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Pere Duran Farell, el traspassat president de Gas Natural
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Gas Natural: els
tombs de la història

Francesc Cabana i Vancells

F
a onze anys –el 1991–, Ós-
car Fanjul i Pere Duran ne-
gociaven el futur de Gas
Natural SA, l’empresa cata-
lana domiciliada a Barcelo-
na, introductora a Espanya

d’aquella font energètica. Pere Duran,
president de Gas Natural, ho feia en
condicions d’inferioritat enfront d’a-
quell jove executiu que representava
una empresa pública –Repsol–, con-
trolada pel govern socialista. Fanjul i
el govern creien que només hi havia
d’haver una empresa de gas espanyo-
la, sota el control de Repsol, que Fan-
jul presidia. Pere Duran explicava
aleshores a l’autor d’aquest article els
problemes que tenia per entendre’s
amb Fanjul, un executiu dur de pelar,
que no negociava en el sentit autèntic
de la paraula, ja que Repsol tenia la
força dels diners i del poder central al
darrere. Com totes les grans operaci-
ons financeres, aquesta també es va
resoldre políticament. Pere Duran,
bon amic de Felipe González, presi-
dent del govern, aconseguí el que ell
en deia un pacte amb dignitat. El go-
vern espanyol tolerà –com qui diu–
que Gas Natural SA mantingués el
domicili a Barcelona i que els catalans
poguessin nomenar el seu president
–el mateix Pere Duran–, a canvi de la
fusió amb Gas Madrid SA i que Repsol
nomenés el conseller delegat de l’em-
presa, que gairebé tindria el control
del gas a Espanya. El pacte de Pere
Duran comptava amb el suport de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barce-
lona, que tenia un 24% del capital,
mentre que Repsol el superava clara-
ment, amb un 44%.

Óscar Fanjul va ser cessat en el seu
càrrec així que els populars arribaren
al poder, com va passar amb tots els
alts càrrecs de les empreses públiques
nomenats pels socialistes, i es va tro-
bar sense feina. Ara Fanjul torna a
sortir als diaris, com un dels imputats
pel jutge Garzón en l’afer del BBVA,
per ser un dels beneficiaris dels plans
de pensions, creats amb diners no
comptabilitzats pel banc. Era conse-
ller de l’exbanc basc en representació
d’Alicia Koplowitz, fillola del creador
d’El Corte Inglés, i una de les grans
fortunes espanyoles. Igual com havien
fet els socialistes, el govern de José

María Aznar nomenà en el seu lloc,
com a president de Repsol, una per-
sona de la seva confiança, Alfonso
Cortina, i després privatitzà del tot la
societat. Cortina ha coincidit amb
Fanjul al consell del BBVA i també és
un dels que ha hagut de dimitir, ja
que ha estat imputat pels mateixos
càrrecs. El món de les grans empreses
és petit, com un mocador.

Els polítics del Partit Popular coin-
cideixen amb els polítics del PSOE en
la seva visió unitària de l’Estat espa-
nyol, de manera que no va sorprendre
ningú que Cortina insistís en la ne-
cessària unitat del mapa gasístic es-
panyol, controlat des de Madrid. Fa
dos anys es proposà quedar-se amb el

100% de Gas Natural, un cop mort
Pere Duran, per tal d’acabar amb
aquesta empresa. Només l’oposició
frontal de La Caixa i de la Generalitat
de Catalunya tirà per terra aquell ob-
jectiu. Des d’aleshores, s’ha mantin-
gut el pacte amb dignitat a Gas Natu-
ral, amb un president català –Antoni
Brufau, director general de La Caixa–,
i el seu domicili al Portal de l’Àngel de
Barcelona. El major pes al capital de
Repsol s’havia traduït amb un conse-
ller més que La Caixa i la integració
oficial de Gas Natural al grup Repsol.
El pacte amb dignitat s’aguantava,
però amb pinces d’estendre la roba.

Tota aquesta situació ha canviat sob-
tadament quan Repsol ha venut un 23%

del capital de Gas Natural, de manera
que la seva participació queda per sota
de la que té La Caixa. Ho ha fet per re-
duir el seu endeutament, per les garro-
tades que ha rebut a l’Argentina i da-
vant del temor a una nacionalitació per
part del govern d’aquell país, de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales, l’empresa
que situà Repsol-YPF entre les deu grans
empreses petrolieres mundials. Gas
Natural ha quedat despenjada del grup
Repsol i no m’estranyaria que Alfonso
Cortina estigués preparant les maletes
per anar de vacances. Entre el jutge
Garzón, que l’empaita pels plans de
pensions del BBVA i la pèrdua de pro-
tagonisme del seu grup petrolier, Cor-
tina no està passant el millor moment
de la seva vida.

Les aferrissades discussions de Fanjul
amb Pere Duran i el seu pacte amb
dignitat ja són història, en un tomb
històric espectacular. Un tomb que s’ha
de qualificar de positiu, des del punt de
vista dels interessos catalans. Gas Na-
tural és la primera empresa industrial
catalana, molt per sobre de les que la
segueixen. Cal veure que és el que pas-
sarà ara, tal com posava en evidència
l’editorial de l’AVUI del passat 18 de
maig.

El problema està en el fet que la Cai-
xa d’Estalvis i Pensions de Barcelona no
és un banc o una societat mercantil,
que pot fer i desfer, segons disposin els
seus accionistes. La Caixa –totes les
caixes– tenen un interès social i les se-
ves inversions no poden ser especulati-
ves, ni estar al servei d’interessos pri-
vats. Fins ara la filosofia de la primera
caixa catalana era la d’invertir, però no
gestionar. I fer-ho sempre en col·labo-
ració amb socis industrials. La Caixa és
accionista minoritària però important
del mateix Repsol, de Telefónica, del
Deutsche Bank i d’altres grans empre-
ses, en les quals aplica aquell principi.
Però ja s’ha hagut d’implicar en la ges-
tió i en l’estratègia d’Acesa, l’empresa
concessionària d’autopistes, també
protagonista aquesta darrera setmana.
La Caixa està abocada a manar més a
Gas Natural. Més, en tot cas, que Repsol.
Amb un 26,4% del seu capital, La Caixa
és ara el primer accionista i té els ma-
teixos consellers que Repsol. Entre les
dues tenen la majoria del capital,
mentre que la resta està molt repartit.

T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

Fusió digital
José García-Montalvo

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

L
a nova economia continua des-
envolupant-se a partir de dues
forces contraposades. Per una
banda, la tendència a l’aug-

ment de la competència per la reduc-
ció dels costos de recerca (més facilitat
per comparar preus), augment de la
informació sobre els productes, el
trencament de les barreres geogràfi-
ques i l’increment de l’oferta dispo-
nible per als consumidors. D’altra
banda, els processos de concentració
empresarial. Un exemple recent d’a-
questa segona tendència en l’àmbit
espanyol és l’anunciada fusió de So-
gecable i Vía Digital. És divertit veure
com el diari portaveu de l’antigloba-
lització justifica la fusió d’una em-
presa del seu grup mentre el seu di-
rector d’opinió, en columnes i llibres,
ens adoctrina sobre les maldats de la
globalització i el seu efecte més di-
recte (les fusions).

Analitzem els arguments amb els
quals es vol justificar la fusió (¿recor-

den allò de combregar amb rodes de
molí?). Se’ns diu que no hi ha mercat
per a dues plataformes digitals de pa-
gament posant com a exemple el cas
italià o l’alemany. El que se’ns diu és
que ha estat la irresponsable estratè-
gia de creixement d’aquestes plata-
formes, com queda reflectit en el seu
nivell d’endeutament, la causa última
del seu fracàs empresarial, que ja va
ser avançat per molts analistes del
sector. Això vol dir que les rendes del
monopoli que es crearan s’utilitzaran
per cobrir la mala gestió dels directius
de les empreses. També se’ns diu que
res impedeix que sorgeixin altres
operadors en el futur, obviant la rela-

ció entre les dimensions del monopoli
i les barreres d’entrada a nous com-
petidors. Se’ns intenta vendre que re-
alment l’empresa que surti de la fusió
no serà un monopoli, ja que cadascú
podrà elegir si es vol abonar o seguir
amb la televisió en obert.

Quina comparació! És com si totes
les petrolieres es fusionessin (tal com
fixen els preus, qualsevol diria que de
facto ja ho estan) i diguessin als con-
sumidors que si no els agrada el preu
de la gasolina sempre poden anar en
bicicleta. És clar que fins i tot quan els
defensors de la fusió accepten que
sorgirà un monopoli, ens diuen que
“no tots els monopolis van en detri-

ment dels usuaris si es mantenen
preus raonables”. ¿S’imaginen un
monopoli privat no regulat dirigit per
les Germanes de la Caritat? Doncs, jo
tampoc.

Com que és clar que hi ha argu-
ments per justificar que SogeVía serà
un monopoli en televisió de paga-
ment, cal garantir que la competència
no es veu limitada en el futur, cosa
d’altra banda molt difícil, mitjançant
una regulació molt restrictiva que
impedeixi, com a mínim, que els pro-
veïdors de continguts arribin a acords
exclusius amb l’empresa resultant de
la fusió. En qualsevol cas, senyor con-
sumidor, si la fusió continua enda-
vant, a pagar i a callar. Oblidi’s de les
ofertes de connexió i ofertes especials
que han estat freqüents fins ara.
Oblidi’s de la rapidesa en la instal·la-
ció. Quan només hi ha un proveïdor,
ja se sap com les gasta. I és que, para-
frasejant els antiglobalització, una al-
tra televisió de pagament és possible.


