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• “¿Quién mandará en Cataluña dentro de 

tres años?” (Ramiro de Maeztu, Nuevo 

Mundo, 18 de setembre del 1913).



Una resposta inquietant?

El mateix Maeztu contestava la seva pregunta: 

“serán los canadienses, será una empresa extranjera, 
lejana, misteriosa, que se sirve de políticos 
españoles, de técnicos españoles, de periódicos, y 
aun de algunos capitalistas españoles, para 
arrancar sus dividendos, lo mismo al trabajo que al 
consumo nacionales. (...) La empresa quiere ser un 
monopolio de la energía hidráulica de Cataluña y 
hasta de los medios de transporte. Si realiza este 
propósito, la industria catalana estará a merced 
suya. (...) Cuanto mayor haya sido la liberalidad en 
los gastos, mayor será la necesidad de compensarlos 
con ingresos elevados”.. 



Frederick Stark Pearson, enginyer i empresari nord-americà.





Importància estratègica de l’energia 

per al desenvolupament econòmic.

L’energia és un element de consum massiu i de múltiples 
aplicacions a les economies modernes: els productes derivats 
de les fonts energètiques primàries són imprescindibles a tota 
mena de transports, a l’il·luminació, la calefacció i la 
refrigeració, però també ho són a la producció d’aliments 
(adobs i plaguicides), vestits (fibres artificials), moviment de
les màquines (lubrificants), higiene (detergents), habitatge 
(impermeabilitzacions i aïllaments), salut (mètodes nuclears de 
diagnòstic i curació de malalties), etc. 

La qüestió fonamental, a l’anàlisi del creixement econòmic, és el 
paper de l’energia com a factor de localització industrial i 
com a element determinant de la trajectòria dels processos 
d’industrialització dels diversos països i regions. 



Catalunya, “la fàbrica d’Espanya”. Una 

avançada de la Industrialització mundial.

• A  l’alçada de 1840, Catalunya s’havia convertit en el centre industrial 
tèxtil més important de l’Europa continental i cap al 1910, o 1936, ho 
seguia essent.

• Les fonts d’energia tenen un gran rol en la localització de les activitats 
industrials. Per això, l’existència d’un jaciment d’energia ha estat 
durant molt temps una condició necessària per a la industrialització. 

• El bosc ha estat per mil·lennis el primer gran jaciment d’energia 
(fargues, raiers). Modernament, el carbó mineral (anglès).



Un país pobre en energia: una història de pioners.

• La Societat Espanyola d’Electricitat, fundada a Barcelona l’any 1881, 
va ésser una de les primeres del món.

• Va instal·lar la central tèrmica del carrer Mata, al peu de Montjuic, 
actual seu d’ENDESA. Fou la primera gran instal·lació elèctrica a 
Barcelona i, durant molts anys, la més important d’Espanya. 

• L’any 1894 fou fundada la Companyia Barcelonesa d’Electricitat 
(CBE), controlada per l’empresa alemanya AEG, que va absorbir la 
SEE i va adquirir el  seu patrimoni productiu i la cartera de clients. Va 
impulsar la producció d’electricitat a la tèrmica del carrer Mata, a 
preus molt elevats per raó de l’elevat preu del carbó d’importació, 
amb la conseqüència, inevitable, d’un consum limitat.



Pearson a Catalunya: 

una batalla d’abast mundial.

Cridat per Carlos Montañés, Pearson visita l’àrea industrial de Barcelona 
i les zones hidràuliques dels rius pirinencs.

Constitueix a Toronto, el 12 de setembre de 1911, les societats 
Barcelona Traction Light and Power Co. Ltd. i Ebro Irrigation & 
Power Co. Ltd. (a Espanya Riegos y Fuerza del Ebro), empreses de 
dret canadenc  darrere de les quals es trobaven dos dels grups elèctrics 
més grans del món (General Electric i AEG) per bé que es tractava, 
sobretot, d’un projecte personal de Pearson.

La resposta va ésser immediata: els altres dos grans grups elèctrics del 
món (Compagnie Générale d’Electricité de Paris i Siemens & Halske 
–a través de la financera Indelec amb seu a Basilea) constitueixen 
Energia Elèctrica de Catalunya, SA el 18 de novembre de 1911.





L’obra de Pearson.

• Pearson (Lowell, 1861) havia estat el responsable de 
l’electrificació de la ciutat de Nova Iork i havia construït la 
presa i central de l’Electrical Development Co. de Niàgara 
Falls, considerada com la solució tècnica més avançada del 
món al seu temps. Desenvolupà realitzacions grandioses al 
Brasil i a Mèxic.

• L’any 1912 aconsegueix absorbir la CBE, cedida per 
Rathenau cap de l’AEG. El mateix any guanya per la mà la 
competència del grup EEC i els imposa un acord de 
coordinació. Tot seguit es converteix en l’empresa elèctrica 
més important d’Espanya.



El primer enginyer català

(llevat de Montañés)
• L’enginyer Josep Maluquer i Nicolau (en endavant MiN), amb 27 

anys i més de cinc de treball a Alemanya, enginyer en cap d’AEG a 
Madrid, s’entrevista amb directius de BT i s’ofereix per treballar-hi 
amb un sou astronòmic de 12.000 pessetes a l’any (uns 40.000 €
lliures d’impostos).

• El director general de l’AEG, E. Armbruster, ho ressenteix, però Josep 
MiN li fa veure que això els serà avantatjós per a comandes de 
material a la mateixa empresa. El director de la BT Zebrowsky ho
accepta. 

• Poques setmanes després s’incorpora a BT Joaquim Maluquer i 

Nicolau, que seguirà a l’empresa fins a 1970. Tots dos germans són 
cunyats de Nieves de Motes (La Pobla), oncles en segon grau de 
l’escriptora Concepció G. Maluquer (Salàs). I també oncles-avis 
d’alguns Maluquers avui aquí presents.



Una empresa extraordinària: 

rumors (La Vanguardia, 1913).
Es diu que “Los canadienses trasladan el Tibidabo de sitio; 

los canadienses han contratado cuatro mil chinos para sus 

obras; la Canadiense ha chupado toda la corriente de un 

río y lo restituye cien leguas más allá; el doctor Pearson 

paga los sueldos diez veces más de lo que valen; quiere 

comprar, dicen otro día, la gran esfinge de Tebas para el 

Museo de Nueva York, etc. Etc. Hasta que al fin llegan los 

colmos; los canadienses  se apoderan de Cataluña por 

derecho de conquista; ya no hay en Tremp o en Lérida 

quien quiera ser catalán, sino canadiense; o bien, el 

doctor acaba de comprar el templo de la Sagrada Familia 

para llevarlo al Canadá, a Toronto” (B. Bassegoda).



Eufòria.

• Preguntada sobre la situació econòmica del país, una dona 
de Tremp contestava: “ara rai, tothom menja i graneja. Deu 
faci que no els torni la raó a aquesta gent!” (maig, 1913). 

• La Canadenca “assignava d’entrada a joves estudiants i 
tècnics sense títol universitari sous superiors als que rebia a 

la Maquinista Terrestre i Marítima un enginyer industrial 

amb 20 anys de servei” (Joaquim MiN).

• Impressió de Pearson per Josep MiN: “President, veritable 
fundador, organitzador, director, podríem dir “dictador”

de Riegos.”



A finals del 1913, Pearson controlava una immensa xarxa d’empreses: 

• Companyia Barcelonesa d’Electricitat (AEG)

• Companyia Elèctrica Igualadina

• Companyia d’Electricitat Rubinenca

• Companyia Electra Vilafranquesa

• Cooperativa Elèctrica de Valls

• Societat d’Electricitat de Terrassa

• Companyia Electricista Catalana 

• Companyia d’Electricitat de Vendrell

• Gasòmetre Tarraconense  (75 % de les accions)

• Companyia Electra Reusenca (94 % de les accions)

• Sobretot, BT va comprar  Salts del Segre (1912) i Energia Elèctrica de 
Catalunya (1923), a més de subordinar Productora de Forces Motrius i 
FHASA. No arriba, però, a ésser un autèntic monopoli perquè en restà
al marge la Cooperativa de Fluid Elèctric, després HECSA.



El país, envaït

• Joaquim Maluquer i Nicolau (1913): "per una gran 
part de Catalunya s’estenia un rosari de campaments, 
per les carreteres anaven uns darrere dels altres els 
lents trens Renard, alguns de gasolina i altres de 
vapor, i les cavalcades dels enginyers espanyols i 
americans envaïen els pobles”. 

• “Als dies de la Construcció de la xarxa es pagava per 
l’arrendament d’un terreny molt més del que valia i 
s’anaven estenent línies d’Alta Tensió sense 
autoritzacions oficials, sense permisos, però pagant 
de forma immediata tot allò que cada propietari 
volgués reclamar i sense discutir”.



Tren Renard a La Pobla l’any 1914



Un ritme absolutament frenètic.

• Al mateix temps que es treballava a la construcció de 
l’embassament de Sant Antoni, s’obria el canal de 60 M3 de 
Lleida-Serós, les petites preses que tancaven la sortida de la Vall 
d’Utxesa on es formava el llac de reserva para la central de Serós, 
y el canal de 120 m3 entre la reserva i l’entrada de les canonades 
forçades para las turbines. 

• Alhora es construïen centrals elèctriques, es muntaven estacions 
transformadores i equips i es construïen i ampliaven las 
instal·lacions a les zones de consum. 

• Eren molts milers els obrers, contramestres, topògrafs, encarregats 
i enginyers que treballaven aleshores per a La Canadenca a 
Catalunya.



Una selecció mundial?

El conjunt dels enginyers i tècnics que havia reunit Pearson al seu voltant 
semblava una autèntica selecció mundial. A. R. Billings era el director 
de les obres de Tremp i La Pobla, dels quals emplaçaments s’ocupava 
Hyde. Els salts de Terradets i Camarasa foren projectats i dirigits pel 
suís Diem, el canadenc Tingle i l’americà Paterson. Entre els altres 
tècnics destacats de la primera hora figuraven l’alemany Sauer, el 
noruec Engh, el suec Westbye, els nord-americans Hamilton, 
Caldwell, F. M. Gillespie i H. H. Murray, els britànics Webb, Tozer, 
Payne, Birchall y C. R. N. Smith o l’australià Woodcock. Els treballs 
de la central de Serós foren dirigits per F. W. Abbot. A la central de 
Barcelona, dirigien els treballs el canadenc Trowbridge i, amb ell, el 
noruec Eckbo (Westinghouse), el belga Steylaers (Siemens-Schukert) 
i Maluquer. A més, Willis (compres), Coulson (Comptabilitat), Haley 
(Transmissions), Ulmar, Hutton, Murray, Herberg, Lawrence, etc.



Condicions laborals insòlites.

• La majoria dels contramestres i muntadors de línies eren 
mexicans, procedents dels grans treballs hidroelèctrics de 
Necaxa, i texans de San Antonio. 

• Àdhuc els cavalls, entrenats per a grans pendents, havien 
estat portats de Mèxic. 

• Pel setembre de 1913 treballaven per a la companyia una 
mitjana diària de 14.470 obrers, però en alguns moments es 
va superar molt àmpliament aquesta xifra. 

• Els enginyers i tècnics espanyols, i la resta del personal, 
rebien salaris molt superiors als del mercat. 



Una obra grandiosa.

• Per a disposar de material puntualment, es va construir una 
fàbrica de ciment que produïa 400 Tm. diàries. 

• Es va fer la complicada carretera de Balaguer a Tremp per  
Terradets, a càrrec de la BT tant en l’aspecte tècnic, com 
financer i constructiu en un sol any (projectada en 6). 

• La presa de Tremp, en inaugurar-se l’any 1914, era una de 
les més altres del món i la més ampla d’Europa (Philip S. 
Smith, agent del Dpt. Of Commerce, USA). La construcció
havia exigit nogensmenys que 900.000 Tm. de ciment. 

• Les línies de transmissió de 110.000 volts foren les primeres 
d’Europa de tan elevat voltatge. 

• La presa de Camarasa, en inaugurar-se l’any 1920, era la 
quarta més gran del món.



Els muntadors envaeixen Catalunya.



Una obra faraònica sense rendibilitat possible?

Així ho explica Joaquim MiN:

No s’ha d’interpretar com una despesa 
desordenada “sinó com una valoració del 
temps, ja que els grans financers preveien la 
guerra; Per això, a la primera reunió de la BT 
Pearson va assenyalar que s’havia realitzat una 
despesa aparentment infundada, però que els 
dos anys en què s’havien avançat les obres els 
feien útils i de gran rendibilitat.



La interrupció de la guerra.

• En efecte, la guerra va començar i va aturar tota la nova operativa de 
la BT. 

• A l’agost del 1914, es varen suspendre tots els treballs de Construcció
i Muntatge.

• La immensa majoria del personal fou acomiadat, entre ells els dos 
germans MiN (Joaquim, però, va reingressar pocs anys després. Pel 
gener de 1953, va signar l’escriptura de liquidació de Riegos. Va 
seguir a FECSA i es va jubilar al juliol de l’any 1970.

• Per a repatriar als americans acomiadats, i les seves famílies, es va 
haver de noliejar un vaixell, l’ “Infanta Isabel” de la Naviliera 
Pinillos.

• Pearson va morir a l’esfondrament del vaixell Lusitània, atacat pels 
alemanys davant d’Irlanda.

• Multitud de projectes, com la connexió ferroviària d’ample europeu, 
amb la resta del continent (per Manresa) encara estan pendents.



Incidència a la Europa del Sud.

La tecnologia estalvia el factor treball però també el consum d’energia. 
L’escassetat i carestia del carbó mineral era un impediment gairebé
insuperable per al progrés de la industrialització.

Les innovacions en la utilització de l’energia de finals del segle XIX i 
primers anys del XX varen alleugerir la càrrega de la dependència del 
carbó per al progrés dels processos d’industrialització, en fer un ús 
massiu de l’hidroelectricitat, a banda d’un incipient recurs al petroli i 
al gas natural.

Catalunya hauria vist absolutament asfixiada la seva economia, amb 
conseqüències de futur molt greus, en multiplicar-se per un factor 3 
els preus del carbó d’importació amb la Primera Guerra Mundial.

No va ésser així. Ben al contrari, des del 1914 i fins al 1929, el 
creixement de la base industrial catalana, i la seva diversificació, 
varen ésser extraordinaris. Aquest segon impuls industrial de 
Catalunya resultaria incomprensible sense Pearson i la BT.
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