de La Canadenca no va oblidar el negoci 
electroquímic sabent que els hi podia reportar importants contractes. Finalment, 
al 1930 van convertir-se en el subministrador de l’Electroquímica de Flix168. 
 
                                                 
166 F.S. Pearson’s memorandum on the financing of the Barcelona Traction construction and 
acquisitions, 1913, Dunn Papers, Vol. 42. Vist a: HERTNER, 2007, op. cit.. 
167 Veure quadre VII.3, Sociedades españolas adquiridas por RFE entre 1911 y 1913, a CAPEL, 
1994, op. cit., vol. 2, p. 36. 
168 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, p. 36. 

Figura 86. Pearson (amb gabardina blanca) a Reus 
l’abril de 1912. 

Font: ALAYO MANUBENS, 2007. 
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A part dels consumidors industrials, no van deixar de banda el negoci tramviari, 
del que ja en tenien una gran experiència i el qual, a part dels importants 
contractes elèctrics, el negoci en si aportava uns importants beneficis. 
Inicialment el Dr. Pearson va refusar la compra de Les Tramways de Barcelona 
propietat de Sofina preferint firmar un important contracte de subministrament 
elèctric. Tot i ser el més gran consumidor elèctric i tenir una xarxa ben arrelada 
a la ciutat, Pearson no considera 
l’adquisició dels tramvies de Barcelona com 
una peça clau per a les etapes més inicials 
de la Barcelona Traction. Però per altra 
banda contempla l’expansió ferroviària més 
enllà del pla de Barcelona, travessant 
Collserola amb un túnel segons el projecte 
de ferrocarril elèctric fins a Terrassa i 
Sabadell de Montañés. D’aquest projecte 
espera obtenir beneficis de l’obertura d’una 
extensa zona per al desenvolupament 
urbà, dels “commutings” entre la futura 
zona residencial que s’establiria a 
Collserola arrel d’aquest nou ferrocarril i les 
zones industrials del Vallès o la ciutat de 
Barcelona, i de l’alt consum elèctric 
d’aquest ferrocarril (directament 
subministrat per RFE). Va empendre la 
construcció i posterior explotació del 
ferrocarril fins a Sabadell i Terrassa tant 
bon punt van disposar de les concessions i 
permisos legals al mateix 1911. Es tractava 
d’un ferrocarril elèctric amb més de 40 km 
de línia que es va anar inaugurant per 
trams, obrint-se la línia fins a Les Planes i 
Sant Cugat al 1916, fins a Terrassa al 1919 
i fins a Sabadell l’1 de juny de 1922169. 
 
Finalment, dos anys més tard de la primera proposta de 1911, al 1913 la 
Barcelona Traction va adquirir de Sofina una gran part de Les Tramways de 
Barcelona, passant a tenir-ne el control. Aquest aplaçament de la compra dels 
tramvies pot ser degut a una estratègia de Dunn i Pearson de mantenir per 
separat les finances de la companyia elèctrica i de la tramviària com el cas dels 
tramvies de Mèxic, i integrar-la posteriorment al ferrocarril del Vallès, o que 
Heinemann (president de Sofina) reclamava un preu massa elevat que Pearson 
no volia assumir als inicis o esperava que baixés amb la competència que faria 
una vegada conegut el projecte del seu ferrocarril, o d’interessos interns dels 
financers de la companyia. El cas és que el preu que la Barcelona Traction va 
pagar pels tramvies va ser força més elevat del que tenia al 1911170, però amb 
aquesta companyia dominava tota la xarxa de tramvies de Barcelona que li 
reportava uns consums elèctrics força importants, retroalimentan així el negoci 
hidroelèctric.  
                                                 
169 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, p.  78. 
170 HERTNER, 2007, op. cit. 

Figura 87. Bitllets de Ferrocarriles 
de Cataluña 

Font: www.ferrocarriles.iespana.es 

Figura 88. Baixador de Vallvidrera de  
Ferrocarriles de Cataluña 

Font: www.fototeca.cat 



 

84 

Els entrebancs financers i l’evolució del projecte 
Pearson tenia una confiança total dels mercats financers internacionals, dels 
quals va obtenir en tots els seus projectes el crèdit que requerien tot i que 
sovint s’excedia del pressupost i tenia retards en el programa. La Barcelona 
Traction tampoc es va escapar dels retrassos i els sobrecostos, als quals 
Pearson responia incrementant les demandes de finançament sense donar 
explicacions ni als seus socis promotors. En una carta Dunn li comenta a Wood 
(dos dels financers principals de la companyia) que “Aquesta ampliació del 
programa m’ha vingut com una desagradable sorpresa, ja que des de que vaig 
tornar a Anglaterra el desembre passat no vaig estar al corrent que aquesta 
nova quantitat de diners seria necessària...” 171. A més, a partir del 1911 
Pearson començava a tenir mala fama entre els inversors internacionals degut 
als problemes financers que tenia a Mèxic172, a la mala marxa dels negocis 
d’irrigació per escassetat de pluja als Estats Units amb la Medina Valley 
Irrigation, i al recent fracàs del sindicat amb Farqhuar i Dunn per assumir el 
control del Rock Island Railroad, i començava a córrer el rumor que la seva 
enginyeria cobrava comisions massa elevades per dirigir el projecte dels 
Pirineus.  
 
La inversió que requeria el desenvolupament del projecte de Pearson era molt 
elevada i intensiva degut a la compra de les diverses companyies i a la voluntat 
de Pearson de construir alhora tots els aprofitaments elèctrics, en contra d’una 
construcció gradual que era el que els financers volien. A finals de 1912 ja 
s’acabaven els diners recaptats de l’emissió de bons inicial i feia falta buscar 
més finançament que permetés la continuació de les obres, tasca molt difícil en 
el context desconfiança:  
 

“El señor presidente (Dr.F.S.Pearson) expone las necessidades 
de efectivo que actualmente exigen las obras que realiza la 
compañía resultan ser mayores que las previstas en el acta de 3 
de junio último, por lo que resultaría insuficiente la emisión de 
obligaciones acordada por el Consejo en la sesión celebrada en 
el 3 de junio del año actual. Propone que se amplíe la emisión 
por valor de 16 millones de pesetes hasta la cantidad de 20 
millones de pesetas. El Consejo de Administración aprueba por 
unanimidad ampliar la emisión a 40.000 obligaciones hipotecaris 
de 500 pesetas cada una al 5% de interés anual amortizables a 
50 años a partir del primero de enero de 1918.”173 
 

A la primavera de 1914 la companyia quasi va entrar en insolvència el que va 
estar a punt de desenvocar en la destitució de Pearson de la presidència de la 

                                                 
171 Dunn to E.R. Wood, Mar. 23, 1913, Private and Confidential, Letterbook, 264, pp. 310-14 , 
llegit a: Ibid.  
172 Degut a la revolució mexicana iniciada al 1911 la Mexico North-Western Railway va sofrir 
danys i sabotatges, i va haver de parar sovint la seva explotació i programes de d’expansió. 
FRENCH, 1898, op. cit., pp. 229-238. Pearson també havia sofert molts sobrecostos i retrassos 
en la construcció del sistema de Necaxa a Mèxic. 
173 Ampliación de emisión de obligaciones: 25 de noviembre de 1913. Arxiu de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, caixa 0913302, FC Catalunya Sarrià, Assessoria jurídica, 1913-1976. 
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Barcelona Traction174. L’esclat de la Primera Guerra Mundial al juliol de 1914 va 
congelar definitivament el flux de divises d’Europa i  va dificultar l’importació del 
material elèctric, el que va portar a una situació de crisi en la qual es van haver 
de suspendre el pagament d’interessos d’algunes obligacions i Pearson va 
haver de paralitzar obres tant hidroelèctriques com del ferrocarril al Vallès.  
 
La situació va agreujar-se encara més quan al maig de 1915 moria Pearson en 
l’enfonsament del Lusitania, quedant-se la Barcelona Traction sense el principal 
dinamitzador del projecte. La greu situació financera de la Barcelona Traction 
va obligar a replantejar l’estructura financera desembocant finalment al 1924 en 
l’entrega a SIDRO, empresa lligada a Sofina dirigida per Loewenstein, de Les 
Tramways de Barcelona i dos anys més tard dels Ferrocarriles de Cataluña, per 
tant tornant a Sofina els tramvies que 12 anys abans, al 1912, els hi havien 
comprat. 
 
La intervenció del capital català va solucionar parcialment la crisi al permetre 
continuar les obres del ferrocarril del Vallès, posant-se en funcionament la línia 
de Sarrià a Les Planes i Sant Cugat al 1916, moment en el qual el trenet del 
Mina Grott construït per Montañés va finalitzar la seva explotació ja que cobria 
un trajecte similar.  Al 1915 es van poder rependre les obres dels complexos 
hidroelèctrics però més tard, a partir de 1918, el finançament necessari per la 
construcció de les obres i l’expansió de l’empresa, va venir majoritàriament del 
capital espanyol, tot i que el control va continuar en mans estrangeres175. 
 
Taula 11. Capacitat màxima de les centrals en explotació de RFE (en kW) i producció (en 
106 kWh)  

Any Capacitat 
tèrmica 

Capacitat 
hidràulica 

Producció 
tèrmica % Producció 

hidràulica % Producció 
total 

1913 27400 3300  
1914 27400 39300* 65.133 46,4 75.138 53,6 140.271
1915 27400 39300   19.848 11,0 159.191 89,0 179.039
1916 27400 67300* 6.117 2,8 212.745 97,2 218.862
1917 27400 67300 5.335 2,1 242.856 97,9 248.191
1918 27000 67300 5.023 2,0 243.798 98,0 248.821
1919 27000 67300 80 0,1 218.668 99,9 218.748
1920 27000 95300* 386 0,2 243.033 99,8 243.419
* Els salts en la potència hidroelèctrica instal·lada corresponen al 1914 amb l’entrada en 
funcionament de Seròs, al 1916 de Talarn i al 1920 de Camarasa. 
Font: Elaboració pròpia en base a: CAPEL, 2004, op. cit., vol. 2, pp. 49, 54, 56. 
 
El primer cicle de construccions hidràuliques de la Compañía de Riegos y 
Fuerza del Ebro va finalitzar al 1922 amb la conclusió de les obres de 
Camarasa, tot i que la central ja havia entrat parcialment en funcionament al 
1920. Juntament amb la construcció dels complexes hidroelèctrics es va 
començar a tancar les petites centrals tèrmiques que havien anat adquirint 
durant el seu procés d’implantació, deixant a partir de 1918 únicament 
                                                 
174 Dunn Papers, Vol. 58, Dunn to Arnold Spitzer, Confidential, July 20, 1914, llegit a 
HERTNER, 2007, op. cit.. 
175 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, pp. 38-39. Per a informació més precisa i detallada al respecte 
de la nacionalitat del capital veure el cas de la cort suprema de justícia de La Haya referent a la 
Barcelona Traction: Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, 
Limited (Bèlgica contra Espanya) (Second phase), CIJ Reports, judici del 5 de febrer de 1970.  
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operativa la central de Mata176. Una vegada finalitzat tot el cicle ja es pot 
observar el caràcter marcadament hidràulic de l’empresa elèctrica, tant pel que 
fa a la potència instal·lada com en l’energia venuda, relegant el paper de la 
tèrmica de Mata a usos clarament de reserva i reforç a l’explotació 
hidroelèctrica en èpoques de mancança hídrica o altres imprevistos.  
 
El cost de totes les obres i adquisicions va ser molt gran, s’estima que al 1921 
el capital invertit per la Barcelona Traction era de 336 milions de pessetes, i 
631 més en obligacions, posicionant-la com l’empresa amb major capital invertit 
a Espanya, però també en la principal productora elèctrica del país durant força 
anys177. 
 

El projecte ferroviari del Vallès, un intent fallit de negoci immobiliari 
Amb l’entrada de Pearson i La Canadenca, Montañés va cedir a la Barcelona 
Traction la concessió que va obtenir per a la construcció d’un ferrocarril entre 
Sarrià i Les Planes de Vallvidrera. Però per poder acomplir el projecte ferroviari 
total s’havia d’obtenir també el tram de línia entre plaça Catalunya i Sarrià que 
estava en mans de la Socidedad del Ferrocarril de Sarrià a Barcelona i que ja 
funcionava des de 1863. La Barcelona Traction, per mitjà de la Spanish 
Securities i la Guarantee Insurance, va adquirir al 1911 la majoria de las 
accions de la companyia, adelantant-se a Heinemann, qui volia comprar aquest 
tram per a Sofina per ampliar les línies de Les Tramways de Barcelona i 
eliminar així la competència que feia a la línia de tramvia que cobria el mateix 
trajecte fins a Sarrià178. Immediatament després la companyia va solicitar la 
concessió per finalitzar el projecte ferroviari, de Les Planes fins a Sabadell i 
Terrassa, que va ser obtinguda al 8 de juny de 1912179.  
 
A principis de 1912 la Barcelona Traction va constituir la societat Ferrocarriles 
de Cataluña, a qui va cedir tots els seus drets ferroviaris. Segons paraules del 
mateix Pearson a part del doble negoci de transport i subministrament 
d’energia, “s’obrirà una àmplia àrea d’excelent sòl residencial, que hauria 
d’ajudar materialment al desenvolupament de la ciutat i produir elevats 
beneficis a Ferrocarriles de Cataluña”180. Pearson creia molt més rendible servir 
els afores de la ciutat en creixement que no la ciutat antiga ja construïda.  
 
En tots els negocis tramviaris en els que havia participat fins llavors havia pogut 
veure els desenvolupaments urbans que provocaven les línies tant urbanes 
com suburbanes al seu voltant i les importants plusvàlues que el negoci 
immobiliari al voltant d’aquestes infraestructres generava als seus promotors: a 
Boston amb la West End Street Railway Company promovent barris als afores 
de la ciutat, a Sao Paulo on firmava acords amb empreses immobiliaries per 
promoure nous barris al voltant de futures línies de tramvies, a Mèxic veient 
com els lotejadors anaven creant noves colònies al voltant de les línies 

                                                 
176 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, p. 56. 
177 Ibid., p. 53. 
178 ROIG AMAT, 1970, op. cit., p. 93. 
179 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, p. 32. 
180 BT: Interim Report, 1 de desembre de 1913, pàg. 9. Llegit a: CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, p. 
32 
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suburbanes que enllaçaven la ciutat amb els pobles circumdants, a Rio de 
Janeiro on ja feia anys que les companyies històriques de tramvies feien 
promocions urbanístiques i obrien extenses zones per al creixement urbà com 
el cas de Copacabana, pel qual també es va haver de perforar un túnel per 
poder passar la muntanya que separava la nova zona potencialment 
urbanitzable de la ciutat antiga. 
 
Per altra banda el seu amic William Mackenzie havia desenvolupat al Canadà 
una experiència similar obtenint grans beneficis. Mitjançant la seva companyia 
Canadian Northern Railway va construir un ferrocarril elèctric que enllaçava el 
centre de la ciutat de Montreal amb els extensos terrenys del nord sense 
urbanitzar, perforant un túnel al Mount Royal que separava les dues zones. 
Amb aquest ferrocarril va aconeguir obrir la ciutat cap al nord esquivant les 
companyies de tramvies i obtenint grans beneficis tant pel negoci immobiliari 
urbanitzant els nous terrenys com pel posterior “commuting” de les afores 
residencials al centre financer181. Pearson va visionar el mateix èxit amb el 
ferrocarril del Vallès i el desenvolupament urbanístic que havien planificat amb 
Montañés a Collserola i el Vallès. En aquesta nova empresa volia participar 
dels beneficis de la urbanització dels nous terrenys oberts al creixement de la 
ciutat que portaria el seu ferrocarril quan es construís el túnel que havia de 
travessar Collserola. 
 
En aquest sentit ell personalment es va fer càrrec del traçat de la nova línia que 
tantes expectatives guardava, tant dels propis beneficis pel transport de 
persones, com de nova urbanització que representaria uns elevats ingressos 
per Ferrocarriles de Cataluña, i de potenciació del Vallès pel seu creixement 
industrial que reportaria un gran increment de l’ús de l’electricitat donant uns 
beneficis encara molt més grans a Riegos y Fuerza del Ebro. L’alcalde de 
Terrassa ho explicava així a l’agost de 1918: 
 

“Mr. Pearson va visitar la nostra ciutat , i després de capacitar-
se sobre el terreny de la seva situació  topogràfica i urbana, va 
decidir (...) per l’emplaçament de l’estació del tramvia la Plaça 
Major, i per entrar fins a aquest punt, el costat dret , de sud a 
nord, de la Rambla de Egara fins a l’anomenat Portal de Sant 
Roc, i des d’aquí fins a la Plaça, mitjançant una curva, per entre 
els carrers de les Parres i Major, per tal efecte va disposar que 
immediatament es procedís a l’adquisició de les finques 
urbanes que s’havien de derribar perquè el seu traçat tingués 
efectivitat.”182 

 
Però tot i la intenció primogènia de Pearson d’entrar al negoci de parcel·lació 
de terrenys al voltant de les parades del ferrocarril al Tibidabo i els vessants de 
Collserola, Ferrocarrils de Catalunya mai va acabar entrant-hi. Potser la 
precipitada mort de Pearson al Lusitània al 1915 va truncar el negoci, ja que la 
nova directiva no tenia aquesta visió. El fet és que no hi ha cap evidència de 
                                                 
181 HERTNER, 2007, op. cit.. 
182 Ayuntamiento Constitucional de Tarrassa, Comissión Especial Pro Tranvía, Memoria 
circunstanciada, 2 d’agost de 1918. Arxiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, caixa 
0911708, FC Catalunya i Sarrià, Correspondència Aj. Terrassa 1918-1980. 
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compra de terrenys més enllà de les compres i expropiacions per a la 
construcció i explotació de la pròpia línia ferroviària fetes per la Catalonian 
Land Company, empresa del grup de la Barcelona Traction creada amb 
aquesta finalitat. L’únic benefici relacionat amb les plusvàlues urbanes que 
generava la línia que travessava Collserola a la Barcelona Traction era la 
cessió dels terrenys per ubicar l’estació en noves urbanitzacions que els 
lotejadors locals promovien, així com els costos de construcció de les pròpies 
estacions i en algun cas el pagament dels serveis de la casa del cap 
d’estació183.  
 
Figura 89. Plànol de l’edifici de l’estació de Mirasol 

 
Font: Apeadero “Mirasol”. Arxiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, caixa 0909203, 
FC Catalunya i Sarrià, Personal, Habitatge, Carpeta Viviendas. 
 
Al Registre de la Propietat només consten els propietaris històrics dels terrenys 
que una vegada construïda la línia, més tard o més d’hora, van començar a fer 
negoci immobiliari. Els lotejadors d’urbanitzacions com La Floresta, Les Planes 
o Valldoreix eren grans terratinents locals que, com Pearson, també coneixien 
el negoci i no el volien deixar perdre. L’altra hipòtesi és que Ferrocarriles de 
Cataluña, tot i no comprar el terrenys que posteriorment es van urbanitzar, sí va 

                                                 
183 Als arxius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es poden trobar els contractes 
mitjançant els quals els promotors de noves urbanitzacions al voltants del ferrocarril es 
comprometien a tals efectes. Per exemple les urbanitzacions de Mira-sol i de Bella-terra: Arxiu 
FGC, caixa 0916102, FC Catalunya i Sarrià, explotació, Instal·lacions Fixes, Estacions, 
carpetes Urbanització Mira-sol 1944 i Baixador de Bella-Terra 1929-1937. 
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participar en les companyies urbanitzadores i així també dels beneficis de les 
plusvàlues que ells generaven, però no en tenim notícies documentades. 
 
Tot i això F.S.Pearson sí va urbanitzar al voltant del ferrocarril del Vallès, però 
sense finalitats lucratives ni residencials. A petició del enginyers de les obres 
de la Barcelona Traction, va construir un golf (i la seva casa social) al costat de 
Sant Cugat. Al 1912 va contractar el millor arquitecte de camps de golf, H.S. 
Colt (amic de A. Mackenzie, germà de William Mackenzie), qui va construir el 
camp al costat de la parada del ferrocarril a Sant Cugat. Pearson, tot i ser el 
president del New Barcelona Golf Club, no va poder veure el campionat 
inaugural, ja que les obres van finalitzar al 1917, dos anys deprés de la seva 
sobtada mort.184 
 
 
La competència elèctrica: repartiment del mercat i fusió com a 
evolució natural 
En la lluita pel repartiment del mercat elèctric català hi jugaven 3 empreses, 
creades al mateix temps i amb interessos hidroelèctrics. Eren la Riegos y 
Fuerza del Ebro del grup de La Canadenca, Energía Eléctrica de Cataluña i la 
Catalana de Gas y Electricidad. La Canadenca, per una qüestió de terminis en 
execució de les obres (segurament degut a l’enorme experiècia en el camp 
hidroelèctric que tenien els seus directius) va aconseguir ser l’empresa més 
rendible al poder fer front a pràcticament tota la demanda amb energia d’origen 
hidroelèctric, evitant el funcionament de les tèrmiques quan el preu del carbó es 
va disparar amb la primera guerra mundial185. La Canadenca va saber aprofitar 
aquesta posició més forta  i va aconseguir l’anhelat monopoli que buscava als 
pocs anys d’haver-se iniciat la cursa. 
 
Energía Eléctrica de Catalunya era una societat de capital francès creada al 
1911 amb els mateixos objectius que la Riegos y Fuerzas del Ebro d’explotació 
hirdoelèctrica al Pirineu i distribució per Catalunya. Per tant s’erigia al mercat 
elèctric català com una forta competidora amb la qual calia pactar. Ja al 1913 la 
Barcelona Traction va fe-se amb el control del 49% de les accions de la EEC, 
aconseguint així posar 6 dels 13 membres (entre ells Pearson) que 
composaven la direccció, i amb la intenció futura d’adquirir la societat al 
complet. Les dues empreses van repartir-se oligopòlicament el mercat per tal 
de no duplicar línies, quedant-se EEC amb la part nord de Catalunya i RFE 
amb la sud, distribuint-se amb una comercialització comuna el mercat 
barceloní, i acordant l’adquisició mútua d’excedents d’energia. EEC va ser la 
pionera en els desenvolupaments hidràulics al Pirineu posant en marxa la 
central de Capdella al 1914. La segona central que havia d’entrar en 
funcionament per fer front a tota la demanda elèctrica, la de Molinos, no va 
posar-se en servei fins al 1919, i va obligar a EEC a recórrer a les centrals 
tèrmiques que disposava. Entre el 1914 i el 1918 més d’un 30 % de l’energia 
                                                 
184 CALATAYUD, D. et al., “¿Golf en el mosaico metropolitano? De F.S. Pearson a H.S. Colt en 
el New Barcelona Golf Club”. A: MATA, R.; TARROJA, A. (ed.), El paisaje y la gestión del 
territorio. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2006, p. 656. 
185 El preu del carbó importat a Barcelona va arribar a multiplicar-se per 3 durant els anys de 
guerra. Quadre VII.7 “Precios del carbón importado en Barcelona”. CAPEL, 1994, op. cit., vol. 
2, p. 54. 
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generada era d’origen tèrmic186, el que va incrementar de forma notable els 
costos de generació de l’empresa. 
 
Figura 90. Xarxa elèctrica prevista inicialment d’alta i mitja tensió d’EEC. Es pot observar 
la coincidència amb RFE del territori que volien cobrir. 

 
Font: _____, “Les grandes distribucions d'Électricité”, butlletin technologique, maig 1913, p. 4, 
vist a: ALAYO MANUBENS, 2007. 

Finalment, al 1923, RFE va crear Unión Eléctrica de Cataluña, UEC, mitjançant 
la qual va adquirir la totalitat de les accions de EEC al 1925, així com dues 
companyies elèctriques menors al Pirineu i al Maresme, aconseguint La 
Canadenca l’objectiu que buscava des de la seva fundació, el monopoli del 
mercat energètic català. Ja amb el control de tot el mercat va començar a 
aplicar economies d’escala i dissenyar un sistema elèctric territorial per a 
l’abastiment integral de tot Catalunya, unificant i racionalitzant les produccions i 
la xarxa de transport en alta tensió de les dos grans companyies, RFE i EEC. 
Alhora va iniciar un segon cicle de construcció d’aprofitaments hidroelèctrics 
que va incrementar en un 50% la capacitat de generació en 10 anys, finalitzant 

                                                 
186 Veure quadre VII.10 “Composición de la producción de las principales compañías eléctricas 
durante el período 1914-1918”. CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, p. 57. 
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el pla d’aprofitament total dels rius Noguera Pallaresa i Segre que havien 
dissenyat el enginyers de Pearson als inicis de la segona dècada del segle XX. 
D’aquesta forma al Noguera Pallaresa hi havia un seguit de centrals que 
aprofitaven tot el seu recorregut: Sossís construïda al 1913, Talarn al 1916, 
Camarasa al 1920, Gavet al 1931 i Cellers al 1935; i tres grans embassaments 
el de San Antoni, el de Terradets i el de Camarasa. A la conca del Segre, la 
central de Seròs al 1914 i la central i l’embassament de Sant Llorenç al 1930. 

Figures 91 i 92. Xarxa de transport en alta tensió de la UEC, just en el moment de 
fusionar-se RFE i EEC al 1925, i ja unificades les xarxes al 1930. 

Font: CAPEL, 1994, vol. 2. 

Entre 1925 i 1935 la Barcelona Traction va disfrutar del monopoli a Catalunya 
del negoci elèctric. Tenia el sistema de més capacitat de generació així com el 
més eficient, que li proporcionava una posició molt avantatjosa enfront altres 
possibles competidors. Pel 1935 satisfeia un 71% de la demanda elèctrica de 
Catalunya, tenint com a únic competidor en el mercat regional la Cooperativa 
de Fluido Eléctrico (empresa lligada a Catalana de Gas y Electricidad)187 amb 
un 12% del mercat, ja que la resta de demanda era coberta per petites 
empreses locals i autoproducció.188 

La Catalana de Gas y Electricidad, CGE, va ser formada al 1912 per entrar al 
panorama hidroelèctric català de la fusió en el negoci elèctric de les dos grans 
empreses gasistes de Barcelona189. Aquesta nova empresa va començar a 
construir complexos hidroelèctrics sobre les concessions que posseïa al Pirineu 

                                                 
187 La Cooperativa de Fluido Eléctrico va ser creada al 1921 per empresaris i industrials 
catalans. Aquesta empresa tenia importants actius elèctrics amb concessions de salts d’aigua 
als Pirineus i diverses centrals tèrmiques repartides pel territori català i al 1928 va arrendar 
totes les concessions hidroelèctriques a la Catalana  de Gas y Electricidad. 
188 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, pp. 70-77. 
189 Les dos principals gasistes de Barcelona, la Sociedad Lebon i la Sociedad Catalana para el 
Alumbrado por Gas, van crear a parts iguals la Central Catalana de Electricidad. Quan al 1912 
Lebon va sortir del negoci elèctric la Central Catalana es va integrar a la Sociedad Catalana 
formant el grup Catalana de Gas y Electricidad. Anys més tard, al 1923, la Sociedad Lebon 
s’integraria també a la Catalana. CAPEL, 1994, op. cit., vol. 1, p. 188. 
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(Seria, Campo i Aragoné sobre el riu Essera, i Arias al riu Cinca) mitjançant la 
subsidiària Sociedad General de Fuerzas Hidroelèctricas al 1913, però no va 
ser fins al 1919 que va entrar en funcionament la seva primera central 
hidroelèctrica que va poder subministrar fluïd a Barcelona. Fins llavors la 
companyia va haver de respondre a la demanda amb electricitat d’origen 
tèrmic, inclús durant els anys de guerra quan el carbó es pagava a màxims, 
amb el que no va poder fer una política expansiva reduïnt-se la seva quota de 
mercat al 3% pel 1919190. La Catalana, a diferència de EEC no va firmar cap 
pacte amb RFE de repartiment de mercat o qualsevol mesura oligopòlica, però 
de fet, amb la quota que disposava no era un competidor real pels interessos 
de La Canadenca. A partir de 1919, quan va entrar en funcionament la central 
tèrmica de gran capacitat que havia començat a construir al 1916 a Sant Adrià, 
a la desembocadura del Besòs, i les centrals hidroelèctriques van començar a 
transmetre fluïd cap a Barcelona191, l’empresa va començar a recuperar-se 
econòmicament, tot i que no va poder competir amb el monopoli que RFE havia 
forjat en aquests anys d’impàs. 
 
Figura 93. Central tèrmica de Sant Adrià d’EEC 

 
Font: CAPEL, 1994, vol. 2. 
 
En pocs anys la Canadenca s’havia convertit en el proveïdor de l’energia per 
industrialitzar Catalunya. Després d’una articulació del monopoli tant exitosa 
que va aconseguir electrificar Catalunya, tant la seva indústria com l’enllumenat 
de cases, comerços i carrers, la Guerra Civil va paralitzar aquest procés. El fort 
consum elèctric que hi havia a Catalunya i que any rera any anava augmentant, 
va tenir el seu punt àlgid a mitjans del 1930 quan el consum d’electricitat a 
Catalunya era superior al de França o Italia, i no molt allunyat del de Gran 
Bretanya o Alemanya. Però els constants increments de subministrant que RFE 
                                                 
190 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, p.63. 
191 Aquestes centrals estaven unides a Barcelona mitjançant una línia de 130.000 V, la major 
utilitzada a Europa fins llavors.   
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anava servint van reduir-se dràsticament, sobretot a la indústria, a l’escaltar el 
conflicte. I a part del descens del consum, els combats i sabotatges durant el 
conflicte van causar greus danys a algunes centrals i a la xarxa.192 
 

                                                 
192 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, p.79. 


