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PRESENTACIÓ 
 
 
 
 
El Grup dels Emèrits que es reuneix de manera continuada des d'un llunyà 

1997, va decidir en el gener de l'any 2015, fer un exercici de memòria oral, 

recopilant les anècdotes viscudes en els anys de treball dels membres del 

Grup que hi volguessin col·laborar lliurement, designant coordinador 

d'aquesta activitat en Pere-A. Fàbregas. 

 

Passat un temps prudencial, a finals de l'any 2016 s'ha tancat el projecte 

amb 26 anècdotes rebudes escrites per dotze membres dels Emèrits, al 

que s'ha d'agrair la voluntat de participar, i la transparència i l'esforç 

d'escriure les seves vivències. 

 

En aquesta recopilació es presenten els papers rebuts, sense cap tipus ni 

de correcció, ni de censura, tal com han estat escrits pels seus autors. 

 

Barcelona, març de 2017 
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LA COMPANYIA, LES VIVÈNCIES, LES PERSONES 
 
 
La companyia 

Una companyia com la Catalana de Gas – Gas Natural té un llarg recorregut de més de 
170 anys amb moments de més intensitat i d'altres més d'anar fent. Cal recordar que 
és la societat cotitzada en borsa més antiga del país. De les primeres empreses que van 
començar a cotitzar només queda aquesta. A inicis del segle XX estava entre les deu 
primeres companyies d'Espanya, i a començaments del segle XXI hi continua estant. Un 
cas clar de pervivència i continuïtat, durant molts anys amb una relació molt especial 
amb la societat que l'envolta. Les anècdotes que presentem i les persones que les han 
escrit tenen a veure amb el període que va des de 1961 a 2013, un llarg temps de més 
de cinquanta anys. 
 
En aquest temps, la companyia va passar de produir gas manufacturat amb carbó, 
bàsicament a Barcelona i Sevilla, a fer servir de primera matèria la nafta, una gasolina 
lleugera, reconvertint les fabriques amb un gran esforç d'inversió i amb un complex 
problema de passar d'unes fàbriques amb moltíssims obrers a plantes químiques 
pràcticament automàtiques i molt poc personal. Però això va permetre la 
modernització necessària – després de molts anys, sense canvis transcendents, com a 
mínim des d'abans de la Guerra Civil -, les fabriques van canviar, però també va 
aparèixer el primer ordinador un IBM 1401, i altres elements d'una nova època. Eren 
els anys del "desarrollismo" a Espanya després de l'autarquia i la gana de postguerra. 
 
Després va venir la introducció del primer gas natural a Espanya, de la mà de Pere 
Duran, primer és pensava que vindria d'Algèria però finalment va venir de Líbia amb 
la Exxon, construint la planta del port de Barcelona, també el primer metaner, el 
"Laietà", fent l'esforç d'incorporar les noves tecnologies criogèniques. Un altre aspecte 
va ser la necessitat de superar el repte d'haver d'introduir un nou producte al mercat, 
el gas natural, feina que no s'havia hagut d'afrontar des del començament de la 
companyia en el segle XIX. Un fet rellevant va ser l'adquisició del paquet de control de 
la Compañiá Española de Gas (CEGAS) amb fàbriques a la Comunitat Valenciana, 
Andalusia, Cantàbria i Múrcia. En aquests anys van aparèixer el màrqueting i l'activitat 
comercial, també les tècniques financeres americanes, i es van inventar les tarifes 
binòmies. 
 
Per aguantar el canvi, es van desenvolupar tecnologies per allargar la vida i millorar la 
producció de les línies de producció amb nafta, tecnologia que es va poder vendre a 
Irlanda També la posada en marxa de l'important procés de conversió de les 
instal·lacions de distribució i d'utilització a casa dels clients per poder consumir el nou 
gas, un canvi rellevant anomenat inicialment com a "conversió" i després com a "canvi 
de gas". En aquesta època van aparèixer diferents problemes, que es van tenir 
d'administrar: el tema de les explosions amb les seves greus conseqüències d'imatge 
publica. I també la necessitat d'expansionar la xarxa per aconseguir més clients 
començant portant el gas a noves poblacions, com Esplugues de Llobregat o Sant 
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Cugat del Vallès, cosa que no havia passat en molts anys. També l'adquisició de noves 
societats com el gas de Tarragona, Lleida, Vilafranca. 
 
Amb tot això, l'estil de la companyia dominat des de la fundació pels enginyers de 
producció, va haver d'anar canviant cap als experts en màrqueting i comercialització, 
als enginyers de distribució i als financers que aconseguien els diners perquè tot fos 
possible. 
 
Els últims anys del règim del general Franco, van generar la constitució per l'INI, de la 
Empresa Nacional del Gas (ENAGAS) (1972), casualment a la Notària d'en Blas Piñar, 
fet que portaria després de l'assassinat d'en Carrero Blanco (1973), a un enduriment 
del règim, una nacionalització obligada de la planta de Barcelona i a una cessió dels 
contractes de subministrament de Líbia i Algèria a ENAGAS (1975), en definitiva, la 
pèrdua de la capçalera del sector. 
 
La companyia es va haver d'anar-se centrant en el creixement comercial penetrant els 
mercats existents, l'anomenada saturació, i arribant a nous territoris a on no hi havia 
hagut mai gas, substituint altres energies, principalment butà, fuel-oil i gas-oil, això 
implicava creativitat, esforç, i també desenvolupament del suport informàtic 
corresponent que va tenir d'evolucionar a gran velocitat. També es va poder avançar 
en la transparència essent la primera companyia de Serveis Públics que es va auditar a 
Espanya cap al 1976/77. 
 
En uns anys, a la dècada dels vuitanta, la companyia havia anat creixent, però la gran 
oportunitat va aparèixer quan ENAGAS va començar a tenir problemes de 
"take or pay" amb Algèria perquè no havia fet el necessari per desenvolupar el mercat 
espanyol del gas natural per tal de poder retirar les entregues a què s'havia 
compromès. El Govern espanyol llavors va assumir que perquè Espanya fos un país 
energèticament normal en termes europeus, s'havia de parar la sobre inversió en 
centrals nuclears i s'havia de fer créixer fortament el gas natural, subscrivint amb tot el 
sector el "Protocolo de Intenciones para el desarrollo de la industria del gas en España" 
(1985), que va fer entrar la indùstria del gas española en una etapa de creixement de 
dos dígits durant 25 anys seguits. 
 
Les noves oportunitats van atraure nous elements al sector, i així van aparèixer com a 
nous accionistes de la companyia, tant La Caixa, com Repsol, i es va realitzar la fusió 
per absorció de Gas Madrid i de filials de gas de Repsol Butano (1991), donant lloc al 
canvi de nom de la societat i la creació de la Fundació Catalana de Gas (1992). El 
mateix any s'ha de recordar l'Olimpíada de Barcelona a on tant a la torxa olímpica com 
al peveter de l'estadi tant va aportar la companyia i els seus experts. 
 
La nova dimensió va portar a poder-se plantejar la internacionalització de la empresa 
amb l'operació d'adquisició de quasi un milió de clients a Buenos Aires (1992), i 
després l'entrada a Brasil, Mèxic i Colòmbia (1997), amb un salt cap a la globalització 
de gran força. Altres elements de gran importància van ser l'adquisició del 91% 
de ENAGAS (1994) o la culminació del gasoducte Magreb-Europa (1996). 
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Però el procés de liberalització del món energètic espitxat per la Unió Europea, amb la 
separació del carrier i el trader, apuntava cap a nous reptes, de més regulació i de més 
competència, en definitiva, d'un nou marc de referència. Per una altra banda, la 
maduració de la tecnologia del cicle combinat per produir electricitat a partir del gas 
natural com a primera matèria, portava a l'acostament dels sectors del gas i de 
l'electricitat. El gas seria un gran proveïdor per l'electricitat, i l'electricitat seria un gran 
client pel gas. Tornava a passar el que ja havia passat a finals del segle XIX, quan el gas i 
l'electricitat s'havien acostat per competir per la il·luminació i l'energia dels motors, en 
els mercats finals. Ara s'acostaven per la vessant de la producció. A finals del XIX, la 
Catalana de Gas va fer ingents inversions en el negoci elèctric, centrals tèrmiques i 
hidràuliques, línies de transport i distribució, captació de clients, etc., de manera que 
en el 1920 era més una companyia elèctrica que de gas, encara que a partir de 1930 va 
tornar a canviar cap el gas. 
 
En la nova situació, Gas Natural SDG, es va introduir en el negoci elèctric primer 
construint cicles combinats, entre ells el primer que es va inaugurar a Espanya, i amb 
una mica més de temps, després de diferents operacions fallides, aconseguint comprar 
una companyia elèctrica important Unión Fenosa, a la que va absorbir en el 2008 
iniciant una nova línia d'actuació de gas i d'electricitat, i ampliant de forma important 
el número de països a on té activitat. 
 
Les vivències 

Els treballs que es presenten provenen de la voluntat dels seus autors de posar-se a 
escriure lliurement. S'ha d'agrair l'esforç, tot recordant com deia en Goethe que: 
"El escribir es un ocio muy trabajoso", fan falta ganes, superar els dubtes, trobar el 
tema, redactar, revisar, etc., en definitiva, feina i ganes. 
 
Però, hem tingut sort, hi ha anècdotes o vivències, de quasi tot. En tenim de la fàbrica, 
però també de la distribució, i com no de la conversió a gas natural i les seves 
conseqüències. Addicionalment també n'hi ha parlant del treball comercial i de la 
relació amb els primers clients industrials del nou gas natural. 
 
D'un altre caire són les que provenen de les filials, com aquell primer Gas Natural, S.A. 
amb l'Exxon, o d'experiències de possible compra de societats, com Tortosa. I del 
creixement comercial en els anys vuitanta. També de l'Olimpíada del 1992 a Barcelona, 
o de l'àmbit internacional des de diferents perspectives i diferents moments, amb: 
Algèria, Irlanda, Colòmbia o Mèxic. 
 
Finalment hi ha anècdotes de la cultura de la central, de l'inefable edifici de Portal de 
l'Àngel - seu social de la companyia per més de 100 anys - dels seus passadissos i 
subterranis, de l'estil de la gerència, també de la presidència de la societat, de les 
auditories, i de l'administració. 
 
En definitiva, amb el conjunt de vivències aportat, crec que el lector es pot fer una 
mica la idea de com era i com funcionava la companyia en què hem treballat tants 
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anys, complint amb les bases del que ha de ser una anècdota. Que n'hi ha que diuen 
que ha de ser un conte curt que narri un incident interessant o entretingut - una 
narració breu d'un succés curiós - basat en fets reals, amb persones reals com a 
personatges i desenvolupant-se l'acció en llocs reals. 
 
Les persones 

Els emèrits, les persones, els emèrits, que han escrit les seves vivències, en conjunt van 
desenvolupar la seva tasca professional a Catalana de Gas – Gas Natural, durant els 
anys 1961 a 2013. Els seus perfils són variats, hi ha des de persones que hi van passar 
des de 26 anys, fins a 47 anys de serveis. En qualsevol cas amb una gran majoria 
superant els 30 anys de permanència, treball i servei. 
 
Les formacions també són diferents, encara que la gran majoria són enginyers 
industrials, amb un parell d'ESADE, i un delineant entre altres. També la gran majoria 
van accedir a treballar al gas en una tasca tècnica, de més o menys nivell, normalment 
des de la seva carrera d'enginyer, encara que alguns es van centrar més en el 
màrqueting. Hi ha tres casos curiosos, que van començar a la companyia quan encara 
no tenien 20 anys, d'auxiliar administratiu, el nivell més baix de l'escalafó 
administratiu, llavors considerat en aquella casa de menys rellevància que l'escalafó 
tècnic, i que, amb el temps van anar fent camí. 
 
La gran majoria va començar a treballar al gas els anys seixanta coincidint amb el gran 
rellançament que es va produir quan va passar a ser el primer executiu en Pere Duran, 
i només en algun cas van començar els anys setanta i vuitanta del segle XX. El final de 
les vides professionals també es va anar escalonant entre la dècada dels noranta del 
segle XX, i la primera dècada del segle XXI, només amb dos casos que van acabar el seu 
treball després del 2010. 
 
Tots ells han contribuït a un inmens procès de transformació de la companyia amb la 
seva feina, el seu esforç i el seu tarannà, com el conjunt dels Emèrits de Catalana de 
Gas – Gas Natural que l'hem ajudat a canviar i a modernitzar, a fer-la més professional, 
més competitiva i esperem que també més humana, com a mínim, en els nostres 
entorns personals. 
 
Com a gran resum, l'any 1961 l'empresa tenia aproximadament 245.000 clients 
distribuïts entre l'àrea de Barcelona i Sevilla, quan en l'actualitat està present a 30 
països, amb 23 milions de clients i una potència instal·lada elèctrica de 15,4 GW, amb 
una plantilla de més de 20.000 persones. 
 
És una especial joia presentar aquest treball, ja en ple 2017, quan el grup dels Emèrits 
de Catalana de Gas – Gas Natural compleix els seus primers vint anys de servei, relació 
i companyonia, amb gent molt diferent però que mantenen perquè volen uns vincles i 
una amistat important plena de joia i de bons moments. 
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ACTIVITATS A CATALANA DE GAS – GAS NATURAL DELS AUTORS 
 
 
CLAUDI ANFRUNS SERRA 
 
Data naixement: 1950 
Activitat en el Grup: 26 anys (1981/2008) 
 
Inici en el grup com a Controller de Catalana de Gas y Electricidad, S.A. Despres 
Director de Control de Gestió i al poc temps Director d’Administració tambe de 
Catalana de Gas y Electricidad. Mes tard Controller del Grup Catalana de Gas, Director 
d’Administració i Fiscal de Gas Natural, Director de Control de Gestió i Fiscal de Gas 
Natural i finalment Director de Control de Gestió del Grup, 
 
 
JOSEP BOU CABRÉ 

 
Data naixement: 1937 
Activitat en el Grup: 34 anys (1963/1997) 

 
La seva activitat es realitza en els Departaments de Fabricació de gas ciutat, lineas Onia 
i posta en marxa i control de laes lineas Cifuindus. Posteriorment en Estudis de 
Producció: Increments de rendiments i producció. Desde Enginyería efectua 
Exportacions de Tecnología a Irlanda. Els darrers temps, Energias alternativas com 
Biogas, etc. i Estudis de noves aplicacions del G.N.  
 
 
JOSEP CLIMENT PARCET 
 
 Data naixement: 1933 
Activitat en el Grup: 32 anys (1961/1993) 
 
Dr. Enginyer Industrial. Inici com a enginyer a la Divisió d’Estudis . Cap del Deparment 
de Mètodes, ajudant a organitzar la posada en marxa de l’ordinador 1401, el primer de 
Barcelona.  Jefe de la Divisió Staff. Director Adjunt de “Estudios y Desarrollo”, 
intervenint en la contractació del gas natural amb ESSO i definició del projecte. 
Membre de la “International Gas Union”. Director de Etileno S. A. (Elilsa). Director de 
CENTRISA. Conseller Delegat de Equipgas S.A. Conseller de Naviera de Productos 
Licuados (Naproli), propietaria del metaner “Laietà”. Enginyer a ”Obras y Servicios 
Hispania”. Director de Hispaduc, societat amb holandesos per a construir gasoductes. 
Director Administratiu a “Servicios Energèticos S.A” (Serensa). Retorn  a Catalana en el 
grup de “Canvi de gas”.  Responsable d’Expropiacions. 
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PERE-A. FÀBREGAS VIDAL 
 
Data naixement: 1945 
Activitat en el Grup: 47 anys (1965/2013) 

 
Va començar com a estudiant en practiques (auxiliar administratiu), desenvolupant 
treballs de costos, sistemes informàtics i estadística. Ja com a cap de Gabinet (1970) 
treballs d'estratègia i planificació financera, i també realitzà nombrosos estudis sobre 
el sector de l'energia. Director de Planificació, Informació i Compres i membre del 
Comitè de Direcció (1977/2004), posteriorment Subdirector General (1978), i membre 
executiu del Consell d'Administració (1984/89) com a màxim responsable de les 
activitats economico-financeres del Grup. Amb la creació de Gas Natural SDG (1991) va 
ser designat Director Corporatiu Econòmic-Financer treballant intensament pel procés 
d'internacionalització de la companyia i d'obertura dels mercats financers 
internacionals. Director Corporatiu de e-Business (2000), i Director General de la 
Fundació Gas Natural Fenosa (2004/13). També va desenvolupar diferents càrrecs de 
President, Vicepresident, Conseller Delegat, Conseller o Administrador Únic en 
nombroses societats del Grup. 
 
Ha treballat intensament per la preservació de la història de la companyia, tant amb la 
creació del Programa d'Investigació Històrica (1978), com amb la posada en marxa de 
l'Arxiu Històric (1987), i la direcció del projecte del Museu del Gas inaugurat a Sabadell 
(2012). També amb la difusió de la història mitjançant diferents Llibres, ponències i 
publicacions al llarg dels anys, i la creació el 2006 de la Biblioteca d'Història del Gas de 
la Fundació Gas Natural Fenosa amb nou títols de recerca publicats, culminant els 
treballs amb la publicació de la història de la companyia el 2014, sota el títol de: Gas 
Natural Fenosa, de Barcelona al món. Els primers 170 anys d'història 

 
 
JORDI GIBERT MASVIDAL 
 
Data naixement: 1937 
Activitat en el Grup: 33 anys (1966/1999) 
 
Inici en el Grup  a Gas Natural S. A.  filial de Catalana l'any 1966, dedicant-se a Vendes 
com a venedor i despres com a cap del equip de Vendes a industria. Posteriorment Cap 
de Marketing. L'any 1973 s'incorpora a Catalana de Gas on durant 15 anys ocupa, 
entre d'altres els càrregs de Director Comercial i de Marketing i es membre del Consel 
d'Administració  de Gas Lleida S.A.  i de Equipos i Servicios S:A: Participa en grups de 
treball juntament amb les Administracions Autonómica i Central pel desenvolupament 
reglamentari del sector gas. També, posteriorment, ha representat el Grup Gas Natural 
a organitzacions internacionals com la Unió Internacional del Gas, Eurogas, i Intergas 
Marketing, actuant com president d'aquesta última durant dos anys. Ja també en els 
anys 90 ha estat  a la Direccio  Corporativa de Marketing desenvolupant estratègies per 
obrir nous mercats.  
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JOSEP ISERN SITJÀ 
  
Data naixement: 1940 
Activitat en el Grup: 35 anys (1965/2001) 
 
Inicia la seva activitat a Enginyeria de Producció, de la qual en passa a ser Cap de 
Departament; l'any 67 és nomenat Cap de Fabricació i posteriorment Director Tècnic. 
En constituir-se Gas Natural passa a ser Director Tècnic Corporatiu. Ha sigut president 
de Gas Rioja, Kromschroeder, SERENSA i SEDIGAS. 
 
 
JOSEP Mª LLEBARIA CARRERAS 
 
Data naixement: 1942 
Activitat en el Grup: 38 anys (1965/2004) 
 
Inici en el grup com a Delineant a Distribució. Ajudant d’Enginyer en projectes de 
Distribució i Seccionament i Analisis Xarxa. Cap de la Unitat de Seccionament Xarxa 
(Conversió a GN). Cap de la Unitat de Programació i Control de Distribució. 
Responsable de Compras (Xarxa). Cap Comercial de diferents Delegacions. Delegat 
Zona Sud i despres Zona Centre. Director Comercial a Mexic (Monterrey i DF) Director 
adjunt a Zona Centre d’Espanya (Madrid). Director Zona Est Expansió i posteriorment 
Director Comercial a Catalunya. 
 
 
JOSEP MATA REMOLINS 
 
Data naixement: 1942 
Activitat en el Grup: 38 anys (1965/2004) 
 
Inici en el grup a l’area de Transport i Distribució per tasques de modernització de les 
xarxes. 1969 inici com a Responsable de Planejament de Xarxes, Preparació de canvi a 
gas natural i Anàlisi de xarxes amb ordinador. Diseny de estacions de regulació i 
comptatge per alimentar les noves zones en el canvi a gas natural. En el 1973 com a 
Adjunt a Director Tecnic de Xarxa, responsable del diseny, construcció, operació i 
manteniment de les xarxes de Catalana de gas. El 1975 Cap de diversos departaments 
relacionats amb creació de normativa i reglaments i introducció de noves tècniques 
com canalitzacions amb polietilè, Introduir la informàtica en Dispaching  Cartografia e i 
Enginyeria. Venta de estudis de xarxa amb anàlisis de xarxa  a Lisboa, Valencia , Oviedo 
, Saragossa ...etc. Assessor del Banc Mundial de Nova York per la gasificació de Bolívia. 
1990 a 1995 Cap de Dispaching i Estudis i planejament de xarxa. 1995 a 2002 Cap de 
projectes de transport i distribució de Gas Natural i Enagas en que es projectaren varis  
gasoductes i estacions de de regulació i comptatge .Com a projectes especials hi va 
haver la estació de compressió del gas per autobusos i les estacions de 
emmagatzemament i regasificació per alimentar varies ciutats de Murcia. 
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JOSEP MORET QUINTANA 
 
Data naixement: 1942 
Activitat en el Grup: 39 anys (1966/2006) 
 
Inici a la Compañía de Fluido Electrico i a l’any següent a Hidroeléctrica de Catalunya. 
Despres ja a Catalana a l’area Comercial i ocupo diversos llocs. Vaig passar per la 
Direcció de Marketing i la de Transport i Distribució de GNL. Despres de estar alternant 
entre Enagas i GN ja SDG. passo a l’area Económico Financera i finalment a la de 
Projectes Internacionals. Vaig estar a Colombia a la presa de possessió de Gas Natural 
ESP de Santa Fé de Bogotá. A la volta vaig tornar a l’area Económico Financera. 
 
 
 
RAMON PICARIN REULA 
 
Data naixement: 1954 
Activitat en el Grup: 41 anys (1972/2013) 
 
Inici en el grup com a Auxiliar administratiu a Conversió de Servei Clients, Secretari del 
Jurat d’Empresa, tècnic a Marqueting Servei Clients i al Centre d’informació de 
Marqueting, responsable de Programació i Control Canvi de gas, Cap de departament i 
Director d’organització i d’Organització i Qualitat, Director de Millora de Processos i 
responsable de la Oficina d’Integració de la Unitat d’integració en la fusió Gas Natural – 
Unión Fenosa. 
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RAMON ROCA MASGRAU 
 
Data naixement: 1936 
Activitat en el Grup: 30 anys (1966/1996) 
 
Inici en el grup com a Enginyer de "Estudis i Projectes" a la Divisió de Transport i 
Distribució de Catalana de Gas i Electricitat S. A.. Cap de Divisió de "Distribució, 
Manteniment d'Instalacions i Seguretat". Cap de "Estudis i Projectes de Noves 
Tecnologies de Distribució a Mitja Presió". Cap de Normativa Tecnica de Gas i 
Documentació. Membre de "Relacions Tecnologiques Exteriors". Membre del Comité 
Europeu del C.E.O.C.O.R. Responsable de l'implementació de l'infraestructura de la 
normativa de gas a Colombia. 
 
Per la Associació de l'Industria del Gas (SEDIGAS): Membre de "IRANOR". Membre de 
"AENOR". Vicepresident de CTN 60 "Gas" de "AENOR". Membre del "Lobby Gas" en el 
Ministeri d'Industria i Energia", Madrid. Membre del "Lobby Gas" en la Comisio 
Europea, Brussel'les. Membre del Centre Europeu de Normalització (CEN), Brussel'les. 
Membre de l'Organització Internacional de Normalització (ISO) Sc4, Apeldoorn. 
Membre de la Unió Internacional de l'Industria del Gas (U.I.I.G.) Subcomisió E1.  
Secretari de la Comisió D de la "Unió Internacional de l'Industria del Gas" (U.I.I.G.), 
Milan i Copenhaguen.  
  
 
JOAN SENTI MONTAGUT   
 
Data naixement: 1949 
Activitat en el Grup: 43 anys (1965/2008) 
 
Apart de viure durant 13 anys dins de una de las fábricas de gas, el inici de la meva 
activitat profesional al Grup va ser com a meritori administratiu. Mes tard, Cap 
Administratiu d’Ingenieria, despres d’acabar la carrera al 70, Técnic de materials 
d’Ingenieria. Cap de torn dels Equips d’Intervenció. Cap del Centre d’Alta Presió ubicat 
a Barberá. Cap del Centre d’atenció urgencias de les zones de Castalunya, Andalucia, 
Galicia i Llevant. Cap de Manteniment Xarxa de Catalunya Centre i despres del Nord.   
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ANÈCDOTES VISCUDES AL GAS 
 

 

AUTOR JORDI GIBERT 

TÍTOL MEMÒRIES D’UN VENEDOR DE GAS NATURAL (I) 

Data anècdota 1967 Data recepció 01/2015.01.09 

Baixem del sis-cents després de fer uns cent metres d'una pista de terra plena de 
sotracs. 
 
Aturem a un que va amb un carretó. 
- Bon dia! Que hi ha el Sr. Isidre? 
 
El Sr. Isidre és l'amo de la bóbila. 
 
A la bóbila hi ha una gran activitat. En arribar ens hem creuat amb un camió 
ennegrit pel carbó triturat que ha descarregat en una pila al mig del pati. Hi ha un 
altre camió que està carregant teules i totxanes. Tot es fa amb carretons i ma 
d'obra que treballa a preu fet. 
 
Al fons hi han els forns. El més modern és un Hofmann de producció contínua, 
allargat. També n'hi han tres més de producció discontínua, rodons.  
 
Hi han grups d'obrers, bruts de carbó, que alimenten els cremadors pel sostre dels 
forns. Ens miren amb desconfiança.... Qué deuen volguer aquests senyorets? Segur 
que voldrán més productivitat i se la quedarà l'amo. 
 
Apareix el Sr. Isidre. Es un home alt i gros. Pantalons de vellut, jersei i gorra a 
quadres. Torrat pel sol i l'intempèrie, galtes vermelles.... Ens dona una má gruixuda 
i endurida que en fer l'encaixada ens fa sentir intrusos i poca cosa. No estem a tó 
en aquest escenari quasi pre-industrial. 
 

− Qué voleu, nois?. 
− Miri, som de la companyia del gas natural que – com vosté sap (!?) - estem 

construint el tub que el farà arribar aquí al Vallés. No! No es tracta de fer-li 
passar el tub per la bóbila. Venim a oferir-li que faci servir el gas en els seus 
forns.... 

− I aixó em sortiria més barat que el carbó? 
− Bé, li podem fer un estudi comparatiu. Segur que recuperarà la inversió 

ràpidament. 
− Que voleu dir que tindré de gastar diners per fer el canvi? Ah, no!. Mireu: 

aquest negoci és molt senzill. A la butxaca dreta tinc les entrades de diners 
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– ens ensenya un feix considerable de bitllets de mil pessetes - . Quan surt 
un camió amb teules i totxanes el camioner em paga i jo ingresso per la 
dreta. A la butxaca esquerra tinc les sortides de diners... Pago el carbó quan 
m'el porten i pago a aquests nois que treballen per aquí... I ja està. No em 
complicaré pas la vida. 

−  
Després d'aquesta dutxa de sentit comú, la questió que es posa el pipiolo-tècnic-
venedor es: que fer amb les tècniques de marketing i comunicació que ens han 
inculcat els amics d'Esso Int. al curset dit de “supervisión”? Com parlar al Sr. Isidre 
de la mesura del gas natural en metres cúbics, de la seva conversió en tèrmies 
gràcies al seu poder calorífic inferior – ull! No confondre amb el poder calorífic 
superior, ja que no aprofitarem el calor latent de condensació de l'aigua generada 
en la combustió -, del “premium” del gas natural, de la seva no perillositat, etc, etc, 
etc. 
 
Bé. Anat pel dret, vam convidar a dinar al Sr. Isidre i aixó va ser, com es diu a la 
película Casablanca, “el principi d'una gran amistat”. Gracies a les lliçons de sentit 
comú del Sr. Isidre, vam adaptar el llenguatge de vendes a la realitat i i la bóbila del 
Sr. Isidre i moltes altres es van “convertir”, un cop ja convertides altres indústries 
de l'entorn.   
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AUTOR JORDI GIBERT 

TÍTOL MEMÒRIES D’UN VENEDOR DE GAS NATURAL (II) 

Data anècdota 1967 Data recepció 02/2015.01.09 

La secretària s'acosta a la meva taula, una de les moltes taules que – separades per 
mampares – hi ha a la sala de treball de la cuarta planta. 
 

-El Jefe et demana.  
 
El Cap comercial de l'empresa ve de Esso Int.(USA), que participa en el projecte de  
Gas Natural i ha aportat alguns directius. Parla castellà amb un fort accent americà 
– barreja de sudamericà i anglés – Es un home prim i alt, de tracte directe. Inspira 
confiança.  
 
Truco a la porta i entro. 
 
Al fons del despatx hi ha el seu escriptori. Una taula gran. Al bell mig, des de la 
porta, veig les soles de les seves sabates. Calça un 46 llarg. Esta estirat sobre la seva 
butaca amb els peus sobre l'escriptori. 
 

-Hola, ¿como están los manzanos maduros? 
 
Davant aquesta pregunta, tinc de fer un esforç de comprenssió. Hi arribo 
ràpidament. Em pregunta si ja hem firmat algún contracte de subministrament de 
gas. Després de la visita recent al Sr. Isidre no sé veure “manzanos maduros” 
 

- Bueno... Hay buenas perspectivas, pero la gente desconfia ante la 
novedad.  También les  cuesta ver las ventajas económicas de un 
cambio de combustible.... 

 
-Tu háblales del “premium” i de que tendrán un ràpido “pay-back”. Además, que 
hablen con sus filiales en Europa. 

− Sí claro. Aunque no todos tienen filiales en el extranjero. 
− Bueno, a ver, trae “la mapa”. 

 
Li porto el mapa del Vallés amb la traça del tub. Tenim les indústries senyalitzades 
amb colors diferents segons el consúm potencial i codificades segon l'activitat. 
 

− Bueno, hay que conseguir esta, esta i esta. (Assenyala, fent gargots amb el 
seu bolígraf, les indústries més grans i més properes al tub) 
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Precisament son les “manzanas verdes”. 
− Tú les dices que bueno, que el gas natural no contamina y que saldrán 

ganando. 
− De acuerdo (Qué vols dir-li?) 
− Vale. Yo creo que vamos por buen camino. ¿No te parece? 
− Si, sí.  

 
Com es pot apreciar, la comunicació verbal no era molt fluida ni aportava gran 
cosa. 
 
Amb tot, el tarannà dels americans, amb la seva aparent inconsciència i frivolitat, 
aportava un aire fresc i un optimisme que compensava l´estretor de mires la nostra 
societat.  Tor semblava més fàcil.  
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AUTOR JOSEP ISERN 

TÍTOL VISITA D’ACCIONISTES 

Data anècdota 1965 Data recepció 03/2015.02.05 

L’any 1965 feia poc que s’havia posat en servei les noves instal·lacions de cracking 
de nafta a la Barceloneta. El Sr. Duran va organitzar una visita a la fàbrica per als 
accionistes de la companyia, el dia abans de la reunió anual de la Junta. Es van 
formar grups d’unes 10 persones i un tècnic de l’empresa els conduïa per la fàbrica 
i els anava explicant la funció de les diverses instal·lacions.  
 
Jo tot just feia un parell de mesos que m’havia estrenat amb la meva primera feina 
i m’anava explicant tan bé com podia: això són les torres on es produeix el 
cracking, això és la caldera, aquí es depura l’aigua, etc. Els accionistes, que tenien 
molt bona vista, van veure que s’havia començat a servir un magnífic bufet a càrrec 
de Mora, que en aquell temps era una de les millors pastisseries de Barcelona.  I 
vet aquí que de cop una o dues de persones van començar a separar-se del grup  i 
després d’altres, dirigint-se cap a uns esforçats cambrers que, sorpresos,  veien 
com  tot de gent els queia al damunt i aquelles safates que uns instants abans 
estaven plenes d’exquisides viandes, arribaven a la taula sense ni un bocí de brioix.  
 
Del meu grup, tan sols en va quedar una senyora ja una mica gran que em va obrir 
el seu bolso  i em va dir: “tot això són làmines de Catalana. Vostè creu que són 
segures?” Jo li vaig dir que si, que eren molt segures i la vaig acompanyar fins al lloc 
on se centrava l’interès real dels accionistes. Quan arribàvem al bufet vaig veure 
una altra senyora que obria la seva bossa, lliure de làmines, i hi abocava el 
contingut d’una de les safates que portava un atabalat cambrer. 
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AUTOR JOSEP ISERN 

TÍTOL VISITA DEL GREMI DE MUEBLÉS 

Data anècdota 19__ Data recepció 04/2015.02.05 

En Joan Rovira va organitzar una visita a la fàbrica per als membres del Gremi de 
Meublés. I jo el vaig acompanyar, la qual cosa em va permetre comprovar les 
habilitats d’en Rovira negociant un contracte per subministrar gas a totes les cases 
de cites de Barcelona.  
 
També vaig tenir coneixement que la modulació del consum dels meublés és 
absolutament constant les 24 hores del dia i que hi havia senyores que, quan 
anaven al mercat, passaven una estoneta pel meublé per fer algun servei. Aquests 
arguments, escoltats molt seriosament per en Joan Rovira, van servir per 
aconseguir una rebaixa en la tarifa del gas per a totes les cases de cites de 
Barcelona.  

 
 
 
 
 

AUTOR JOSEP ISERN 

TÍTOL EL DIA QUE VA VOLAR CARRERO BLANCO 

Data anècdota 1973 Data recepció 05/2015.02.05 

Tots sabem que el vol del cotxe del vicepresident Carrero Blanco va tenir lloc a 
Madrid. Va ser en Belzuz, el meu col·lega de Gas Madrid, qui m’ho va explicar. 
 
Com en d’altres accidents, la primera sospita de la causa de l’explosió va ser el gas. 
En Belzuz, davant d’aquesta hipòtesi, va argumentar als comandaments de la 
policia que allò no era possible ja que: “el gas que distribuye Gas Madrid es bueno, 
pero no tanto”. 
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AUTOR JOSEP ISERN 

TÍTOL LA CONVERSIÓ A GAS NATURAL 

Data anècdota 1970 Data recepció 06/2015.02.05 

Restaurants xinesos 
 
Per fer les adaptacions necessàries, els operaris havien de desmuntar els 
cremadors de les cuines. Doncs la primera de les feines que havien de fer abans de 
d’operar en les cuines dels restaurants xinesos, era treure tota la brutícia greixosa 
que hi trobaven.  
 
Els operaris recomanaven a tothom anar només als restaurants xinesos amb la 
cuina a la vista. 
 
Carrer Bertran Musitu 
 
En aquest carrer hi ha una gran casa senyorial. Tenien un nombre molt gran 
d’escalfadors, més d’una vintena. Per tal de poder substituir el gas manufacturat 
pel gas natural, primer calia   fer una prova d’estanquitat i, posteriorment, 
començar per transformar la cuina. 
 
Quan es va procedir a tancar el gas, va sortit esperitat el “Bautista” de torn dient: 
“vostès no poden tancar el gas, el senyor cada matí pren un cafè i avui encara no 
s’ha llevat”. 
 
Sitges 
 
La vila té fama de tenir una població important del ram de l’aigua. La nit del canvi, 
els operaris de xarxa havien de tancar les vàlvules que permetien aïllar la zona a 
convertir, introduir el gas natural a la xarxa i conduir el gas manufacturat cap a un 
cremador a través d’una mànega. 
 
Doncs un grup de persones del ram esmentat que observaven les operacions, no 
deixaven treballar els operaris amb tranquil·litat, no paraven de dirigir-los 
expressions de no massa bon gust, en què la mànega que portava gas 
manufacturat al cremador hi tenia un lloc destacat.  
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AUTOR JOSEP ISERN 

TÍTOL PERSONATGES A LA FÀBRICA 

Data anècdota 1965 Data recepció 07/2015.02.05 

Entro a Catalana de Gas l’abril de 1965 amb la fabricació per destil·lació de hulla ja 
totalment tancada i, per tant, ja s’havia produït la reducció d’una quantitat molt 
important de personal, en general de baixa qualificació i amb unes condicions de 
treball molt dures. 
 
De tota manera, encara hi quedaven algunes persones que podem qualificar de 
singulars. A mi m’havien explicat que després de la guerra aquelles famílies que 
tenien algun fill una mica justet –allò que se’n diu “ser d’una mica d’abans 
d’arribar-hi”- anaven a veure al rector de la parròquia i aquest es movia per fer-lo 
entrar en una empresa segura: Catalana de Gas, FECSA, etc. I d’aquesta manera el 
tenien col·locat per a tota la vida. 
 
En citaré alguns casos. 
 
El jardiner: es passava el dia movent un carretó per la fàbrica de la Barceloneta. De 
jardineria no en sabia massa perquè un cop va podar un pi tallant-li la punta. 
Aquest jardiner sempre perseguia els “jefes” demanant-los algun estri per a la seva 
feina i era realment difícil treure’t  l’home de sobre. Un dia, el Sr. Garriga, director 
tècnic en aquella època, visitava la fàbrica i el jardiner se n’hi va directe i li demana 
un carretó nou. I què fa el Sr. Garriga? Doncs li diu: “miri, el Sr. Isern és enginyer i 
entén molt de carretons, quan necessitis alguna cosa li demanes a ell”. 
 
Ja us podeu afigurar com va ser de difícil per mi haver-me de moure per la fàbrica a 
partir d’aquell dia.  
 
En Verdaguer: era un personatge molt prim i que no es tallava davant de ningú. 
Havia actuat al Molino cantant i ballant i  portava, per tapar les seves vergonyes, un 
“taparrabos” de pell de tigre. Però vet aquí que aquesta activitat va arribar a 
orelles de la seva mare i, dit i fet, la senyora se’n va al Molino i quan va veure el seu 
fill a dalt de l’escenari amb la pell de tigre, es va posar a cridar: “desgraciat, què hi 
fas aquí? Baixa de seguida i vés cap a casa immediatament”. 
 
En Verdaguer va treballar (això és un dir) a l’incipient Dispatching i el director 
general, Sr. Arbós, tenia molt interès en seguir molt de prop les emissions de gas. 
Tant interès tenia que un dia va pujar al Dispatching, que estava tot just a sobre del 
seu despatx. Quan el Verdaguer el va veure, se li dirigeix i li diu: “senyor Arbós, 
m’ha d’augmentar el sou perquè miri com n’estic de prim i en canvi vostè, amb el 
que guanya, està ben grassó”. El Sr. Arbós, que tenia bona corda, ho va acceptar de 
bon humor. 
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El “si, jefe”. Aquest treballador estava assignat a les boles d’Horta i quan, a través 
de l’emissora, se li demanava alguna informació o se li donava  alguna ordre, 
sempre contestava amb un “si, jefe, la presión es de 9,2 bares”. Per cert, com que 
massa feina no tenia, dedicava les seves hores a cultivar mongetes i tomàquets. 
Però aquest personatge crec que és el més singular. Em deien que quan el gas es 
fabricava amb carbó, ell feia propaganda als seus companys dels serveis que la seva 
dona els podia fer. Sembla que aquesta oferta de serveis va arribar a coneixement 
del departament de Personal i en conèixer que la dona “treballava” li van treure els 
punts, que era un petit complement monetari que en aquell època el Règim 
assignava com a ajuda familiar.  
 
Ara bé, al cap d’un temps el Govern va decidir tancar els prostíbuls i el “si, jefe” es 
va dirigir a Personal tot  reclamant que li tornessin a pagar els punts perquè la seva 
dona s’havia quedat sense feina.  
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AUTOR JOSEP ISERN 

TÍTOL ACCIDENTS 

Data anècdota 19__ Data recepció 08/2015.02.05 

Al llarg dels anys de la nostra activitat professional hem viscut situacions de tota 
mena: bones, dolentes, divertides i tristes. Per a mi, els fets més importants i 
difícils van ser els accidents, especialment explosions tan a les fàbriques com en 
habitatges, i me’n van tocar unes quantes. 
 
Plaça Gal·la Placídia 
 
Portava una setmana a la companyia i destinat a la fàbrica de la Barceloneta. Es 
feia jornada continuada, crec que fins a les 2.40. Però els “jefes” i jo, que no ho era, 
també hi anàvem a les tardes. 
 
Una tarda d’estiu telefonen amb insistència al cap de torn de la fàbrica dient que hi 
ha un incendi molt important a la plaça Gal·la Placídia i que des del Govern Civil 
s’ordenava que es tallés el gas a la ciutat. El director tècnic, Sr. Garriga, em diu que 
vagi a la plaça  a veure què passava. I ja em veus a mi -amb una setmana a Catalana 
i sense ni saber on eren les dependències de Distribució- anant cap al lloc de 
l’incendi. 
 
La plaça estava  acordonada per la policia i s’hi podien veure unes flames que 
potser tenien 30 metres  d’alçada. En aquells dies s’estava excavant el terra en el 
lloc on s’hi havia de construir l’edifici d’Autopistes i el forat era molt fondo. Els 
cables elèctrics i les conduccions d’aigua i gas quedaven penjats i un petit 
despreniment de terres que hi va haver  va arrossegar les diferents conduccions, 
provocant l’incendi del gas d’una canonada de mitja pressió. 
 
En un petit bar s’hi havia reunit tot de gent: comandaments de la policia i dels 
bombers, tècnics municipals, “mandos” de la fàbrica a qui jo havia conegut feia 
pocs dies, i un tècnic de distribució caracteritzat per una clepsa rodona i brillant, 
que després vaig saber que era en Dalmau, conegut per “el divino calvo”. 
 
En Dalmau i el responsable de fàbrica discrepaven sobre les mesures a prendre. En 
Dalmau volia fer una finestra i posar una bufa per tallar l’accés del gas i el de 
fàbrica feia disquisicions sobre un retrocés de flama, amb greus conseqüències. Qui 
tenia raó era en Dalmau, però jo encara no ho podia saber. Aquí vaig aprendre com 
són de perillosos aquells que creuen que saben de tot i es posen amb tota la bona 
fe del món,  allà on no els demanen. 
 
Els tècnics municipals, davant del lamentable espectacle que oferien els dos 
representants de Catalana, que no es posaven d’acord en  les mesures a adoptar, i 
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les flames que seguien alçant-se fins a una altura més que considerable; 
demanaven: hi ha aquí algun enginyer de Catalana de Gas? El responsable de 
fabricació diu que si i m’assenyala a mi. A continuació el tècnic municipal ve cap a 
mi  i em diu: vostè es fa responsable de la decisió que s’adopti? Pobre de mi, què 
havia de dir? Vaig optar per dir que els bombers continuessin tirant aigua.  
 
Quan ja tot estava resolt, va aparèixer el director tècnic del braç de l’alcalde 
Porcioles. 
 
Al cap d’uns anys, quan ja ens coneixíem, en Dalmau es feia un tip de riure 
recordant el paperot que vaig estar obligat a fer. 
 
Sala Demag 
 
Una acumulació de gas a la Sala Demag, que podia tenir uns 100 metres de llarg per 
30 d’ample i uns 15 metres d’alçada, va provocar una forta explosió. Com a 
conseqüència d’aquesta explosió les parets laterals van caure cap a l’exterior de la 
sala i el sostre amb el pont-grua va caure impactant els compressors. Com que la 
Sala Demag tocava a l’Hospital del Mar, 100 mts. de paret van caure sobre 
dependències de l’Hospital. 
 
Era el primer dia de juliol que fèiem jornada intensiva. No hi havia mòbils i no ho 
tenia coneixement de l’accident. Entro en una llibreria i sento el comentari que 
s’havia ensorrat l’Hospital del Mar a causa d’un accident a la fàbrica de la 
Barceloneta. L’impacte que vaig rebre va ser terrible -pensava que el nombre de 
morts seria molt elevat-, busco una cabina de telèfons i truco a la fàbrica. 
M’informen que s’havien produït tres morts i em vaig tranquil·litzar. 
 
La reacció dels companys va ser excel·lent, tothom volia col·laborar. Vaig haver 
d’agrair la disponibilitat de tothom però vaig deixar que l’equip que actuava per 
restablir les condicions de funcionament de la fàbrica pogués treballar amb 
autonomia i una única direcció, i que no passés com a la plaça Gal·la Placídia, que 
amb tota la bona voluntat, la intervenció d’algun voluntari podia ser totalment 
contraproduent. 
 
S’havia d’acondicionar la fàbrica i iniciar la reconstrucció de la Sala Demag, perquè 
al cap de 4 mesos havia d’estar en funcionament. 
 
Va ser realment impressionant l’eficiència d’un grup capaç, motivat i sense traves 
burocràtiques. La fàbrica va tornar a funcionar en molt poc temps, l’enginyeria 
Tecplant-Ingest va treballar de meravella, es van reparar els compressors i la 
negociació amb la companyia d’assegurances molt profitosa. 
 
L’única cosa lamentable és que l’explosió va ser deguda a un error humà, fet que es 
va portar amb la màxima discreció.  
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El carrer Borrell 
 
Passaven pocs minuts de les tres de la tarda quan rebo una trucada informant-me 
que hi havia hagut una explosió al carrer Borell i s’havia enfonsat un edifici. Hi van 
haver tres morts. Era a l’època en que es feia la conversió a gas natural. 
 
Totes les informacions apuntaven a un suïcidi. La inquilina del pis on es va produir 
l’explosió era una senyora gran depressiva amb tractament psiquiàtric, però en un 
accident d’aquest tipus, amb una repercussió pública enorme, hi ha qui busca 
notorietat. 
 
L’endemà de l’accident una amiga que treballava als jutjats coincideix a l’ascensor 
amb el jutge d’instrucció que portava el cas i va sentir que deia: “yo, a estos de 
Catalana me los cargo”. I va fer tot el possible per complir-ho. 
 
L’acusació es basava en què en el full de revisió, en què no hi constava cap creueta 
a l’apartat de fuita interior, el jutge va interpretar que “no hi havia prova 
documental de l’absència de fuita, ja que l’imprès havia d’estar fet dient: no hi ha 
fuita i posar la creueta”. 
 
El fiscal no li va donar suport. El jutge va fer tot el possible perquè canviessin el 
fiscal, arribant fins i tot al Fiscal General de l’Estat, que li va denegar la seva petició.  
Amb tot això, vàrem anar a judici sense acusació ja que els particulars, en cobrar 
les indemnitzacions, havien retirat les acusacions per les que ens demanaven sis 
anys de presó. 
 
Val a dir, també, que aquesta situació començà amb Catalana, de la que vam rebre 
el màxim suport, i va acabar amb Gas Natural, de qui vam rebre la màxima 
indiferència. 
 
L’Hospitalet 
 
Al cap d’una setmana de l’accident de Borrell, es produeix una explosió en una 
planta baixa de l’Hospitalet, amb el resultat d’una nena que va quedar cega. 
En el subsòl s’hi va trobar la canonada de polietilè fos, un cable elèctric fos i, fins i 
tot, sorra fosa. 
 
Va ser difícil trobar la justificació del que havia passat. Cap expert elèctric em va 
voler assessorar, ja que eren proveïdors de les empreses elèctriques. Va ser 
l’empresa belga de gas i electricitat la que ens va explicar que era “defecte cable”, 
pel que salta l’arc elèctric produint temperatures de milers de graus. 
 
Vam anar a un judici de faltes, el qual va tenir lloc en un teatre. Els acusats érem 
trenta, entre Catalana i ENHER, tots al pati de butaques, més una pila d’advocats i 
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dos fiscals. La jutgessa a l’escenari. El judici va durar quinze dies. 
 
Com que l’accident va tenir lloc poc abans de Nadal i tot una zona de l’Hospitalet es 
va quedar sense electricitat, els afectats reclamaven ser indemnitzats pels  danys 
produïts. Doncs, ves per on, totes les neveres devien estar plenes de llagostes i 
d’ostres, perquè les quantitats reclamades eren tan altes que  així ho feien suposar. 
Nosaltres vàrem ser absolts i els d’ENHER condemnats. Entre altres motius, crec 
que va tenir la seva influència el diferent comportament dels operaris que hi van 
intervenir: els nostres solvents i segurs del que havien fet, els d’ENHER, empresa 
subcontractada, ni tan sols tenien plànols.. 
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AUTOR JOSEP ISERN 

TÍTOL EL JACIMENT DE PETROLI DE LA BARCELONETA 

Data anècdota 19__ Data recepció 10//2015.02.16 

Rebem un avís d’olor de gas a sota d’un ascensor de l’Hospital del Mar. Tenint en 
compte la singularitat del lloc on es nota l’olor de gas, s’hi envia un químic que va 
constatar que el gas present era més dens que l’aire i que per tant  no podia venir 
de la xarxa de distribució. 
 
Vam lligar aquesta informació amb el fet que s’havia trobat una fuita  a la 
conducció que portava la nafta a les línies de craching. Es va reparar la fuita i es va 
considerar que, tenint en compte que les corrents de les aigües subterrànies van 
de terra a mar, la nafta perduda havia de seguir el mateix camí i se n’havia anat cap 
el mar.  
 
Com que la realitat és quasi sempre més complicada, ves per on ara resulta que a 
les capes superficials és l’aigua de mar la que entra cap a terra i són les capes més 
profundes les que es mouen de terra cap al mar. 
 
Ens vam trobar que teníem més de 8 Ha amb una capa d’uns 20 cms de nafta sobre 
el nivell freàtic de l’aigua, que en la zona que ens ocupa es troba a 4,5 mts sota 
terra. Aquesta zona contaminada anava des de l’estació de França al mar i des de la 
fàbrica s’estenia en direcció al Poble Nou i a sobre hi teníem un hospital, algun 
habitatge i nombroses petites indústries. També vam detectar que no érem sols ja 
que també la RENFE havia tingut vessaments de gasoil i per sota la zona industrial 
hi havia de tot una mica.  
 
L’Ajuntament va ser informat per escrit, tan a l’inici del problema com 
periòdicament a mesura que l’extracció anava avançant. Ens podem imaginar què 
passaria ara, quines reaccions es produirien. 
 
La solució va ser fer uns pous d’uns 50 cms de diàmetre i situar unes potents 
bombes que extreien aigua i petites proporcions de nafta, que s’abocaven  a uns 
dipòsits en què es decantava la nafta. 
 
Havíem començat l’operació petrolífera quan la direcció del Parc Zoològic ens 
informa que han tingut un incendi a la sala on es filtra l’aigua que alimenta la 
piscina dels dofins. L’aigua procedia d’un pou situat a la platja i la nafta s’hi havia 
barrejat. Ens van dir que als dofins els havien sortit  taques a la pell i que es van 
veure obligats a traslladar-los cap a Girona, fins que no es resolgués el problema. 
 
Això no va ser tot. S’estava construint la línia 4 del metro i, com que passa per sota 
del nivell freàtic, durant la construcció bombegen aigua per baixar-ne el nivell, allà 
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s’hi van acumular la nafta i el gasoil i un dia es va produir un incendi. El problema 
gruixut es va plantejar al Ministeri d’Obres Públiques que era qui feia l’obra. Si hi 
havia nafta, no podien fer el metro pel traçat que tenien ja molt avançat i 
plantejaven passar el metro per l’altra cantó del Parc de la Ciutadella. El cost 
addicional era molt elevat. 
 
El director general del Ministeri, enginyer de camins, va venir a entrevistar-se amb 
el seu col·lega, el president Pere Duran. Aquest li va dir que sabíem com eliminar 
els hidrocarburs i que ens comprometíem a fer-ho. El Ministeri no va presentar cap 
reclamació i el director general se’n va anar molt content i fins i tot agraït al nostre 
president i així es va mantenir el traçat i es va aprofitar tota l’obra feta. 
 
Vàrem continuar l’operació i es va acabar netejant la zona contaminada. 
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AUTOR JOSEP ISERN 

TÍTOL LA TORXA OLÍMPICA 

Data anècdota 1992 Data recepció 11/2015.02.16 

Els companys de R+D es van oferir al Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics per 
dissenyar graciosament el cremador de les torxes, que cremen propà. Van provar 
durant força temps el correcte funcionament de les torxes, amb totes les 
condicions meteorològiques. Recordo l’Isidre Margarit fent quilòmetres en bicicleta 
per la Barceloneta portant la torxa, que cremava de meravella. 
 
Kromschroeder va construir els cremadors i un metal·lista hi va posar la carcassa 
d’un molt bon disseny. Es van provar totes les torxes i totes cremaven la mar de bé. 
Va arribar el moment d’enviar la primera remesa de torxes cap a Grècia per a la 
cerimònia de l’encesa del foc olímpic i el metal·lista va tenir la bona pensada de 
tornar a provar les torxes. I, oh! sorpresa, la flama era ridícula, del tot escarransida! 
Alarma i urgència. 
 
Les opinions del savis eren molt diverses i no hi havia temps per fer més invents. Al 
final va venir un expert, un cosí d’en Pocurull i va fer el diagnòstic correcte. El 
disseny del cremador era com el dels encenedors, el gas passa per un feltre que es 
comprimeix, de manera que regula la pressió del gas al cremador i, per tant, 
l’alçada de la flama. Atesa la mida de la torxa, el feltre no es comportava 
elàsticament i la compressió que se li havia donat anava aprimant el feltre. La 
solució va ser canviar el feltre per un tub capil·lar i això va ser oli en un llum. 
 
Aquesta vivència demostra com és de difícil organitzar uns Jocs Olímpics en què 
s’han de preveure tantes coses i on no és possible fer un assaig general. Que tot 
funcioni bé deu ser una tasca molt costosa. 
 
Encara avui hem d’estar agraïts al metal·lista que va decidir provar els cremadors i 
a en Pocurull que ens va salvar d’un ridícul considerable. 
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AUTOR JOSEP MORET 

TÍTOL TAKE OVER COLÒMBIA 

Data anècdota 1997 Data recepció 09/2015.02.07 

Només vull referirme a la meva experiencia en el proyecte de Colombia, en el 
“due dilligencie” i “take over” de Gas Natural ESP de Santa Fé de Bogotà ( ESP no 
vol dir Española sino Empresa de Servicio Público ) 
 
Debía ser a mitjans del 94, crec. Antoni Llarden era el máxim responsable i jo 
anava, com a Cap de Projecte. Tres coses només 
 

• El procés de “take over” es va fer a la Borsa de Bogotá, i es denominaba 
“martillo”, consistint en propostes succesives al alça dels participants. Al 
final es va guanyar, essent finalista Enron. Pel mig van quedar Techint, BP 
(els nostres alliats inicials), Gas de France, etc. El Sr. Guzmán Solana va 
afluixar tota la pasta necesaria. La cosa va durar dos dies. La celebració, en 
un restaurant japonés, un desastre per mí, que no soporto aquest menjar. 

 
• A Bogotà es parla un castellá més pulcre que a Valladolid. Allí tots erem 

“Doctor”, y un abogat local assesor nostre el Licenciado Cárdenas, va 
resultar un fan de Joan Manel Serrat. Tenía tota la discografía, coneixia les 
lletres, incloses les catalanes. A més les cantava (i molt bé, per cert) 

 
• A una muntanya que es diu Montserrate, on es puja am telefèric, em va 

emocionar trobar-hi una capella amb una imatge de la Mare de Déu de 
Montserrat. També a Zipaquirá, a uns 40 km de Bogotá, hi ha una mina amb 
una Catedral de Sal preciosa, oberta al culte. En els dos llocs, cal dir que 
podíem veure les llums de campaments de guerrillers de les FLN. 

 
 Bé, per no allargarme, aixó es tot. 
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AUTOR RAMON  ROCA 

TÍTOL EMÈRITS HISTÒRIA I ESPRIT 

Data anècdota 2007 Data recepció 12/2015.02.23 

Acompanyo una xerrada que vaig fer amb motiu de desè aniversari de la fundació 
dels "Emèrits (1997) i que he trobat als arxius 
 
Si s’hi treu la palla s'hi pot trobar l'historia i les ambicions del nostre grup 
 
Cal dir que l'idea primera de fer trobades va ser d'en Jaume Riba i que la varem 
seguir 4 ó 5 més acabats de jubilar 
 
És reuníem al restaurant de El Corte Inglés de Plaça Catalunya 
 
Com que el grup anava creixent i ja ni hi cabíem, ni ens sentíem degut al soroll de 
fons que hi havia, varem pensar amb altres punta de trobada 
 
Vaig negociar amb el Col·legi / Associació d'enginyers industrials i ens van cedir els 
seus locals i avui aquí seguim 
 
Discurs Desè Aniversari Grup Emèrits, La Maiola, 13 de juny de 2007  
 
Avui estem celebrant el desè aniversari de la creació del  grup dels “Emèrits” de 
Catalana de gas - Gas natural. 
 
Potser algú o algunes copseu amb cert escepticisme la nostra denominació de 
“Emèrits”. 
 
Permeteu-me que faci un curt cop d’ull a la nostra atrafegada cursa laboral. 
 
La majoria varem entrar a Catalana de Gas, a mitjans del segle passat. Aleshores 
l’empresa subministrava gas ciutat, fabricat amb forns quasi infernals i el distribuïa 
amb condicions difícils i precàries.  
 
En Pere Duran Farrell, el nostre President, home intel·ligent, va confiar en la 
energia gas com energia de futur. Es va rodejar d’un bon equip de col·laboradors... 
(nosaltres)  
 
Primer es van construir les Onies per substituir els forns. Quan es va disposà de  
suficient gas natural, es va procedir a la substitució del gas ciutat i ja les noves 
distribucions es feren  directament amb  gas natural.  
 
Això va ser el principi d’una gran expansió. Foren necessàries  noves tecnologies i 
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nous materials tant per a el transport com per a la distribució, la regulació i la 
mesura del gas.  
 
També els serveis comercials i de gestió van modernitzar-se amb profunditat 
  
Al mateix temps, s’anaven  comprant  les empreses locals o regionals de distribució 
de gas i s’anaven adaptant a la nostra tecnologia 
 
Varem aconseguir establir col·laboracions amb els Organismes i les Empreses del 
nostre ram, mes acreditades a nivell mundial. 
 
Desprès, va venir un canvi radical, l’adquisició i fusió amb Gas Madrid. L’empresa 
conjunta va agafar l’actual denominació de  “Gas Natural”.  
Posteriorment, es compren Empreses de distribució de gas a Argentina, Mèxic, 
Colòmbia, etc.  
 
Quan ens varem jubilar de Catalana de Gas – Gas Natural, l’Empresa ja era una  
potent Multinacional.  
 
En tots aquests canvis hi tenim quelcom a veure tots nosaltres, cadascú fent la seva 
aportació des de la seva activitat personal 
 
Varem entrà a treballar en una Empresa local que funcionava en condicions  
modestes i ens varem jubilar deixant-la com una Empresa Multinacional, amb 
implantació i interessos a molts països del mon 
 
Entenem que això comporta  un gran mèrit. Una bona part d’aquest mèrit, el 
reclamem per nosaltres. Per això, modestament, ens diem “Emèrits”. 
 
Ara parlem del dinar.  
   
Menjar be es construir-se be  un mateix. Per que,  tothom es el que menja, i si som, 
el que mengem i no sabem menjar be, no sabrem massa be el que som.  
 
Per això, avui, hem fet un esforç per construir-nos amb un plus d’excel·lència  
 
Es gratificant, veure lo rics que som d’un be escàs com es poder  compartir les 
bones estones.  
 
Fa deu anys que el grup dels “Emèrits” es va fundà. Va començà reunint-se cada 
primer dimecres de mes a la cafeteria de “El Corte Inglés” de la Plaça Catalunya. El 
grup va  creixa ràpidament. 
 
Aviat varem necessitar un local mes apropiat. El Collegi d’Enginyers ens va oferir la 
seva Sala de Juntes i li estem agraïts. 
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Des de aleshores, allà, posem en comú les nostres inquietuds, projectem les 
nostres excursions i escollim les visites culturals i la gastronomia més apropiada, 
per tal d’arrodonir cada sortida 
  
Molts de nosaltres fa més de quaranta anys que ens tractem. Ara, ja jubilats, 
busquem treure l’autentica essència de la amistat, un cop decantades les tensions 
de la feina i oblidades les estones de  record ingrat. 
 
També voldria dedicar unes paraules a les nostres companyes:  
 
Agraïm la vostra presencia, sou “gent guapa”. “Gent guapa” que heu sabut estar al 
nostre costat en  els bons moments i en els moments no tant bons, que heu sabut 
trobar la opció de suport senzilla i practica en cada circumstancia.  
 
Heu de saber que conteu amb el nostre reconeixement  
 
 Potser, aquí, hi cap una anècdota que es conte del famós modisto Yves Saint 
Laurent, i que fa referència a conceptes subjectius. 
  
Vosaltres, amigues, direu si us va copsar be la vostra manera de pensar. 
 
Quan el gran creador de la moda  es va jubilar, en la roda de premsa 
d’acomiadament, els periodistes li van preguntar: 
 
Mestre, ara que s’ha jubilat, ens podria dir, quin es, al seu parer, el vestit ideal, el 
que més pot agradar a una dona?. 
 
Yves Saint Laurent, amb cara de murri, pausadament, va contestà: 
 
El vestit  mes desitjat per una dona... son els braços del home que estima. 
 
Finalment, voldria recordar que el objectiu principal de la nostra vida es optimitzar 
el nostre status de afectes i felicitat.  
 
Aquest dinar ens fa una interessant aportació en el bon camí. 
  
Gracies 
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AUTOR RAMON  ROCA (recopilador) 

TÍTOL ESTATUTS DELS EMÈRITS 

Data anècdota 1997 Data recepció 13/2015.02.23 

ESTATUTS dels Emèrits de Catalana de Gas Gas Natural 
  
Emèrit de Catalana de Gas / Gas Natural 
 
És aquella persona que, durant un grapat d’anys, ha dedicat generosament el seu 
saber al millor èxit de la empresa i ha reeixit superant no poques adversitats.  
 
Per tant, 
 
Atenent als mèrits adquirits, se li reconeix la honrosa condició  
 
 d’Emèrit  de Catalana de Gas/Gas Natural 
 
Podrà, dons, fruir  dels avantatges que  tal distinció comporta,   
 
dintre del marc dels següents:  
 
DRETS I DEURES 
 
DRETS 
 
1- Participar en tots els events culturals, recreatius, gastronòmics, associatius i 
socials reservats als Emèrits 
 
2- Disposar de  completa llibertat de decisió personal en tant no afecti al costumari 
inherent als Emèrits 
 
DEURES 
 
No hi ha altres deures que aquells que ajuden a millorar la mútua convivència. 
 
Estan resumits en els següents  punts: 
      
1- Recordar les bones estones compartides i oblidar del tot les no tant bones 
 
2- Posar el  companyerisme  per  davant  de qualsevol altra consideració 
 
3- Ser  graciable  en  el  tracte i generós en la comprensió del company 
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4- Saber guardar la confidencialitat de les informacions que es donin quan calgui 
 
5- Respectar totes les idees referides a religió i/o a política  
 
6- Aportar als companys els coneixements propis que puguin ser d’interès col·lectiu  
          
7- Administrar amb discreció el temps atorgat a les intervencions verbals 
 
8- Aportar  col·laboració en  les activitats que puguin ser útils a la col·lectivitat 
 
9- Agrair als companys l’esforç que assumeixen al organitzar els diferents events 
 
10- Contribuir a les despeses d’organització, decidides en assemblea, mitjançant les 
aportacions acordades 
 
11-  Acceptar les decisions que per majoria prengui l’assemblea  
 
12- És crearà un directori de membres amb les seves corresponents adreces amb la 
finalitat de facilitar les comunicacions telefòniques, i especialment  les 
electròniques (convocatòries, documents de treball, informacions rellevants ... etc ) 
 
Reunions 
 
Les reunions dels Emèrits es faran tots els primers dimecres de mes, a les 11:00h , 
(excepte els mesos de juliol, agost i setembre) que no hi ha reunió. 
 
Quan el dimecres cau en dia festiu o en setmana de pont, la reunió es trasllada al 
dimecres de la setmana següent 
 
Les reunions tindran lloc en els locals que prèviament s'indicaran en la 
corresponent convocatòria  
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AUTOR RAMON  ROCA (recopilador) 

TÍTOL FOTOS DESÈ ANIVERSARI 

Data anècdota 2007 Data recepció 14/2015.02.24 
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Segona sortida a Tossa 
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AUTOR RAMON ROCA 

TÍTOL GAS TORTOSA 

Data anècdota 19__ Data recepció 15/2015.02.25 

Quan Catalana de Gas treballava en la seva expansió i comprava les empreses de 
gas locals (acostumaven a passar per dificultats de tota mena), em va tocar anar a 
Tortosa, per encàrrec del Sr. Arbós, a fer una primera avaluació tècnica de les 
corresponents instal·lacions de gas 
 
Al arribar a l'entrada de  la ciutat  vaig preguntar a una Sra., que caminava a prop,  
per on tenia que anar per arribar a la fabrica de gas. Decidida, em va contestar: 
abaixi més el vidre (del cotxe), oi que sent pudor a gas dons segueixi aquesta pudor 
i  a un km més o menys trobarà la fabrica de gas, no té pèrdua 
 
M'acabava de donar una fàcil orientació (ni el millor GPS) i un  bon avanç de 
diagnòstic de la precària situació en que es trobava la xarxa de distribució. 
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AUTOR CLAUDI ANFRUNS 

TÍTOL LA PRIMERA AUDITORIA EXTERNA (I) 

Data anècdota 1976/77 Data recepció 16/2015.05.05 

En el transcurs de la primera auditoria externa de Gas Natural y Electricidad, S.A. 
varen succeir diverses incidències entre els auditors, molt inexperts en el negoci de 
producció i distribució de gas i els responsables de la companyia, molt poc 
acostumats a que uns estranys supervisessin la seva feina. 
 
Potser les millors anècdotes varen sorgir en el transcurs del primer inventari físic 
dels materials de producció i distribució de les fabriques de la Barceloneta i Sant 
Martí i dels magatzems de l’Arenal. 
 
Val a dir que era tal la desconfiança inicial dels auditors que, en existir el mateix 
tipus de material en els tres recintes i sols disposar de una fitxa conjunta 
d’existències, es va decidir fe un reconta alhora de cada tipus de material.  
 
Per això es tenia un equip a cada recinte i per telèfon es decidia quin material es 
contava i els tres equips el contaven alhora al seu recinte. Es volia evitar que per la 
nit es trasllades el material d’un recinte a l’altre i contar-lo dos vegades!!!! 
 
Menció apart es mereix el magatzem de l’Arenal. El vigilava un ex legionari amb un 
gos descomunal, casi rabiós!!!. Tothom deia que per les nits els gitanos entraven a 
robar material de fundició dúctil i el vigilant era l’únic que els mantenia a ratlla. 
 
El cert es que el recinte estava vallat, però de tant en tant es veient neumàtics de 
camió a tocar la valla, eren els trampolins que feien servir els lladren per fer botar 
els sifons de fundació dúctil i passar-los a l’altre canto de la valla!!! 
 
Quants se’n emportaven? No es podia saber, ja que les piles de sifons estaven 
entre montanes de males herbes, quasi una selva, i els auditors, en aquest cas, van 
preferir creure’s l’existència que deien les fitxes de magatzem!!! L’alternativa era 
fer venir moltes grues per separar-los de la selva, i ja se’n va encarregar en Pascual 
Bueso de posar-hi sentit comú!!! 
 
Capítol apart es mereix el recompte de les existències de nafta, es podria titular LA  
 
NAFTA I EL SR. BORONAT 
 
El Sr. Boronat era en aquells anys el Cap de Fabrica i el màxim responsable de les 
existències de la matèria primera de fabricació. O sigui la nafta. Estava en uns grans 
dipòsits a la Barceloneta i Sant Marti i el seu recompte tenia la peculiaritat de no 
ser observable visualment, per això els dipòsits tenien uns nivells de control que 
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juntament amb la temperatura de la nafta i el  volum dels dipòsits, permetien 
determinar l’estoc de nafta. 
 
L’inventari ja va començar malament quan al introduir per la part superior el 
termòmetre es va tancar la porta i es va tallar la corda ¡!! Primer termòmetre 
perdut!! No n´hi va haver prou i el segon també es va perdre!!! 
 
En Boronat ja estava de mala lluna, però al hora de cubicar els dipòsits l’auditor va 
tenir dos ocurrències fatals: en dir que els dipòsits de la Barceloneta i Sant Marti 
estaven connectat, i per allò de la desconfiança de que una vegada contat a la 
Barceloneta es passes l’estoc a Sant Marti, va donar l’ordre de bombejar l’estoc de 
Sant Marti a la Barceloneta. Era una operació molt cara i amb els seus riscs (no es 
feia mai), llavors abans del desastre el bon seny d’en Pascual Bueso ens va 
convèncer de que eren bons nois i mai no farien un traspàs nocturn!!! 
 
Però la gota que va fer basar el vas, va ser quan l’auditor va dubtar de que el 
dipòsit no tingues un doble fons que permetis l’engany de fer veure que es tenia 
molta mes nafta de la real. La resposta del Sr. Boronat davant tal insinuació de 
trampa va ser contundent. Mirant-se de cara a l’auditor li etzibar” VOSTE ES UN 
IMBECIL” i així es va acabar el recompte de les naftes!!!!I 
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AUTOR CLAUDI ANFRUNS 

TÍTOL LA PRIMERA AUDITORIA EXTERNA (II) 

Data anècdota 1976/77 Data recepció 17/2015.05.05 

La primera auditoria externa de Gas Natural y Electricidad, S.A. va suposar un gran 
canvi per  tots el responsables i empleats de la companyia: uns de fora, uns de 
Price Waterhouse revisarien la seva feina i potser la qüestionarien!!!! 
 
S’ha de tenir en compte que en aquells anys, els clients de la Price eren gairebé 
tots empreses estrangeres o amb participacions de socis estrangers que exigien 
l’auditoria.  
 
Per tant els empleats i els directius d’aquestes empreses ja estaven acostumats a 
les exigències, manies i desconfiances dels auditors i aquests no trobaven 
entrebancs importants alhora de aconseguir la informació i documentació que 
demanaven. 
 
Això, que els auditors veien tant senzill, no era pas tant clar pels empleats i alguns 
directius de la Catalana de Gas. A la gent de la companyia li semblava que tanta 
revisió era una prova de desconfiança i els feia patir. 
 
Els auditors quan tenien un nou client, tenien la febre de la desconfiança mes 
absoluta i ningú dubtava que la companyia feria el que podria per enganyar-los i 
mes en aquest cas que la companya no havia estat mai auditada. En resum que els 
“pufos” i les trampes estarien per tot arreu!!! 
 
De incidències menors n´hi va haver diverses, però potser la mes il·lustrativa va 
succeir amb la revisió de les nomines d’alta direcció que portava el Sr. Colomer. 
Abans de començar aquesta revisió, tota la Direcció Econòmic-Financera de la 
empresa, començant per en Pere Fàbregas i en Jaume Ríos i acabant amb en 
Pascual Bueso, no van para de repetir que el Sr. Colomer era un home de 
confiança, molt susceptible i amb caràcter difícil i que nomes podia revisar les 
nomines el cap de l’equip d’auditoria. 
 
Pels auditors la revisió de nomines era molt sensible i es buscava que tots els sous 
estiguessin autoritzats i amb l’evidencia de que el perceptor era empleat i 
treballava a la companyia i que signava mensualment el rebut de la nomina. 
 
Abans de començar la revisió, en Pascual Bueso es va passar molt temps parlant 
amb en Colomer i explicant que els que es feia no era per desconfiança i que 
tothom patia l’auditoria..... 
 
Malgrat tot i amb tots els advertiments fets a l’auditor i al Sr. Colomer la revisió va 
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esdevenir una tragi-comèdia. 
 
En Colomer treballava al primer pis en un despatx sense finestres i bastant fúnebre, 
era adust i deixava molt clar que li feies nosa i que t´ho posaria difícil, millor molt 
difícil. 
 
Cada paper que li demanaves era com si li arranquessis un queixal, es negava, 
rondinava i al final et deia que no te’l donava. Llavors marxàvem del seu despatx i a 
esperar. 
 
Va passar uns quan cops i sempre el trucava l’autoritat i al cap d’una estona 
tornaven al seu despatx, et donava el paper i podíem seguir. Era el sainet 
d’entrades i sortides!!!! 
 
L’auditor, poc acostumat a que li portessis la contraria, tampoc ajudava a que en 
Colomer estigues mes calmat, però la punta de la crisi va arribar quan se li va 
demanar la documentació salarial d’un dels tres primers de la llista. Cal a dir que 
cada cop que demanaves veure el llistat de nomina, en Colomer tapava amb un 
paper els primers. Això per un auditor era el mai vist. Que algú tapes el llistat era 
tal com dir que hi havia trampa segura!!!! 
 
En demanar-li les dades del segon de la llista en Colomer va explotar, ens va fer 
fora del despatx tot dient-nos que mai veuríem el que demanàvem. 
 
Com va acabar?  
 
Doncs, després de les trucades de l’autoritat al Sr. Colomer i de les “reflexions” al 
auditor, es va triar el sisè de la llista per fer les probes. 
 
Al Sr. Colomer no li va agradar però el sisè ja no era tant sensible i amb molta 
crispació es va poder acabar la feina.  
 
Tothom va patir i especialment en Pascual Bueso que coordinava l’auditoria i amb 
en Colomer s’assentava al altre canto del despatx deixant clar quer no volia veure 
res de res!!! 
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AUTOR CLAUDI ANFRUNS 

TÍTOL LA MÀQUINA D’ESCRIURE i EL SR. DURAN 

Data anècdota c.1990 Data recepció 18/2015.05.12 

Aquesta anècdota la vaig viure en primera persona. 
 
Eren els anys90?, llavors jo ocupava el càrrec de Director d’Administració de Gas 
Natural i el Carlos Fernández era el Cap de Comptabilitat. 
 
En Carlos Fernàndez era un fidel guardià del compliment de les normes de la 
companyia en quan als procediments de despesa i inversió. 
 
Qualsevol despesa o inversió havia de tenir la corresponent Ordre de Treball 
d’actiu o despesa, adequadament autoritzada. 
 
Sense aquest requisit mai s’acceptava la disposició de fons per qualsevol adquisició 
de bens o serveis. 
 
Això era molt clar, però hi ha casos que es convenient un moment de reflexió 
abans de negar alguna operació i encara mes si el sol·licitant es el President de la 
companyia. 
 
Però anem al cas. Un mati qualsevol i sense cap informació prèvia, de cop rebo una 
trucada al despatx: 
 
El Sr. Duran vol parlar amb vostè. 
 
En aquells moments no tenia cap tema al cap que em fes pensar el motiu de la 
trucada, que era totalment inhabitual, de fet era el primer cop que em trucava!!!. 
 
Bon dia Sr. Duran 
Res de bon dia, qui es aquest Sr. Carlos Fernández que no permet la compra d’una 
maquina d’escriure per la meva secretaria? 
 
Vaig quedar gelat, no sabia de que em parlava i nomes podia dir que ho sentia però 
que no sabia res de res del tema. 
 
En Pere Duran estava tant indignat que no estava per disculpes i continuava dient 
que qui es en Carlos Fernández per impedir la compra d’un estri necessari pel 
President. 
 
Com vaig poder li vaig explicar que en Carlos era el responsable de assegurar el 
compliment de les normes però que això mai dels “mais” devia aplicar al President. 
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En Duran va insistir que el Sr. Fernández havia de ser clarament advertit i que ja 
s’encarregaria ell de que es fes!!! I sobretot que mai mes tornes a passar. 
 
Després d’aguantar com vaig poder la bronca mes impressionant de la meva vida 
professional, vaig concloure dient: 
 
Ho lamento molt Sr. Duran tot el procés ha estat molt lamentable. 
 
I en Duran molt solemne va contestar: 
 
No ha estat lamentable Sr. Anfruns sinó totalment intolerable, bon dia  i va penjar. 
 
Aquí va acabar la conversa amb en Pere Duran, llavors vaig cridar al famós Carlos 
Fernández que em va explicar que en no tenir la OT signada per en Pere Duran, ell 
la havia sol·licitat i que la secretaria, s’havia enfadat i que en contes de fer-li signar 
la OT al Duran li havia escalfat el cap dient que el Fernández no li volia comprar la 
maquina.  
 
Com podeu imaginar en Fernández estava totalment espantat i jo una mica en 
revenja de la mal estona passada li vaig dir que es prepares per rebre una trucada 
del Pere Duran. Això el va deixar estorat una bona estona. 
 
Finalment el vaig calmar, vam parlar amb en Pere Fàbregas i ell va calmar al Pere 
Duran. 
 
En Carlos Fernández mai mes va posar cap pega a les peticions del President. Va 
trobar la manera de obtenir la corresponent OT sense fer soroll.  
 
A vegades se’n aprèn a garrotades!!!!  
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AUTOR JOSEP MATA 

TÍTOL VISIÓ ANECDÒTICA DE l’EVOLUCIÓ TÈCNICA DE CATALANA DE GAS-
GAS NATURAL 

Data anècdota 1964/2000 Data recepció 19/2015.06.07 

SERVEI : 
 
Vigilancia de pressions 
 
La vigilància del servei  ,això es , la pressió que arribava als diferents punts de la 
xarxa es controlava amb pressiografs , aparells que registraven la pressió creant un   
gràfic on es veia la seva evolució . N’hi havia un situat als sòtanos del edifici de 
Còrsega 373 que, per estar situat molt al centre de Barcelona  era molt significatiu , 
allí arribava mitja pressió i baixa pressió i allí es podia veure com anava el servei  , 
era com un embrió de Dispaching. 
 
Allí al hivern i a la hora punta es veia la pressió que baixava i baixava, però el gràfic 
no ho registrava . L’operari creia que aquelles pressions eren impresentables i ell 
modificava el gràfic. 
 
Amb molts esforços i inversions , ara el servei es molt regular ,el control de les 
pressions es fa via informàtica i telefònica , arribant controlant  i guardant-se la 
informació als ordinadors de Dispaching cosa que ajuda molt a que aquest servei 
pugui seguir sent bo. 
 
Analisi de xarxa 
 
Aquest control va anant evolucionant i es va veure que per donar un bon servei  
veure els possibles punts problemàtics de la xarxa seria bo poder-ho simular la 
evolució de les pressions mitjançant càlcul , però quest era molt difícil fer-ho a ma 
si la xarxa era una mica gran  i mallada.. però  en Pere Fàbregues va trovar un 
programa informàtic que resolia aquest problema per xarxes d’aigua en resum es 
va comprar aquest programa i vàrem fer la adaptació al nostre cas (equacions 
diferents, sistema de càlcul de cabal punta que vàrem haver d’inventar , adaptació 
als ordinadors IBM de Centrisa, sistema de codificació de tota la xarxa amb trams i 
nusos ....) ens en vàrem sortir i sobre els anys 70 vàrem començar a calcular les 
xarxes , preveure els futurs punts conflictius  i tirar endavant les millores que 
prèviament simulades serien solució del sistema. 
 
El problema que hi havia era la capacitat del ordinador de Centrisa que sols tenia 
64 kb de memòria i que per realitzat el càlcul d’una població com Terrassa  s’hi 
passava 48 hores així tot el cap de setmana es dedicava a fer el càlcul d’una 
població o una zona de Barcelona. Amb el patiment dels responsables del centre de 
càlcul que pensaven que el sistema havia entrat en un “loop”i sols donava senyals 
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de vida cada 10 minuts indicant que seguia funcionant de forma correcta. 
 
Com cas curiós es pot citar la ciutat de Lleida . 
 
A partir de les dades de la xarxa i de la facturació poguérem simular el que passava 
a l’hora punta i al presentar l’estudi i indicar que el una zona de la població no 
arribava pressió a l’hora punta, es varen quedar estranyats i un xic admirats   
perquè coneguéssim aquest “secret” seu. 
 
Vàrem presentar  les millores a fer en fabrica ,compressors i xarxa i al següent 
hivern , fetes les millores, els problemes havien desaparegut .  
 
La persona que estava espantada era la que atenia el telèfon a la oficina que al 
hivern tenia normalment  , molta feina atenent reclamacions de falta de gas i que 
d’un any a l’altre  la feina se li va reduir molt ,doncs la pressió arribava a tot arreu .  
 
Ella pensava que al quedar sense feina la podrien acomiadar. 
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AUTOR JOSEP CLIMENT 

TÍTOL ALGÈRIA 

Data anècdota 1964 Data recepció 20/2015.11.18 

Devia ser cap a mitjans de 1964. A Catalana de Gas y Electricidad seguiem 
negociant amb Argelia i la Sonatrach sobre el gas natural de Hassi-r-Mel. Feia poc 
que Algèria s’havia independitzat (1962).  Els francesos tenien nombroses societats 
al voltant de l’explotació del gas, el qual estava nacionaltzat  pero no les empreses 
franceses que operaven el camp de Hassi-r-Mel. 
 
Així  que en Pere Duran  va rebre una invitació  de la Sonatrach per a visitar el 
jaciment de gas, però degut a compromisos no hi podia anar, de manera que em va 
encarregar a mi que fes  la visita. Així que avió cap a Alger, on tenia que anar a 
l’embaixada d’Espanya. M’acompanyava el meu cap, Sr. Falgueras, que era conegut 
des de la mili  del embaixador a Algèria, D. José Luis de los Arcos.  El meu cap 
tornava a Barcelona i a mi m’havia d’acompanyar l’agregat comercial, juntament 
amb un representant de la Sonatrach, qui ens portaria amb automòvil des d’Alger 
fins el jaciment  de Hassi-r-Mel,  uns 400 km. al sud de la capital. 
 
Varem passar bona part del dia per la carretera que segons les indicacions en un 
creuament,  arriba fins a Ciutat del Cap, a 10.000 km. Després varem recorre uns 40 
km. més en piste de terra fins el jaciment, al SW de dita carretera. Curiós comentari 
del conductor sobre el perill d’atropellar un camell,  ja que alguns van  solts pel 
desert, i  per la seva alçada   al topar contra les cames, el cos cau sobre el cotxe i 
quasi segur que el xafaria completament. 
 
Crec recordar que dinarem a Laghouart i arrivarem cap el vespre al jaciment, on 
cremaven el gas en les torxes de gran alçada en un espectacle impresionant. Encare 
no hi havia cap conducció per a comercialitzar el gas, de manera que el que sortia 
en gran quantitat dels pous perforats, s’havia de cremar. Feia pena aquell 
desperdici. Els que ens reberen comentaven que les torxes servien de guia als 
nómades que transitaven pel desert, ja que es veien de nit a gran distància. 
 
El campament era de barracons.  Vaig preguntar d’on treïen l’aigua per les 
operacions tècniques i la vida del campament. Resulta que en el Sahara, o al menys 
en aquella regió, es trobava aigua a només 60 metres de profunditat. 
 
Estavem sopant, quan sentirem arrivar dos o tres avionetes que aterraren a una 
pista propera. Amb sorpresa de tots, els que arrivaren eren alts dirigens de  les 
societats franceses que operaven el jaciment, i que sembla que no volien que en 
Pere Duran tractés tot sol amb els algeriens sobre el gas, ja que encara creien tenir 
alguns drets sobre el futur negoci. 
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La sorpresa d’aquests dirigents va esser majúscula quan van veure que només era 
un pobre jove enginyer qui estava allà, en comptes d’en Pere Duran.  
 
Durant el lleuger sopar varem comentar les possiblitats futures del gas a casa 
nostre, evidentment sense cap compromís en res. 
 
No recordo si abans o després d’aquest fet, vaig visitar la construcció del tanc 
d’enmagatzematge  de GNL a Arzew, que havien començat els francesos pel seu 
aprovisionament, via Le Havre, amb el metaner Jules Verne de  Gazoceàn,  del qual 
vaig assistir a l’avarament en dita ciutat, també en nom i en absencia d’en Pere 
Duran. 
 
Aquí també hi ha anècdota, ja que al llançar la padrina  l’ampolla de champagne, 
per l’alçada del casc, la llargada de la cinta que aguantava l’ampolla i un ventet fort 
que feïa, no aconseguiren trencar l’ampolla. Em donaren una medalla 
conmemorativa que encara guardo. Per a tornar a Paris, Gaz de France havia 
disposat un tren especial pel retorn dels convidats, tren al que vaig pujar, entrant a 
un vagó, sense indicacions, en el que hi havia poques persones. La sorpresa que 
amb uns senyors que tenia al devant dels seient, em preguntaren qui era i d’on 
venia. Després de donar les explicacions pertinents, se’m presenta a dita persona 
com el President de Gaz de France. Sembla que vaig entrar sense voler al vagó de 
les altes personalitats. 
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AUTOR JOSEP M. LLEBARIA 

TÍTOL PETITA ANÈCDOTA COMERCIAL 

Data anècdota 1980 Data recepció 21/2016.09.28 

En els anys 80, la Companyia va prendre la decisió d’iniciar una activitat comercial 
encaminada a aconseguir un gran increment de clients en el mercat dels que 
utilitzaven la bombona de butà per la cuina i el escalfador. 
 
La zona de Barcelona ràpidament varen passar d’atendre demanda de nous clients, 
principalment de nova edificació, a aconseguir de nous en el mercat del que es va 
anomenar de Finca Habitada. Per fer-ho van incrementar el nombre de empleats 
comercials. El èxit a pesar de la falta d’experiència comercial, ajudats per les 
empreses instal·ladores va ser notable i la pressió per que creixes la activitat i per 
descomptat els èxits en algunes Delegacions va ser  de certa importància. 
 
En altres, acostumades a atendre simplement la demanda, costava d’arrancar que 
els comercials sortissin al carrer a contactar amb Comunitats de Veïns de finques 
situades en carrers que tenien canonades de gas o estaven molt properes. La 
tècnica era veure al President de Comunitat, que autoritzes el enviar documentació 
promocional als veïns, veure la idoneïtat de assolir una instal·lació comunitària i 
aconseguir el màxim de interessats per connectar una nova instal·lació en els pisos. 
 
Amb la sacsejada que en algunes Delegacions van intentar per que es mogués la 
nova activitat, a mi em va tocar passar de Gestor de Compres que hi portava una 
bona temporada, a Cap Comercial de la Delegació Maresme (en aquells temps de 
Sant Adrià a Mataró bàsicament). 
 
Per reforçar les plantilles dels “antics” comercials es va buscar alguns nois joves 
d’altres llocs de la Empresa que eren administratius o tècnics però que es volia 
provar si encaixarien en la nova activitat de sortir al carrer i mossegar. 
 
El èxit ens va sorprenda, els nous arrossegaven als “antics” i l’efecte dominó va fer 
que el nombre de finques que es “passaven” del butà al gas canalitzat anés 
incrementant ràpidament. 
 
La pressió sobre els comercials i el inici de estudiar incentius basats amb èxits, va 
fer que els mes agosarats incrementessin la seva inventiva argumentaria i la seva 
agressivitat per capturar nous clients.  
 
Un dels nous comercials molt trempat, indisciplinat i poc preparat però que anava 
com una moto va ser el protagonista de la anècdota que en aquesta petita narració 
he gaudit remembrant-la. 
 



51 
 

Les finques mes desitjades a aconseguir eren els “monstres” de 70, 80 o mes veïns 
de grups de cases edificades per la “Obra Sindical del Hogar” anys enrere i que no 
tenien instal·lacions de gas.  
 
El xicot en qüestió tenia ja organitzat el poder fer la reunió amb una munió de 
veïns espatarrant a una de les finques mes grans i que el President també tenia 
ascendència sobre presidents d’altres finques del Grup. 
 
El espavilat del comercial en qüestió que tenia que explicar las bondats del gas que 
els hi oferia acompanyat del tècnic del instal·lador en la reunió preparada per un 
vespre en els soterrani del monstre de finca en qüestió, hem va convencé de que 
com a Cap Comercial “reforces” amb la meva presencia els arguments que 
explicaria i  ajudar en el tema de seguretat que temia que fos l’argument contrari a 
utilitzar per alguns veïns, que donava la puñetera casualitat, que eren repartidors 
de bombones de butà i en aquelles finques buidaven camió tres camió quasi a diari. 
La reunió anava força be, jo no tenia que intervenir i semblava que els interessats 
eren un nombre important de veïns. Per si sortia el tema de seguretat jo rumiava 
que apart dels arguments habituals podríem contrastar les nostres instal·lacions 
amb la quantitat de bombones de recanvi que els veïns tenien en aquell soterrani. 
Alguns inclòs les estaven utilitzant com a seients per la reunió. 
 
Quant ja pensava que estava tot fet, un dels veïns “butaner” va argumentar que el 
servei de bombones era excel·lent, el preu molt raonable etc. Etc.  
 
En aquell moment el nostre comercial novell assolint una veu engolada va deixar 
anar la següent sentencia que hem va deixar glaçat: “Aunque mi jefe aquí presente 
me echará una bronca porque nos tiene prohibido hablar mal de la competència no 
pienso dejar de informarles de lo siguiente: EN NUESTROS LABORATORIOS 
CENTRALES, HAN ABIERTO EN VERTICAL UNA BOMBONA DE BUTANO Y NO ME 
ATREVO A DECIRLES LO QUE SE HAN ENCONTRADO DENTRO” 
 
Durant uns segons, horroritzat, no era capaç de rumiar com es podia esmenar una 
bestiesa d’aquella envergadura.  
 
Vaig tornar a poder respirar quant varis veïns quasi a cor varen respondre mes o 
menys: “NO HACE FALTA QUE NOS LO DIGA, NOS LO PODEMOS IMAGINAR, SI SON 
UNOS CHORIZOS, ETC. ETC” 
 
La finca va ser captada i les contigües varen anar caient com un dominó. Va ser 
quant en el mon comercial va començar a posar-se de moda la frase “LA FINCA 
HABITADA Y LA MADRE QUE LA PARIÓ “ 
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AUTOR RAMON PICARIN 

TÍTOL ELS SOTERRANIS DE LA CENTRAL 

Data anècdota 1960/1970 Data recepció 22/2016.09.29 

L’espai 
 
A  principis dels setanta ningú els hi deia així. Per a tothom, habitants i no 
habitants, els tres soterranis interconnectats de l’edifici de la Catalana al Portal de 
l’Àngel eren simplement el sótanu. 
 
Encara que avui en dia ens pugui semblar mentida, en aquell temps era un espai 
plenament ocupat, amb una població estable d’unes quaranta persones que es 
duplicava a primera hora del matí, quan els lectors passaven a entregar el lot ja 
llegit i a recollir-ne el nou. El xivarri en aquesta estona era extraordinari, donant la 
sensació de que la feina de lector, estranyament, comportés sordesa i necessitat de 
cridar per entendre’s. 
 
L’espai en sí ja era complex i saturat. Amb dos escales als seus extrems, la que 
començava al vestíbul del Portal de l’Àngel donava accés després d’un tram 
d’escales a dues portes: els lavabos de tothom (més avall, al soterrani pròpiament 
dit, no n’hi havia) i el despatx del jefe i la seva secretaria, que d’aquesta manera 
estaven, en tots els sentits, per sobre i apart de nosaltres. 
 
Si continuaves baixant arribaves al soterrani, on se succeïen una sala gran i quatre 
de més petites farcides de pols, papers i oficinistes amb bata blava. Més enllà, una 
porta d’ascensor sense cap ascensor - atès que el seu recorregut s’acabava a la 
planta baixa - i  un espai enorme gairebé buit de papers però ple de pols, escales i 
passadissos metàl·lics, que li valia amb justícia l’apel·latiu de submarinu.  
 
Aquest lloc, que anteriorment  havia hostatjat les més de 400.000 carpetes de 
clients abans de la seva “mecanització”, als anys setanta ja només servia per a la 
migdiada d’un company que feia un estrany pluri de nit i centenars d’activitats 
recreatives per a empleats i familiars ,vagament relacionades amb el sou que 
cobrava. Finalment, després de passar per la cambra cuirassada i els tallers dels 
fusters i lampistes ,el soterrani acabava a les escales que portaven al vestíbul del 
carrer de Mont-Sió. 
 
No cal dir que un espai tant peculiar era fascinant per a una colla de noiets acabats 
d’entrar, més tenint en compte que misteris com el de la imponent cambra 
cuirassada només es desvelaven quan, en una escena del tot surrealista, el fuster 
es dedicava a tallar amb la serra de cinta els cupons de les accions – naturalment, 
accions i cupons eren paraules que la majoria de nosaltres vam aprendre llavors –, 
o també quan el soplete del taller es transmutava clandestinament en cuina per a 
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esmorzars de forquilla. Mai més en ma vida he esmorzat res semblant al que 
menjava llavors (cap-i-pota, guatlles, arròs, botifarra, etc.) i de fet, molts anys 
després, ja a la quarta planta, ens arribava per l’aire condicionat (!) l’olor de la 
sardinada que els operaris feien cada divendres. Per la dieta i l’ambient d’operaris, 
es podria dir que aquell taller era un petit espai transmutat de la fàbrica de la 
Barceloneta a la molt més formal i senyora Central. 
 
La gent 
 
Ja he dit que els lectors eren regulars com les marees i sorollosos com els huracans. 
No es estrany però, tenint en compte que 43 persones (durant anys van ser al 
voltant de 86 lectors que passaven alternativament cada dos dies, atès que els lots 
de lectura tenien aquesta durada) havien d’entregar tots alhora la feina feta i 
comentar les incidències,  rebre dels oficinistes el nou lot per llegir i els avisos a 
resoldre, i sortir cames ajudeu-me a guanyar-se la prima. 
 
Tanmateix – com diria un company emèrit – els lectors eren una colla de 
galifardeus amb ganes de xerrar, capaços d’explicar gairebé tantes mentides sobre 
les seves aventures anant per les cases com les que després vaig sentir dels 
operaris de fabricació, referents a la terrassa (solàrium) de l’escola d’infermeria i 
als misteriosos animals del zoo que s’amagaven a la fàbrica, combinant tant en un 
cas com en l’altre sexe i truculència. Però aquesta seria un altra historia... 
 
La població majoritària del soterrani, i la que estava convençuda d’ocupar l’esglaó 
més alt en l’escala evolutiva, eren els administratius – sovint anomenats plumíferos 
per altres especies poc sensibles a la jerarquia (Imagineu-vos la meva commoció 
quan molts anys després vaig descobrir a Madrid que es diu plumífero al que jo 
sempre havia pensat que era un anorac).  
 
Els administratius eren –érem- una espècie combativa i en molts cassos mal 
avinguda. Durant molts anys, gent de caràcter molt divers havien conviscut tancats 
a un soterrani ple de papers i amb molta pols, amb una il·luminació precària i 
freqüents talls de llum.  
 
Separats per parets visibles i invisibles, els de Tràmits no es relacionaven gaire bé 
amb les de Lectures, ni aquests amb els de Facturació. Imagineu doncs com ens 
devien mirar als de Conversió, els més petits (el jefe i jo, a més d’un tros 
indeterminat d’ordenança, sempre en negociació), els que fèiem coses més 
estranyes, i al final els que vam tenir un final més accidentat (ui, perdó, que allò no 
va ser un accident). 
 
Però a més, quan desprès d’estar sols, tancats i mal avinguts durant molts anys 
resulta que els hi engalten tretze nois i una noia de entre 17 i 20 anys – es a dir, 
deu anys menys que el més jove que hi havia allí – les reaccions van ser de tots 
colors, des de l’acceptació entusiasta dels que estaven morts de fàstic, fins a la 
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hostilitat més o menys oberta dels que ens veien com una amenaça de la seva pau 
sepulcral. Tampoc va ajudar gaire que, si l’espai ja estava ple abans que arribéssim, 
quan ho vam fer realment tots plegats no hi cabíem, per molt que ens apretessim. 
De fet, quatre o cinc companys van estar mesos treballant amb tamborets a la 
lleixa que tenien els lectors quan aquests havien marxat, convertint-se quan els 
lectors hi eren en personal sense taula, ofici, ni benefici. 
 
Jo vaig viure la paradoxa de tenir dos taules i no tenir-ne cap: a primera hora del 
matí ocupava la taula d’un administratiu de lectura que aquella estona atenia al 
públic a la planta baixa, i quan ell em desallotjava, jo feia cap a la taula de 
l’ordenança a qui desallotjava al seu torn. 
 
No ajudava gaire a la meva productivitat ni a reforçar la idea de que havia estat una 
bona decisió entrar a la Catalana el que la taula de l’administratiu (antic operari de 
reguladors i sembla que amb reconegut prestigi entre les putes que voltaven 
Canaletes en raó dels seus atributs) tingués sota el vidre que protegia la taula uns 
quaranta calendaris de noies en banyador, i que la taula de l’ordenança estigués 
protegida per una planxa de zenc de mig centímetre de gruix plena de bonys pels 
cops dels caixetins de les fitxes perforades de la conversió. 
 
Per acabar d’entendre l’hàbitat, la sala de Tràmits i Conversió, on ens ajuntàvem 
unes quinze persones, no només no gaudia d’aire condicionat – en aquella època 
només en tenia l’IBM 360, l’orgull de la Casa- si no que només disposava d’un 
extractor de 25 cm de diàmetre, a l’hivern sempre tancat i a l’estiu gairebé també, 
atès que la Pepita M. (una espècie de Pilar Primo de Rivera nostrada) no suportava 
l’escàs corrent d’aire que generava aquell giny, situat a més de tres metres d’altura 
i a no menys de set de la taula de la remaleïda dona. 
La darrera espècie que poblava el soterrani eren els operaris, amb els que no 
teníem tanta relació per no tenir feina en comú i,a més a més, perquè excepte a 
l’hora –sagrada- d’esmorzar no solien ser al soterrani. Tanmateix, amb el temps 
alguns de nosaltres vam aconseguir, gràcies a l’interès i la coincidència d’idees, 
tenir més relació, tant amb els operaris, com amb els lectors més reivindicatius o 
esbojarrats.  
 
A banda de que aquesta relació va esdevenir important quan va tocar presentar-se 
a les eleccions sindicals per ocupar el sindicat vertical, a mi personalment em van 
resultar valiosíssimes perquè vaig conèixer de primera mà moltes històries i 
anècdotes de la guerra civil que el meu pare no va poder – ni segurament hagués 
volgut – explicar-me. 
 
Segurament, a part de que constés al seu expedient de depuració, gairebé ningú 
sabia que en aquell soterrani hi treballaven uns quants oficials, suboficials i soldats 
de la república, amb moltes ganes d’explicar vivències de la guerra que per 
prudència havien silenciat durant més de trenta anys. En aquelles històries, i 
depenent de qui te les explicava, podies entendre coses de la guerra que la versió 
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dels vencedors silenciava, però també te’n adonaves de que al costat de la tragèdia 
hi havia hagut moments de comicitat surrealista, tal com temps desprès algunes 
pel·lícules van explicar prou bé.  
 
La feina i nosaltres 
 
Son dos fenòmens inseparables: nosaltres vam entrar a treballar perquè hi havia un 
embús de feina colossal. Es un fet reiteratiu en la història de la Catalana i també de 
Gas Natural: durant uns anys no hi entra ningú, perquè el responsable de torn 
considera que hi ha massa gent. De sobte, quan estem amb l’aigua al coll, fem 
entrar de pressa i corrent una colla de gent que, desprès de superada la crisi sovint 
costa de recol·locar on farien realment profit. 
 
La crisi que ens va fer entrar a nosaltres va ser la “repolització”: La informatització 
de l’arxiu manual de clients, el creixement de clients a les zones degut a la 
disponibilitat del gas natural, i les exigències del procés de conversió de gas ciutat a 
gas natural, van provocar la necessitat de recodificar  l’ordre de recorregut de la 
lectura de tots els clients, i tot plegat va posar de manifest errors i mancances a la 
informació que es tenia, tant contractual com de lectura. 
 
Aquest últim aspecte va motivar els meus primers tres mesos a la Catalana: 
transcriure amb bona lletra (jo!) els ordres de bateria de comptadors (planta i 
porta, marca, capacitat i número del comptador) de milers – literalment – de 
finques i abonats a partir dels manuscrits dels 86 lectors, per a que desprès les 
gravadores incorporessin les correccions al recorregut de lectura. 
 
Cal recordar, per copsar la dificultat real de la tasca, que aquesta feina la feia, en 
bona mesura, a la taula dels calendaris de noies en biquini, a partir dels papers que 
m’arribaven, bruts i arrugats,  amb la lletra dels 86 lectors, i amb el material que 
m’havien donat com a tots els demés el dia que vaig començar: un bolígraf amb 
mina bescanviable, un llapis normal i un bicolor blau-vermell, una maquineta, una 
esponja per humitejar el dit, un regle – en alguns cassos compartit - i un atuell del 
que no recordo el nom, que servia per a seguir escrivint amb el llapis fins que 
només en quedava mig centímetre, a més d’una provisió de clips clarament no 
inoxidables. La grapadora i la taladradora eren “bens d’equip” 
 
La feina de Tràmits era la més voluminosa i consistia en el següent: A uns llibres de 
fulls separables, collats amb cargols, es guardava un full amb les dades de cada 
abonat (desprès client, per la persistència visionària d’un dels superjefes). Com hi 
havia uns cinc-cents fulls per llibre, teníem uns vuit-cents llibres en prestatges al 
nostre voltant. 
 
Quan ens arribava un volant de feina (CA1 per alta, CA3 per col·locació de 
comptador, CC3 per baixa, etc.) buscàvem el llibre corresponent al abonat, ens 
l’emportàvem a la taula juntament amb altres 10 o 15 amb un carretó, apuntàvem 
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la informació a la fitxa corresponent i tornàvem el llibre al prestatge. El parte 
s’enviava a gravar i un cop ens arribava el full del client amb la informació 
actualitzada, tornàvem a buscar el llibre i substituíem el full antic per el nou, 
descargolant-lo i tornant-lo a cargolar. En resum, molt distret. 
 
S’ha de dir que tots plegats treballàvem de valent però també ens divertíem molt. 
Els hobbies al soterrani eren limitats però estimulants: la guerra de gomes 
(especialment ferotge durant els freqüents talls de llum, en que la visió dels jefes es 
veia dràsticament reduïda), la caçera de ratolins, menys habitual però molt mes 
espectacular, i a més ben vista pels jefes, i també la visita –per torns, es clar– als 
lavabos de la segona planta de Mont-Sió, on ens guanyàvem la confiança dels 
coloms a força de trossos d’entrepà. Tots tres hobbies es van acabar per les raons 
que es pot imaginar: millora en el subministrament de la Hidroelèctrica, extinció de 
la població de rosegadors i creixement desmesurat de la de coloms amb la 
subseqüent clausura del balcó del lavabo. 
 
Com era d’esperar, a més de riure molt, vam anar acabant la feina endarrerida 
molt més ràpid del previst, ens van treure finalment del soterrani, i amb la irrupció 
de famós TePe (teleprocés) es va eliminar definitivament la necessitat dels llibres. 
Tot plegat va donar un gran impuls a la productivitat de la Catalana, que va fer que, 
per bé o per mal, ens comencessin a dispersar per tota la empresa. Però això ja es 
un altra historia... 
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AUTOR JOAN SENTI 

TÍTOL HISTÒRIES I ANÈCDOTES DEL GAS 

Data anècdota 1960/1970 Data recepció 23/2016.10.25 

L'aprenent del Taller 
 
En els anys 60 va entrar a formar part del personal del taller de fàbrica Barceloneta 
un jove anomenat Tomàs. El Cap de Taller el va informar que aniria d'ajudant d'un 
operari anomenat Josep, que ara estava de baixa. Els altres companys de Josep van 
advertir al jove que aquest era homosexual i tingués molta cura amb ell (cosa que 
era falsa).  
 
Quan Josep va tornar a la feina li van explicar el que li havien dit al noi de la seva 
sexualitat i aquest es va disposar a seguir la broma, de manera que cada vegada 
que estaven treballant un prop de l'altre, el veterà Josep li llançava mirades lascives 
al jove, picades d'ullet  i petons a l'aire. La veritat és que el xaval ja estava una mica 
mosquejat i evitava quedar-se a soles amb Josep.  
 
Un dia s'havia encallat una roda lateral del gasòmetre i tots dos van haver de pujar 
al passadís circular del primer pis de l'esmentat gasòmetre per reparar-la. Quan 
van estar a la part alta del passadís estret instal·lat al voltant del gasòmetre Josep 
es descorda el cinturó i els pantalons i li diu a Tomàs:  

− Qué voleu, nois? 
− Ara Sí que no t'escapes i et faré meu.  

Al que el pobre Tomàs, tot atemorit i espantat, va començar a córrer per tot l'anell 
cridant i repetint:  

− Socors  ... Socors ... que aquest marieta em vol violar.  
  
El pollastre de granja 
 
Un ajudant del laborari de fàbrica Barceloneta va portar un pollastre blanc a les 
oficines per que l'hi guardessin, atès que era un regal nadalenc per al Dr. Carrasco 
que l'havia operat i curat d'una malaltia que va patir.  
 
El cap de la oficina se li va ocórrer enviar a un dels empleats al mercat a comprar 
pollastre i portar algunes plomes blanques.  Van coure el pollastre comprat, a la 
cuina dels menjadors, i van escampar les plomes blanques al voltant de la paperera 
de l'oficina.  
 
Quan l'ajudant va tornar a recollir el pollastre, els administratius el van convidar a 
esmorzar amb ells una mica de pollastre que havien comprat.  L'home va començar 
a menjar però de sobte va veure les plomes de la paperera i va suposar que li 
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havien fet una broma i s'estava menjant el seu pollastre.  
 
Mig plorant i fent gestos de desesperació va començar a retreure als altres el que 
havien fet:  

−  Malparits que meu fet..... si era un regal per al doctor .... i ara que faig jo.  
 

El cap de l'oficina, fent veure que s'enfada pels insults, li ofereix  diners:  
− Té no ploris mes i compra un altre pollastre, que no pots aguantar una 

broma.  
− Que no és pels diners, és perquè aquest pollastre era de granja, alimentat 

amb gra de blat de moro i especialment criat per aquest regal. D'on trec jo 
un altre igual? 
 

Després d'una estona de bromes i mofes, li van tornar al pobre home el seu 
pollastre perquè pogués realitzar el regal.  
  
L'ou dur  
 
Un Cap Administratiu tenia costum d'esmorzar cada dia un ou passat per aigua.  
Un dia a un dels administratius se li va ocórrer portar un ou dur de casa i va 
aprofitar un descuit del Cap per canviar-li.  
Quan l'home va començar a trencar la closca amb una cullereta es va adonar que 
l'ou estava massa cuit i va començar a queixar-se:  

− A La noia se li ha passat la cocció, li hauré d'explicar com es fa.  
 

Al dia següent els companys van acabar de coure l'ou del dia anterior i van tornar a 
canviar-se'l. El Cap al trobar un altre ou dur, va tornar a comentar:  

− Mira que li vaig explicar que cal resar un Credo i treure l'ou,  doncs no s'ha 
assabentat.  
 

El joc del canvi de l'ou va durar alguns dies, fins que el bon home després de 
preparar-se l'ou passat per aigua ell mateix, va pensar que alguna cosa passava i va 
descobrir que li feien el canvi de l'ou.  
  
Les morenes  
 
En tota l'empresa era conegut un tal Xavier per les seves ocurrències absurdes i 
inesperades. Havia entrat a la Cia. com a ordenança i després va passar a ser 
administratiu.  
 
Valgui com a exemple que un dia creuant amb el Sr. Pera Duran pel vestíbul de la 
central el va parar per preguntar-li si patia de càncer atès que feia molt mala cara.  
Quan es creuava amb el director Arbós, coneixent el seu culerisme, el saludava 
dient-li, "Sr, Arbós quina merda el Barça".  
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Es va presentar al despatx de Pera Grau i li va dir a la secretària que si la 
Vanguardia que diàriament llegia el director era pagada per l'empresa, ell també 
tenia dret a llegir-la.  Des d'aquell dia se li enviava el diari després d'haver-lo llegit 
el Sr. Grau.  
 
Doncs bé, aquest personatge va ser destinat a l'edifici Còrsega per fer d'arxiver dels 
plànols d'Enginyeria. Un dia estant a la sala de delineació va entrar un altre 
administratiu del qual els joves teníem dubtes de la seva sexualitat per la seva 
forma de caminar i gesticular, al qual anomenarem Ginés, parlant que estava 
preocupat perquè li havien d'operar de morenes.  
 
Javier li va comentar que a ell li havien operat i que se les havien deixat perfectes.  

− Vols veure-les?  
 

I sense dir més paraules es va abaixar els pantalons i els calçotets i aixecant una 
cama sobre una cadira li va dir a Ginés  

− mira... mira l'obra d'art que em van fer  
−  

I l'altre ajupit, separant-li les natges i mirant-li l'anus li deia  
− Doncs Sí que ho han fet bé hauràs de donar-me el nom del metge.  

  
“Si Senyor”  
 
En el departament d'Enginyeria havíem tingut un Cap de Construcció anomenat 
David que acostumava a vestir amb samarreta i xancletes per venir a treballar.  
Passat un temps David va ser nomenat Cap de Sevilla i va aparèixer un dia en el 
vestíbul de Còrcega encorbatat i elegantment vestit, acompanyat de dues persones 
més.  
 
En coincidir a la porta de l'ascensor el Xavier (citat a l'anècdota anterior) i Jo amb 
ells, vaig fer un comentari en veu baixa:  

− ¡Coño¡  Como has cambiado David  
 

i ell va respondre: 
− Es lo que hay Juan  

 
Però Xavier ens va escoltar i en entrar a l'ascensor va començar a fer postures 
aixecant-se la jaqueta per darrera, posant-se en pompa i dient:  

− Si, ha après a dir Si Senyor .... Si Senyor ..... Si Senyor  
 

David, seriós i sense dir res el va agafar pel clatell i el aguantava en una postura mig 
ajupit. L'ascensor va parar a la tercera planta i en obrir-se les portes, David va 
llançar al Xavier al replà caient aquest com un avió aterrant.  
 
Els dos forasters es miraven espantats i David aixecant les celles va dir:  



60 
 

− Es lo que hay  
 

Mentre a tot l'edifici, a traves del forat d'escala, es sentia la veu de Xavier cridant 
insults a tot drap. 
  
Un mal veí  
 
Al Centre d'Atenció Urgències havia un operador d'emissora que es deia Antonio.  
Aquest tenia el veí del pis de dalt de casa que era una molèstia contínua ja que no 
parava de fer sorolls durant el dia i per les nits, arrossegant  mobles, musica molt 
alta, soroll de sabates corrent, etc.  Atès que Antonio tenia un horari de torn 
rotatiu, li va demanar reiterades vegades al veí una mica de moderació. Com que el 
veí va fer cas omís de les peticions, Antonio va decidir venjar-se.  
 
Cada dia que el nostre operador entrava en el primer torn a la 6 del matí, agafava 
el telèfon i cridava al seu molest veí dient:  

− Mariano, baixa que t'estic esperant. Vinga que farem tard.  
 

I sense donar temps a que l'home contestés que no es deia Mariano, penjava el 
telèfon.  
Al cap d'uns minuts tornava a cridar:  

− Va Mariano que es fa tard, baixa.  
 

Aquesta operació es realitza diverses vegades fins que pensava que ja li havia 
fastiguejat bastant. I així durant els set dies del seu torn de matins.  
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AUTOR JOSEP BOU 

TÍTOL TRES ANÈDOTES A LA FÀBRICA DE GAS DE DUBLÍN     

Data anècdota 1982/1984 Data recepció 24/2016.11.02 

Sant Patrick 
 
Sant   Patrici es el patró d'Irlanda  però  amb  lo que em va passar també hauria de 
ser el patró de la fabrica de gas. 
 
L a conversió de la matèria prima de les plantes de producció de gas ciutat consistia 
en la substitució de las naftes per  gas natural.  El gas natural provinent d'Escòcia 
per conducte era molt més econòmic que las naftes. Els treballadors eren contraris 
a acceptar el gas natural si no s'els hi donava una prima per el canvi. Amb un dels 
primers viatges a Dublín em vaig trobar a la fàbrica  i es va declarar una vaga  de 
gas ciutat tancant del tot les vàlvules de sortida de gas ciutat i deixant a tot Dublín 
sense gas. 
 
El meu astorament va ser molt gran i els vaig fer veure del perill que hi havia de 
entrades d'aire  a la xarxa de la ciutat  i em van dir que ja ho havien fet altres  
vegades i que no passaria res per que Saint Patrick els protegia. Efectivament la 
xarxa es va omplir d'aire però no va passar res gràcies a la celestial protecció de 
Sant Patrici. 
 
El vidrier 
 
Quan es  van fer les probes de posar en funcionament  la primera línea ,una de les 
mirilles del reactor es va embrutar amb negre de fum,els hi vaig dir als operadors 
de la planta que la desmuntessin i que la netegessin, em van dir que això ho havien 
de fer els mecànics, vaig cridar els mecànics que vinguessin i van  desmuntar  la 
mirilla, els hi vaig dir que la netegessin i em van dir que això era feina dels vidriers. 
 
Nadal a Dublín  
 
Quan es va posar en funcionament la primera línea de producció de gas ciutat amb 
gas natural, 
faltaven  4 dies  per el dia de Nadal, i jo els hi vaig dir que tornava a Barcelona  per 
passa r el Nadal  i que tornaria després per posar en marxa la segona línea. Em van 
dir que m'havia de quedar i jo vaig insistir que el Nadal el passava amb la família .La 
solució va ser que vingués tota la meva família a Dublín i el dia de Nadal al matí es 
va  posar en funcionament la segona línea de producció. 
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AUTOR PERE-A. FÀBREGAS 

TÍTOL EL PRIMER DIA DE FEINA 

Data anècdota 1965 Data recepció 25/2016.12.31 

Era el primer de juliol de 1965, en aquell curs havia estudiat el tercer any de la 
carrera de ciències empresarials a ESADE, a on perquè en acabar et donessin el títol 
s'havien de justificar un determinat nombre d'hores de treball en empresa. 
Finalment, havia aconseguit que la Catalana de Gas i Electricitat m'oferís treballar-
hi uns mesos com a estudiant en pràctiques, el que ara en díriem un becari. Com 
que en aquell moment les meves aficions estaven centrades clarament amb la 
psicologia, ajudaria a la persona que feia la selecció de personal. Tenia 19 anys. 
 
Em vaig presentar com m'havien dit aquell dia a les vuit del matí a l'oficina de 
personal, tenia que rebrem un senyor que es deia Alberto Guinot, que va arribar al 
voltant de les nou i que era el cap de Personal. Mentre vaig veure com els 
oficinistes llegien al diari i la feien petar. 
 
Em van presentar de seguida al cap del Departament de Relacions Humanes que 
era la persona que m'havia d'ensenyar una mica l'edifici i presentar-me gent, era 
un personatge molt amable i bona persona que es deia Daniel Codina, encara que 
el primer que va fer va ser dir-me que el Reglamento de Régimen Interior establia 
que s'havia d'anar amb corbata i americana i no casual com es diu ara. Insistint-me 
en el fet que no anava com tocava, i advertint-me que no es repetís. 
 
Van presentar-me diferents persones, i ens vam passejar per les complexitats de 
l'edifici del Portal de l'Àngel, que realment eren tres edificis amb connexions a 
diferents nivells, i tres pisos de soterrani en els que deien que hi passaven aigües 
subterrànies i explicava la llegenda de l'edifici que, fins i tot, que s'hi havien trobat 
monges enterrades de l'època que en el solar del carrer Montsió hi havia un 
convent, que ara està entre la Rambla Catalunya i Esplugues. També es parlava 
d'un passadís subterrani que connectava amb l'església de Betlem a la Rambla, 
coses meravelloses que jo no he vist mai. 
 
Una altra cosa curiosa, era que hi havia diferents ascensors i en alguns d'ells, si els 
paraves entre dos pisos, cosa que estranyament es podia fer, es descobrien portes 
que donaven accés a magatzems amagats de la vista dels mortals. Hi havia dos 
ascensors petits bessons, que eren els importants. Un d'ells parava a tots els pisos, 
però l'altre només parava al primer pis a on hi havia la direcció i al cinquè pis a on 
hi havia el pis en què vivia el secretari del director general, el senyor Colomer. 
 
Després de saludar gent i passejar-nos per l'edifici, vam acabar al saló d'actes que 
hi havia en el segon pis, que era a on es feien les Juntes Generals d'Accionistes, i 
allà amb bastants assistents ens van passar una pel·lícula sobre la respiració boca a 
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boca i el massatge cardíac extern, seguit d'unes demostracions pràctiques amb un 
maniquí. Realment era difícil d'entendre amb 19 anys que això era començar a 
treballar amb una important empresa del que llavors es deia de serveis públics de 
Barcelona. 
 
Amb la feina de psicòleg vaig durar poc, el que portava aquells temes era un 
ginecòleg extern, que se'm va treure de sobre tan aviat com va poder, i així vaig 
acabar amb un departament d'una persona, que es deia d'Anàlisi de Costos a la 
Divisió Staff i Activitats Afins que dirigia en Francesc Falgueras. 
 
Un dels primers encàrrecs del meu cap directe, el senyor Faura, va ser de sumar 
uns llençols terribles de números. Al veure sobre una tauleta auxiliar una màquina 
de sumar Hispano Olivetti - d'aquelles que teclejaves els números i després de 
cadascun havies d'accionar manualment una palanca per introduir-lo, i que 
imprimia en tira de paper – vaig acostar-m'hi i em vaig posar a sumar. En pocs 
moments el meu cap va dir-me: 

− Però, que està fent vostè? 
− Estic sumant 
− Però, que no en sap de sumar vostè? 
− Si, però com que hi ha la màquina de sumar... 
− La màquina de sumar és només pel prestigi del departament, no en té 

tothom. Vingui ... 
I llavors em va recomanar sumar a mà de dalt a baix, i per repassar, de baix a dalt. 
 
Cada dia es portava un informe amb les emissions de gas de les fàbriques al 
director general, el senyor Lluís Marquet, i si no hi era al seu secretari, el senyor 
Colomer. Si el meu cap no hi era, l'havia de portar jo. El primer dia que vaig haver 
d'anar a veure al senyor Marquet amb els meus pocs anys, anava una mica 
espantat, sabia que era un gran enginyer de gas reconegut internacionalment, però 
era el director general. Vaig trobar-me una persona d'una afabilitat i d'una 
senzillesa molt important, que et deia que t'asseguessis i parlava amb tu d’una 
manera molt propera, això si pocs minuts perquè anava molt enfeinat. 
 
El dia que em va tocar portar el paper al secretari pensava que seria igual, però va 
ser ben diferent, el senyor Colomer no ho era gens de simpàtic, era eixut, de 
poques paraules, i et feia estar dret davant de la seva taula. El millor és que li 
donaves el paper, que no tenia cap transcendència, i et deia que et donessis la 
volta i et posessis d'esquena, i llavors el senties que obria una caixa forta que tenia 
darrere i guardava el teu paper amb total i exagerada seguretat d'ulls aliens. Fet 
aquest cerimonial, ja podies marxar. 
 
Les pràctiques d'aquell estiu no van durar uns mesos, d'aquella companyia tan 
antiga amb més de cent anys d'història ja no en vaig sortir fins després d'haver-hi 
passat molts de temps, tant com 47 anys. 
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AUTOR PERE-A. FÀBREGAS 

TÍTOL LA TROBADA AMB EN PERE DURAN 

Data anècdota 1972 Data recepció 26/2016.12.31 

Eren les deu del matí del 8 de setembre de 1972. El jove cap del departament 
d’Estudis Financers de Catalana de Gas y Electricidad estava molt nerviós. Només 
tenia vint-i-set anys i sabia que havia de fer una presentació difícil sobre les 
possibilitats d’estendre per Espanya la distribució de gas natural mitjançant la 
utilització d’una logística avançada de camions criogènics que transportaven el gas 
a cent seixanta graus sota zero.  
 
L’interlocutor, a qui no coneixia, seria el president de la companyia, un enginyer de 
camins anomenat Pere Duran Farell, que amb cinquanta anys semblava que ja ho 
havia estat tot: president de Catalana de Gas, d’Hidroeléctrica de Cataluña, de la 
Maquinista, conseller de Renfe, gerent de la Comissió Promotora d’Autopistes, 
entre altres càrrecs. Havia negociat amb multinacionals de diversos països, i també 
amb governs com l’espanyol o l’algerià. Deien que li agradaven els deserts i els 
bonsais, i que veia amb facilitat els camins per construir el futur. També deien que 
sempre aconseguia pactar, consensuar, convèncer. 
 
Quan va arribar el moment, li van presentar Pere Duran, que li va semblar una 
persona propera i afable, amb un nivell desbordant de coneixements. De seguida 
es va dirigir cap a la pissarra de paper i es va disposar a començar l’exposició. Al 
cap de poc, el president li va indicar que parés. El jove, molt torbat, es va témer el 
pitjor; encara que el cap li anava a tota velocitat no podia endevinar què havia fet 
malament. Pere Duran li va preguntar: «Que fa classes, vostè?» El jove va contestar 
que sí, que era professor a ESADE. Duran, amb tota naturalitat, li va dir: «Es nota. 
Continuï, sisplau.» Així és com ens vam conèixer Pere Duran i jo en un llunyà 1972. 
Després vam col·laborar amb diferent intensitat i amb recorreguts diversos al llarg 
de més de vint-i-cinc anys, per construir indústria i crear idees i futur al servei del 
país. 
 
[Publicada a Fàbregas, Pere-A. (2014): Pere Duran Farell, Barcelona, RBA] 
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