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Gas Natural: la
visió de Pere Duran

Francesc Cabana i Vancells

L’
article publicat per The
Economist aquesta set-
mana val més que un
anunci a tota pàgina en
tots els grans diaris del
món. Afirmen amb

aquell to mig irònic tan característic
que “el futur és un gas”, i es pregunten
“per què preocupar-nos pels alts preus
del petroli si possiblement tenim al
davant un boom del gas natural?”. Es-
tem parlant d’una font energètica, és
clar, la font que, segons el setmanari
britànic, prendrà el relleu del petroli
en aquest segle XXI. Tot són avantatges
per al gas amb relació al petroli: n’hi
ha més i els seus jaciments estan més
escampats que el petroli i és menys
contaminant. El principal inconveni-
ent és que el gas s’ha de transportar en
el seu estat gasós normal a través de
canonades o bé liquar-lo en un port,
prop del seu lloc d’origen, i aleshores
transportar-lo amb vaixells especials
fins al destí, on recupera el seu estat
natural.

Aquesta valoració del gas natural
com a font energètica fonamental per
al segle XXI ens afecta especialment als
catalans, ja que Gas Natural SA és la
primera empresa industrial domicilia-
da a Barcelona. La seva menció obliga
a recordar Pere Duran i Farell, l’intro-
ductor del gas natural a Catalunya i a
Espanya, i a preguntar-nos sobre el fu-
tur de la segona de les dues societats
que ell presidí, amb el mateix nom i
amb el mateix objectiu. I en unes cir-
cumstàncies que convé recordar de
tant en tant.

Pere Duran i Farell era un home que
treballava al servei del grup industrial
del Banco Urquijo, un banc mig ma-
drileny mig basc, que va fer una feina
extraordinària en el procés d’industri-
alització d’Espanya i que va acabar
ensorrat, com tots els bancs industri-
als, en la crisi bancària dels anys vui-
tanta. L’any 1960, en nom de l’Urquijo,

Pere Duran entrà a formar part de la
Comissió Europea del Gas Natural,
creada a París per Georges Picot, un
personatge que buscava grans projec-
tes d’infraestructura que vinculessin
l’economia europea amb l’africana i
l’asiàtica. Amb el suport de la Catalana
de Gas, que ell presidia, Pere Duran va
fer l’aposta per aquella font energètica
en crear Gas Natural SA el 1965, que
importarà gas liquat de Líbia i després
d’Algèria, gràcies a uns contactes per-
sonals de molt alt nivell amb persona-
litats del govern d’aquells dos països
àrabs. Constituí igualment la Naviliera
de Productes Liquats SA –Naproli–
que importava el gas liquat a 160 graus
sota zero en un vaixell que es deia La-
ietà. Per aquest fet, des del 1972 Barce-
lona i Catalunya comptaren amb gas
natural abans que la resta de l’Estat. El
règim franquista va deixar fer, ja que
el totpoderós Instituto Nacional de In-
dustria (INI) havia fet l’aposta pel butà
i les seves bombones de color taronja.
Però el 1975, pocs mesos abans de la
mort del dictador, un falangista rabiós
que es deia Valero Bermejo i que con-
trolava la indústria del gas a Espanya,
s’adonà de l’error del govern i forçà la
venda de tots els actius de Gas Natural
SA a Enagás, que era l’empresa de l’INI
responsable d’aquest sector. Des del
punt de vista franquista no era admis-
sible que una font energètica de pri-
mera magnitud estigués en mans d’u-
na empresa privada: i encara menys, si

l’empresa era catalana. El primer Gas
Natural SA desaparegué així per im-
posició del govern.

El 1991 aparegué un segon Gas
Natural SA en crear-se una empresa
amb aquesta denominació, com a
conseqüència de la fusió de Catalana
de Gas, que distribuïa el gas, de Gas
Madrid i d’altres distribuïdores de
gas espanyoles. Pere Duran, que pre-
sidia encara l’empresa distribuïdora
catalana, va fer un pacte amb digni-
tat amb Repsol, una empresa pública

que volia afegir el gas natural als seus
productes petroliers. Es va acabar
Catalana de Gas i sorgí el segon Gas
Natural, presidit també per Pere Du-
ran, però sota el comandament de
Repsol. Els trumfos catalans, com el
domicili social a Barcelona de la nova
societat, s’aconseguiren gràcies a
l’autoritat moral de Pere Duran i a les
seves bones relacions amb el govern
socialista de Felipe González. Però a
la seva mort, el 1999, tot el projecte
d’una gran empresa catalana se
n’hauria anat en orris si no hagués
estat pel suport de la Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, que comprà
accions de Gas Natural i féu de con-
trapès a Repsol en el consell d’admi-
nistració.

Repsol havia estat privatitzada i
l’home de confiança del PSOE havia
estat substituït per l’home de confian-
ça del PP, que encara es manté en el
càrrec, però tremolant com una fulla.

Les conclusions que podem treure
d’aquesta història són les següents: 1.
Pere Duran no era un empresari amb
capital al darrere, però treballà al cos-
tat d’una gran empresa que li donà
corda i el deixà fer. Sense el Banc Ur-
quijo, Pere Duran hauria estat només
un enginyer espavilat. Sense Pere Du-
ran, l’Urquijo hauria perdut un gran
negoci. 2. Els empresaris catalans han
de mantenir una bona relació amb el
govern central, però sense barallar-se
amb l’oposició que pot ser govern al
cap d’uns anys. I, si cal, fer allò tan
vulgar que es descriu com la puta i la
Ramoneta. 3. Gas Natural SA pot ser un
important actiu per al futur de l’eco-
nomia catalana, si el sabem mantenir.
La Caixa ha de jugar fort, com ha fet
fins ara, però la Generalitat i la societat
catalana també. D’altra manera, pas-
sarà sota l’òrbita de Repsol. L’Estat es-
panyol continua essent centralista,
mentre no es demostri el contrari. I
encara no s’ha demostrat.
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Internet i el
finançament de les

campanyes electorals
José García Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra

U
na de les coses que més crida
l’atenció quan aquestes últimes
setmanes es llegeix els diaris
digitals nord-americans (per

exemple el New York Times, www.nytimes.
com, o el Washington Post, www.wasington
post.com) és l’anunci per fer una donació
a la campanya del senador Kerry o de
Bush. La captació de fons a través d’In-
ternet s’ha convertit en un element fo-
namental per al finançament de les
campanyes polítiques. Un exemple des-
tacat el tenim en el que ha passat als
últims mesos amb el finançament de la
campanya del senador Kerry.

Quan va ser nominat com a candidat
demòcrata els analistes polítics coinci-
dien a assenyalar que mai podria assolir
la immensa fortuna que havia aconse-
guit acumular el president Bush durant
els mesos inicials de captació de fons,
mentre els candidats demòcrates es ba-
rallaven entre ells per ser nominats.

Quan Kerry va ser nominat Bush ja
tenia acumulats al voltant de 100 mili-
ons de dòlars, mentre que el candidat
demòcrata s’havia gastat la gran part
dels seus fons a les primàries. Per tant, fa
només vuit mesos l’avantatge financer
de Bush era simplement aclaparador.
Des de llavors moltes coses han canviat.

Bush ha seguit acumulat fons fins a
un total de 242 milions (finals de juliol)

però Kerry ha estat capaç de remuntar i
totalitzar uns 233 milions davant la
sorpresa de tots els experts. Com s’ha
aconseguit aquesta proesa? Un dels ele-
ments més importants de l’èxit de Kerry
per recaptar fons per a la seva campanya
ha estat la utilització d’Internet com a
forma de connexió amb els contribu-
ents. De fet, un 34% dels seus fons (75
milions de dòlars) provenen de donaci-
ons a través d’Internet. Això situa la
campanya de Kerry en el primer lloc de
la història de la política dels Estats Units
en termes de quantitat de fons obtinguts
a través d’Internet.

Un dels grans avantatges d’Internet
en la captació de fons per a campanyes
electorals és la capacitat d’aconseguir
petites aportacions amb un baix cost. El

cost de captar el petit contraent pels
procediments habituals (sopars pagats,
actes promocionals, etc.) és molt elevat
(50 cèntims per cada dòlar recaptat).

Aquest cost va ser un factor important
en el creixement significatiu de la pro-
porció de grans contribuents (els que
aporten més de 1.000 dòlars) durant els
anys 80 i 90. El màxim es va assolir l’any
2000, quan el 63% dels fons de Gore i el
67% dels fons recaptat per Bush proce-
dien de grans contribuents.

Les coses són molt diferents a partir
de la generalització d’Internet per re-
captar aportacions, atès el baix cost d’a-
quest mitjà. En la campanya actual el
37% dels fons de Kerry i el 29% dels fons
de Bush provenen de contribuents que
aporten menys de 200 dòlars.

L’any 2000 només el 18% dels fons de
Gore (14% dels de Bush) procedien de
petits contribuents (menys de 200 dò-
lars). Les contribucions via Internet han
facilitat que en el seu conjunt els fons
per a la campanya presidencial hagin
augmentat un 88,4% respecte a la cam-
panya del 2000 (de 345 milions a 650).

El primer gran èxit en la recaptació a
través d’Internet correspon a Howard
Dean, contendent en les primàries de-
mòcrates. Dean va aconseguir més de la
meitat de tots els fons a través d’Inter-
net. Per aquest motiu va ser possible que
el 60% dels contribuents a la campanya
de Dean aportessin menys de 200 dòlars
(la mitjana de les aportacions va ser al
voltant de 74 dòlars).

Els analistes polítics argumenten que
la generalització de les contribucions de
petits donants contraresta els efectes
nocius de les grans contribucions, que
en general esperen una compensació,
d’una manera o una altra, en contrapo-
sició per l’aportació. Per desgràcia hi ha
una altra interpretació que crec que és
més plausible: els petits contribuents
cada cop aporten més a les campanyes
però són els grans contribuents (els que
als sopars a 1.000 dòlars el cubert i es
fotografien amb els candidats) els que al
final acaben influent en les decisions
públiques. El temps dirà si els Smith i els
Rockefeller tenen la mateixa influència.


