
Congress on Industrial & Agricultural Canals, Lleida, september 2-5, 2014
468

FRED STARK PEARSON I CARLOS MONTAÑÉS EN LA 
CONSTRUCCIÓ DEL CANAL DE SERÒS

Gabriel Ramon i Molins
Servei d’Història, Documentació i Patrimoni, Universitat de Lleida

L’enginyer Fred Stark Pearson (1861-1819), després d’haver estat professor 
al Tufts College de Massachussets (EUA), va començar a treballar realitzant 
tasques de recerca per diferents explotacions mineres dels Estats Units, fei-
na amb la que va anar veient el potencial energètic i econòmic d’aquestes 
instal·lacions. Amb això, l’any 1887 va impulsar la seva primera empresa de 
producció elèctrica i poc a poc va anar creant o participant en fins a 16 soci-
etats presents sobretot als Estats Units, Brasil i Mèxic vinculades a l’electri-
citat o el transport, sectors clau de la Segona Revolució Industrial. 

Per la seva banda, 
el també enginyer 
Carlos Montañés 
Criquillón, qui ha-
via dibuixat tot un 
projecte d’aprofi-
tament hidràulic a 
Catalunya, va rebre 
negatives per part 
de la banca cata-
lana de cara al fi-
nançament del seu 
projecte, raó per la 
qual va anar a bus-

car a Pearson, qui era ja una garantia d’èxit i finançament gairebé il·limitat. 
De les trobades de Montañés amb Pearson, l’any 1911, naixeria a Toron-
to la societat Barcelona Traction, Light and Power, que es va centrar en la 
construcció de grans salts d’aigua que generessin la força motriu necessària 
per a la producció elèctrica. D’aquesta societat, nascuda dels projectes de 
Montañés i Pearson, i de la seva filial Riegos y Fuerzas del Ebro en sortirien 
construccions com les centrals hidroelèctriques de Sant Antoni, Camarasa o 
Seròs, esdevenint pilars de l’electrificació catalana.

El projecte de Montañés estava centrat en l’electrificació de la zona del Va-
llès, principal pol industrial de Catalunya i amb aquest objectiu, després que 
Barcelona Traction absorbís Saltos del Segre S.A. que tenia la concessió per 
realitzar un primer projecte de central hidroelèctrica a Seròs, el 30 de no-
vembre de 1912 Riegos y Fuerzas del Ebro començaria les obres d’un projec-
te renovat que captaria les aigües just abans del pas del Segre per la Ciutat 
de Lleida amb una presa de 367 metres de llargària, sis d’alçada i sis compor-
tes. D’aquesta presa en sortia un canal de més de 19 Km que portaria l’aigua 
fins a l’embassament d’Utxesa, d’on surt un altre canal que porta l’aigua 
fins a quatre canonades de 90 metres que la condueixen fins a les turbines, 
aprofitant el desni-
vell del barranc de 
Carratalà, generant 
6.600 volts d’elec-
tricitat, que els 
transformadors ele-
ven a una tensió de 
110.000 volts.

Figura 2.- Sala de tur-
bines de la Central de 
Seròs
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