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• Bona tarda, 
• Autoritats, socis del Cercle, invitats, 

senyores i senyors 
 

• En primer lloc, voldria agrair a 
• Carles Cuatrecasas, Fundació Cercle 

d’Economia i Antón Costas, Cercle 
d’Economia, la organització d’aquest acte 

• També la presencia aquí a la taula de Joan 
Mas Canti, Jaume Giro i Antoni Llarden 
tots bons amics que ens acompanyen 

• I la presencia entranyable de la Montse 
Duran i la seva família, 
 

• I a mes en una institució com el Cercle a on 
tantes coses havia fet Pere Duran  
 

INTRODUCCIÓ 



• L’acord RBA, Foment, SEE (juny 2013). 
Ricardo Rodrigo, Joaquim Gay de Montellà i 
Ramon Adell 
• Per fer una col.lecció, en català,  de 

biografies d'empresaris catalans clau en la 
història recent del país, a partir de 2014. 

• El primer llibre es decideix que serà una 
biografia d’en Pere Duran,  

• Sobre en Pere Duran hi havia dos llibres: 
pensament (2001) i una conversa simulada 
(2003) 

• Pero no una biografia, 15 anys desprès de la 
seva desaparició 
 

• I es així, que en Ramon Adell, vell amic, que 
coneixia la meva relació [30 anys] amb Pere 
Duran i els llibres que porto publicats, em va 
demanar si els hi escriuria el llibre, que ara 
comentem  però corrent molt ràpid, en 
pocs mesos 
 

LES RAONS D’UN LLIBRE 
la historia d’empresa la 

gran oblidada 



 
•  Aquest llibre no busca el mite Pere Duran 
• No busca el gran pensador 
• No busca l’home del gas 
• No busca la mística del desert 

 
• Busca una altre dimensió. Intenta trobar l’home 

real 
• L’home que feia coses 
• L’emprenedor 
• L’industrial i creador d’infraestructures 
• L’home del diàleg, dels somnis 

 
• Es com una deconstrucció per trobar els 

elements primaris del  
•  líder que estirava de la gent, i que 

 aconseguia que persones normals 
 fessin coses que no eren normals 

• Potser es aquell al que es referia en Bernard 
Shaw: “Tu veus coses i dius: ¿per què? I jo somnio 
coses que mai no han existit i dic: ¿per què no?” 

 

LA ORIENTACIÓ del 
LLIBRE                      

Quin Pere Duran 
busquem? 



• Família 
•  propietaris agrícoles del Vallès 

• Les arrels – la tradició 
•   Can Duran (s.XIV) - Palau Solità 

•  La arqueologia 
•   Caldes  col.lecció ceràmica romana 

• La natura, la botànica, la ecologia 
•   Can Plantada – L’Ametlla del Vallès 

• Escola 
•  Escolapis de Caldes i desprès Sabadell 

• La ciutat fàbrica 
•  Sabadell  telers i sirenes 

• Japó [li crida la atenció] 
•  Treball escolar – premi viatge Japó 

• La política 
•  Pare/avi  Lliga / UDC – Alcalde Palau 
•  1932 – Contra els rabassaires  

• Guerra civil 
•  Falta tolerància, violència -> mort avi 
•  La governabilitat 

D’ON SURTEN ELS 
PRIMERS ELEMENTS. 

____________________
ELS ORÍGENS, LA 

FAMÍLIA, ELS ESTUDIS 



• «Hem arribat ja al dissabte dia 18 de juliol. 
L’efervescència política produïda per 
l’assassinat del senyor Josep Calvo Sotelo 
president de Renovación Española continua 
sense minvar, de tal manera que l’angoixa 
comença a apoderar-se dels bons ciutadans 
per la temença d’un cop d’estat d’extrema 
dreta o d’extrema esquerra,  
 

• doncs la justícia d’un temps ençà es fa al 
carrer i és la pistola qui decideix la qüestió, 
fent-se la situació insostenible.»  

1936.LA GUERRA.  
DIETARI DE JOSEP M. 

DURAN i GIRBAU (pare 
de Pere Duran Farell) 



• La gran ciutat 
• Barcelona  self made man – practicant 
• Infermeria MTM Les misèries humanes 
• Les grans fabriques – la gran industria 

 
• La ciència i la tècnica 
• Madrid - l’Escola de Camins (MOP’57) 
• La majoria sortien funcionaris 
• Articles – classes – algun treball per 

l’Urquijo 
 

• Les grans famílies – el Banc Urquijo 
• El banc industrial d’Espanya 
• Enrique Becerril (Camins)-> Sol. Becerril 
• José Cabrera (Mines)Merc.Cabrera 
• Els alumnes: Leopoldo Calvo Sotelo 
• Tot un altre mon !!! 

 

I ELS SEGONS ELEMENTS 
____________________
BARCELONA, MADRID, 

URQUIJO, … 



• Juan Lladó 
• Empresa i cultura 
• la promoció de la gran industria 
• Respecte vs rendició  Lladó/Franco 

 
• “A través de Lladó, Pere Duran se vinculó 

apasionadamente a la aventura del Urquijo”. 
[Josep M. Cortés (1999)] 
 
 

• “Era un hombre que anteponía siempre la 
imaginación, la motivación, la ilusión 
poniendo por delante su corazón. Y luego 
ponía la cabeza, pero siempre movida por los 
impulsos de su  corazón.” [Pere Duran (1982)] 
 

1946. EL QUE VA 
APENDRE DE JUAN 

LLADÓ  



• El 1940, el 80% de la potencia instal.lada 
elèctrica depenia del aigua 
 

• La «pertínaz sequía» va produir unes 
restriccions del 20% del consum el 1945, i 
van durar fins 1949 
 

• Creació d’empreses elèctriques: 
 
• Privades 
• 1943 FENOSA 
• 1946 HECSA 
• 1944 IBERDUERO 

 
• Públiques 
• 1941 ENCASO (carbó) 
• 1944 ENDESA (carbó) 
• 1946 ENHER (aigua a Catalunya) 

PERO LA POSGUERRA 
TAMBE ERA ….. 

_____________________
LA «pertínaz sequía»  I 

LES RESTRICCIONS 



• La pluja artificial 
• La gran afició de 1945/55 
• bombardeja núvols amb diferents 

alternatives, li deixen avions del exercit 
• Fa articles i un llibre (1955) 
• El Ministeri d'Indústria li crea (1954) un 

organisme per ell a BCN, el SIELLA (Servicio de 
Investigación y Ensayos en Lluvia Artificial) [UNESA] 
 

• Al llibre (Introducción al problema de la 
lluvia artificial) hi surt el Pere Duran de  
sempre: 
• “En todo cuanto vamos a tratar daremos 

mayor importancia al razonamiento o 
filosofía de los conceptos que a la 
concreción matemática de los mismos, ya 
que siendo esta ultima forzosamente 
limitativa, encauza los problemas 
meteorológicos con una rigidez 
incompatible con su extraordinaria 
complejidad física” (1955) 

UNA AFICIÓ per 
RESOLDRE ELS 

PROBLEMES D’ESPANYA 
____________________

LA PLUJA ARTIFICIAL,   



• 1947  L’inici de la vida professional 
 
• títol Enginyer de Camins 

 
• La primera feina 
•  Empresa privada  
• i Catalunya 
•  Només hi ha Sector elèctric 
•  Madur o nou (6000 vs 2850) 
•  HECSA (1946, CGE, BHA, BU) 
• Un company Josep Mª Lozoya  

 
• 1948  noces amb Montserrat Vall.llosera 
• “la companya incansable”  “la decisió mes 

encertada de la meva vida” una gran 
família  
 

• Prudencia, estil, proximitat,  

PRIMER TREBALL, 
NOCES 



• Fa salts al Pirineu  Sant Maurici, Espot, etc 
• Li permet conéixer Franco 
• “También de las nubes se espera obtener 

mayor utilidad. En Espot el ingeniero de 
caminos D. Pedro Duran Farell, director de la 
Hidroeléctrica Catalana, afirmaba a Su 
Excelencia que en el término de dos años se 
regularían perfectamente las lluvias y se 
aumentarían éstas cuando fuera oportuno, 
anulando de una vez para siempre la 
anarquía de nuestro régimen de 
precipitaciones.” (ABC, 1955.09.27) 
 

• LA CRISI D’HECSA 
• La banca i Ricardo Margarit 
• Joan Bertrand, el jove president 
• L’home de consens: Pere Duran, anomenat 

Conseller Delegat en el 1956   
• Arriba a la gestió 35 anys 

 

HECSA 



• L’ENERGIA 
• GN .  
• Lacq (1951), Argelia (1956) i Holanda 

(1959) 
• NUCLEAR. 
• Nautilus (1954),  
• primeres comandes PWR/BWR (1955) 

• PETRÓLEO 
• Avance imparable del petróleo que 

destronará el carbón en 1965 
 

• EUROPA 
• Tractat de Roma  CEE  1956 

 
• ESPANYA 
• Pla d’Estabilització (1959) 
• Informe del Banco Mundial (1962) 
• Constitució Butano SA (1957) 

EL GRAN CANVI 
___________________
FINALS dels 50’s i 60’s 



• EL GAS NATURAL 
• 1954. Final Guerra Indochina, constitució FLN i  

ASSEMI (Georges Picot) 
• 1956. Es troba GN a Algèria 
• 1960. El Banc Urquijo acosta Duran a l’ASSEMI a 

on coneixerà 
• el gas natural 
• l’Aurelio Peccei, creador del Club de Roma 
• I membres dels FLN, amics, com Bouteflika 

• Descobrirà EL DESERT 
• Montse: “trobava equilibri en la quietud dels espais 

buits com el desert, que ell adorava i que li 
proporcionava l’estat mental necessari per afrontar 
les seves múltiples responsabilitats”. 

• Sylvain Estibal: “El desert, un lloc tant potent que és 
intrínsecament espiritual perquè ets al centre del no-
res però connectat amb tot : amb la terra, el cel, 
l’univers. Per alguna raó hi van néixer totes les 
religions monoteistes. Perds la por de la mort, 
comprens la unitat. ” 

1960. ALGÈRIA 
______________                    

EL GAS i EL DESERT 



• GN a Algerià -Pla d’Estabilització - Constitució 
de Butano, SA 

• 1960. Necessitat de canvi -> renovarse o morir 
• 1961. Pere Duran, Conseller Delegat de 

Catalana de Gas i Electricitat, substituint a 
Ricardo Margarit 

• Pere Duran té 40 anys 

1961. CANVI EN EL GAS 
____________________ 

CATALANA DE GAS Y 
ELECTRICIDAD 

 
• Aquesta època l’INI presidit per Suanzes 

encara estava a Presidència del Govern  
defensant l’autarquia 

• López Bravo – la modernització – proper al 
Urquijo - l’amic de Pere Duran: 
• obrirà mercats i sectors als aires nous del 

desenvolupament econòmic 
• 1963 Suanzes dimiteix 

 

1962. GREGORIO LÓPEZ 
BRAVO, MINISTRE 

D'INDÚSTRIA 



• “una vez mas, me expones tu decisión de 
apartarte de la dirección del Instituto, 
basado en tu estado de ánimo y tu 
discrepancia con las resoluciones del 
Gobierno en materias relacionadas con las 
actividades del I.N.I., y que tu obstinación 
llega a presentarse como blanco de una 
ofensiva que nunca existió y que yo no 
hubiera consentido.” 

• “Esto es ,o grave y a lo que nos lleva tu 
exposición, que careciendo de contenido real, 
exterioriza, sin embargo, un estado de 
ánimo, de desequilibrio y de discrepancia que 
de persistir serían dañosos para el servicio y 
para el futuro del propio Instituto, que tan 
valiosos servicios nos ha prestado y en él 
[que] pusimos tantas ilusiones.” 

• “tus razones no me han convencido; pero tus 
argumentos, en cuanto se basan en tu estado 
de ánimo y de discrepancia, esos, si, me han 
vencido.” 

1963. LA DIMISIÓN DE 
SUANZES. LA CARTA DE 

FRANCO 



Catalana de Gas Del carbó a la nafta 
El primer ordinador d’Espanya 
President 1965 (Joan Bertrand) [1st pres.exec. no propietari ?] 

Gas Natural Independència Argelia 1962 
Projecte ESSSO – Libia – de Gaulle 
Planta regasificació BCN – metaners (Laietà) (1965-1969) 

Electricitat Sistema del Ter (Sau, Susqueda - bóveda, Pasteral) (1962-1967) 
Térmicas – Terbesa  Besòs  Cubellas (1967-1972) 
Nuclear  Hifrensa  Vandellos I  EDF – de Gaulle (1966-1972) 
Platja de Pals  Josep Pla // Jose Cabrera (1968) UEM 

Petroli Urquijo  Refineria de Catalunya  Shell [López Letona / Cl.Boada] 
1968/1971 

MTM President 1963 Reconversió  
1st dialogo con CCOO – Circulo Economia (1967) – Pujol – FOC Pasq 
Franco - passing shoot al INI (1971) 

La Ribera Obertura BCN al mar 1966 – Narcis Serra / Miquel Roca (25a abans) 

Autopistas Comissio Promotora d’Autopistes (Silva Muñoz – 1965) 

FFCC Conseller de RENFE  

Nuclear Junta de Energia Nuclear 

Autoelectricidad Bateries, CARRIER electrodomèstics 
JM.Batalla, Enric Massó, JA.Odriozola, Artur Suqué 
Passing shoot  FEMSA 



• MTM (1967) 
• “Hemos administrado muy bien una 

estructura  muy mala y hemos conseguido que 
viviese más de cien años.” 
 

• CCOO (1967) 
• “ante una situación tensa por las 

consecuencias de un paro tecnológico, a mi 
juicio mal resuelto, entendí constructivo tener 
contactos, que planteé con tremenda 
honestidad de actitud, con miembros de las 
comisiones obreras” 

FRASES PERE DURAN 



• JAPÓ / BONSAIS (1967) [ESSO] 
• “la cultura japonesa el meravellava, perquè hi 

percebia la comunió perfecta entre ànima i cos, 
entre tècnica i esperit.” (Solà, 2012). 

• Porta el 1er. Bonsai del Japó a Espanya 
 

• L’ ARQUEOLOGIA (1969) 
• Art Argàric, principalment de l’excavació  en el 

Cerro El Picacho, província de Almería 
• Art Ibèric, provinent de l’excavació de la necròpolis 

de Baza, província de Granada. A on va aparèixer la 
Dama de Baza. 

• Art Sudanès, de las cultures Kerma y Meroítica, de 
les excavacions de la necròpolis Emir Abdullah al 
costat del Nil, entre la segona i tercera catarates. 

• Art Pre-colombí, principalment d’Equador 
• Art Coreà, de las culturas Korio y Yi. 
• Museu de Cultures del Mon 

LA PLENITUT 
 

L’HORA DE LES 
GRANS AFICIONS 



• 1969. Primer cargament GNL 
• 1970 Franco inaugura planta de Barcelona 
• ----------------------- 
• 1969 Cas Matesa L.Letona vs L. Bravo  
• 1970 Claudio Boada al INI 
• 1971 Comença a canviar José García Hernández 

(Butano): “sobre la base de ir a una nacionalización 
del gas natural y, … que fuera una empresa estatal la 
que realizara la política energética determinada por 
el Gobierno en el sector del gas” [Valero-REPESA] 

• 1972.02.09 Carta J.Garcia Hern. vs Lop.Bravo 
• 1972.03.23 Const. ENAGAS 
• 1972  Dimisions 
• 1973.10.16 1ª Crisis Energia 
• 1973.12.20 Assesinat Carrero 
• 1974 Gobierno Arias VP 1º J.Garc.Hernandez y Luis 

Valero pte. ENAGAS/BUTANO 
• 1975.11.20 Muere Franco 
• 1975.12.01 Venta planta BCN a ENAGAS 

LA LLUITA DEL 
GAS NATURAL 

______________
1973 feb firma 

contracte Algèria 
1973 mars 

explosió Capitán 
Arenas 



• Sopar a Aravaca amb el Príncep 
 

• Tarradellas: «Aquest home no serà ministre 
de Franco, ni després de Franco» 
 

• Pujol explica que Duran tenia relacions amb 
tothom a aquesta època 
 

• Donava classes al CESEDEN 
 

• Cartes al Rei demanant accelerar els canvis i 
incloent al PCE 
 

• Fraga li ofereix l’Alcaldia de Barcelona 
 

• El volen fer Senador, líder d’UCD a Catalunya, 
Conseller de Governació, etc, etc 

LA TRANSICIÓ 



• Necesidad apremiante de “un pacto político 
considerado como un paso previo para un 
posterior pacto social”,  

• matizando la calificación del pacto como “un 
armisticio, más que un pacto en sentido 
estricto”.  

• Pero insistiendo en que “el armisticio o pacto 
a preconizar debe ser establecido entre todas 
las fuerzas, tanto las legales como las que no 
lo son”,  

• porque “si de la democracia excluimos el 
Partido Comunista y a las Comisiones 
Obreras, el futuro se nos puede ir de las 
manos” (Quintà, 1976.07.18). 
 

1976 PERE DURAN I LA 
TRANSICIÓ AL CERCLE 

D’ECONOMIA 



• Del 1977 al 1987 entren en crisi 56 dels 110 
bancs existents a Espanya, entre ells el Banc 
Urquijo 

• 1982. El primer Govern del PSOE amb Carlos 
Solchaga a Industria endega la Reconversión 
Industrial 

• La Corporació surt al mercat en un mal 
moment, pateix la crisi, i comença el final 
amb la suspensió de pagaments de CECSA el 
gener de 1984, i posterior liquidació 
ordenada fins el 1986 

• En el sector elèctric, el 1984 es decideix la 
moratoria nuclear   sobreinversió 

• L’Estat, via ENHER, pensa que es quedarà el 
55% del mercat de Catalunya, adquirint 
HECSA i un 10% del mercat de FECSA 

• Al desembre de 1984, Pere Duran i el 
marques de Casa Oriol munten l’operació 
d’adquisició de HECSA per HIDROLA. La 
majoria del mercat serà privada 

LA CRISI DELS PRIMERS 
VUITANTA                            

la crisis estancada 



• 1980 Algèria: “la determinación de los países de la 
OPEC de alinear los precios del gas con los del 
petróleo” 

• Els problemes d’ENAGAS (1982) 
• ENAGAS havia subscrit amb Algèria un contracte 

de 4,5 bcm 
• Pero no havia fer tes per desenvolupar el mercat 
• Entrant en situació de take or pay per importants 

xifres 
• La nova política de preus de Algèria l’acabava 

d’ensorrar 
 

• Per sortir-ne es decideix, recuperar el retard amb 
Europa, serà el Protocolo del Gas de 1985: “El 
desarrollo de la industria del gas en España, la 
implantación del gas natural como alternativa 
energética realmente disponible, y sobre todo, la 
necesidad de incrementar el peso del gas natural 
en el balance energético español hasta niveles 
próximos a los alcanzados en los países europeos 

EL GAS NATURAL: 
PROBLEMES I 

OPORTUNITATS 



• El 1984, abans del Protocolo, Pere Duran fa 
un pas enrera 

• Fent un Consell tot executiu 
• I movent-se a la Presidencia de la JGA 
• Que especialitzara en el dialeg amb 

l’entorn 
• Fent sugeriments al Consell 

d’Administració 
• Es la RSC i els stakeholders, pero avant la 

lettre 
 

• “en el caso concreto de nuestra Empresa, es 
importante esforzarse en producir el diálogo 
que la aproxime a los distintos elementos del 
sistema, creando un órgano que 
institucionalice la gestión de sus relaciones 
con los entornos que le son propios.  

1984 LA PRESIDÈNCIA DE 
LA JUNTA GENERAL 



ELS CAMINS DE LA 
CULTURA 

A partir de 1984 apareix l’últim Duran: l’humanista, el pensador, el que la gent 
recorda. 

L’Institut Cerdà, promogut per Pere Duran i els enginyers de camins 

Centenari de l’Exposició Universal de Barcelona 1888. Lidera un projecte de Pujol i 
Maragall 
 

Club de Roma, Aurelio Peccei, el medi ambient  - sostenibilitat i la governabilitat 
 

El Museu Nacional d’Art de Catalunya. Un gran repte, Pujol, Maragall, Gae Aulenti  
(estany) i Antoni Tapies amb el seu «mitjó» de 18 metres 
 

UPC. El primer President del Consell Social   (Gabriel Ferraté) 
avui és més important formar que transmetre coneixements, perquè des de la 
societat se’ns demana un home polifacètic i amb consciència clara de què haurà 
d’adaptar-se a qualsevol circumstància i activitats diferents.  
 



• Amb el Protocolo el gas està en una fase 
important de creixement 

• Catalana de Gas te un Consell de executius, i 
no te accionistes importants 

• Apareixen la Caixa i Repsol com a nous 
accionistes de referència 

• La Caixa planteja una fusió de Catalana de 
Gas amb Aigües de Barcelona 

• Entra com a accionista British Gas 
• Finalment es crearà Gas Natural SDG, per 

canvi de nom de la Catalana de Gas, a on 
s’integren Catalana de Gas, Gas Madrid, i 
unes petites distribuïdores de gas que tenia 
Repsol Butano 

• El Consell serà 50/50 la Caixa i Repsol,. El 
President el proposarà la Caixa, i el Conseller 
Delegat el proposarà Repsol 
 

• Van a buscar Pere Duran Farell i Antonio 
Téllez de Peralta 

1991 GAS NATURAL SDG      
Pere Duran torna 



• 1992. LA FUNDACIÓ CATALANA DE GAS 
• , contra l’afany reglamentista de la 

empresa publica Repsol: “Así, pues, 
libertad responsable y sensibilidad 
deberán ser los nuevos grandes valores 
que impregnen la empresa de ahora en 
adelante.” 

• 1992. LA INTERNACIONALITZACIÓ 
• GN.SDG aconsegueix en licitació 

internacional una part de la província de 
Buenos Aires, amb casi un milió de clients, 
serà la societat que després es denominarà 
Gas Natural BAN  l’inici 

• 1994. LA COMPRA D’ENAGAS 
• GN.SDG va comprar el 91% d’ENAGAS per 

51.233 milions de pessetes, recuperant la 
planta de BCN (20 anys desprès) 

• 1996. GASODUCTE MAGREB – EUROPA 
• Inaugurat a Còrdova pels Reis d’Espanya 

(aquella conexio estudiada per l’ASSEMI) 

UNA NOVA COMPANYIA 



• EL 1997, Pere Duran ja te 76 anys, i en Josep 
Vilarasau pensa que ha arribat el moment de 
substituir-lo 
 

• El nou president de Gas Natural SDG serà 
Antoni Brufau 
 

• Pere Duran seguirà com a president de la 
Fundació Catalana de Gas 
 

• 1997. Fundación Ortega y Gasset (Madrid) 
 

• 1998 CADS Medi Ambient i Sostenibilitat  
 

• 1999 Traspàs de Pere Duran 

1997/1999                         
EL FINAL D’UNA ÉPOCA 



• Deia Pere Duran a l’any 1983: 
 

• “Catalunya no hi ha qui la mati, això és ben 
clar!  
 

• Hi ha un fet important: ens agradarà o no, 
agradarà o no, però la capacitat catalana de 
resistir, que és la veritat catalana, és 
autènticament insòlita.  
 

• Si Catalunya és el que és, té la importància 
que té, això és degut possiblement al fet que 
ha hagut de viure sense Estat propi.  
 

• Que ha estat la Societat – que és la veritat, la 
permanència -, la protagonista de la vida de 
la nació catalana.”  

UNA ULTIMA REFLEXIÓ    
El que Pere Duran 

pensava de Catalunya     
EL SENTIMENT DE PAÍS 



• A Pere Duran el fan president de la Fundació 
Ortega y Gasset substituint a Leopoldo Calvo 
Sotelo 
 

• Deia Ortega a la España invertebrada: 
 

• “España es una cosa hecha por Castilla, y hay 
razones para ir sospechando que, en general, 
sólo cabezas castellanas tiene órganos 
adecuados para percibir el gran problema de 
la España integral” 
 

• “Para quien ha nacido en esa cruda 
altiplanicie que se despereza del Ebro al Tajo, 
nada hay tan conmovedor como reconstruir 
el proceso incorporativo que Castilla impone 
a la periferia peninsular. Desde un principio 
se advierte que Castilla sabe mandar.” 

1997 LA FUNDACIÓ 
ORTEGA Y GASSET          

però, com lliga? 



• Antón Costas (1999) 
• “Con Pere Duran Farell desaparece uno de 

aquellos "capitanes de industria" españoles 
de los que habló el historiador Jaume Vicens 
Vives en una recordada conferencia en el 
Círculo de Economía de Barcelona a finales 
del año 1958… una persona que ha ejercido 
con responsabilidad, habilidad y coraje la 
responsabilidad empresarial, social y política 
que se espera de las élites económicas, es 
decir, de los capitanes de industria”. 
 

• Xavier Vidal-Folch (2000): ¿Dónde están los 
“duranfarell”?  

• “¡Esto es extraordinario! Creó, suscitó, 
conjuró, ayudó, tejió lazos, ilusionó, triunfó... 
y en vez de lo que es normal en este país, o 
sea, tirar piedras contra su memoria, se le 
rinde un homenaje. 

1999. RECORDS DE PERE 
DURAN 



• Segons Josep Pla, Pere Duran descrivia la 
seva actuació dient: 
• «En un país així, tot consisteix a saber 

escoltar i trobar la gent. […] És el que he 
fet sempre: treure la gent de la monotonia 
de la vida i “estirar-la” al màxim. En les 
assemblees de les societats no he fet res 
més. Ho he fet amb una certa eficiència. 
Donar confiança a la gent, treure’ls de 
l’ancestral passivitat, de l’enveja i del 
fanatisme, crear una confiança general, 
progressiva, és a dir, fer, crear un país. Jo 
no he fet res més. ¿No ho creieu així?» 

 
• El concepte «estirar la gent», «estirar-la al 

màxim». Una bona filosofia per tancar un 
recorregut vital ple d’activitat i d’aportacions 
en àmbits tan diversos com interessants, i 
especialment rellevants per a la construcció 

del país.  

EPÍLEG 



• Com deia Ortega y Gasset, i repetia 
incansablement l’enginyer de camins i 
president del Govern, Leopoldo Calvo Sotelo, 
bon amic de Pere Duran:  
 
 

• “Vean pues los ingenieros cómo para ser 
ingeniero, no basta con ser ingeniero” 
 

EPÍLEG 
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