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Segona part 

El negoci de la indústria elèctrica com a 
monopoli territorial 

 

7. L’articulació dels operadors del negoci elèctric 
 
El model d’empresa elèctrica que van aportar Pearson i els seus col·laboradors 
va constituir una forma revolucionària d’entendre aquest tipus de negoci com 
un servei en xarxa d’abast territorial. Pearson va ser pioner en el negoci elèctric 
a l’entendre que l’energia per a força motriu i enllumenat era la columna 
vertebral de la industrialització a gran escala de qualsevol regió, per tant no 
podia ser tractada d’una forma marginal amb petites plantes d’autoproducció o 
d’abast local de baixa eficiència i potència limitada. Calia crear xarxes d’abast 
regional cobrint tot un territori que poguessin subministrar energia econòmica 
sense limitacions de quantitat o potència. 
 
Aquest model de xarxa tenia uns forts requeriments que calia complir per al seu 
èxit. L’única font energètica que en aquell context històric podia satisfer les 
demandes d’economia i quantitat que requeria el projecte era la denominada 
hulla blanca, l’energia hidroelèctrica. Es feia imprescindible trobar zones 
propícies per a l’explotació hidroelèctrica, amb rius amb suficient cabal o 
desnivell, relativament aprop dels grans centres de consum, ja que la incipient 
tecnologia trifàsica no permetia el transport d’electricitat molt més enllà del 
centenar de quilòmetres si es pretenia introduir una xarxa eficient, per tant 
econòmica. Però Pearson utilitzava la tecnologia elèctrica més avançada del 
moment el que li permetia crear xarxes més eficients, fiables i amb més 
flexibilitat que les tradicionals. 
 
Per crear una xarxa regional ex novo i no per extensió d’una existent, és 
necessària una forta inversió. Tot i estar construïdes les xarxes de distribució 
urbanes, els desenvolupaments hidroelèctrics i l’extensió de la xarxa de 
transport, tenen uns costos molt elevats: s’han d’adquirir concessions sovint en 
mans d’especuladors, arribar a terrenys inaccessibles, comprar maquinària 
d’importació d’última tecnologia i involucrar molts treballadors en la construcció 
de les preses i canals.  
 
Perquè la xarxa fos eficient també feia falta tenir el monopoli del mercat 
elèctric, pactant amb competidores o absorbin-les, ja fossin locals o regionals, i 
firmant contractes de subministrament amb els majors consumidors de força 
motriu. Això es fa indispensable per tal de no duplicar la infraestructura de 
transport i distribució, i per poder construir equipaments hidroelèctrics de gran 
capacitat amb la seguretat de col·locar la producció per abaratir al màxim el 
kWh produït. Sense electricitat econòmica es feia impossible l’acceptació i el 
consum massiu d’aquesta per ser incapaç de desplaçar altres fonts 
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energètiques com el gas o competir amb altres empreses elèctriques d’àmbit 
local. 
 
A més calia irrompre al mercat amb tota l’energia de cop, o sigui amb bona part 
dels desenvolupaments hidroelèctrics amb terminis de finalització similars. Fins 
llavors s’havia actuat amb petits increments graduals en la capacitat de 
generació elèctrica que responien a les necessitats immediates dels 
consumidors. Era necessari provocar el salt d’escala per cobrir totes les 
expectatives d’un territori preparat per l’arribada de l’energia abundant, 
econòmica i fiable, per enfonsar les empreses elèctriques competidores i per 
tenir un marge de generació suficientment ampli com per respondre als 
increments futurs de demanda.  
 
Totes les exigències necessàries per a dur a terme una empresa d’aquestes 
característiques es van abordar mitjançant unes tècniques molt evolucionades 
tant d’enginyeria civil com d’enginyeria financera. L’enginyeria civil per poder fer 
front als desenvolupaments hidroelèctrics, sovint de característiques tècniques 
pioneres en el món193. L’enginyeria financera per poder recaptar tots els fons 
necessaris per a la consecució dels projectes i adquisicions sense crear pànic a 
uns mercats financers poc acostumats a inversions tant fortes amb retorns a 
llarg termini. La Pearson Engineering Company194 i el seu grup d’enginyers 
experts en tots els camps implicats va vehicular l’enginyeria civil. El grup de 
financers canadencs repartits pels mercats més influents del món van utilitzar 
totes les tàctiques financeres que la laxa legislació canadenca d’empreses 
permetia per recaptar els fons necessaris. 
 
Pearson i els canadencs entenien perfectament com funcionava l’economia 
d’una companyia hidroelèctrica de l’escala on es movien, i per tant sabien que 
en aquesta escala l’empresa es podia endeutar molt fortament i continuar sent 
rentable. Però els mercats de capital no entenien aquestes economies ja que 
estaven acostumats a retorns de la inversió molt més ràpids i a endeutaments 
més moderats i sobretot més graduals. 
 

7.1. La Pearson Engineering Company  
 
La Pearson Engineering Company Ltd va ser creada al 18 d’abril de 1911 al 
Canadà amb seu comercial a Nova York, i poc després va canviar la seva raó 
social per Pearson Engineering Corporation. Aquesta enginyeria, sota la 
coordinació de W.P. Plummer195, desenvolupava el projectes tècnics, feia totes 
les compres de maquinària i equip elèctric, i gestionava les necessitats d’equip 
humà per a les empreses de la Barcelona Traction a Catalunya; els càrrecs de 

                                                 
193 Cal recordar que algunes de les preses que va construir Pearson tant a Mèxic com a Brasil i 
Barcelona eren de les més grans en els seus respectius continents durant força anys, i les 
línies de tansmissió també es trobaven entre les més llargues i de més tensió del món. 
194 La Pearson Engineering Company va ser creada per a abordar els projectes tècnics i la 
direcció de les obres de la Barcelona Traction, tot i això en tots els projectes que va empendre 
Pearson sempre tenia la seva firma d’engiyeria que comptava amb la col·laboració dels millors 
experts.  
195 GODOY, 1996, op. cit., pp. 36-38. 
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responsabiltat tant tècnica com econòmica eren ocupats en la seva majoria per 
americans de la confiança de Pearson, els quals eren enviats a dirigir les obres 
als Pirineus o a les seus de les empreses a Barcelona; els treballadors de les 
obres van ser reclutats i formats a milers als pobles dels entorns de les obres 
que s’havien d’executar al Noguera Pallaresa i al Segre. 
 
Figura 94. The Pearson Engineering Corporation, Ltd. 

 
Font: CAPEL, 1994, vol. 2. 
 
Pearson tenia una gran fama no només com a promotor de grans obres 
infraestructurals sinó també com a enginyer elèctric per tot el món occidental, 
era el tècnic que referència al qual tots els promotors canadencs anaven a 
buscar perquè els hi solucionés els problemes tècnics i realitzés els projectes 
de les seves empreses tramviàries o elèctriques. En tots els projectes en els 
que Pearson va col·laborar, ja fos com a assessor tècnic als inicis de la seva 
carrera o com a promotor posteriorment, ell s’encarregava de tota la part 
tècnica i organitzativa referent als projectes d’enginyeria, ja fos per tot el 
continent americà o a Barcelona. Les exigències de Pearson per col·laborar en 
els projectes eren molt elevades ja que a part de cobrar uns alts honoraris per 
la seva enginyeria, reclamava participacions accionarials en les empreses que 
ell col·laborava, fins i tot quan només col·laborava com a assessor tècnic i no 
com a promotor. Per exemple al projecte hidroelèctric de la Ebro Irrigation & 
Power Company a Catalunya la Pearson Engineering Company va cobrar uns 
honoraris del 10% del cost global de l’obra196. 
 
La Pearson Engineering Company va ser creada per al projecte de Barcelona, 
però a part de les participacions que tenia de les empreses del holding de la 
Barcelona Traction també agrupava participacions de les empreses on Pearson 
havia col·laborat a Mèxic, EEUU i Brasil. Hi ha constància d’una firma 
d’enginyeria seva a Boston a finals del segle XIX que va realitzar el projecte de 
la Dominion Coal Company la Grant, Pearson and Company197, i d’oficines a 
Nova York sota la seva direcció encarregades de les compres del material 

                                                 
196 veure Dunn Papers, Letterbook 264, Dunn to Pearson, April 3, 1913, p. 383, llegit a 
HERTNER, 2007, op. cit.. 
197 MCDOWALL, op. cit..  
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elèctric per a la planta de Necaxa a Mèxic198, el que fa pensar que creava 
enginyeries per a cada projecte en particular, i quan n’engegava un altre 
passava les responsabilitats i les participacions adquirides i acumulades a la 
següent.  
 
La consultoria de Pearson contractava bàsicament enginyers que sortien de la 
Universitat de Tufts, on ell havia treballat, i comprava el material i l’equipament 
elèctric a empreses dels Estats Units, amb les que s’havia familiaritzat durant la 
seva etapa de consultor de tramvies elèctrics a Boston i a Nova York. Per tant 
els seus socis canadencs només s’encarregaven de recaptar els fons 
necessaris per a les compres i obres que els enginyers de Pearson 
projectaven, en cap cas eren contractats com a enginyers projectistes, o com a 
directors de les companyies que organitzaven, ni tenien interessos en 
l’exportació de material elèctric; tenien una funció merament promotora i 
financera. 
 
Taula 12. Alguns dels enginyers més destacats que van treballar per Pearson 
Enginyer Especialitat Projectes 

R.C.Brown 
Temes elèctrics i 
electrificació i explotacio de 
tramvies 

Somerville, tramvies de Halifax, 
tramvies Sao Paulo, directiu de la 
Mexican Light i la Barcelona Traction 

James D. 
Schulyer 

Temes hidràulics i 
construcció preses  

Sistema hidroelèctric de Sao Paulo i 
Mèxic. 

Walter Diem Temes hidràulics i 
construcció preses Sistema hidroelèctric de Mèxic. 

Hugh L. Cooper Temes hidràulics i 
construcció preses 

Sistema hidroelèctric de Sao Paulo, 
Mèxic, i Rio de Janeiro 

Albert Carr Temes hidràulics i 
construcció preses Sistema hidroelèctric de Mèxic. 

F.S. Hyde Enginyer electricista Sistema hidroelèctric de Mèxic. 
Font: Elaboració pròpia 
 
Tot i acumular una gran fortuna, quan Pearson va morir al 1915 a 
l’enfonsament del Lusitania ell i la seva Pearson Engineering Company, 
estaven virtualment arruïnats199, segurament arrel dels problemes financers 
que van començar a tenir les seves empreses a partir de 1910 
 

7.2. L’ús de la tecnologia més avançada 
 
Pearson no hagués pogut construir aquests sistemes elèctrics tant avançats 
per la època sinó fos pels contactes directes que tenia amb els principals 
industrials de material elèctric d’arreu del món, però principalment treballava 
amb els d’Estats Units. Durant la seva primera etapa d’enginyer en cap de les 
companyies de tramvies de Boston i Nova York va entrar en contatcte amb els 
desenvolupadors de material elèctric de les primeres companyies dels EEUU, i 

                                                 
198 ARMSTRONG, 1984, op. cit., p. 199. 
199  F.S. Pearson, Liquidació de Deutes, 1923, James Dunn Papers vol. 3., llegit a 
ARMSTRONG, 1984, op. cit., p. 184. 
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va dissenyar conjuntament amb els motors de gran potència i sistemes de 
transmissió i generació més eficients.  
 
Més endavant, quan les seves necessitats en el camp del material elèctric van 
saltar d’escala al passar de cobrir una xarxa de tramvies urbans a transportar 
energia més enllà del centenar quilòmetres va tornar a treballar juntament amb 
els desenvolupadors de material d’aquestes companyies podent utilitzar una 
altra vegada el material més modern. Els generadors i els transformadors els 
comprava a la General Electric i a la Westinghouse, la tecnologia de les línies 
de transmissió també venia dels EEUU, i les turbines de la Escher Wyss de 
Suïssa. 
 

7.3. L’entramat financer, la legislació canadenca i el grup 
canadenc 
 
Les necessitats financeres dels projectes de Pearson eren enormes, ell 
elaborava els sistemes elèctrics més eficients per a cada ciutat o regió sense 
preocupar-se pel cost, confiant que els seus financers aconseguirien els fons 
necessaris a cada moment pel desenvolupament correcte del pla previst. Els 
desviaments del pressupost de Pearson eren constants durant el 
desenvolupament de cada projecte que emprenia, davant els que responia 
prenen decisions que requerien augmentar el capital invertit. Pearson al·ludia a 
oportunitats de compra de negocis que no es podien deixar escapar o al 
seguiment del pla d’empresa establert per no perdre avantatge. El cas és que 
els nous requeriments de finançament els traspassava als seus col·laboradors 
financers, els capitalistes canadencs, els quals tot i no entendre sovint els 
grans desviaments de pressupost degut a la poca informació que Pearson 
donava, sempre aconseguien el que el seu enginyer demanava.  
 
Els empresaris canadencs entenien perfectament l’economia de les empreses 
hidroelèctriques i l’escala financera on es movien, els efectes revolucionaris 
que portaven als territoris on s’instal·laven, i la gran rendibilitat que en podien 
treure tot i estar fortament endeutades. Calia adaptar els mercats de capitals a 
aquest nou negoci tant intensiu en capital que encara no era del tot entès ni 
conegut. Les inversions als països estrangers on s’instal·laven les empreses de 
Pearson implicaven riscos difícils d’avaluar i la gran suma de diners necessaris 
s’invertia en actius immobilitzats. S’havia de recompensar el risc dels inversors 
amb altes taxes de retorn sense que els usuaris de les infraestructures es 
sentissin estafats. A més el capital havia de circular ràpidament en diferents 
divises des dels països inversors cap als beneficiaris per poder construir les 
infraestructures i adquirir les empreses necessàries sense dilacions. Després 
s’havia de gestionar l’empresa i recaptar els ingressos, per retornar el capital 
en forma d’interessos i dividends als països d’origen200; la confiança del mercat 
inversor era clau per assegurar un flux constant de nou capital que permetria 
estendre la xarxa, i en última instància empendre noves empreses en nous 
països. Però les perspectives de guanys eren immenses ja que aquestes 

                                                 
200 NELLES, 2003, op. cit., pp. 4-5. 
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empreses de serveis consituien monopolis el que a la llarga faria pujar el preu 
de les accions. 
 
L’èxit financer del grup canadenc consistia en una elaborada trama d’enginyeria 
financera que van dur a terme des de la primera gran empresa a Sao Paulo fins 
a l’última a Barcelona. El cost d’implantació de cada nova empresa (construcció 
i extensió de tota la infraestructura i adquisicions necessàries) va ser 
integrament finançat mitjançant una emissió de bons, o més d’una si el cost es 
desviava del previst. Les accions de l’empresa es repartien sense cost entre 
promotors, i també es feien servir per pagar les primeres concessions i com a 
prima i persuació pels compradors i titulars de bons. La recaptació del capital i 
els beneficis dels promotors funcionaven de la següent forma. Primer de tot el 
reduït grup de promotors feia una primera emissió de bons que ells mateixos 
subscrivien i adquirien amb descompte201 mitjançant un crèdit bancari (d‘interès 
menor al propi interès ofert en el bo). A continuació els començaven a posar als 
diferents mercats de capital, atraient els inversors tant pel rendiment propi dels 
bons com pels possibles beneficis de les accions ofertes com a prima; com 
més allunyat estava el comprador de bons del centre del grup de promotors 
menys accions rebia, per tant menys guanys potencials tenia. El grup promotor 
coordinava les vendes dels bons, i en comprava si era necessari, per crear un 
augment estable dels preus que donés confiança als futurs inversors. En 
absència de cap regulació de bons, els promotors manipulaven el seu mercat 
com a forma d’atraure nous inversors externs que els comprarien com a 
inversió fixa treient-los del mercat. Les elaborades estratègies per controlar els 
preus no només tenien com a objecte pujar el preu al màxim, sinó col·locar els 
bons com a inversió permanent, el que alliberava el capital dels promotors per 
a noves empreses, una vegada posada en funcionament l’empresa 
començaven a escriure articles a la premsa econòmica de la bona marxa dels 
negocis.202  
 
En la majoria de les iniciatives infraestructurals en les que Pearson va formar 
part, domiciliava les empreses a les ciutats de Toronto o Montreal al Canadà203, 
segons amb els capitalistes amb qui s’ajuntava. La legislació mercantil 
canadenca permetia formar empreses amb un immens capital social i el 
repartiment de la totalitat de les accions entre els promotors sense l’obligació 
de subscriure’n cap amb metàl·lic204. La regulació sobre bons i finançament de 
les companyies era molt laxa o innexistent permetent les pràctiques abans 
comentades de manipulació del mercat. A part el domicili social al Canadà 
donava una imatge financera respectable lligada a la rectitud britànica205, i tenia 

                                                 
201 Per la Mexican Light and Power es va fer una primera emissió de bons de 5 milions de 
dòlars a 30 anys al 5% d’interès que va ser adquirit al 90% del seu cost pels promotors de la 
comapanyia i posteriorment venut quan convenia per la totalitat del seu cost. ARMSTRONG, 
1984, op. cit., p. 191. 
202 NELLES, 2003, op. cit., pp. 5-8. 
203 En alguns negocis que va engegar amb col·laboració de socis no canadencs va domiciliar 
les empreses a algun estat dels Estats Units on la legislació d’empreses també era força 
permisiva amb les pràctiques financeres que duia a terme. 
204 Veure Dunn Papers, Vol. 48, H. Wauters to Dunn Oct. 17, 1913, llegit a HERTNER, 2007, op. 
cit.. 
205 HERTNER, 2007, op. cit.. Per més informació sobre la legislació d’empreses canadenca i 
comparació amb atres coetànies veure: _____, Comparative Analysis of the Company Laws of 
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la possibilitat de rebre d’aquest suport diplomàtic i comercial a països 
extrangers206. 
 
Segons l’etapa, els país i l’escala dels negocis que F.S. Pearson engega, es 
poden diferenciar diferents col·laboradors capitalistes, com es pot veure a la 
cronologia dels treballs i projectes de F. S. Pearson (Annex 1). 
 
Taula 13. Evolució dels capitalistes col·laboradors de F.S. Pearson 

Capitalista Empreses Època 
(etapa) País Abast 

territorial

Sindicat de 
Montreal i 
Halifax 

- Halifax Electric Tramways Company (1895)
- Jamaica Light and Power Company (1897) 
- Dominion Iron and Steel Company (1899)  
- Sao Paulo Tramway, Light and Power 
Company (1899)  
- Mexican Light and Power Company (1902) 

1897-
1902 
 
(1,2) 

Canadà, 
Carib, 
Brasil, 
Mèxic 

Ciutat  

Percival 
Farquhar 

- Havana Electric Railway Company (1898)  
- Rio de Janeiro Tramway, Light and Power 
Company (1904)  
- Bahia Tramway, Light and Power Company 
(1905) 
- Brazil Railway Company i Port of Para 
(1906)  
- Rock Island (1910)  

1898-
1910 
 
(1,2,3) 

Carib, 
Brasil, 
EEUU 

Ciutat i 
territori 
regional 

William 
Mackenzie  

- São Paulo Tramway, Light and Power 
Company (1899)  
- Rio de Janeiro Tramway, Light and Power 
Company (1904) 
- Mexico Tramways Company (1906)  
- Mexico North Western Railway (1909)  
- Brazilian Traction, Light and Power (1912) 

1899-
1915 
 
(2,3) 

Brasil, 
Mèxic 

Ciutat i 
territori 
regional 

   
   

Si
nd

ic
at

 d
e 

To
ro

nt
o 

James 
Dunn 

- Mexico North Western Railway (1909)  
- Rock Island syndicate (1910)  
- Medina Valley Irrigation Company (1911)  
- Barcelona Traction, Light and Power 
Company (1911) 

1909-
1915 
 
(3,4) 

Mèxic, 
EEUU, 
Barcelona 

Territori 
regional 

Font: Elaboració pròpia 
 
El sindicat canadenc 
Les empreses de Pearson eren subscrites per un grup financer format per un 
conjunt d’individus que es coneixen molt bé entre ells, i no per institucions 
bancàries o organismes oficials. Es tractava d’un grup d’homes d’empresa 
canadencs format per advocats, inversors i capitalistes que concentraven gran 
part del poder econòmic del Canadà, país on van desenvolupar els inicis de la 
seva carrera bàsicament en el camp dels ferrocarrils i les empreses de serveis. 
Primerament el grup estava dividit entre els capitalistes de Montreal i Halifax 
per una banda, i per altra banda els de Toronto. Tot i que definitivament el grup 
de Toronto va ser el que va acabar amb el domini financer de les empreses de 

                                                                                                                                               
the United Kingdom, India, Canada, Australia, New Zeland and South Africa with Memorandum 
Prepared for the Imperial Conference, 1907. Londres: 1907, rev. 1991. 
206 LIEHR, 1998, op. cit., p.621. 
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F.S. Pearson, i alguns dels capitalistes de Montreal van acabar sota la seva 
òrbita. 
Taula 14. Capitalistes de Toronto, Montreal i Halifax, i EEUU amb qui va col·laborar F.S. 
Pearson 
TORONTO MONTREAL I HALIFAX EEUU 
William Mackenzie James Ross* Henry Melville Whitney 
Geroge Cox B.F.Pearson William Collins Whitney 
James Dunn George Drummond Percival Farqhuar * 
Miller Lash E.S. Clouston  W. Lanman Bull* 
E.R.Wood J.H. Plummer   
H. M. Hubbard F.L. Wanklyn  
G. Conway Sir William Van Horne*  
Max Aitken C.H.Cahan*  
 John F. Stairs  
* Capitalistes que van acabar entrant a l’òrbita del grup de Toronto 
Font: Elaboració pròpia 
 
Quan les oportunitats d’empreses de serveis al Canadà i als Estats Units es 
van esgotar, es van convertir en exportadors de capital i tecnologia per Amèrica 
Llatina, on les grans ciutats estaven ansioses de disposar d’aquests serveis, 
establint bàsicament empreses de ferrocarrils, de generació elèctrica i de 
tramvies elèctrics207. Per tant els capitalistes canadencs no es movien a nous 
mercats per col·locar productes manufacturats o comprar matèries primeres, ni 
estaven recolzats per una potent indústria elèctrica, sinó que buscaven 
oportunitats de negocis de serveis a l’escala dels que havien dut a terme al seu 
país, recolzats per l’experiència adquirida en el camp de les empreses de 
serveis i per l’habilitat de Pearson en obres d’enginyeria de l’escala que ells es 
movien i els seus contactes amb els fabricants d’equipament elèctric. D’aquesta 
forma el capital canadenc va trobar un camí d’inversió altament rendible a fora 
de les seves fronteres.  
 
Pearson era l’enginyer i consultor que els canadencs sempre anaven a buscar, 
ja fos a la recerca de noves oportunitats o com a consultor, ja que ell era el que 
organitzava els sindicats de financers. Per tant els hi interessava tenir una bona 
relació amb l’enginyer, i tal com va dir Aitken: “no vull deixar de tenir la seva 
confiança ja que potser em deixa fora del següent negoci, i si torna a haver-hi 
un “robatori” m’agradaria estar-hi”208. William Mackenzie va ser el que va tenir 
una relació més intensa amb el Dr. Pearson convertint-se en el promotor més 
dinàmic. 
 
Pearson era l’artífex de totes les empreses que van engegar els canadencs per 
Amèrica Llatina i el Carib, de les quals les principals van ser al Brasil, a Mèxic i 
finalment a Barcelona, i estaven basades en la hidroeletricitat, de la qual 
entenien perfectament les economies d’escala que se’n derivaven. Van entrar a 
aquestes ciutats com a competidors de sistemes elèctrics ja establerts, però 
utilitzaven la tecnologia hidroelèctrica per establir els seus sistemes elèctrics de 
baix cost i adquirir així progressivament tota la competència, creant finalment 
els monopolis més grans de cada país on s’establien. Aquestes empreses eren 
                                                 
207 MORK, Randall, et al.. The Rise and Fall of the Widely Held Firm – A History of Corporate 
Ownership in Canada. Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2004, p. 21. 
208 Max Aitken to C.H. Cahan, 30 d’abril de 1906, Beaverbrook Papers, vol. 13.. Llegit a 
ARMSTRONG, 1984, op. cit., p. 191. 
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molt lucratives, però requerien una gran quantitat de capital que sobrepassava 
enormement les possibilitat d’aquests capitalistes. Tot i que el capital invertit 
pels promotors canadencs significava una proporció molt petita del total, el 
control canadenc d’aquestes empreses es basava en què mantenien la 
propietat de la majoria de les accions, mantenint així la direcció de les 
empreses, i aconseguint el capital necessari amb emissions de bons que 
adquirien inversors externs a l’operació que desconeixien les pràctiques 
financeres de l’empresa. 
 
Taula 15. Empreses creades pel grup canadenc fora del Canadà i els EEUU 
Any de 
fundació Empresa Lloc d’operació Activitat empresarial 

1896 The City of Birmingham Tramways 
Company, Ltd.  

Birmingham, 
Angalterra 

Presa del control de la 
xarxa de tramvies 

1897 The West India Electric Company  Kingston, 
Jamaica 

Electricitat (generació 
hidroelèctrica) i 
tramvies 

1898 Cuba Railroad Company  Cuba Ferrocarrils 

1899 Havana Electric Railway Company *  Habana, Cuba Tramvies 

1899 Sao Paulo Tramway, Light and Power 
Company, Limited * 

Sao Paulo, 
Brasil Electricitat i tramvies 

1899 Demerara Electric Company, tramvies 
i enllumenat  

Gerogetown, 
Guayana 
Britànica 

Enllumenat i tramvies 

1901 Trinidad Electric Company  Port-au-Prince, 
Trinidad Enllumenat i tramvies 

1902 Mexican Light and Power Company, 
Limited * Mèxic Electricitat 

1904 Guatemela Railway Company  Guatemala Ferrocarrils 

1904 Rio de Janeiro Tramway, Light and 
Power Company, Limited * 

Rio de Janeiro, 
Brasil 

Electricitat, tramvies, 
gas i telefonia 

1906 Mexico Tramways * Ciutat de Mèxic, 
Mèxic Tramvies i electricitat 

1906 
Bahia Tramway, Light and Power 
Company (incorporada a Portland, 
Maine)*  

Salvador de 
Bahia, Brasil Electricitat i tramvies 

1906 Port of Para* Para, Brasil Negoci portuari 

1908 Camagüey Electric Company  Camagüey, 
Cuba Electricitat 

1909 Mexican Northern Power Company  Mèxic Electricitat 

1909 Mexico North-Western Railway 
Company * Mèxic Ferrocarrils i fusta 

1912 Brazilian Traction, Light and Power Brasil Electricitat, tramvies, 
gas i telefonia 

 Porto Rico Railways Company, Ltd. San Juan, Puero 
Rico Ferrocarril 

 Monterrey Railway, Light and Power 
Company 

Monterrey, 
Mèxic Electricitat i tramvies 

* Empresa on va col·laborar o va promoure F.S. Pearson 
Nota: La llista no és exhaustiva però dóna la idea del mercat on actuaven els canadencs i 
l’evolució. 
Font: Elaboració pròpia amb informació extreta de MARCHILDON, Gregory P.; REGEHR, 
Theodore D.; MUSACCHIO, Aldo; READ, Ian; PIÑÓN, Jorge R.. 
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D’aquesta manera els guanys que aconseguien en aquestes promocions eren 
molt grans, i es basaven en les comissions de subscripció dels bons i accions, 
la diferència entre els interessos dels bons i els interessos dels crèdits bancaris 
per adquirir-los, en les dividends de les accions, i en la plusvàlua sobre les 
accions si decidien vendre-les (per les quals no havien pagat res) i sobre els 
bons (la major part dels quals els adquirien a terminis a la primera emissió) que 
els venien una vegada la companyia estava en funcionament i se n’havia fet la 
deguda propaganda de bons resultats financers, recuperant així el capital inicial 
invertit amb una gran taxa de retorn per a noves promocions209. Per tant 
aquests grans beneficis es podien obtenir sense invertir cap gran suma de 
capital propi. 
 

                                                 
209 HERTNER, 2007, op. cit.. 
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8. La innovació de Pearson, de la indústria elèctrica 
local al monopoli territorial 
 
Les principals empreses elèctriques que Pearson va engegar van ser al Brasil, 
a Mèxic i finalment a Barcelona. Eren empreses situades a ciutats amb un ràpid 
creixement urbà i industrial al canvi de segle, amb un incipient sistema elèctric i 
de transport esperant ser integrats en un sistema en xarxa, amb unes 
concessions hidroelèctriques properes per explotar, i un mercat llest per rebre 
una gran onada d’electricitat econòmica. 
 
Aquests escenaris van ser els que Pearson va identificar com a  favorables per 
a establir profitosos negocis elèctrics. Ell sabia l’efecte revolucionari que en 
determinades regions als principis del segle XX tenia la hidroelectricitat, que 
permetia incrementar de forma extraordinària la capacitat de generació 
disminuïnt els costos d’operació. Les empreses utilitzaven la tecnologia punta 
en generació hidroelèctrica i transmissió a llarga distància, el que permetia una 
gran capacitat de generació amb costos d’explotació ínfims, i deslocalitzar les 
fonts de generació dels centres de consum i establir xarxes d’abast regional. 
D’aquesta manera es podia cobrir un mercat enorme amb preus més baixos 
dels que existien fins llavors, el que animava la demanda a incrementar el seu 
consum (electrificant les llars i carrers i modernitzant els establiments 
industrials) i deixava grans beneficis pels promotors i per estendre i millorar la 
xarxa. 
 
La integració dels tramvies elèctrics urbans i suburbans als conglomerats 
empresarials era un dels altres trets distintius de Pearson. Els tramvies elèctrics 
eren un negoci altament lucratiu, d’inversió relativament moderada en 
comparació amb l’hidroelèctric, amb retorns de la inversió molt ràpids, i 
depenent de l’electricitat. Per tant els beneficis que aportava la seva integració 
al negoci elèctric eren molts. A nivell purament econòmic, a part de donar 
beneficis com a negoci, ajudava a finançar directament i a recolzar el 
finançament (amb emissió de bons hipotecant el seus actius) dels 
desenvolupaments hidroelèctrics, que eren de molta més envergadura i risc. I 
per altra banda, com a consumidor d’electricitat, creava una ampla i sòlida base 
de consum, que ajudava a rebaixar les tarifes, diversificava les càrregues i les 
equilibrava al llarg del dia (el consum tramviari durant el dia es compensava per 
l’enllumenat durant la nit). 
 
Però la gran diferència entre Pearson i els altres empresaris elèctrics coetanis, 
a part de la integració dels tramvies al negoci elèctric així com altres serveis 
urbans com l’enllumenat, el gas i telèfon i el bombament d’aigües per a 
l’abastament, va ser el seu afany monopolista. No parava fins que aconseguia 
dominar tot el mercat en l‘escenari on s’establia, aquest era el seu ambiciós 
objectiu des de l’inici de les empreses. Totes les infraestructures de serveis 
urbans han tingut aquesta tendència aI monopoli, és la seva naturalesa, i és 
que l’empresa més gran funcionant en monopoli, pot beneficiar-se de les 
economies d’escala, maximitzant la utilitat de les infraestructures de generació, 
les de transport en alta capacitat, i les de distribució, evitant així la duplicitat de 
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xarxes i minimitzant els costos d’explotació. Pearson aconseguia aquests 
monopolis elèctrics adquirint o enfonsant les empreses competidores, 
provocant un salt d’escala en el negoci elèctric i estenent la seva xarxa 
elèctrica per tota la regió. 
 
Establia xarxes en clau de monopoli on la venda massiva d’electricitat era 
realment el negoci, el negoci no era la venda de material elèctric o els tramvies 
i altres serveis urbans, sinó l’electricitat. Saltava les barreres de la distància en 
transport elèctric i en la generació provocant un salt d’escala, i consolidava 
nombroses elèctriques petites d’abast local en monopolis urbans o regionals. 
Les adquisicions de les elèctriques locals només responien a la voluntat 
d’implantar-se en el territori, per adquirir els clients i les xarxes de distribució de 
les poblacions que servien i crear una xarxa de capil·lartitat en el territori 
connectada a la seva potent xarxa d’alta tensió; en cap moment estava previst 
integrar al sistema les petites centrals distribuïdes per tot el territori, les quals 
es van anar tancant. De fet el cost de construcció de les plantes elèctriques i 
els embassaments sovint era molt menor que el d’adquisició de les elèctriques 
ja establertes, però gràcies a aquestes ja tenia la xarxa de distribució fins als 
consumidors establerta, en el seu projecte de monopoli. 
 
Al final de la seva carrera com a empresari de xarxes, va veure com les seves 
infraestructures van ajudar a la modernització de les ciutats (enllumenat, 
tramvies elèctrics, abastament d’aigua potable, etc.), a la industrialització de les 
regions on s’instal·lava, i finalment a desenvolupar la ciutat. D’aquest últim punt 
va intentar beneficiar-se’n a Barcelona, però la seva mort inesperada en 
l’enfonsament del Lusitània va impedir que realitzés materialment la fusió del 
negoci de monopoli de xarxes amb el negoci urbanístic. 
 

8.1. Sobre les diferències entre Pearson i els grans promotors 
elèctrics a Espanya 
 
L’electrificació de les ciutats i territoris va seguir camins diferents segons la 
mentalitat de les persones que la promovien. Com ja s’ha vist Pearson tenia 
una visió molt ambiciosa de l’electricitat, però el negoci massiu i retístic que ell 
tenia no era compartit per tots els promotors elèctrics. Analitzant tres empreses 
elèctriques espanyoles diferents, la Compañía Barcelonesa de Electricidad, la 
Hidroelèctrica Ibérica i la Energia Eléctrica de Cataluña, i comparant-les amb el 
model de Pearson, es destacaran encara més els trets característics i 
innovadors de les elèctriques que va fundar. 
 
L’electrificació d’Amèrica Llatina i, en general, els origens de les empreses 
elèctriques, estan plenament estudiades. Se n’han identificat quatre tipus que 
són el industrial satellite, la enclave company, la free-standing operating 
company i la holding company210. La primera es basava en l’establiment d’una 
empresa per part d’un productor d’equipament elèctric per establir un nou  

                                                 
210 Veure WILKINS, Mira, “Global electrification : multinational enterprise and international 
finance in the history of light and power : 1880s-1914”, Revue économique, vol. 58, núm. 1, 
gener 2007, pp. 175-190.  
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mercat per exportar, aconseguint el capital a través de col·laboradors de 
l’empresa mare; és el cas de la Barcelonesa d’AEG. La segona partia d’una 
empresa usuaria i autoproductora d’electricitat que va expandir el seu negoci 
cap al subministrament i distribució elèctrica, finançant-se amb els beneficis del 
negoci primari; és el cas de les primeres elèctriques al voltant d’empreses 
mineres o indústries tèxtils. La tercera, on s’emmarquen les empreses de 
Pearson i els canadencs, s’organitzaven integralment a un país i entraven a 
mercats estrangers de forma directa per establir una indústria elèctrica 
integrada. Finalment la holding company, que es on van tendir les dels dos 
primers tipus, consistia en una cartera d’empreses que gaudien d’una gestió 
finançament i enginyeria comunes, com el cas de Sofina (empresa belga que 
agrupava moltes empreses de tramvies arreu del món). 
 
Compañía Barcelonesa de Electricidad  
En el capítol 6.3 “La consolidació de la xarxa elèctrica local. La Compañía 
Barcelonesa de Electricidad” ja hem explicat el naixement, evolució i desenllaç 
de la  Compañía Barcelonesa de Electricidad, CBE. En aquest apartat es 
remarcaran les diferències en l’estil inversor de Pearson i el seu grup canadenc 
enfront de l’alemany alhora de crear empreses elèctriques amb capital 
estranger. El cas de Barcelona amb la CBE i la Canadenca és paradigmàtic 
tant de l’estil canadenc com de l’estil alemany, ja que tots dos reuneixen les 
característiques bàsiques dels dos grups. 
 
Dos grans companyies alemanyes, Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) 
i Siemens and Halske, van consolidar-se ràpidament com a líders mundials en 
fabricació i exportació d’equipament elèctric quan, encara als inicis de la 
tecnologia elèctrica, el mercat local se’ls hi va fer petit. A partir del 1890 van 
iniciar una política de crear empreses elèctriques a països d’Europa i America 
Llatina amb una incipient indústria elèctrica amb la finalitat que aquestes 
compressin el seu equipament elèctric i requerissin els seus serveis. La creació 
d’aquestes noves empreses requeria molt capital pel qual els fabricants 
elèctrics es van aliar amb els bancs alemanys creant organismes dedicats al 
finançament d’aquestes (entre elles Elektrobank o Sofina). 
Unternehmergeschäft (traducció: crear el propi mercat per començar nous 
negocis) és el concepte que descriu el procés utilitzat per la indústria elèctrica 
alemanya per expandir el seu mercat organitzant, finançant, equipant i dirigint 
noves empreses amb capital, gerència i enginyeria i tecnologia propis 211. 
Mitjançant aquest vehicle de negoci AEG va entrar a Barcelona fundant la CBE 
al 1889, empresa que a part de crear mercat per a l’exportació del material 
elèctric d’AEG, va modernitzar la indústria elèctrica barcelonina fins al 1911, 
amb l’entrada de Pearson. 
 
Més que dos fases en l’electrificació de Barcelona, són dos estils diferenciats 
de creació d’infraestructura elèctrica, ja que el model de Pearson ja feia més 
una dècada que s’aplicava. L’ Unternehmergeschäft és el fenomen d’inversió 
elèctrica estrangera que es coneix com a satèl·lit industrial, l’objectiu del qual 
era l’exportació del material i la tecnologia elèctrica alemanya, i com a 
conseqüència van difondre i accelerar l’electrificació en les ciutats on 

                                                 
211 HERTNER, 2007, op. cit.. 
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s’instal·laven. Tot i això, com el principal negoci era només la creció de nou 
mercat per a l’exportació industrial, es van minimitzar el costos d’implantació. 
Això es traduïa en la instal·lació de centrals tèrmiques a l’interior de ciutats amb 
un fort potencial de consum elèctric, i no en la creació d’una xarxa elèctrica 
regional eficient i de gran potència. 
 
El model de Pearson, tot i dedicar-se a la mateixa indústria, era totalment 
diferent. Primer de tot concebia la indústria elèctrica com un negoci en sí, la 
venda massiva d’electricitat era el principal objectiu de les empreses que 
promovia. Per això va recórrer a la hidroelectricitat i no a l’electricitat d’origen 
tèrmic, que li permetia una gran quantitat d’energia a baix preu i va construir 
xarxes que cobrien mercats molt més extensos, confiant amb el ràpid 
creixement de la demanda que afavoriria. Les ambicioses xarxes que 
planificava necessitaven molts més recursos financers i utlitzaven el capital 
d’una forma molt més intensiva i dinàmica. Per tant es tractava d’un negoci a 
molt més llarg termini on la importància radicava en estendre una xarxa i 
fomentar l’electrificació, en contra de la filosofia alemanya d’instal·lar els equips 
elèctrics segons la potència demandada i anar-los substituint i ampliant a 
mesura que el mercat ho demandés.  
  
Hidroeléctrica Ibérica 
La Hidroeléctrica Ibérica va ser creada al 1901 amb un capital de 20 milions de 
pessetes amb el propòsit de subministrar energia hidroelèctrica als grans 
mercats consumidors d’Espanya, un d’ells el País Basc i la regió de Bilbao. 
Juan Urrutia va ser el creador de l’empresa recolzat per la potent banca basca i 
el que va marcar les directrius d’explotació del negoci. L’estratègia d’Urrutia va 
consistir en servir només àrees amb un alt consum energètic, en explotar els 
salts hidroelèctrics més productius desenvolupant-los gradualment evitant 
l’excés en la capacitat de generació, en negociar els contractes de 
subministrament a nous consumidors abans d’incrementar la capacitat de 
generació del sistema, en fixar les tarifes a un preu lleugerament inferior al que 
s’hauria de pagar per energia d’altres fonts, i en crear un monopoli elèctric a 
llarg termini amb l’absorció d’empreses menors, amb concessions adquirides 
per sobre de la necessitat actual i un pla de futurs desenvolupaments.212 
 
La visió que tenia Urrutia sobre el negoci consistia en una indústria en la qual 
no es corria cap risc i s’obtenien grans beneficis. El negoci era subministrar 
només l’energia necessària en cada moment i a un preu moderadament inferior 
al de l’electricitat generada amb carbó, encara que molt més alt al cost de 
producció, assegurant-se així el control del mercat. Per exemple abans que 
comencessin les obres hidroelèctriques la companyia tenia contractada tota la 
capacitat de les plantes que anava a construir213. Tot i ser un pioner en el 
negoci elèctric a gran escala i crear grans sistemes elèctrics encara avui 
vigents, la seva estratègia va ser molt conservadora alhora que lucrativa, 
aprofitant-se  d’unes fonts energètiques limitades en un context on les 
alternatives com el carbó eren més cares. 
                                                 
212 ANTOLÍN, Francesca, “Global Strategies and National Performance: Explaining the 
Singularities of the Spanish Electricity Supply Industry”, Business and Economic History On-
Line, vol. 1, 2003, pp. 13-14. 
213 Ibid., p. 14. 
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El projecte d’Urrutia al País Basc va començar 10 anys abans que el de 
Pearson a Barcelona, i les similituds entre els dos són vàries. L’elecció de 
l’energia hidroelèctrica com a font base del projecte energètic, l’ús de la 
tecnologia més avançada, l’elecció per la producció massiva centralitzada en 
una zona de generació i no al costat de cada centre de consum aprofitant així 
economies d’escala, i la disponibilitat de recursos financers amb abundància. 
Però les diferències en la política comercial i de desenvolupaments són 
crucials, ja que Urrutia no volia incrementar la capacitat fins que la demanda 
assegurada no sobrepassés la instal·lada i venia l’electricitat a preus 
lleugerament inferiors a la d’origen tèrmic i no a preus molt menors similars als 
costos d’explotació, mantenint l’electricitat cara i ralentint l’electrificació de la 
regió servida. En contraposició Pearson confiava en què l’entrada massiva 
d’electricitat molt més económica que la tèrmica revolucionaria el mercat 
elèctric creant una regió altament consumidora d’energia amb molts més 
consumidors, com així va succeir, sent un negoci també lucratiu per la gran 
quantita d’energia venuda. Aquestes dos estratègies tant diferents van portar 
que en el primer pla de desenvolupaments d’Urrutia al 1901, la potència 
projectada per a les centrals hidroelèctriques que s’anaven a construir era 
només de 19.200 CV per al País Basc, menor a la capacitat instal·lada a la 
central tèrmica de Mata de la Compañía Barcelonesa de Electricidad per 
aquelles èpoques, i incomparable amb els 103.000 CV amb els que La 
Canadenca va irrompre al mercat barceloní i els 169.000 CV que contemplava 
en el seu primer cicle de desenvolupament. 
 
 

EEC 
Energía Eléctrica de Cataluña va ser constituida a Barcelona el 18 de 
novembre de 1911 amb el recolzament tècnic de la Compagnie Générale 
d’Électricité, CGE, i el finançament d’aquesta mateixa companyia i de la 
Société Suisse d’Industrie Électrique, amb 10 milions de capital social. En el 
consell d’administració hi havia, entre d’altres, Pierre Azaria de la societat 
francesa i Emili Riu, polític català i principal artífex de l’explotació hidroelèctrica 
de la Vall Fosca. L’estratègia inicial de l’empresa era el domini del 
subministrament elèctric amb energia hidroelèctrica abundant i econòmica de 
les zones de Catalunya amb més potencial elèctric, Barcelona i les comarques 
de Tarragona. Va topar de front amb les intencions del grup de Pearson, per 
això van firmar un pacte al 1913 de repartiment del mercat quedant-se EEC 
amb la part nord de Catalunya i RFE la resta. 
 
La nova empresa va iniciar les seves activitats amb dos concessions al riu 
Flamicell a la Vall Fosca i uns terrenys a Sant Adrià del Besòs. Les obres per 
als aprofitaments hidroelèctrics van començar al 18 de juliol de 1912  amb la 
contrucció de la central de Cabdella que va entrar en servei al gener de 1914 
amb una potència màxima de 26.000 CV (molt menor als 40.000 CV previstos 
al projecte de 1912). Paral·lelament va engegar la construcció de la central 
tèrmica a Sant Adrià al costat de l’àrea industrial del Poblenou, que va 
començar a funcionar al 1913 amb una potència màxima de 40.000 CV. Abans 
de 1923 la EEC va construir una central tèrmica a Vic (que va entrar en 
funcionament al 1918) i la central hidroelèctrica de Molinos també al riu 
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Flamicell (posada en funcionament al 1919). Alhora va estendre un sistema de 
transport d’alta tensió de doble circuit a 80 kV que anava de la central de Sant 
Adrià a Cabdella amb una longitud total de 174 km, i amb subestacions 
transformadores a Manresa, Sabadell i Collblanc. La seva xarxa de distribució 
de mitja tensió cobria Barcelona, el Maresme, Sabadell, Manresa, Vic i les 
comarques gironines, territoris en els quals va adquirir moltes elèctriques locals 
amb la finalitat de controlar el mercat elèctric català i constituir una xarxa de 
distribució pròpia i extensa en el territori.214 
 
La EEC va iniciar les seves activitats al mercat elèctric català al mateix moment 
que la Barcelona Traction i amb una política molt similar: subministrar enegia 
hidroelèctrica econòmica i amb abundancia a Catalunya, iniciar les obres 
hidràuliques el més aviat posible i desenvolupar-les amb la major rapidesa, 
expandir-se per tot el seu àmbit geogràfic d’actuació adquirint una gran 
quantitat de companyies elèctriques locals per tal de tenir una quota de mercat 
inicial i absorbir i integrar les xarxes de distribució i portar una agresiva política 
comercial per aconseguir nous abonats amb contractes molt ajustats fins al 
1913 quan es va firmar el pacte de amb RFE. A més en les figures de 
Montañés i Emili Riu també trobem certes igualtats com la intenció d’explotar 
hidroelèctricament rius del Pirineu per portar electricitat a Barcelona, la 
impossibilitat de trobar recolzament financer a la banca catalana, i la búsqueda 
d’aquest finançament al capital europeu, en el cas de Riu al franco-suís.  
 
Però hi ha una sèrie de diferències que van marcar el desenllàç de la 
companyia en mans del grup de la Canadenca. La EEC només va voler 
concentrar-se en la producció i venda d’electricitat, la seva escassa presència 
en el sector del transport urbà de Barcelona es resumia en una baixa 
participació a la compañía de metro Ferrocarril Metrpolitano de Barcelona a 
principis dels 20215; per tant no va enfortir el seu monopoli elèctric absorbint 
grans consumidors. A més entre el 1914 i el 1925 (moment en el qual es va 
dissoldre la companyia dins de RFE) va respondre a la demanda elèctrica amb 
energia d’origen hidràulic entre un 60 i un 80 %, la resta era d’origen tèrmic o 
comprada a altres empreses (sobretot a partir  del 1919 quan es van avariar 
dues de les tres turbines de la central de Sant Adrià)216. Comparant amb RFE 
que obtenia a la pràctica totalitat de l’energia de les seves central 
hidroelèctriques es dedueix que els costos d’explotació eren molt més elevats 
reduïnt el marge de beneficis. Les dues companyies estaven fortament 
endeutades, però la EEC no va saber mantenir la confiança dels seus creditors, 
el que va desembocar en una retirada del suport econòmic i de noves entrades 
de diners per part de la CGE, i la paralització dels programes d’inversio en 
noves infraestructures de producció i d’extensio de la xarxa. La dificultat per 
trobar recolzament financer nacional o estranger va obligar a EEC a acudir 
Unión Eléctrica de Catalunya de la Barcelona Traction, que va adquirir 
l’empresa col·locant un gran paquet d’obligacions en bolsa subscrites pel 
capital català, reemprenent-se els programes d’inversions en infraestructures. 
 
                                                 
214 ALAYO MANUBENS, 2007, op. cit., pp. 792-798; CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, pp. 87-105. 
215 CAPEL, Horacio (director). Las tres chimeneas.Volumen II, FECSA, Barcelona, 1994, p. 107. 
216 Veure quadre VIII.4 “Distribución porcentual de la energía eléctrica producida según las 
diferentes fuentes por EEC” a CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, p. 116. 
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La Barcelona Traction era un gran competidor d’EEC ja que ambdós tenien una 
estratègia empresarial similar i anhelaven el mateix mercat, però l’ambició i la 
potència financera del grup francés no era tant forta com la del canadenc, fet 
que va acabar al 1913 amb la compra del 49 % de les accions de la EEC per 
part de la Barcelona Traction, l’entrada al consell d’administració de 6 homes 
de La Canadenca dels 13 que el formaven, entre ells F.S.Pearson, i el 
repartiment del mercat català en un pacte de no agresió bastant favorable als 
interessos canadencs. Els problemes financers de la EEC no van trobar 
recolzament ni en el capital estranger ni el el nacional, i la companyia es va 
veure obligada a acudir a Union Eléctrica de Cataluña, del grup de la Barcelona 
Traction, que finalment, al juny de 1923, va adquirir la totalitat de l’empresa, i al 
1925 va dissoldre l’estructura organitzativa integrant-la a la de RFE.  
 

8.2. La xarxa elèctrica com a monopoli natural de caràcter 
territorial 
 
Les xarxes de serveis urbans segueixen un procés de concentració de capitals i 
de tendència al monopoli, descrit en tres fases. En una primera fase les petites 
companyies de serveis construeixen una xarxa ramificada des d’un punt per 
abastir una àrea limitada. La introducció d’una nova xarxa requereix una gran 
inversió de capital que permeti l’establiment d’una primera extensió que sigui 
mínimament rentable i que alhora defineixi unes pautes pel futur 
desenvolupament. No es tracta d’una visió de negoci a curt termini, ja que en 
l’etapa inicial els conectats estableixen un club minoritari, sinó més aviat d'un 
posicionament estratègic de cara al futur cobriment del mercat potencial que 
asseguri a l’operador el control espai-temps de la seva xarxa en el territori217.  
 
En una segona fase es formen malles connectant les xarxes ramificades. En 
aquesta interconnexió de xarxes, els operadors entren en lluita per conquistar 
el mercat, i comença a donar-se el fenomen de concentració de capitals i fusió 
d’empreses amb les respectives xarxes. Paral·lelament hi ha una extensió 
massiva de la xarxa a ser apropiat el seu ús pel cost social, i l’empresa s’entén 
com una gestora d’abonats degut a l’increment dels usuaris que accentua el 
valor de la gestió. I finalment, a la tercera fase, hi ha una concentració 
monopolista en mans d’una sola empresa de tota la xarxa i inclús d’altres 
xarxes de serveis. Arribats a aquest punt es gestiona la xarxa des d’una visió 
global i racionalitzada, i inclús es prepara un salt d’escala i la introducció de 
nous operadors.218 
 
Com s’ha pogut veure a la primera part del treball, les empreses de Pearson 
s’emmarquen a cavall de la segona i la tercera fase, o completament a la 
tercera fase. En el cas de les ciutats de Sao Paulo, Mèxic i Rio de Janeiro 
Pearson irromp en el mercat urbà aconseguint el monopoli elèctric i de tramvies 
                                                 
217 MAGRINYÀ, Francesc, “Urbanisme de les xarxes: instrument de lectura de l’ecosistema 
urbà”. A: RUEDA, S. (ed.), La ciutat, ecologia urbana. Girona: Universitat de Girona, 1998, p. 
43. 
218 HERCE, Manuel; MAGRINYÀ,  Francesc. La ingeniería en la evolución de la urbanística, 
Barcelona: Departament d’Infraestructures del Transport i Territori, UPC, Edicions UPC, 2002, 
pp. 39-45. 
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en pocs anys (a Rio a més també monopolitza el gas i la telefonia), i al cap del 
temps les seves empreses aconseguiran el monopoli regional, a Brasil amb la 
creació del holding Brazilian Traction, Light and Power Company, i a Mèxic 
controlant tota la zona centre de la República. En el cas de Barcelona 
aconsegueix el monopoli elèctric de tot Catalunya així com tota la xarxa de 
tramvies elèctrics i el ferrocarril de connexió amb el Vallés. 
 
Revisant la història i desenvolupament de les xarxes de serveis a Barcelona 
podem veure clarament aquesta evolució cap al monopoli. La Sociedad 
General de Aguas de Barcelona va consolidar-se com a operadora en monopoli 
de la xarxa d’abastament d’aigua a Barcelona i rodalies al 1895, després 
d’absorbir el seu competidor més directe, la Empresa de Aguas Subterráneas 
del Río Llobregat, així com gran part de les companyies creades a partir de 
1870 basades en l’aprofitament de pous locals, i infraestructures com el Rec 
Comtal i la portada d’aigües de Dosrius (Mataró).219 
 
Al 1883 les companyies de gas de la ciutat comtal, la Catalana de Gas i la Gas 
Lebón ja s’havien repartit el mercat, la primera amb el consum domèstic i 
industrial i la segona amb l’enllumenat, produïnt-se finalment la fusió al 1923220. 
Pel que fa a les xarxes de tramvies l’evolució a Barcelona no va ser molt 
diferent de la majoria de les ciutats, diferenciant-se tres etapes, una primera de 
1896 a 1905 on les diferents xarxes de tramvies s’anaven interconectant entre 
elles aprofitant el canvi de tracció animal a tracció elèctrica, quedant finalment 
tres grans companyies, la segona de 1905 a 1912 on l’empresa Tramways de 
Barcelone va adquirir tota la xarxa explotant-la en règim de monopoli221, i la 
tercera on aquesta xarxa va ser adquirida per la Barcelona Traction al 1912, 
fent el salt més enllà de Barcelona al començar la construcció del ferrocarril 
elèctric del Vallès i conformant un grup de monopoli de serveis conjuntament 
amb l’electricitat. 
 
En el camp de l’electricitat, el primer intent d’introducció a Barcelona l’any 1882 
per part de la Sociedad Española de Electricidad no va tenir molt bon resultat. 
La Compañía Barcelonesa de Electricidad al 1894, aprofitant el canvi a la 
tecnologia trifàsica va adquirir l’empresa i va estendre la xarxa per tot el pla de 
Barcelona sense competència directa, però sí amb concurrència de la xarxa de 
gas. Però és a partir de 1911 amb la creció simultània de la Barcelona Traction, 
Energía Eléctrica de Cataluña i Catalana de Gas y Electricidad (aquesta última 
promoguda per les empreses gasistes per fer front a l’energia elèctrica) quan 
comença la lluita per la consecució del monopoli elèctric de Catalunya, que 
s’acaba amb l’adquisició de EEC per part de la Barcelona Tractional 1923, 
disfrutant aquesta última del monopoli elèctric català fins al 1935 (la Catalana 
degut a retrassos en el programa de desenvolupaments hidroelèctrics no havia 
pogut erigir-se com a un competidor real, i no ho farà fins al 1935). 
 

                                                 
219 MAGRINYÀ, Francesc, “Tendències històriques en l’extensió de les xarxes de transport i 
comunicacions”. A: Barcelona i les telecomunicacions. Cable, urbanisme i globalització, 
Barcelona: Aula Barcelona, Quaderns d’estudi, 2001, p. 71. 
220 HERCE, M., PINÓS, J., “Las infraestructuras de servicios urbanos”, Revista OP. Ingenieria y 
Territorio, Barcelona, núm. 49, 1999, pp. 92-99. 
221 MAGRINYÀ, 2001, op. cit., p. 72. 
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Com s’ha vist totes les xarxes de serveis urbans neixen com a monopoli o 
tendeixen a ell, tot i que amb escenaris de diferent escala i amb diferents 
cronologies. Així les xarxes d’aigua, gas i tramvies van evolucionar fins a un 
monopoli d’àmbit urbà, acabant els processos d’adquisicions quan una 
empresa es feia amb el control de la xarxa barcelonina. Per altra banda la 
disputa pel monopoli de la xarxa elèctrica va començar quan el mercat que 
estava en joc era Catalunya, i no va parar fins que una de les tres companyies 
inicials van aconseguir-ne el monopoli. La xarxa elèctrica, com a xarxa tendeix 
al monopoli, però no ho fa només en un àmbit urbà sinó que acaba constituïnt 
monopolis territorials. Aquesta xarxa té caràcter territorial i no només purament 
urbà, el seu àmbit de negoci és un territori, una regió sencera i no només la 
ciutat més gran i industrialitzada de la regió.  
 

8.3. L’evolució del model de monopoli elèctric territorial de 
Pearson 
 
Durant la seva intensa carrera implantant xarxes elèctriques i d’infraestructures 
arreu, F.S.Pearson va anar aportant elements en el seu model d’implantació 
d’aquestes, arribant a Barcelona amb el model més madur.  
 
Com hem vist a la primera part del treball va passar per 4 etapes abans 
d’arribar al seu model definitiu d’establiment de xarxes. Una primera (1887-
1889) on encara tota la cadena del negoci elèctric, des de la font (en aquest 
cas el carbó per generar electricitat) fins al consumidor final, sent enginyer en 
cap en l’electrificació i explotació de les principals empreses de tramvies 
elèctrics dels EEUU i Canadà, on aprèn tots els coneixements relacionats amb 
la nova font energètica i la capacitat de revolució en tots els nivells que guarda 
a dins, i crea els contactes amb els principals fabricants i desenvolupadors de 
tecnologia elèctrica dels EEUU, amb els quals dissenyarà durant tota la seva 
carrera els esquemes elèctrics més moderns utilitzant l’última tecnologia. En 
aquesta etapa també crea consumidors intensius d’energia elèctrica per 
garantir el negoci energètic, lligant el negoci de la font energètica amb el dels 
seus consumidors, i capitalitzant sota un mateix grup el cicle del negoci 
energètic. Per tant coneix i articula els principals operadors del negoci elèctric. 
  
A la segona etapa (1889-1904) aposta pels grans desenvolupaments 
hidroelèctrics com a font energètica massiva ja que identifica l’energia 
hidràulica com la millor font per generar el tipus d’electricitat que desitja 
(abundant, econòmica i sense limitacions) que li permet fer un salt d’escala i 
crear monopolis en la generació. Reconeix el seu client com les grans ciutats, i 
en el període inicial d’expansió industrial és allà on centra el seu negoci, i 
combina dins dels seus grans grups, empreses tramviàries grans consumidores 
d’electricitat (així com altres serveis intensius en l’ús elèctric), d’aquesta 
manera el seu negoci domina bona part del mercat elèctric des de la generació 
fins al consum, però sense transpassar les fronteres de la ciutat.  
 
A la tercera etapa (1906-1912) es distanciarà de l’electricitat però no de les 
xarxes infraestructurals, però el canvi del model d’implantació de xarxes radica 
en el canvi d’escala, ja que estableix tot un territori d’abast regional (i fins i tot 
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continental) com a objecte del seu negoci. En aquest cas emprèn la difícil 
empresa de constriur i monopolitzar grans xarxes ferroviàries, d’irrigació i de 
serveis i d’altres infraestructures d’àmbit supraurbà, sempre lligant-les al control 
de part dels seus usuaris (com en el cas dels tramvies i l’electricitat) per a 
garantir-ne el negoci; l’establiment d’empreses subsidiàries al servei de la xarxa 
és el que li permet  desenvolupar-la i madurar-la de forma prematura per 
garantir-ne l’ampli negoci.  
 
Finalment a l’última etapa (1911-1915) és quan arriba a Barcelona amb el 
model d’implantació elèctrica més madur. En aquesta última fase evolutiva ja 
ha establert el territori regional com a negoci, traspassant els àmbits purament 
urbans al reconèixer l’abast natural de la xarxa elèctrica. Retorna al negoci de 
generació hidroelèctrica massiva en monopoli però distribuïda en tot un territori 
a l’heredar l’experiència de les xarxes territorials de l’etapa anterior. L’ampli i 
intens desenvolupament de xarxa que planteja s’aguanta durant les etapes 
inicials amb negocis subsidiaris al servei del desenvolupament de la xarxa, ja 
que l’horitzó del gran negoci elèctric és a més llarg termini a l’augmentar 
l’escala de l’actuació i a l’haver d’esperar a la revolució que produirà la 
introducció massiva d’electricitat. Per tant continua lligant sota el mateix grup 
empresarial el negoci de generació amb el de consum a l’adquirir els tramvies 
urbans i al promoure la construcció d’un ferrocarril suburbà, que serà el que 
permetrà l’extensió de la ciutat de Barcelona i la seva explosió industrial pel 
Vallès. A més intenta lligar el negoci de xarxes infraestructurals amb el 
d’urbanització, sempre al servei del negoci elèctric, aprofitant-se de les 
plusvàlues que generen les seves xarxes. 
 
Es pot observar al resseguir la trajectòria de les empreses que va establint que 
el model que aplica sempre té la mateixa base: imagina el sistema de 
generació elèctrica més eficient basat en l’hidroelectricitat per a una ciutat o 
regió amb una industrialització latent, adquireix paral·lelament les concessions 
de trams de rius amb potencial hidroelèctric (sovint en mans d’especuladors, 
locals o no) i la principal empresa elèctrica així com altres subsidiàries més 
petites, firma algun tipus de contracte amb grans consumidors elèctrics inclús 
abans d’iniciar les obres, i inicia sense dilacions les obres hidràuliques i 
elèctriques de generació i de transmissió amb un ritme frenètic. El model 
d’implantació de Pearson no admet demores, ja que d’aquesta manera amb 
menys d’un any després de la seva arribada, i inclús abans de posar-se en 
funcionament els complexos hidroelèctrics, ja ha revolucionat el mercat elèctric 
de la regió on s’ha establert i ha despertat una demanda que es trobava en 
latència i la deixa llesta per adquirir l’electricitat en el moment que arribi. 
Després d’aquests primers moviments ràpids i precisos arriba el moment 
d’adquirir les xarxes de tramvies urbanes i suburbanes així com d’altres serveis 
urbans, i d’aconseguir el monopoli del mercat elèctric absorbint o enfonsant les 
empreses competidores gràcies a les tarifes més econòmiques, la millor 
estratègia empresarial i l’abundància elèctrica que obté utilitzant la millor gestió 
i tecnologia. 
 
A més presenta dos invariants al llarg de la seva carrera, que tot i ser dos 
aspectes fonamentals de la personalitat de les seves actuacions sovint el 
portaran a crisi de major o menor envergadura. El primer és la creença que tot 
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es podia fer a base de capital i tecnologia. El segon és la capitalització dels 
beneficis de les seves xarxes, tant des de la vessant del gestor com de l’usuari. 
En el primer cas el va portar a constants disputes amb els seus financers, ja 
que ell pretenia fer tota l’actuació de cop per irrompre al mercat amb la màxima 
potència, en front de fer un desenvolupament gradual, com li demanaven per 
mantenir un cert equilibri economico-financer on els retorns de l’explotació de la 
xarxa poguessin compensar parcialment el desenvolupament d’aquesta. En el 
segon cas, el que era una ajuda a les etapes inicials de la xarxa, creant ell 
mateix els consumidors de base inicials, de vegades s’enquistava durant anys 
impedint que la xarxa agafés la profunditat necessària. Aquesta simbiosis que 
creava entre l’empresa elèctrica i les empreses consumidores de força motriu 
va permetre que les dificultats inicials fossin menors. Però el problema arribava 
quan a part de fer un monopoli de la xarxa, feia un monopoli del seu ús. Aquest 
és el cas de Mèxic amb el centre miner El Oro, que va continuar durant molts 
anys sent el principal comsumidor de la hidroelectricitat de Necaxa, amb les 
tarifes més aventatjades i dificultant que la industria del país entrés de ple a 
l’electrificació, que sí era de veritat el gran negoci. 
 
Però tot i utilitzar sempre la mateixa base, a major o menor escala, el model 
que aplica va madurant i tornant-se cada cop més complex i perfeccionat: 
comença al 1897 amb la petita hidoelèctrica que construeix a Jamaica 
juntament amb els inversors canadencs on comprova amb èxit la bondat tant 
de l’energia hidroelèctrica com de la simbiosi amb els tramvies elèctrics urbans 
de Kingston i acaba aconseguint el petit monopoli. Segueix a Sao Paulo al 
1899 on reprodueix exactament el cas de Jamaica però a una escala força més 
gran, tot i que també urbana. A continuació va a Mèxic al 1902 on uneix la seva 
gran central hidroelèctrica de Necaxa amb la Ciutat de Mèxic i els centres 
miners propers amb una xarxa de transmissió de molt llarga distància però 
lineal, augmenta l’escala de generació, i s’introdueix al negoci dels serveis 
urbans de bombament d’aigua per a abastament i de tramvies urbans i 
suburbans dels que aconsegueix el monopoli. A Mèxic, però, ja experimenta els 
problemes de gestar un negoci elèctric purament urbà sense tenir en compte 
una xarxa de penetració al territori, només servint als grans consumidors. A Rio 
de Janeiro, al 1904, calca el model de Mèxic però unint també el monopoli dels 
serveis urbans de gas i telefonia, tot i que per motius indirectes per aconseguir 
la concessió que necessitava. I finalment, després de fer un canvi d’escala i 
intentar cobrir regions senceres amb infraestructures ferroviàries, acaba a 
Barcelona al 1911, amb un monopoli elèctric amb una xarxa que cobreix tot 
Catalunya salvant distàncies de centenars de quilòmetres, unes preses i 
centrals elèctriques capaces de generar una quantitat d’energia extraordinària, 
el monopoli de la xarxa de tramvies de Barcelona, i la construcció d’un 
ferrocarril suburbà amb la intenció d’ampliar la ciutat de Barcelona més enllà 
dels seus límits naturals i promoure’n la seva ràpida industrialització; tot sota la 
visió del gran negoci elèctric que s’amagava darrera de la xarxa elèctrica 
regional, i amb la denominació de la Canadenca. 
 
El model de Pearson en la seva fase més madura el trobem a Barcelona, on 
sap realment l’impacte territorial que tenen les seves infraestructures tant 
elèctriques com ferroviàries, i l’escala on es mou l’òptim del negoci. El pas que 
va fer a l’última etapa va ser el d’entendre el caràcter territorial i no només 
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purament urbà de la xarxa elèctrica. Però la seva ambició ja va més enllà 
d’obtenir el monopoli elèctric, de tramvies i si s’escau, d’altres serveis urbans, i 
planteja una organització territorial amb la que vol capitalitzar el creixement de 
la ciutat de Barcelona participant directament en la nova urbanització als afores 
de la ciutat, però sobretot promoure el desenvolupament industrial amb vistes a 
un negoci elèctric altament lucratiu a llarg termini. 
 

8.4. Comparació de l’experiència de Pearson a Mèxic i 
Barcelona, de la ciutat al territori 
 
L’implantació de la Mexican Light and Power Company i de la Barcelona 
Traction ja han estat explicades a la primera part del treball. Aquí exposarem 
els fets segons els quals es pot afirmar que l’objecte de negoci de Pearson, tot i 
ser el mateix en les dues empreses (la venda massiva d’electricitat), va 
evolucionar en el seu model d’implantació de la ciutat al territori. 
 
Quan Pearson i els canadencs engeguen l’empresa mexicana al setembre de 
1902, l’enginyer planteja un negoci inicial molt ambiciós amb un 
desenvolupament hidroelèctric de 110.000 cavalls de potència de generació en 
la seva primera fase, paral·lelament a la capacitat de la tèrmica adquirida a 
Ciutat de Mèxic. Al cap de 3 anys, al desembre de 1905, ja està en marxa la 
central amb una capacitat de 40.000 CV i s’acaba de completar aquesta 
primera fase al 1914. La distància que havia de superar la línia de transmissió 
en línia recta era de 150 km, i la seva longitud total, amb el ramal que arribava  
fins a les mines, de 275 km, utilitzant una tensió de 80 kV. Paral·lelament a la 
ràpida posada en marxa de les obres compra la principal elèctrica establerta a 
Ciutat de Mèxic, la Mexican Electric Works amb una central tèrmica a 
Nononalco d’uns 20.000 CV de potència amb previsions d’ampliar, plantejats 
de reserva en l’esquema de generació elèctrica. En aquesta primera fase es 
recolza en dos grans consumidors que són les mines de El Oro i els tramvies 
urbans i suburbans del Districte Federal, i planteja l’àrea de negoci a la Ciutat 
de Mèxic i el Districte Federal, per tant l’abast territorial real de la seva xarxa és 
urbà i es centra a la ciutat amb el Districte Federal, amb una àrea de 1479 km2.  
 
Aconsegueix el monopoli de facto a Ciutat de Mèxic quan arriba la 
hidroelectricitat per primer cop al 1906, al cap de 3 anys de la fundació de 
l’empresa, a l’absorbir i enfonsar la competència que quedava, i el monopoli 
legal al Districte Federal per concessió federal al 1907. Tímidament va firmant 
contractes de subministre en ciutats per on passa la seva línia de transmissió 
(pràcticament en línia recta de Necaxa a la Ciutat), aixi al 1906 entra a Puebla i 
al 1910 a Pachuca. No serà fins al 1928, anys després de la seva mort, quan 
l’empresa que va fundar, després de moltes compres puntuals i dilatades en el 
temps, es fa amb el control i monopoli de la zona centre del país, que incloïa tot 
el Districte Federal i part dels estat de Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, 
Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Michoacán i Veracruz, amb una àrea de 
negoci de 32.011 km2. 
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Taula 16. Comparació de les característiques tècniques dels desenvolupaments  
hidroelèctrics de Pearson a Mèxic i a Barcelona 
 MÈXIC BARCELONA
Presa d’alçada màxima (m) 56 92
Capacitat d’embassament (hm3) 171,2 366,9
Longitud de canals i túnels hidràulics (km) 32 29,7
Salt hidràulic màxim aprofitat (m) 444 82
Potència màxima (CV) 110.000 169.000
Distància al principal centre de consum (km) 148 123
Tensió utilitzada per a la xarxa de transport (kV) 80 110
Font: Elaboració pròpia 
 
Quan Pearson engega la Barcelona Traction a Catalunya al 1912, ja sap que 
l’escala òptima on es mou el negoci de la xarxa elèctrica és la territorial. Per 
tant amb aquesta visió pren totes les decisions de desenvolupament de la 
xarxa des de la seva fase inicial. El seu plantejament inicial és el de generar 
302.000 CV en una primera fase, 3 vegades més que a Mèxic ja que ara el 
territori que ha de cobrir és tot Catalunya. Aquesta capacitat va quedar 
mermada degut a que no va poder fer-se el control de la concessió per 
construir la presa i central de Fayón, en mans d’un especulador anglès que 
havia col·laborat en les etapes embrionàries del projecte. D’aquesta manera 
van aconseguit generar 103.000 CV al 1916 amb les centrals de Seròs i Talarn, 
i 169.000 quan la de Camarassa ja es trobava completament operativa (central 
que alguns anys més tard va ampliar la seva capacitat amb 22.000 CV més).  
 
També des de l’etapa inicial la xarxa de transport elèctric en alta tensió es va 
plantejar de 110 kV i amb un doble circuit que confluïa a Barcelona i cobria tota 
la meitat sud de Catalunya. La primera part de la xarxa que es va construir era 
de 227 km i tenia forma de T, unint les centrals de Seròs i Talarn a Camarassa, 
des d’on sortia la línia elèctrica que en línia recta arribava a Barcelona, i ja 
estava operativa al 1914. I al 1916 es va construir la segona línia que tancava 
el circuit, amb una llargada de157 km i que arribava a Barcelona pel sud sortint 
de Seròs i passant per Reus.  
 
Paral·lelament a les construccions va adquirir l’empresa elèctrica més important 
de Barcelona, la Compañía Barcelonesa de Electricidad amb la central tèrmica 
de Mata (amb una potència d’uns 30.000 CV, amb previsions d’ampliar, 
plantejats de reserva en l’esquema de generació elèctrica) i la xarxa de 
distribució i el control del mercat de bona part de Barcelona. Però a diferència 
de Mèxic també va adquirir ràpidament, entre 1911 i 1913, un seguit 
d’elèctriques locals disperses per tota la meitat sud de Catalunya amb la 
finalitat de controlar tot el territori, inclús abans de l’arribada de l’hidroelectricitat 
i la integració a la xarxa elèctrica regional. El fet de només desenvolupar la 
xarxa per la meitat sud de Catalunya és perquè l’empresa Energía Eléctrica de 
Cataluña va iniciar el seu programa de desenvolupament hidroelèctric amb 
xarxa d’escala territorial al mateix moment que la Barcelona Traction. Pearson 
va firmar un pacte de no agressió que consistia en un repartiment territorial del 
mercat de Catalunya (la meitat sud per la Barcelona Traction, la meitat nord per 
EEC), però per altra banda, ja al 1913, va adquirir la meitat de les accions de 
l’empresa competidora amb les conseqüents cadires a la taula directiva, tot i 
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que el desenvolupament de la xarxa de les dues empreses va ser independent. 
El monopoli de facto del mercat elèctric català l’aconsegueix al 1923 quan 
absorbeix la totalitat de EEC, la dissol i integra la seva xarxa, tenint el 
controld’un territori de 32.144 km2 
 
Figura 95. Comparació dels plans d’extensió de la Mexican Light and Power Company al 
1922 i de la Barcelona Traction al 1912 

 
Font: Elaboració pròpia  
 
Comparant les figures del pla d’extensió de la xarxa d’alta tensió de les dues 
companyies es veu clarament el caràcter marcadament territorial de la xarxa 
catalana des de l’inici, caràcter que en el cas mexicà no es dóna fins al pla 
d’extensió del 1922. 
 
A Mèxic va aconseguir el monopoli urbà en 3 anys, i la Mexican va arribar al 
regional al cap de 26. A Catalunya en 2 anys ja tenia una espècie de monopoli, 
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tot i que en dos xarxes, que va acabar fusionant al cap de 12 anys. La 
diferència en el model d’implantació de la xarxa elèctrica és el que condiciona 
el temps d’arribada al monopoli territorial, ja que com hem vist, una visió 
ambiciosa, coneixent sempre les possibilitats del negoci, va permetre estendre 
la xarxa amb molts menys anys i beneficiar-se realment de les economies 
d’escala des de l’inici de l’empresa. 
 
És interessant observar com l’escala del seu negoci a Mèxic, que va començar 
sent urbana al Districte Federal amb 1.479 km2, va acabar tendint (després de 
la seva mort) al territori ocupant la zona centre del país amb 32.011 km2, tenint 
1.215 km2 la suma del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat, i 
32.114 km2 tot Catalunya. Per tant sembla que es constata que l’escala òptima 
de les xarxes elèctriques als inicis de la hidroelectricitat era la regional.  
 
Pel que fa a la xarxa de tramvies elèctrics suburbans que Pearson tenia tant a 
Mèxic com a Barcelona, en el primer cas gestionats per la Mexico Tramways 
Company i en el segon per Ferrocarriles de Cataluña, es constata la mateixa 
àrea d’influència de les dues. Ja amb la xarxa de tramvies elèctrics urbans 
consolidada, el salt territorial que es fa amb els tramvies elèctrics suburbans és 
a les poblacions a uns 20 km de la ciutat. 
 
Figura 96. Comparació de l’extensió de la xarxa de tramvies elèctrics suburbans entre 
Ciutat de Mèxic i Barcelona 

Font: Elaboració pròpia 
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9. La construcció de ciutat al servei del negoci elèctric 
 
L’objectiu d’aquest capítol no és demostrar que les xarxes de serveis són les 
que ajuden a estendre la ciutat sobre un territori, el recolzament sobre les quals 
és el que construeix nova ciutat, sinó què va portar a Pearson, com a empresari 
de xarxes, a intentar entrar en aquest negoci. 
 
Pearson veu el negoci elèctric com el més potent de tots, i subordina totes les 
altres activitats al bon rendiment del negoci principal. D’aquesta manera a 
Barcelona, a part de comprar la xarxa de tramvies urbans per donar una base 
sòlida al consum elèctric, engega la construcció del ferrocarril elèctric del 
Vallès, que serà el que possibilitarà l’explosió industrial del Vallès i el seu 
consum elèctric massiu. En la mateixa línia plantega el negoci urbanístic al 
voltant de la línia de ferrocarril, ja que sap que si la línia fracassa la venda 
d’electricitat a llarg termini es veurà molt mermada. Per tant la seva intenció 
d’urbanitzar Collserola al voltant de la línia de ferrocarril respon a la necessitat 
de crear uns bons resultats d’explotació per al negoci ferroviari, i que d’aquesta 
manera, aquesta peça del negoci elèctric funcioni a la perfecció al servei del 
negoci elèctric. 
 

9.1. La ciutat jardí dins de l’evolució de la construcció de la 
ciutat recolzada sobre les xarxes de serveis. 
 
A partir del segle XIX, amb la revolució 
industrial i el començament d’introducció 
de xarxes de serveis urbans, és quan neix 
la ciutat moderna que trenca les seves 
fronteres tradicionals per estendre’s sobre 
el territori, tot i que segons diferents 
paradigmes en funció del període històric i 
la seva xarxa associada, i ja sigui de 
forma compacta, continua o no, o 
fragmentada. En aquest context de ciutat 
moderna, l’extensió de grans 
infraestructures elèctriques i la instal·lació 
de xarxes de serveis urbans en general, 
són un procés d’acumulació de capitals 
fixes que generen valor sobre el sòl i li 
donen la possibilitat de transformar el seu 
ús. D’aquesta manera els empresaris de 
xarxes de serveis tenen poder per 
construir ciutat, i l’apliquen segons els 
seus interessos econòmics. 
 
 
 
 

Figura 97. Diagrama de Howard sobre la 
correcta expansió de la ciutat 

   Font: SOLÀ-MORALES, 1997. 
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La ciutat jardí s’emmarca dins del periode de 
civilització racional, a la primera fase de la 
segona etapa, on, des d’una visió retística, 
les xarxes que predominen són l’elèctrica i la 
de tramvies, que descriuen un tipus de ciutat 
compacta no continua. Aquesta segona 
etapa de la civilització racionalista està 
caracterizada per la introducció a les ciutats 
de l’energia elèctrica, que va cambiar la 
topologia de les relacions i també l’escala del 
territori. En front d’un esquema de ciutats 
compactes, associades a les xarxes d’aigua i 
de gas que permetien una creixement per 
estirament d’aquestes, les xarxes elèctriques 
van permetre, per primera vegada, la 
possibilitat d’una extensió del territori de 
forma difusa, permetent a les activitats 
industrials deslocalitzar-se dels grans centres 
urbans i localitzar-se en posicions 
relativament autònomes de les fonts 
d’energia. En aquest marc es van planificar 
nous assentaments al voltant de la ciutat 
central en un procés d’extensió de les ciutats 
en conurbació sobre eixos lineals (la ciutat 
lineal recolzada sobre línies de ferrocarril, 
Soria 1882) i sobre nous pols satèl·lits 
(ciutats jardí al voltant de les estacions de 
ferrocarril, Howard 1898) desenvolupats 
principalment durant la primera meitat del 
segle XX.222  
 
La ciutat jardí és un dels tipus d’ordenació 
més potents de la ciutat moderna i la forma 
de creixement residencial per excelència. 
Howard proposa aquest model com a solució 
per encaminar el creixement sense límit de 
les grans ciutats, que van engolint els pobles 
del seu entorn. Per evitar aquest problema es 
planteja l’urbanisme organiscista, que sosté 
la necessitat de conservar una extensa zona de terreny agrícola i de bosc al 
voltant de cada ciutat. Llavors el creixement d’aquesta es canalitza mitjançant 
la creació de nuclis acotats en extensió i tamany, satèl·lits de la ciutat principal, 
connectats a aquesta pel ferrocarril elèctric. Aquest nuclis són els que es 
construiran segons la forma de creixement urbà de ciutat jardí, on la 

                                                 
222 HERCE, Manuel, MAGRINYÀ,  Francesc. La ingeniería en la evolución de la urbanística, 
Barcelona: Departament d’Infraestructures del Transport i Territori, UPC, Edicions UPC, 2002, 
pp. 15-21. 

Figura 98. Model urbanístic i 
relació amb el model territorial. 

Font: MAGRINYÀ,  2002. 
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parcel·lació i la urbanització es fan juntes en una primera etapa, i l’edificació, de 
tipus unifamiliar aïllat o agrupada en poques unitats, posteriorment223.  
 
 
La urbanització del pla de Barcelona lligada a la xarxa de tramvies 
urbans  
El servei públic de tramvies va iniciar-se a Barcelona l’any 1872 amb tracció de 
sang, a l’inaugurar-se una línia entre el Pla de la Boqueria i el barri de Gràcia, 
amb l’objectiu d’unir amb una estructura radial els diversos pobles al voltant de 
la ciutat224. La tracció animal era cara i poc eficient, i quan al 1899 es va 
començar a introduir l’electricitat no va tenir competidor, expandint-se 
ràpidament per a totes les línies existents i ampliant notablement la xarxa i la 
capacitat, així com el nombre d’usuaris: al 1900 el sistema tramviari de 
Barcelona havia transportat 39,96 milions de passatgers i pel 1912 91,6 
milions225. La tardança en la introducció de l’electricitat va ser motivada per la 
insistència municipal en estimular la competència mitjançant concessions a 
companyies diferents, el que dificultava la creació d’una xarxa coherent i 
rendible i la creació de grans grups monopolístics amb recursos suficients per a 
introduir la nova tracció226. 
 
Figura 99. Concentració de la xarxa de tramvies en mans de 3 companyies  

 
Font: ALEMANY, 1986. 

                                                 
223 SOLÀ-MORALES, Manuel de, Las formas de crecimiento urbano, Barcelona: Laboratori 
d’Urbanisme, Edicions UPC, 1997, pp. 185-195. 
224  ALEMANY, Joan; MESTRE, Jesús. Els transports a l’Àrea de Barcelona, Barcelona, TB, 
1986. 
225 CAPEL, 1994, op.cit., vol. 1, p. 156. 
226 MARTÍNEZ LÓPEZ, Alberto. Capital extranjero y estrategias empresariales: un análisis 
comparativo en el transporte urbano de Madrid y Barcelona, 1871-1948. Coruña: Universidad 
de Coruña, 2006, pp. 17-25. 
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Un grup de financers belgues i alemanys encapçalat per Sofina, va adquirir 
durant el 1904 les companyies de tramvies de Barcelona The Barcelona 
Tramways Co. Ltd (amb 17 km de xarxa i que ja havia començat una unificació 
de diverses línies), la Tranvías de Barcelona a Ensanche y Gracia (amb 5,5 
km) i la Compañía Nacional de Tranvías unificant sota la mateixa direcció tota 
la xarxa adquirida, i al 10 d’agost de 1905 van consituir a Brusseles la societat 
Les Tranways de Barcelone com a empresa explotadora de la xarxa. A partir de 
1904 és quan comença el procés d’unificació de la xarxa de tramvies, 
caracteritzada per la convergència de petites societats en 3 grans companyies i 
la distribució de l’espai entre aquestes: la companyia de San Andrés y 
Extensiones domina la part est, la Barcelona Tramways el centre y la 
Companyia General de Tramvias la zona oest.  
 
Figura 100. Xarxa de tramvies de Barcelona amb el projecte de línies d’autobús al 1933. 

 
Font: Proyecto de líneas de autobús,1933. Arxiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
caixa 0912603, FC Catalunya i Sarrià, Assessoria Jurídica. Exp.80 Ayuntamiento. 
 
Finalment, qui va acabar guanyant la partida va ser la Tramways de Barcelone, 
que va absorbir les altres empreses de tramvies de la ciutat, i pel 1910 ja 
controlava la totalitat de la xarxa de tramvies de Barcelona i rodalies227. 
L’electricitat necessària era subministrada per la Barcelonesa, també d’AEG, 
així adquiria el fluiïd a tarifes més reduïdes i ajudava a l’eficiència de la tèrmica 
de Mata d’AEG al compensar la càrrega dels consumidors industrials de dia 
amb l’enllumenat de nit228. Al 1913 la Barcelona Traction va adquirir de Sofina 

                                                 
227 CAPEL, 1994, op.cit., vol. 1, p. 84. 
228 HERTNER, 2007, op. cit. 
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una gran part de Les Tramways de Barcelona, passant a tenir-ne el contol, però 
quan la xarxa ja estava unificada.  
 
Figura 101. Vista parcial de la part baixa de la plaça Catalunya a principis de segle XX 

 
Font: www.fototeca.cat 
 
Els tramvies jugaran un paper clau dins del Pla Cerdà per estructurar el 
creixement intern de la ciutat, marcant sobre la seva xarxa per on havia d’anar 
el desenvolupament de l’Eixample. La xarxa de tramvies, lligada a l’elèctrica, va 
ser la inductora de la urbanització del pla de Barcelona durant el periode de 
1890-1920. 
 
L’expansió de Barcelona sota la forma de ciutat jardí 
La necessitat de trobar resposta als aspectes nocius de la industrialització (la 
contaminació atmosfèrica, la densificació dels teixits residencials i 
l’empobriment de les condicions d’habitabilitat), va portar a l’urbanisme de 
Barcelona a plantejar una nova organització territorial seguint parcialment les 
teories urbanístiques elaborades a les grans ciutats industrials d’Europa i dels 
Estats Units. La zonificació és l’instrument sobre el qual es fonamentava 
aquesta nova organització, que planteja abandonar l’estructura multiús de 
coexistència d’activitats en un mateix edifici del Pla Cerdà, per especialitzar els 
sectors de la ciutat segons el seu ús, ja que la producció industrial requereix 
superfícies cada cop més grans, és més contaminant i per tant incompatible 
amb l’habitatge, i s’alimenta d’una gran quantitat de mà d’obra a la que s’ha de 
garantir un ràpid accés al lloc de treball229. En aquest sentit és on venen les 
propostes tant de Pearson com, en part, del Pla Jaussely, emplaçant el comerç 
i els serveis en espais representatius i centrals, la residència en terrenys secs i 
ben ventilats, i la indústria en zones planes allunyades de les zones 
residencials però ben comunicades: el centre històric pel primer grup, 
Collserola pel segon i el Vallès pel tercer, tot gràcies a l’efecte estructurant del 
ferrocarril del Vallès de Pearson.  
 
A la primera dècada del segle XX, gràcies a la implantació del tramvia elèctric, 
es van produir a Barcelona diversos intents de construir sobre els turons i als 
vessants de Collserola segons el model de ciutat-jardí. El model va ser importat 
i promogut a Barcelona basicament per Cebrià de Montoliu, que va anar a 
Anglaterra al 1901 a conèixer l’experiència de Howard sobre aquest nou model 
de creixement. El seu llibre titulat La Ciudad Jardín de 1912, presenta una 
                                                 
229 FERRER, Albert, “La ciutat que arriba de fora: la contribució externa a la construcció de 
Barcelona”, Barcelona metròpolis mediterrània, núm. 62, tardor 2003. 



 

124 

proposta de ciutat jardí, amb una concepció orgànica de la ciutat, de tamany 
limitat i condicionada a les possibilitats naturals de l’entorn per a fixar el seu 
creixement, encaminada a la rehabilitació territorial sota principis ecològics, 
higienistes, igualitaris i d’autosuficiència, intentant impulsar un nou urbanisme 
que acabi amb l’oposició camp – ciutat230. 
 
Paral·lelament a la xarxa tramviària del Pla de Barcelona en mans de les grans 
empreses de capital internacional, la societat anònima El Tibidabo, constituïda 
al 1898 amb capital català, propietat del Dr. Andreu, va construir al 1901 un 
tramvia (el Tramvia Blau) i un funicular que donava accés a la zona del 
Tibidabo, amb la intenció de promoure la urbanització de l’Avinguda Tibidabo i 
la muntanya amb el model de ciutat-jardí. La societat també tenia una planta 
elèctrica i generava el fluid per a l’enllumenat de la urbanització i pels seus 
tramvies, que finalment va ser absorbida per la Barcelonesa al 1913231.  Per 
altra banda la burgesia catalana també va intentar dur a terme el projecte 
residencial del Park Güell en mans de Gaudí amb el mateix model, entre el 
1908 i el 1910. 
 
Figures 102 i 103. Ciutat jardí El Tibidabo i Park Güell. 

 
Font: SOLÀ-MORALES, 1997. 
 
Aquests primers intents no van tenir un gran èxit inicial, i no va ser fins anys 
més tard, a partir del 30, i amb els Ferrocarril de Catalunya de F.S. Pearson ja 
ben consolidats, quan es van dur a terme les primeres grans urbanitzacions 
amb aquest model a Collserola i els seus vessants. 
 

9.2. Les infraestructures de Pearson com a motor 
d’urbanització, els precedents del model de Barcelona 
 
Ja des dels primers negocis tramviaris en els que Pearson havia participat 
havia pogut comprobar el gran impacte que tenien aquestes infraestructures en 
el desenvolupament urbà. El primer encontre el va tenir al 1889 a Boston com a 
enginyer en cap de la West End Street Railway Company, empresa tramviària 
també que promovia nous barris als afores de la ciutat de Boston recolzats 
sobre la seva xarxa. Més endavant a Sao Paulo a partir del 1899, la Light va 
arribar a acords amb companyies immobiliàries col·laborant amb diversos 
lotejos extenent-hi la seva xarxa de tramvies i proveïnt l’enllumenat i el servei 
                                                 
230 BOHIGAS GUARDIOLA, Oriol, “Societat Cívica Ciutat Jardí: el territori com a problema”, 
Aportacions catalanes en el camp de la urbanística i de l'ordenació del territori, des de Cerdà 
als nostres dies, 2007, pp. 93-109. 
231 CAPEL, 1994, op. cit., vol. 1, p. 146. 
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elèctric, serveis bàsics per a poder fer el negoci urbanístic. A Rio de Janeiro al 
1904 va veure com les companyies històriques de tramvies ja feia anys que 
promovien nous barris als afores de la ciutat connectats gràcies a nous ramals 
de la xarxa.  
 
Per altra banda el seu amic i company de negocis William Mackenzie, havia 
desenvolupat al Canadà una experiència similar obtenint grans beneficis. 
Mitjançant la seva companyia Canadian Northern Railway (empresa ferroviària 
amb seu a Toronto) va concebre al 1910 i construir al 1912 un ferrocarril 
elèctric que enllaçava el centre de la ciutat de Montreal amb els extensos 
terrenys del nord sense urbanitzar, perforant un túnel de 5 km al Mount Royal 
que separava les dues zones. En aquests terrenys on de sobte s’havia 
incrementat de forma molt notable la plusvàlua urbana, va construir el 
desenvolupament residencial en forma de ciutat jardí Town of Mount Royal. 
Amb aquest ferrocarril va aconeguir obrir la ciutat cap al nord esquivant les 
companyies de tramvies del centre de la ciutat i obtenint grans beneficis tant 
pel negoci immobiliari, urbanitzant els nous terrenys del nord, com pel posterior 
“commuting” de les afores residencials al centre financer. Aquest túnel, com el 
de Ferrocarriles de Cataluña travessant Collserola, encara està en servei232. 
 
Figura 104. Plànol del projecte de Mackenzie de ciutat jardí de Town of Mount Royal 
connectat amb ferrocarril elèctric per un túnel amb Montreal 

Font: http://www.kosmoid.net/planning/adams 
 
Però va ser a Mèxic on va veure com els lotejadors anaven creant noves 
colònies al voltant de les línies suburbanes que enllaçaven la ciutat amb els 
pobles circumdants. La diferència entre aquest cas i els anteriors mencionats 
és que aquí el creixement de la ciutat es recolzava sobre la xarxa de tramvies 
suburbans preexistent, i no eren nous ramals construïts per extensió de la 
xarxa existent amb la única finalitat d’arribar a territoris per urbanitzar. La 
construcció de la ciutat es basava en omplir els espais interurbans que 
quedaven entre la gran ciutat i els nuclis industrials o rurals satèl·lit, poblacions 
fins a uns 20 km de distància unides amb tramvia com Azcapotzalco, Tacuba, 
Guadalupe, Tacubaya, Mixcoac, San Ángel, Coyocán i Tlalpan. 

                                                 
232 http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Royal_Tunnel 
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La Ciutat de Mèxic es trobava en l’època en un període de creixement molt 
important i la construcció de ciutat era efervescent. Els tramvies suburbans 
reduïen la fricció de l’espai, augmentant l’accessibilitat de la perifèria, fet encara 
més remarcable a partir de 1900 amb la introducció de la tracció elèctrica, el 
que va originar la formació de nombrosos nous fraccionaments al voltant de les 
vies. Els empresaris de noves colònies trobaven el recolzament perfecte per a 
les seves noves promocions sobre els eixos de la xarxa de tramvies suburbans 
que connectava la Ciutat amb els pobles del voltant, que passaven per 
extenses zones verges, llestes per a urbanitzar233. 
 
Taula 17. Creixement de la Ciutat de Mèxic entre 1900 i 1930 
Any Població % sobre el total de 

la República 
% increment Superfície urbana 

(km2) 
1900 541.500 3,98  27,5 
1910 720.800 4,75 33,1 40,1 
1921 906.100 6,32 25,7 46,4 
1930 1.226.600 7,43 34,4 86,1 
Font: Elaboració pròpia amb base de CAMPOS ARAGÓN, 2005. 
 
Els principals actors i beneficiaris d’aquest ràpid creixement van ser els grans 
terratinents que actuaven de fraccionadors (que sovint tenien lligams amb les 
esferes de poder), i no les empreses de tramvies com passava a altres ciutats 
com Rio de Janeiro. Aquests empresaris s’aprofitaven de les infraestructures 
de serveis existents, tant públiques com privades, per fer el màxim negoci. 
Algunes de les pràctiques que duien a terme eren primer urbanitzar espais 
allunyats de la ciutat i posteriorment, una vegada revaloritzat el terreny, 
urbanitzar els espais intersticials. També venien parcel·les sovint sense els 
serveis urbans mínims, només amb l’accés bàsic, a l’espera que els propis 
habitants o l’Ajuntament els posés.  
 
La literatura al respecte de la construcció de la Ciutat de Mèxic és molt extensa, 
i fent un breu repàs és fàcil establir de forma directa la correlació directa entre 
la xarxa de tramvies i la construcció de la majoria de les noves colònies234. 
 
Les corrents urbanístiques europees de de l’època també van arribar a Mèxic. 
Es pot observar com després dels primers primers fraccionaments (lotejos) a 
partir del 1850 recolzats amb els tramvies i ferrocarrils, s’acaba evolucionant 
cap a les tipologies urbanitzadores de ciutat jardí a partir del 1920. Cal apuntar, 
però, que aquest tipus de colònies en ciutat jardí només estaven destinades a 
les classes més benestants. 
 

                                                 
233 DOLORES MORALES, Maria , “La expansión de la ciudad de México en el siglo XIX. El caso 
de los fraccionamientos”. A: MORENO TOSCANO, Alejandra (Ed.), Investigaciones sobre la 
historia de la ciudad de México, vol. I. Ciutat de Mèxic: Departamento de Investigaciones 
Históricas, INAH, 1974, pp. 74-80. 
234 Veure: JIMÉNEZ MUÑOZ, Jorge H. La traza del poder. Historia de la política y los negocios 
urbanos en el distrito federal. México D.F.: CODEX, 1993; BERRA STOPPA, Erica. La 
expansión de la ciudad de México y los conflictos urbanos. 1900 – 1930. Tesis para doctor en 
historia. Ciutat de Mèxic: Centro de Estudios Históricos, Colegio de México, México, 1982; 
MORENO TOSCANO, Alejandra (ed.). Ciudad de México: Ensayo de construcción de una 
historia. Ciutat de Mèxic: Departamento de Investigaciones Históricas, INAH, 1978 
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Figures 105, 106, 107 i 108. Projectes d’urbanització de colònies a Ciutat de Mèxic entre 
els anys 1858 i 1926 

 
Colònia Nueva Tacubaya, 1858                              Colonia del los Arquitectos, 1859 
Font: MORALES, 2000.                                           Font: MORALES, 2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colònia Lomas deChapultepec, 1921                      Colònia Hipódromo Condesa, 1926 
Font: LOMBARDO, 1997.                                        Font: LOMBARDO, 1997. 
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Figura 109. Plànol del Districte Federal de Mèxic, 1929 

 
Font: LOMBARDO, 1997. 
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Figura 110. La construcció de la Ciutat de Mèxic fins al 1930 recolzada en la xarxa de tramvies suburbans 
 

 
Font: Elaboració pròpia en base a: JIMÉNEZ MUÑOZ, 1993; FÉRNANDEZ, 1910. 
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Tot i aquesta extensa experiència, Pearson continuava sent un empresari de 
xarxes de serveis, per tant concebia la finalitat de les seves empreses en els 
serveis, i en última instància les repercusions territorials que tenien les xarxes. 
La construcció de ciutat no era la finalitat de les seves xarxes, però si va 
apendre que generaven plusvàlues de les que se’n podia beneficiar. D’aquesta 
manera, quan va arribar a Catalunya, va planificar el sistema d’electrificació 
més eficient, i una peça del projecte era el ferrocarril del Vallès amb la finalitat 
de comunicar Barcelona amb els nuclis industrials, a part de ser un gran 
consumidor elèctric. Aquest ferrocarril, però, obria unes grans possibilitats 
urbanístiques que coneixa al permetre construir l’espai interurbà que 
travessava, i és aquí on volia participar de la plusvàlua que aportava el seu 
ferrocarril al travessar Collserola. 
 

9.3. L’intent de Pearson de colonitzar Collserola i el Vallès 
 
Uns anys més tard dels primers intents de colonitzar les vessants de Collserola 
per part de la burgesia catalana, F.S. Pearson reprèn el projecte de creixement 
residencial de la ciutat cap a Collserola. Després de totes les experiències 
viscudes d’urbanització al voltant de les seves infraestructures, és a Barcelona 
on intenta ser un actor principal d’aquest creixement urbà, podent així participar 
dels beneficis del negoci. Sota la frase que va pronunciar en una memorable 
sessió matutina de treball al 1911 al cim del Tibidabo amb la producció 
industrial catalana als seus peus i en ple funcionament “Em quedo amb el 
projecte, Montañés. Ja no es troben perles com aquesta en el món”235 Pearson 
ja va visionar una altra empresa exitosa com les que havia engegat fins llavors, 
però amb unes certes diferències.  
 
Quan arriba a Barcelona Pearson ja sap que l’acumulació de capitals sobre el 
sòl, combinant convenientment les xarxes de serveis elèctrics i ferroviàris, dóna 
la clau per al negoci urbanístic d’aquell sòl. La potència de les primeres per 
garantir la força motriu pels tramvies i zones industrials en creixement i de les 
segones per reduir la fricció que l’espai oposa al moviment, és el que permet 
organitzar un territori i fer negoci urbanístic. Fruit de les seves experiències i les 
de Montañés planteja l’establiment d’unes grans centrals hidroelèctriques 
connectades a una extensa xarxa elèctrica que donarà servei a la zona 
industrial de Barcelona i el Vallès, i torna a lligar a l’empresa els grans 
consumidors elèctrics (els ferrocarrils i tramvies, de vital importància) però a 
més lliga aquest monopoli de serveis a la urbanització de Collserola. 
 
El negoci elèctric a Barcelona era prometedor, i una de les peces claus del 
projecte que havia dissenyat Montañés era el ferrocarril elèctric de comunicació 
directa entre Barcelona i el Vallès, i en un futur amb Europa gràcies a l’ample 
de via internacional. Però el projecte tenia una visió molt més general que la 
pròpia urbanització o el negoci elèctric i contemplava un pla d’ordenació 
territorial on les infraestructures elèctriques i les ferroviàries eren el suport tant 
del creixement urbà com del desenvolupament industrial. Arrel de les trobades i 

                                                 
235 MORET, Xavier. Dr. Pearson. L’home que va portar la llum a Catalunya. Barcelona: 
Columna, 2004, p. 30. 
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reflexions amb Montanyès, Pearson dissenya una zonificació elemental per a 
Barcelona de gran abast territorial. Situa els serveis i el comerç a la Ciutat Vella 
i a l’Eixample, la residència als dos vessants de Collserola i la indústria a la 
plana del Vallès, allunyada del centre urbà. Amb aquesta intenció la Barcelona 
Traction va constituir la societat Ferrocarriles de Cataluña a principis de 1912, 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”236. Pearson creia molt més rendible servir els afores de la ciutat en 
creixement que no la ciutat antiga ja construïda omplint els petits espais encar 
que urbanitzar, ja que les plusvàlues que es podien generar eren molt majors. 
 
Així, paral·lelament als desenvolupaments per a l’arribada massiva d’electricitat 
que donarà la tracció a les seves infraestructures ferroviàries i servirà per 
impulsar el creixement industrial al Vallès, inicia la construcció d’una línia de 
ferrocarril que enllaça la Plaça Catalunya amb Sabadell i Terrassa, les 
principals ciutats industrials del Vallès, de la mateixa manera que havia vist a 
Mèxic. Aquesta línia, que ajudarà al desenvolupament industrial del Vallès i 
d’aquesta manera a ampliar les possibilitats del gran negoci elèctric, obre per 
primera vegada la ciutat de Barcelona al Vallès i travessa la serra de 
Collserola, creant les condicions necessàries per urbanitzar una gran franja al 
voltant de la línia. En vistes a aconseguir el triple objectiu de negoci que 
plantejaven el ferrocarrils va adquirir el tram de Plaça Catalunya a Sarrià, i al 
1917 es va inaugurar la continuació fins a Les Planes i Sant Cugat, al 1919 el 
ferrocarril va arribar a Terrassa i al 1922 a Sabadell. 
 
El fet és que l’extensió de la ciutat de Barcelona urbanitzant les vessants de 
Collserola que Pearson visionava al voltant de la línia de ferrocarril només es 
concretarà parcialment unes dècades més tard, a partir dels anys 30 quan la 
línia ja feia 10 anys que funcionava, amb les urbanitzacions de les Planes, la 
Floresta Pearson, Valldoreix o Bellaterra. La precipitada mort de Pearson a 
l’enfonsament del Lusitània al 1915, va truncar el projecte de construcció de 
ciutat a Collserola i va disminuir l’abast del seu pla d’electrificació. A partir de la 
seva mort, l’equip directiu que el substitueix sembla no tenir la mateixa visió del 
negoci. I és que els únics inversors que entenien tant bé com Pearson el negoci 
del monopoli de xarxes de serveis i l’impacte urbà que podien significar eren els 
canadencs, però arribats al tamany d’inversió i endeutament que requeria 
l’empresa de Barcelona, la capacitat financera dels canadencs no era ni de bon 
troç suficient. Això va provocar l’entrada de capital Europeu, centrat 
exclusivament en aconseguir ràpids i quantiosos retorns a partir d’empreses 
elèctriques i ferroviàries d’ambició més limitada, repetint l’èxit del model 
aconseguit a Mèxic i a Brasil. 
 
 
 
 

                                                 
236 BT: Interim Report, 1 de desembre de 1913, pàg. 9. Llegit a: CAPEL, 1994, op. cit., vol. 2, p. 
32. 



 

132 

Figura 111. Urbanització que es va projectar al voltant de l’Estació de Ferrocarriles de 
Cataluña a Sabadell. 

 
Font: Urbanización que se proyecta en los alrededores de Sabadell, 1932. Arxiu de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, caixa 0913304, FC Catalunya Sarrià, Assessoria Jurídica. 
Terrenys. “Urbanización Sabadell”. 
 
Figura 112. Fullet de propaganda de venda de solars urbanitzats a Bella-Terra 

 
Font: Arxiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, caixa 0916102, FC Catalunya Sarrià. 
Explotació instal·lacions fixes, estacions. Carpeta Baixador de Bellaterra 1929-1957. 
 
 
 
 
 
 
 



 

133 

Figura 113. Plànol d’extensió de la urbanització de Bellaterra 1929-1957 

 
 
 
 
Però els plans de negoci de Pearson eren a més llarg termini, amb l’articulació 
d’una empresa elèctrica i de ferrocarrils suburbans com a embrió d’un esclat 
industrial i urbà segons les pautes de la seva organització territorial, on el gran 
negoci era la venda massiva d’electricitat, els tramvies i el ferrocarril eren una 
peça clau del negoci elèctric (tant com a propis consumidors com a vehicles de 
comunicació per l’expansió industrial), i la urbanització al voltant del ferrocarril 
es plantejava al servei de la infraestructura. 
 

Font: Arxiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, caixa 0916102, FC Catalunya Sarrià.
Explotació instal·lacions fixes, estacions. Carpeta Baixador de Bellaterra 1929-1957. 
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10. Conclusions 
 
La tecnologia elèctrica relacionada amb el corrent altern que va aparèixer a 
finals del segles XIX i principis del XX va ser la que va permetre explotar els 
grans recursos hidràulics allunyats dels centres de consum i trencar la 
dependència espacial de la generació i el consum i la dependència energètica 
del carbó. Però això va suposar la necessitat d’implantació de grans centrals 
hidroelèctriques i de grans xarxes elèctriques per a cobrir les llargues 
distàncies entre les centrals i els principals consumidors i per a atendre 
territoris en ple desenvolupament industrial. 
 
En aquest context de revolució energètica és on apareix el Dr. Frederick Stark 
Pearson, un enginyer dels EEUU vinculat a les altes esferes financeres del 
Canadà i d’Europa que va fer realitat alguns dels més importants aprofitaments 
hidroelèctrics del món. Pearson era una personalitat indiscutible tant des del 
punt de vista tècnic com del financer, sent un expert en els camps de la 
generació hidroelèctrica, la transmissió a llarga distància i l’aplicació de 
l’electricitat, gràcies a la magnitud dels sistemes elèctrics que va promoure, que 
implicaven l’enginyeria i la tecnologia elèctrica més avançades del moment així 
com una gran movilització de capital per al seu finançament. 
 
La implantació dels sistemes elèctrics en un territori requeria grans quantitats 
de capital amb un ús molt intensiu i en forma d’inversió inmobilitzada. Les 
preses amb tot el seu parament d’equipament hidroelèctric eren la part més 
visible de les necessitats financeres dels projectes, però els sistemes requerien 
la implantació de les llargues línies de transport elèctric cobrint el territori fins 
als centres de consum, així com l’estensió de les xarxes de distribució fins 
arribar als consumidors i les estacions transformadores per adaptar la tensió. 
Era un procés continu, ja que una vegada construïts els sistemes, s’havein 
d’estendre fins a noves zones i incrementar la capacitat per atendre la nova 
demanda, el que significa noves centrals, més mallat de les xarxes, etc. A més, 
els empresaris elèctrics havien d’assegurar el monopoli del mercat, que era el 
que permetia aconseguir les economies d’escala gràcies a les quals el negoci 
funcionava. Aconseguir el monopoli implicava haver d’absorbir o enfonsar tota 
la competència i promoure una industrialització basada en l’ús de l’electricitat 
en front d’altres fonts energètiques, així com pròpies indústries intensives en 
consum elèctric com tramvies, mines o enllumenat elèctric. Els grans 
contractes de subministrament elèctric eren on es recolzava l’esquema financer 
del desenvolupament de les companyies. A totes aquestes necessitats de 
financiació s’havia de sumar el propi cost del capital, que esdevenia un factor 
molt important en empreses tant endeutades a llarg termini. 
 
Pearson i el seus col·laboradors canadencs aconseguien el finançament 
necessari per als seus grans desenvolupaments hidroelèctrics primerament 
dels grans capitals canadencs, i quan es va esgotar la capacitat inversora 
d’aquests, dels mercats de capitals més importants del moment: Londres, 
Brussel·les, París o Nova York. Per aconseguir-los utilitzaven tots els 
instruments financers que la legislació permetia, movent-se inclús al límit 
d’aquesta. Sovint amagaven informació als inversionistes o feien certes 
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operacions financeres que permetien que el valor de les empreses i la seva 
rendabilitat es mantinguessin alts per tal de mantenir la credibilitat davant dels 
mercats, tot i tenir en realitat una situació força delicada. La domiciliació de les 
empreses al Canadà no era un fet gratuït, la legislació del país en matèria 
d’empreses era de les més laxes del moment, a més gaudient d’aquesta 
manera del bon nom de les finances de la corona britànica. A més, la confiança 
que els mercats tenien dipositada sobre el grup de Pearson  permetia 
aconseguir el finançament necessari encara que una empresa no tingués uns 
grans resultats. És bastant probable que sense aquesta engiyeria financera cap 
projecte de gran escala hagués pogut tirar endavant amb la magnitud que 
Pearson va fer que evolucionessin. 
 
Pearson entenia perfectament com funcionava l’economia d’una companyia 
hidroelèctrica de l’escala on ell es movia, i per tant sabia que en aquesta escala 
l’empresa es podia endeutar molt fortament i continuar sent altament rendible a 
llarg termini: les xarxes que estava implantant sobre el territori eren les pròpies 
impulsores d’una industrialització que donaria negoci durant molts anys. Amb la 
hidroelectricitat podia incrementar la capacitat de generació disminuïnt els 
costos d’operació en front de la generació tèrmica a base de carbó, el que li 
permetia cobrir un gran mercat amb tarifes més baixes, i alhora animava a la 
demanda a incrementar el seu consum, retroalimentant el sistema. Aquesta 
confiança en la tecnologia hidroelèctrica de gran capacitat i en les xarxes 
territorials que s’en deriven va ser la que li va permetre forjar els grans 
sistemes elèctrics de Sao Paulo, Ciutat de Mèxic, Rio de Janeiro i Barcelona.  
 
Pearson va establir aquests grans sistemes elèctrics a principis dels segle XX a 
ciutats amb un ràpid creixement urbà i industrial, amb un incipient sistema 
elèctric i de transport esperant ser integrats en un sistema en xarxa, amb unes 
concessions hidroelèctriques properes per explotar, i un mercat llest per rebre 
una gran onada d’electricitat econòmica. Però el fet distintiu que Pearson va 
aportar a la indústria elèctrica va ser la consecució del monopoli en la 
generació i la distribució elèctriques als mercats on s’instal·lava. Establia xarxes 
en clau de monopoli on la venda massiva d’electricitat era realment el negoci i 
no la venda de material elèctric o els tramvies i altres serveis urbans, com van 
fer la majoria dels pioners d’aquesta indústria. Provocava un salt d’escala en la 
generació gràcies a la hidroelectricitat, consolidant les nombroses petites 
empreses elèctriques d’abast local en monopolis urbans o regionals. 
L’adquisicions de les elèctriques locals només responia a la voluntat 
d’implantar-se en el territori, per adquirir els clients i les xarxes de distribució. 
En cap moment tenia previst integrar al sistema les petites centrals distribuïdes 
per tot el territori, les quals tancava tant bon punt la xarxa que abastien era 
integrada al sistema. Sovint el cost de construcció de les plantes elèctriques i 
els embassaments era menor que el d’adquisició de les elèctriques ja 
establertes, però aquestes adquisicions eren imprescindibles per posicionar-se 
al mercat i aconseguir el monopoli, que era la clau del negoci. 
 
Pearson, per tant, va desenvolupar un model d’implantació de xarxes 
elèctriques. En aquest treball s’ha resseguit la seva trajectòria establint unes 
etapes evolutives que el van portar a formularel model definitiu. En una primera 
etapa, del 1887 fins al 1898, coneix i articula els diferents operadors de les 
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xarxes energètiques, des de la generació fins al consum. Aquí articula la 
primera empresa elèctrica per al servei d’enllumenat a Somerville, 
Massachusetts (1887) i per la xarxa de tramvies a Kingston, Jamaica (1897), 
treballa de consultor electrificant les xarxes de tramvies a Boston (1889) i a 
Nova York (1894), uneix totes les mines de carbó millorant-ne la seva eficiència 
a Cap Breton, Nova Escòcia, Canadà (1893) i aplica aquesta font energètica a 
la tracció tramviària i altres usos intensius en l’ús energètic a Halifax i Sydney, 
Nova Escòcia, Canadà (1895). A la segona etapa, del 1899 al 1904, articula 
grans xarxes elèctriques basades en la generació hidroelèctrica i establint 
grans ciutats com a objecte del seu negoci i aconseguint-ne el monopoli, on 
també va vincular la xarxa urbana de tramvies elèctrics per crear una àmplia i 
sòlida base de consum. Aquí crea les grans empreses elèctriques, encara avui 
operatives, de Sao Paulo (1899), Ciutat de Mèxic (1902) i Rio de Janeiro 
(1904). A la tercera etapa, del 1906 al 1912, deixa el negoci elèctric i fa un salt 
d’escala espacial impulsant grans infraestructures ferroviàries, irrigadores i 
finalment també elèctriques, cobrint tot un territori també en clau de monopoli. 
Aquestes empreses pels EEUU, Mèxic i tot Sudàmerica una altra vegada 
combinen la infraestructura amb els seus usuaris, creant una base de consum 
on es recolzava la infraestructura. Finalment, a l’última etapa de 1911 a 1915 
(quan mor a l’enfonsament del Lusitània), és quan arriba a Barcelona amb el 
model completament desenvolupat i crea la Barcelona Traction. Aquí crea un 
monopoli elèctric d’abast regional amb tot Catalunya com a àmbit de negoci, 
aconsegueix el monopoli de la xarxa de tramvies de Barcelona, i promou la 
construcció del ferrocarril del Vallès.  
 
Es pot observar al resseguir la trajectòria de les empreses més importants que 
va establir que el model que aplica sempre té la mateixa base: imaginava el 
sistema de generació elèctrica més eficient basat en l’hidroelectricitat per a una 
ciutat o regió amb una industrialització latent, adquiria paral·lelament les 
concessions de trams de rius amb potencial hidroelèctric (sovint en mans 
d’especuladors, locals o no) i la principal empresa elèctrica així com altres 
subsidiàries més petites, firmava algun tipus de contracte amb grans 
consumidors elèctrics inclús abans d’iniciar les obres, i iniciava sense dilacions 
les obres hidràuliques i elèctriques de generació i de transmissió amb un ritme 
frenètic. El model d’implantació de Pearson s’havia de desenvolupar amb la 
màxima celeritat, ja que d’aquesta manera amb menys d’un any després de la 
seva arribada, i inclús abans de posar-se en funcionament els complexos 
hidroelèctrics, ja havia revolucionat el mercat elèctric de la regió on s’establia i 
havia despertat una demanda que es trobava en latència i la deixava llesta per 
adquirir l’electricitat en el moment que arribés de forma massiva. Posteriorment 
adquiria les xarxes de tramvies urbanes i suburbanes així com d’altres serveis 
urbans. Els tramvies eren un negoci altament lucratiu i d’inversió relativament 
moderada en comparació amb l’hidroelèctric, que Pearson utilitzava per 
recolzar el negoci elèctric, tant com a gran consumidor, com ajudant 
directament a finançar els desenvolupaments hidroelèctrics, ja fos amb els 
propis beneficis com amb emissions de bons hipotecant els seus actius. 
Finalment aconseguia el monopoli del mercat elèctric a l’enfosar o absorbir la 
competència. 
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Figura 114. Comparació de les xarxes elèctriques establertes per Pearson  

 
Font: Elaboració pròpia 

Línia de transport 
elèctric 
Subestació 
Embassament 
Canal 
Planta hidroelèctrica i 
subestació 

BARCELONA

CAMARASSA 

TALARN 

123 km 

SERÓS 

SOSSÍS 

RIO DE JANEIRO

LAJES 
75 km 

NECAXA 

148 km 

CIUTAT DE MÈXIC 

PARNAHYBA 

33 km 

SAO PAULO
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Però tot i utilitzar sempre la mateixa base, a major o menor escala, el model 
que aplica va madurant i tornant-se cada cop més complex i perfeccionat: 
comença al 1897 amb la petita hidoelèctrica que construeix a Jamaica 
juntament amb els inversors canadencs on comprova amb èxit la bondat tant 
de l’energia hidroelèctrica com de la simbiosi amb els tramvies elèctrics urbans 
de Kingston i acaba aconseguint el petit monopoli.  
 
Segueix a Sao Paulo al 1899 on reprodueix exactament el cas de Jamaica però 
a una escala força més gran, tot i que també urbana, sent la primera 
experiència de la ciutat com a negoci elèctric.  
 
A continuació va a Mèxic al 1902 on fa un salt al territori però només per buscar 
les fonts hidroelèctriques, construïnt la central hidroelèctrica de Necaxa  d’una 
gran capacitat de generació allunyada de Ciutat de Mèxic. Uneix la central amb 
la Ciutat de Mèxic i els centres miners propers (com a grans consumidors de 
base) amb una xarxa de transmissió de molt llarga distància però lineal,  i 
s’introdueix al negoci dels serveis urbans de bombament d’aigua per a 
abastament i de tramvies urbans i suburbans dels que n’aconsegueix el 
monopoli. A Mèxic, però, ja experimenta els problemes de gestar un negoci 
elèctric purament urbà sense tenir en compte una xarxa de penetració al 
territori, només servint els grans consumidors.  
 
Taula 18. Taula comparativa de les principals magnituds inicials de les empreses 
hidroelèctriques engegades per Pearson. 
 Sao Paulo 

(1899) 
Mèxic  
(1902) 

Rio de Janeiro 
(1904) 

Barcelona 
(1911) 

Població de la principal 
ciutat servida  

240.000 
(1900) 541.000 (1900) 730.000  

(1904) 
587.000 
(1910) 

Àrea servida (km2) 1.522 1.479 1.182 32.114 
Capacitat de generació 
(CV) 12.200  110.000 84000 169000  

Distància de la central a 
la ciutat principal (km) 33 km 148 75 123 

Valor dels bons subscrits  
inicialment (dòlars) 4.000.000 5.000.000 4.000.000 4.000.000 

(lliures) 

Valor de la segona 
subscripció de bons  - 

Refinançada 
per la Mexico 
Tramways Co. 

- 20.000.000 
ptes (1913) 

Font: Elaboració pròpia 
 
A Rio de Janeiro, al 1904, 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 tramvies 
a la monopolització dels serveis urbans, tot i que continua tenint la ciutat com a 
negoci.  
 
I finalment, després de fer un canvi d’escala i intentar cobrir regions senceres 
amb infraestructures ferroviàries i d’irrigació, i al concebre la dificultat de tenir la 
ciutat com a únic client, acaba a Barcelona al 1911. En aquesta última 
empresa, ja entenent que el negoci elèctric era d’abast territorial i no urbà, lliga 
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els coneixements d’alta generació hidroelèctrica amb els de xarxes territorials. 
Construeix una gran infraestructura hidràulica molt allunyada del principal 
centre de consum que era Barcelona, amb les respectives centrals elèctriques 
capaces de generar una quantitat d’energia extraordinària; esten una xarxa que 
cobreix tot Catalunya, i no només la gran ciutat consumidora, i aconsegueix el 
monopoli elèctric de tot el territori, també combinant el negoci amb la xarxa de 
tramvies de Barcelona (de la qual també n’obté el monopoli), i la construcció 
d’un ferrocarril elèctric fins al Vallès. El pas que va fer en aquesta última etapa 
va ser el d’entendre el caràcter territorial i no urbà de la xarxa elèctrica, i la 
revolució que introdueix, tant industrial com urbana, juntament amb el ferrocarril 
elèctric com a actor principal del pla d’electrificació. Amb aquesta intenció 
planteja una organització territorial on el ferrocarril elèctric del Vallès n’és 
l’estructurador, ampliant la ciutat de Barcelona més enllà dels seus límits 
naturals i promovent-ne la seva ràpida industrialització, tot sota la visió del gran 
negoci elèctric que s’amagava darrera de la xarxa elèctrica regional. 
 
Figura 115. Pla de desenvolupament de Ferrocarriles de Cataluña, S.A.  

 
Font: CAPEL, 1994 vol. 2. 
 
L’últim pas que no va poder realitzar va ser el de lligar la construcció de ciutat 
al negoci elèctric. A Barcelona, ja conscient de les plusvàlues urbanes que 
generaven les seves infraestructures ferroviàries, planteja la intenció d’entrar a 
la urbanització de Collserola gràcies al ferrocarril del Vallès. Aquest fet responia 
a l’intent de crear tant un consumidor de base per al seu ferrocarril, com de 
beneficiar-se de les plusvàlues que introduïa al trencar l’expandir les fronteres 
urbanes, però sempre mantenint la urbanització al servei del ferrocarril, per 
ajudar-lo a obtenir bons resultats ja que era una peça clau per al projecte 
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d’electrificació global. Finalment la seva inesperada mort trunca el projecte 
urbanístic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


