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La Fundació Gas Natural Fenosa vol expresar el seu agraïment als il·lustra-
dors, fotògrafs, dissenyadors, creatius, agències, i a tots els professionals
que al llarg dels anys han sabut reflectir en la publicitat la filosofia de la
companyia. A tots ells i elles, moltes gràcies.

Estudio Vértice, Izquierdo & Nogueras, Tpi Publicidad Gráfica, Agencia Ca-
lusa, Estudios Publicitarios Cegesa, Jacas & Gasulla, Delvico Bates, Vize-
versa, La Agencia de Publicidad, Casadevall y Pedreño, Tiempo BBDO,
Contrapunto, Draft Worlwide i Ag. Cedesa.

Joan Junceda, Josep Segrelles, Cesc, Gonzalo Bigorra, Santiago Ropero i Es-
tudi Ferran Sendra.
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Pròleg

Per a una empresa, celebrar 170 anys d’existència és
una fita realment difícil. Molt poques ho aconsegueixen
i les que hi arriben és perquè tenen quelcom especial
que no és tant un producte o un àmbit geogràfic d’ac-
tuació, sinó un tarannà propi que els permet reinven-
tar-se permanentment i adaptar-se de manera ràpida
i eficient als nous requeriments de la societat des de
perspectives que van evolucionant contínuament. És
un tarannà creat per una suau mescla de persones,
estratègia, tecnologia i mercats que aconsegueix crear
i evolucionar adaptant-se als requeriments de l’entorn.

El cas de la societat ara denominada Gas Natural Fe-
nosa és realment singular. Va ser creada el 1843 per
un expert francès i uns socis catalans per fer una fàbrica
de gas a partir de carbó, per enllumenar els carrers,
les cases i els comerços de Barcelona. Poder sortir a la
nit o tenir activitat a casa després de la posta del sol
van comportar un canvi social important.

Quan arriba l’electricitat i a poc a poc va guanyant el
terreny en el mercat de l’enllumenat, l’empresa s’ha de
reconvertir. D’una banda, comença a generar electricitat,
i de l’altra, introdueix nous usos del gas: cuina, escalfador,
estufes, etc., que li permeten continuar la seva activitat
però ben lluny del mercat per al qual va ser creada.

Més endavant, quan apareix el butà al final dels anys
cinquanta del segle XX, el repte és construir fàbriques
noves, o desaparèixer. Aleshores apareixen les fàbriques
en què el gas es produeix a partir de naftes, un derivat
del petroli que permet augmentar de manera important
la capacitat de producció. En aquest moment es difon
l’eslògan “El gas nunca se acaba”, és a dir, no com el de
la bombona. Les noves possibilitats de subministrament
permeten desenvolupar un mercat nou, el de la calefac-
ció, que comença cap al 1967.

Finalment, l’arribada dels primers vaixells amb gas na-
tural a Barcelona permet la modernització definitiva
del sector, ja que pot atendre un mercat nou i impor-
tant, la indústria, i també s’introdueixen conceptes in-
novadors com el medi ambient, ja que el gas natural
és el combustible fòssil més net dels existents.

La fusió de Catalana de Gas i Gas Madrid el 1991 per
donar lloc a Gas Natural SDG és l’inici d’una nova di-
mensió de la companyia que, representada ja per la
coneguda papallona, iniciarà un agressiu programa
d’internacionalització i creixement.

La introducció de la tecnologia dels cicles combinats a
Gas Natural per a la generació elèctrica produirà l’a-

9

Catàleg Gas pub.21 CAT FILMAR_.-  13/05/13  10:18  Página 9



costament dels sectors del gas i l’electricitat, que en
aquest cas portarà a la fusió, el 2009, de Gas Natural
SDG amb Unión Fenosa, per donar lloc a l’actual Gas
Natural Fenosa, una de les primeres multinacionals
ener gètiques tant a Espanya com a l’Amèrica Llatina.

Presentar tota aquesta història és complex, i més pen-
sant en una exposició temporal, però hem tingut la sort
de trobar un col·laborador excel·lent, en Víctor Oliva,
gran professional, comissari de l’exposició i autor d’a-
quest llibre. Junts ens hem endinsat en una presentació
original i a la vegada exigent des d’una perspectiva
nova, la història explicada amb els materials utilitzats
en el disseny gràfic, la publicitat i la identitat corpora-
tiva. 

Però això es pot fer si hi ha material, i aquí l’existència
de l’Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa
ha estat transcendental, tant per a l’exposició com per
al catàleg. Documents, anuncis  i imatges que es van
fer per comunicar, per vendre, per donar a conèixer
nous productes i serveis amb una finalitat immediata,
i que l’Arxiu ha conservat. Amb els anys s’han trans-
format en material històric que explica què es volia co-
municar i per què, però també quins eren els suports i

les tècniques emprades en cada una de les èpoques en
la comunicació i la publicitat, a la vegada que es pot
anar seguint l’evolució dels costums socials i els llen-
guatges visuals.

És evident la impossibilitat de resumir la intensitat i els
detalls de 170 anys d’història en unes planes, però pen-
sem que amb la presentació que hem construït es pot
albirar tot un món d’idees i conceptes; veure com han
rebut la influencia de la societat i com han aportat al
seu torn a la societat elements i conceptes nous. 

L’actual Gas Natural Fenosa ha fet 170 anys perquè
s’ha reinventat permanentment amb un gran dina-
misme, aportant innovació, esforç, capacitat de lluita i
creativitat. Potser, i per acabar, cal aquí recordar aquella
frase de Bernard Shaw quan diu: “Tu veus coses i dius:
per què? I jo somnio coses que mai no han existit i dic:
per què no?”.

Pere-A. Fàbregas
Director general
Fundació Gas Natural Fenosa
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