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Antoni Brufau, president de Gas Natural
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Gas Natural i La Caixa,
dues grans empreses

Francesc Cabana i Vancells

D
es de dimarts passat, dia
11 de març, Catalunya fi-
gura en la primera pàgina
dels diaris econòmics i
d’una bona part dels no
econòmics madrilenys.

Com és ben sabut, el criteri d’aquests di-
aris és fer una edició a nivell d’Estat i un
quadern interior, dedicat a Catalunya.
Les noticies importants, des del seu punt
de vista, vénen en primera pàgina, men-
tre les que no ho són perquè només
afecten Catalunya, surten en el quadern.
És la manera de distingir entre la realitat
de l’Estat, concentrada a Madrid, i la re-
alitat provincial. Però dimarts, l’ opa –o-
ferta pública d’ achat o compra– de Gas
Natural sobre Iberdrola, va alterar el pa-
norama general de la premsa espanyola,
i una notícia que tenia el seu origen a
Catalunya passava a ser notícia primera.
És un punt a destacar.

Ningú s’esperava l’opa, segons es va dir.
Però no deixa de sorprendre que al ma-
teix temps que s’anunciava la seva pre-
sentació, s’anunciés el seu previsible fra-
càs, ja que tant Repsol, soci de Gas Na-
tural, com el BBVA, soci d’Iberdrola, hi
estaven en contra. Resulta difícil creure
que no tinguessin indicis de l’operació,
encara que no fossin oficials.

L’oferta de compra d’Iberdrola per part
de Gas Natural està perfectament encai-
xada en el que és la lògica de la concen-
tració en les empreses energètiques. A
Gas Natural li interessa complementar-se
amb altres fonts energètiques que no si-
guin el gas, que és el que li ofereix Iber-
drola. La meitat dels embassaments que
inaugurà el general Franco i que ens
oferia el No-Do eren d’Iberduero i d’Hi-
drola, les empreses que es fusionaren fa
uns anys. Els Oriol d’Hidrola eren íntims
del dictador i els banquers bascos eren
també ben vistos a El Pardo. És clar que
també hauria pogut passar que Iberdrola
hagués presentat una opa per comprar
Gas Natural, ja que és més gran en capital
i volum de vendes, però no té diners per
a fer-ho.

Les relacions entre La Caixa, primera
accionista de Gas Natural, i Repsol, segon
accionista, no són gaire bones. Repsol
controlava Gas Natural, però les seves
necessitats financeres, conseqüència del

daltabaix de les inversions a l’Argentina,
el van obligar a vendre un percentatge
del capital, cosa que ha col·locat l’em-
presa catalana sota l’òrbita de La Caixa.
Pere Duran i Farell, artífex de Gas Natu-
ral, hauria estat content en veure que
s’assegurava la catalanitat de la seva em-
presa. La Caixa va acceptar, no obstant,
que tant ella com Repsol mantinguessin
el mateix nombre de consellers a Gas
Natural, en un gest de bona harmonia. La
resposta de Repsol ha estat utilitzar la
seva influència prop del govern espanyol
per a canviar la llei d’ opes que li permetrà
–si s’aprova– augmentar el seu percen-
tatge en el capital de Gas Natural sense
haver de fer una oferta a la resta dels ac-

cionistes, en el que és un canvi fet espe-
cialment a mida per a Repsol.

Iberdrola s’oposa a l’absorció. És actu-
alment una empresa basca, amb una
participació important de consellers que
representen la gran burgesia basca, gens
nacionalista i amb un peu a Bilbao i un
altre a Madrid. Els Oriol hi mantenen un
gran paper, una família d’origen basc
però resident a Madrid, vinculats abans al
franquisme i ara al PP, a més de ser els
primers accionistes del Talgo. Si els bas-
cos retreuen als catalans que ens quedem
una empresa seva, els haurem de retreu-
re que ells ho han fet més d’una vegada.
El banc que va treure més profit de la
suspensió de pagaments del Banc de Ca-

talunya el 1931 va ser el Banco de Vizca-
ya, via el socialista Indalecio Prieto. I va
ser el Banc de Biscaia el que es quedà amb
Banca Catalana en una operació en què
comprà duros per tres pessetes i permeté
fer una oferta de fusió entre iguals amb
el Banc de Bilbao.

Després, hem d’estudiar l’actitud del
govern espanyol, que té en les seves mans
el vistiplau de l’operació, al marge del
que opinin els accionistes d’Iberdrola.
Estic segur que no es mirarà fredament
l’operació, per molt que diguin el con-
trari. La unidad de mercado que ells predi-
quen s’ha de fer des de Madrid i no des
de Barcelona. Poden acceptar com a mà-
xim que algunes grans empreses tinguin
el seu domicili a Bilbao o Santander,
sempre que els seus serveis centrals si-
guin a la capital d’Espanya. És el cas del
BBVA, ara despullat de la majoria de
consellers bascos, del BSCH d’Emilio Bo-
tín i en bona part d’Iberdrola, que acos-
tuma a reunir el seu consell a Madrid,
perquè ja els va bé. El centralisme de
l’Estat espanyol només es pot explicar des
d’una visió política i no econòmica.
L’empresa més gran del món per vendes
–Wal-Mart– té el seu domicili i centre de
decisions en una població de 150.000
habitants de l’Estat americà d’Arkansas.
A Espanya és absolutament impossible
que una gran empresa el tingui a Vigo,
Almeria o a Reus.

Vivim en un món i en uns anys en els
quals només les grans empreses poden
crear grans empreses. A Catalunya tenim
una gran empresa financera, que és la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i
tres grans empreses industrials i de ser-
veis, que estan sota la seva protecció: Gas
Natural, Aigües de Barcelona i Abertis-A-
cesa. Fins i tot les grans empreses estan
amenaçades per les opes, tal com ens
mostra el panorama internacional. L’ú-
nic blindatge efectiu és que l’empresa no
es pugui comprar, a causa de la seva na-
turalesa jurídica –el cas de La Caixa– o
bé perquè tenen un nucli dur d’accio-
nistes de més d’un 30% o un 40% del seu
capital, disposat a no vendre.

Gas Natural i la Caixa mantindran
Catalunya en la primera pàgina dels di-
aris econòmics durant unes setmanes. A
seguir amb prioritat.

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

El negoci de buscar
José García-Montalvo

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

É
s ben conegut que Internet és
un conjunt anàrquic de mili-
ons de llocs on es pot trobar
gairebé qualsevol mena d’in-

formació. No obstant això, malgrat les
previsions de ràpid creixement del
contingut informatiu de la xarxa, poca
gent es va adonar, al començament,
del poder i enorme negoci que supo-
saria buscar en aquell immens desga-
vell d’informació. En principi buscar
era només una activitat subsidiària, tot
i que la major part dels negocis que
han tingut èxit a Internet s’han basat,
d’una manera o altra, en la recerca
d’informació a la xarxa.

En aquests moments els buscadors
són les úniques empreses desitjades a
Internet. En les últimes setmanes Ya-
hoo ha comprat el buscador Inktomi
per 235 milions de dòlars i Overture
Services, una empresa que ven anun-
cis, ha comprat AltaVista per 140 mi-
lions. El negoci de comptar amb un
bon motor de recerca és doble: per una
banda es pot utilitzar la informació
sobre les paraules buscades i les webs
més visitades per fer una publicitat

més efectiva i directa. D’altra banda, es
pot cobrar a les empreses pel privilegi
que apareguin molt amunt de la llista
de webs trobades en una categoria
concreta (per exemple cotxes o neteja
de catifes). Les empreses saben que es-
tar per sota del lloc 20 (el nombre de
pàgines trobades que caben en una
pantalla) significa que molt pocs p-
icaran i punxaran al seu lloc.

Entre els buscadors d’Internet l’em-
presa de més èxit és, sens dubte, Goo-
gle.com, fins al punt que en l’anglès
col·loquial to google significa buscar.
Segons les últimes dades Google rep
una mitjana de 200 milions de sol·lici-
tuds de recerca cada dia. Per sorpre-
nent que sembli, aquesta empresa va
néixer a finals de 1998, molt tard
comparada amb les pioneres (moral:

mai no és tard si la idea és bona), fun-
dada per dos estudiants de doctorat de
la Universitat de Stanford. El seu nom
es deriva d’un número, el googol, que
és igual a un 1 seguit de 100 zeros. A
diferència d’altres motors de cerca,
Google, en principi, no accepta paga-
ments de les empreses per situar-les als
primers llocs dels rànquings obtinguts
a les recerques. Compta amb els seus
propis algorismes (mètodes de recer-
ca), més secrets que la fórmula de la
Coca-cola, per realitzar la recerca als
3.000 milions de pàgines que l’empre-
sa té classificades.

Fins fa una setmana el negoci fona-
mental de Google ha estat buscar, pel
seu compte o per compte aliè. No obs-
tant això, l’enorme quantitat d’infor-
mació que acumula diàriament sobre

el que busca cada persona li donava un
gran poder per produir anuncis més
efectius. Per això, recentment ha
anunciat que començarà a vendre i
enviar anuncis a altres webs, incloses
les pàgines de molts diaris, a partir de
la immensa quantitat d’informació de
què disposa sobre molts consumidors.

Aquest mateix poder és el que ha
provocat que un grup de drets hu-
mans, Privacy International, hagi no-
minat Google per al premi Gran Ger-
mà 2003. Entre les múltiples acusaci-
ons que se li imputen figuren les de
llançar una cookie immortal quan algú
sol·licita una recerca (una cookie és un
programa que s’instal·la al nostre or-
dinador i que transmet informació al
qui l’envia) i emmagatzemar indefini-
dament informació sobre la direcció IP
de cada usuari així com el dia, l’hora,
la seva localització, el que ha buscat i
la configuració del seu navegador.
També l’acusen de passar part d’a-
questa informació a la CIA. Per tant,
compte amb el que busquem: posar la
paraula “bomba nuclear” podria pro-
vocar alguna visita desagradable.


