
Gas

PK Nr 178





Naturgy
175 anys 

de compromís  
amb l’energia  

i la societat



© Naturgy Energy Group, S.A.
© dels textos: Pere-A. Fàbregas, 2018
© de les imatges: els seus autors
© de la traducció: Mercè Fabregat

Realització: Editorial Planeta, 2018
Dipòsit legal: B-20.518-2018
Imprimeix: Liberdúplex

No és permesa la reproducció total o parcial d’aquesta obra, ni la seva incorporació a un sistema 
informàtic, ni la seva transmissió en cap forma ni per cap mitjà, sigui aquest electrònic, mecànic, 
per fotocòpia, per gravació o altres mètodes, sense el permís previ i per escrit de l’editor. La 
infracció dels drets esmentats pot ser constitutiva de delicte contra la propietat intel·lectual 
(Art. 270 i següents del Codi Penal).
Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics) si necessiteu fotocopiar o escanejar 
cap fragment d’aquesta obra. Podeu contactar amb CEDRO al web www.conlicencia.com o per 
telèfon al 917 021 970/932 720 447.

Imprès a Espanya.

El paper utilitzat per a la impressió d’aquest llibre és cent per cent lliure de clor i està qualificat de 
paper ecològic.



Naturgy

Pere-A. Fàbregas

175 anys 
de compromís  
amb l’energia  

i la societat



Índex



Presentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤10

Introducció  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤12

1826-1842 
L’enllumenat per gas de Barcelona: l’inici .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤16

L’Espanya de Ferran VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤17

L’inici: Josep Roura i Estrada.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤18

Madrid: la concessió i la fàbrica de Palau.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤21

L’enllumenat per gas al món .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤23

La subhasta de l’enllumenat de Barcelona.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤25

La personalitat de Charles Lebon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤28

La saga de la família Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤30

La fàbrica de la Barceloneta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤33

Enllumenat per gas i canvi social .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤36

1843-1854 
La Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas . . . . . . . . . . . . . . . ¤38

La constitució de la societat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤39

Fundadors i accionistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤42

Pere Gil Serra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤43

Josep Gil Serra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤43

Pau Gil Serra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤44

Josep Farran .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤44

Carles Torrents i Miralda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤44

Carlos Karsniki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤45

Antoni Tintó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤45

La captació de clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤46

Els òrgans de govern.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤50

Fèlix Ribas Solà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤52

Lorenzo Garcias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤53

Ramon Ferrer Garcés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤53

Manuel Josep de Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤54

Geoestratègia al segle XIX .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤54

La creació d’una indústria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤59

Gil i Lebon a Madrid, València i Cadis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤62

Lebon i Gil a Madrid (1843) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤62



Lebon i José Campo a València (1843) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤64

La Catalana i Lebon a Cadis (1845) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤66

El final d’una etapa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤66

La Borsa i la Llei de societats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤67

Una nova gerència: Josep Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤73

La competència: Gràcia i Sant Andreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤79

1855-1890 
El final de l’enllumenat públic i el creixement a Espanya .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤84

Els anys de la resiliència .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤85

Una societat nova i competitiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤92

Compra de la societat del gas de Sevilla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤97

L’administrador general Josep Mansana Dordan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤100

Els casos de Jerez, Cadis i Ciudad Real .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤103

Jerez de la Frontera (1879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤103

Cadis (1883) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤107

Ciudad Real (1883) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤108

Compra de la fàbrica de gas de Ferrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤110

Els moviments de Lebon i La Propagadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤115

La fàbrica de l’Arenal de Lebon (1866) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤115

La nova estratègia de La Propagadora (1883) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤117

Lebon i la fàbrica de Sant Martí (1889).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤118

Els fanals de Gaudí i l’Exposició Universal de Barcelona.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤119

L’administrador general Josep Mansana Terrés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤123

La personalitat de Mansana Terrés (1892) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤124

Mansana i l’Electroquímica de Flix (1897) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤125

Mansana i la Banca Arnús (1910)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤126

Catalana i Lebon: edificis socials i sintonia.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤128

El temps dels edificis socials (1892-1896) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤128

Els acords Catalana–Lebon (1895) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤131

1890-1910 
La Central Catalana d’Electricitat i l’electricitat tèrmica  . . . . . . . . . ¤134

Edison i The Sun de Nova York el 1878.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤135

Les companyies pioneres de l’electricitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤138

Edison General Electric Co. (1889) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤138

General Electric (1892).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤139

Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (1883) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤140



Union Elektrizitäts-Gesellschaft (1892)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤142

Siemens & Halske (1847)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤142

S. Schuckert & Co. (1885) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤143

L’inici de l’electricitat a Espanya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤144

La Companyia Barcelonesa d’Electricitat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤145

La Central Catalana d’Electricitat.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤147

Els moviments de la Societat Catalana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤147

La Central Catalana d’Electricitat (1896).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤148

L’edifici del carrer dels Arcs, 10 (1905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤151

Els canvis de final de segle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤152

La fàbrica de la Barceloneta de Domènech Estapà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤155 

El primer Consell d’Administració.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤159

1911-1920 
Catalana de Gas i Electricitat i l’electricitat hidràulica . . . . . . . . . . . ¤162

L’evolució de la tecnologia i les noves multinacionals . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤164

Pearson i Barcelona Traction Light and Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤166

Azaria, Riu i Energia Elèctrica de Catalunya.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤169

La Societat General de Forces Hidroelèctriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤172

La constitució de la societat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤173

Francisco Bastos Ansart i Eugenio López Tudela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤176

Manuel Bertrand Salsas i Eusebi Bertrand Serra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤178

El projecte hidroelèctric de Francisco Bastos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤179

Les primeres activitats .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤181

L’aparició de Catalana de Gas i Electricitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤183

El Consell i la nova situació: Francesc Cambó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤189

L’esforç financer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤192

Adquisicions, el carbó i Sevilla.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤194

Noves adquisicions: La Propagadora del Gas i L’Energia  . . . . . . . . . . . . . . . ¤194

El problema del carbó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤195

El gas i l’electricitat de Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤198

L’època de les grans obres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤199

La central de Sant Adrià (1917)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¤200

El Salt del Run i la central de Seira (1918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤202

Els pactes amb Elèctrica del Cinca (1918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤203

La central de Puente Argoné (1920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤205

La vaga de la Canadenca (1919).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤206

Les concessions d’aprofitaments hidroelèctrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤209



1921-1955 
De l’electricitat al gas, tornada a l’electricitat  
i retorn al gas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤212

La compra dels actius de Lebon i la tornada al gas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤213

L’adquisició dels actius de Lebon a Barcelona (1923).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤213

Els nous usos del gas (1927) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤216

El gasòmetre MAN de Sant Martí (1932) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤217

Horacio Echevarrieta: Salts del Ter i Carbones Asturianos . . . . . . . . . . . . . . ¤218

Horacio Echevarrieta al Consell (1923) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤218

Salts del Ter (1923) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤220

Carbones Asturianos (1923) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤221

La Cooperativa de Fluid Elèctric i l’arrendament de l’activitat  
elèctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤223

Els anys de l’electricitat: una avaluació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤225

Un nou director gerent: Ricard Margarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤229

La Guerra Civil espanyola .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤230

El control obrer (juliol de 1936) i la confiscació (agost de 1936) . . . . . . . . . . . ¤230

La intervenció de la Generalitat (1937) i del Ministeri d’Hisenda  
i Economia (1938) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤235

Les matèries primeres i el funcionament de les fábriques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤237

La difícil postguerra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤239

Un cop més, inversions en electricitat: arriba Pere Duran .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤241

Un nou president: Joan Bertrand Mata (1945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤242

Hidroelèctrica de Catalunya i el Banco Urquijo (1946) . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤243

Un nou conseller delegat a HECSA: Pere Duran (1956)  . . . . . . . . . . . . . . . . ¤244

1955-1975 
Del gas ciutat al gas natural .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤246

Canvis d’entorn: nuclear, gas natural, butà, Algèria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤247

Els inicis de l’energia nuclear (1955) i del gas natural (1956) . . . . . . . . . . . . . ¤247

L’aparició del butà a Espanya (1957) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤248

Els projectes de França a Algèria: l’ASSEMI (1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤249

Pere Duran i el pas del carbó a la nafta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤251

El final d’una època.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤254

El Pla de la Ribera (1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤254

L’adéu als fanals de gas (1966)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤256

Els gasòmetres esfèrics d’Horta (1967)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤257

Les últimes fàbriques de gas (1842-1979) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤258



Pere Duran, nou president del Consell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤259

L’oportunitat de Líbia: Gas Natural, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤262

El gas natural i els nostàlgics del Règim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤267

La creació d’Enagás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤270

L’assassinat de Carrero Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤272

La nacionalització de la capçalera del sector del gas natural.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤274

La regulació del Ter, la nuclear de Vandellòs i la refineria de Tarragona.  .  .  .  .  . ¤277

La regulació del riu Ter i Térmicas del Besós, S.A. (1962-1967) . . . . . . . . . . . . ¤277

Vandellòs, la primera central nuclear de Catalunya (1966-1972) . . . . . . . . . . . ¤279

El concurs de la refineria de Tarragona (1969) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤281

1975-1990 
La transició política a la democràcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤282

Enagás i l’entorn democràtic.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤283

Catalana de Gas, Pere Duran i la transició política.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤285

La crisi industrial i financera dels anys vuitanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤288

La situació del sector del gas natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤293

Les complexes relacions Enagás-Sonatrach.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤295

Un nou Consell d’Administració executiu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤297

El Protocol del Gas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ¤300

Catalana de Gas en la nova situació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤303

1991-2008 
Gas Natural SDG: el gran canvi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤308

La fusió de Catalana de Gas i Gas Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¤309

La creació de Gas Natural SDG, S.A. (1991) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ¤309

Gas Madrid i la Compañía Madrileña (1851-1991) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤311

La Fundació Catalana de Gas (1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤315

Els Jocs Olímpics de Barcelona (1992) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤317

Els primers 150 anys de la societat (1993) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤319

La internacionalització: Argentina, Brasil, Colòmbia i Mèxic . . . . . . . . . . . . . ¤320

L’inici: Argentina (1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤320

La inversió al Brasil (1997)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤321

L’entrada a Colòmbia (1997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤321

Mèxic, un mercat amb futur (1997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤322

La privatització d’Enagás i el gasoducte Magrib-Europa . . . . . . . . . . . . . . . ¤323

El president Antoni Brufau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤326



La liberalització del sector del gas a Espanya.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤327

Noves activitats i nous instruments.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ¤¤329

Ampliació d’activitats: transport, flota, trading, upstream (1994-2004) . . . . . . . ¤329

Nous instruments: finances, internet, RSC (1998-2004) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤330

Els cicles combinats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤331

Una possible operació Gas Natural¤-¤Iberdrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤333

Un nou president: Salvador Gabarró  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤336

L’opa sobre Endesa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤337

El retorn a la Barceloneta: una nova seu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤339

2009-2016 
Gas Natural Fenosa: el gas i l’electricitat.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤342

La fusió amb Unión Fenosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤344

La definitiva simbiosi de gas i electricitat (2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤344

Recorregut d’Unión Fenosa (1982-2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤346

Unión Eléctrica Madrileña i el mercat de Madrid (1912-1982) . . . . . . . . . . . . . ¤350

La personalitat gallega de Fenosa i la Sociedad General  
Gallega (1900-1982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤351

El centenari de Bolarque (2010) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤353

Desinversions i nova marca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤354

La consolidació del procés d’internacionalització . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤355

El dèficit de tarifa elèctric.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤358

La revisió reguladora del gas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¤360

Les relacions amb Sonatrach i l’entrada en el Medgaz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤361

El contracte de Cheniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤363

El Museu del Gas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤365

El bon govern i la responsabilitat corporativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤366

Nous subministraments, nous països: Azerbaidjan, Iamal, Perú.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤368

Organització de la generació elèctrica i creació de Global  
Power Generation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤370

Xile: la Compañía General de Electricidad i Gasco.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤373

Les operacions d’adquisició i reorganització (2014-2016) . . . . . . . . . . . . . . . ¤374

La Compañía General de Electricidad (1905-2014) i Gasco (1856-2014) . . . . . . ¤376

L’estratègia amb les terminals de GNL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤378



2016-2018 
Els últims anys: nous accionistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤380

Accionistes i Consell d’Administració . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤381

Global Infrastructure Partners: acords de participació .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤382

Isidre Fainé, nou president . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤384

L’accelerament dels marcs de referència.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤387

La intervenció d’Electricaribe (novembre de 2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤388

Venda dels edificis a Madrid (desembre de 2016) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤389

El Pla de Vulnerabilitat Energètica (gener de 2017) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤390

Adjudicacions de renovables a Espanya (maig de 2017) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤391

Acords de venda del 20% de la distribució de gas a Espanya  
(agost de 2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤392

Acords de venda dels actius a Itàlia (octubre de 2017).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤394

Acords de venda de Gas Natural S.A. ESP a Colòmbia (novembre de 2017) . . . . ¤395

Nous permisos de distribució de gas a Mèxic (desembre de 2017) . . . . . . . . . ¤397

Canvis en la presidència: Francisco Reynés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤398

Acords de participació: CVC i March versus Repsol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¤400

L’estratègia 2018-2022: Naturgy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¤402

Epíleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¤408

Apèndixs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤413

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤421

Índex de quadres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤429

Índex de gràfics.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ¤433



Any 1843. Una trucada de l’Ajuntament de Barcelona per modernitzar 

l’enllumenat urbà i abaratir-ne el cost, un grup de persones empre-

nedores i sis milions de rals de billó (al voltant de nou mil euros). Així 

va néixer la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas, amb una 

expectativa de vint anys de vida, però que aquest any 2018 ha assolit el seu 175è 

aniversari.

La història de Naturgy és la història d’un «personatge», en paraules de l’autor 

d’aquesta biografia empresarial. La nostra companyia és un dels principals protago-

nistes de l’evolució energètica no només d’Espanya, sinó també d’altres molts paï-

sos als quals hem portat els avenços tecnològics que han millorat la vida de milions 

de persones, han contribuït a la competitivitat de milers d’empreses i han fomentat 

el benestar i el creixement econòmic de societats diverses als cinc continents.

Potser perquè va néixer competint per guanyar un concurs, la companyia ha 

crescut amb la perspectiva darwiniana impresa al seu caràcter. Ha evolucionat i 

s’ha transformat al llarg de tota la seva trajectòria vital per donar resposta al que 

els seus clients, i la societat en general, li han demanat. Ha diversificat les seves 

tecnologies energètiques, els seus negocis, la seva presència al món per competir 

amb èxit en cada nou entorn. I tot amb la finalitat d’adaptar-se a cada moment, 

a cada país on ha deixat la seva empremta. En definitiva, per atendre els requeri-

ments i necessitats de les persones, que són les que, de veritat, donen sentit a 

qualsevol organització empresarial.

I no em refereixo només a les persones a les quals oferim la nostra energia 

i serveis, sinó a totes aquelles que han fet possible que Naturgy sigui el que és 

avui: des del primer impulsor, Charles Lebon, i els primers socis capitalistes, la 

família Gil, passant per l’empremta de Pere Duran Farell, l’enginyer visionari que 
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va contribuir a modernitzar la indústria espanyola i va donar l’impuls definitiu a la 

companyia des de la seva presidència, fins als milers d’empleats que, procedents 

de les desenes d’empreses que s’han anat integrant al nostre grup, l’han convertit 

en una de les organitzacions rellevants de l’escenari energètic mundial actual.

El nostre món evoluciona a un ritme trepidant i l’energia, de la mateixa manera 

que va protagonitzar la revolució industrial que va precedir la nostra companyia, 

segueix tenint un paper principal en els canvis que vivim.

El 1843, la població mundial assolia els 1.200 milions de persones, i el 2050 el 

món serà la llar de més de 10.000 milions de persones que necessitaran, i voldran, 

energia, una energia que té un paper fonamental en la manera com ens relacionem 

i en la forma en què organitzem la societat.

En aquest escenari, l’esperit innovador que va donar lloc a Naturgy es manté 

intacte davant els reptes de futur vinculats a les energies renovables i a la mobilitat 

sostenible, precisament en un moment de transformació per a la companyia, que 

enguany ha estrenat nova marca i que ha presentat un nou Pla Estratègic, l’objec-

tiu principal del qual és romandre com un actor rellevant i durador.

Per tot això, i arribats en aquest punt de la nostra trajectòria vital, és important 

que recordem com hem aconseguit ser aquest «personatge», en quin context hem 

crescut, quins han estat els èxits assolits i com hem contribuït, de manera respon-

sable i sostenible, al desenvolupament de la nostra societat.

Aristòtil deia que «gràcies a la memòria es dona en els homes el que s’ano-

mena experiència». Amb aquest llibre no volem només celebrar els 175 anys de la 

companyia, sinó contribuir a mantenir viva la memòria de Naturgy com a llegat 

d’una experiència irrepetible i com a estímul per continuar construint una gran 

empresa, una societat millor i un futur esperançador.

Francisco Reynés Massanet
President executiu de Naturgy
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La història d’una empresa no és només història econòmica, ni tampoc histò-

ria contemporània exclusivament; és el relat d’una visió desenvolupada per 

unes persones amb una evident capacitat de lideratge, que es transforma 

en una estratègia vàlida i que permet orientar una organització i fer servir 

unes estructures envers la construcció d’un futur de transformació de la societat 

cap a noves realitats.1 Per fer-ho, es requereixen tant equips com tecnologies i 

mercats, però també l’aportació de marcs polítics de referència i paràmetres cul-

turals dels diferents entorns.

És important no enfocar-se només en aspectes quantitatius, malgrat la seva 

rellevància inqüestionable; l’esperit és de persones que, en moments determinats, 

juntament amb equips seleccionats, i perquè les condicions dels diferents entorns 

ho permeten, aconsegueixen avançar, construir i resoldre. Conèixer aquestes per-

sones, aquests moments, aquests entorns i aquestes dinàmiques ens possibilitarà 

explicar i entendre els resultats assolits. En definitiva, s’ha de fer un èmfasi especial 

en la contextualització del que ha succeït al llarg dels anys.

Quan l’any 1971 Alfred Chandler va crear a la Harvard Business School la prime-

ra càtedra d’història de l’empresa del món, iniciava el camí per valorar el paper de 

les empreses en la societat; la seva famosa disjuntiva de si va ser abans l’estratègia 

o l’estructura va ser fonamental. La reflexió comportava escollir si les empreses

havien de fer tot el possible amb les estructures de què disposaven, que era l’opció

corrent en aquells moments, o, al contrari, havien de pensar en llibertat en la seva

visió estratègica i desplegar totes les seves possibilitats i, després, construir les

estructures necessàries per assolir els resultats buscats. En resum, era el mateix

plantejament que Bernard Shaw expressava amb altres paraules: «Veus coses i

dius: “Per què?”. I jo somnio coses que mai han existit i dic: “Per què no?”».

La història dels primers 175 anys de Naturgy té elements de tota classe; el camí 

és llarg, amb moments plens d’alegries i futur i d’altres de més durs, difícils de 

portar. Però, en qualsevol cas, no és en absolut normal que una empresa tingui 

un recorregut tan llarg i intens, i menys com a societat per accions cotitzada en 

borsa des dels primers moments. I encara és més difícil que, a començaments del 

segle XX, es trobés entre les deu primeres societats industrials del país i que, a co-

mençaments del segle XXI, continuï en el mateix nivell i igual posicionament.

La de Naturgy és una història d’anticipació, de ser pioner, d’arribar abans que 

els altres, potser per la seva posició destacada en el context energètic, potser per 

1. Fàbregas (2009b), pàg. 4-12.

13



la seva antiguitat, però, amb tota seguretat, pel seu tarannà empresarial. Per això 

va ser la societat que va introduir l’enllumenat per gas al país a través de Barcelona 

(1842); va posar en marxa la primera línia de transport d’electricitat, Seira-Barce-

lona, a 130.000 volts, d’Europa (1922); va iniciar el sector de l’energia nuclear amb 

la central José Cabrera (1968), i va introduir l’era del gas natural (1969) pel port de 

Barcelona. També va posar en funcionament el primer cicle combinat d’Espanya, a 

San Roque, per a la producció d’electricitat a partir de gas natural (2002).

És també una història d’adaptació, potser darwiniana, als canvis de l’entorn, 

tant polítics com socials, i de la competència: des de 1843 la flexibilitat per de-

senvolupar les activitats en els tempestuosos períodes polítics del segle XIX; els 

diferents enfrontaments amb poderoses multinacionals, franceses en el gas, ale-

manyes i canadenques en l’electricitat; l’adaptació a la competència de l’electricitat 

que entrava en el seu propi mercat; el desenvolupament de nous usos del gas; la 

cogeneració; els entorns polítics de dictadura i de democràcia, monarquia i repú-

blica; diferents i complexos marcs de regulació. La progressiva internacionalització 

de les activitats ha comportat la necessitat d’adaptació efectiva i realista a dife-

rents entorns culturals i polítics.

Finalment, és la història de la transformació de la realitat des del comença-

ment; sense l’aportació de l’empresa la societat del seu entorn seria diferent; sense 

els primers llums de gas no es podria llegir a la nit ni sortir al carrer en fer-se fosc. 

La indústria seria menys eficient i més contaminant. El diàleg constructiu entre el 

gas i l’electricitat potser no hauria avançat amb tot el seu potencial. La companyia 

sempre ha tingut una inquietud precoç en temes de futur, els que sens dubte aju-

den a la transformació de la societat: els sistemes informàtics, la transparència, el 

medi ambient o la responsabilitat social corporativa, en una clara preocupació per 

escoltar els diferents grups d’interès i els senyals dèbils de l’entorn.

La capacitat de canvi és evident si es recorda que la societat es va crear per 

existir 20 anys, dedicada a l’enllumenat per gas de Barcelona, fent servir el carbó 

com a matèria primera a les seves fàbriques. Amb el temps, d’aquella finalitat ini-

cial no en queda res; s’ha superat l’àmbit local, primer pel nacional i, després, per 

la progressiva internacionalització. El mercat de l’enllumenat per gas ja no existeix: 

el gas ja no es produeix, és gas natural. L’electricitat, que no existia, és una de les 

activitats importants de la companyia amb una gran presència en els mercats i, 

també, desenvolupa activitat en energies renovables. En definitiva, una multinaci-

onal energètica d’espectre ampli i de primer nivell en el context global.
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Podem recordar aquelles paraules escrites per Lewis Carroll, el professor de 

lògica matemàtica que va escriure Alícia al País de les Meravelles: «Quin país lent 

que teniu!? —va comentar la Reina—. Aquí, com veuràs, s’ha de córrer tan de pres-

sa com sigui possible per poder quedar-te al mateix punt. I si algú vol anar a un 

altre lloc, ha de córrer almenys el doble de ràpid». Sens dubte, Naturgy ja fa 175 

anys que corre el doble de ràpid, de la mà dels seus equips i els seus stakeholders, 

aconseguint una suau barreja de personalitats i cultures empresarials de les socie-

tats que s’hi han anat integrant per constituir l’empresa actual.

Aquesta publicació presenta els resultats de molts anys de feina i investigació 

sobre la història de Naturgy, que han estat possibles pel meu interès vital conti-

nuat en l’entitat, en la preservació dels arxius històrics i en el respecte a la pròpia 

història del seu protagonista. L’orientació d’aquest llibre és més acadèmica que la 

d’obres anteriors, amb la voluntat que es converteixi, en la mesura que sigui possi-

ble, en la publicació de referència i de consulta obligada. En el trajecte s’entrellacen 

contínuament diferents històries per conjuminar el llarg recorregut i la incidència 

en la societat d’una companyia antiga i rellevant i, alhora, orientada clarament al 

futur global. Una de les meves grans satisfaccions durant aquests anys ha estat 

veure com, des d’una inicial falta d’interès pels temes de la història del gas, gràcies 

a la feina i a les iniciatives realitzades en aquests moments, ja existeix un grup 

considerable d’investigadors que treballen en aquesta línia, la qual cosa assegura 

un flux continuat en el futur de creació de coneixement i publicacions.

Amb aquest seran set els llibres que he publicat, sempre en l’àmbit de la histò-

ria d’empreses, empresaris i institucions; és la meva aportació humil a la conside-

ració que les empreses són personatges vius i els seus equips i els seus dirigents, 

elements bàsics de construcció de la societat. Agraeixo sincerament a Naturgy 

l’encàrrec i l’oportunitat de publicar aquesta feina d’investigació.

Agraeixo també el suport i l’alè permanent de la meva nombrosa i entranya-

ble família, esposa, fills i nets —Carme, Mireia, Jordi, Pere, Arabella, Ignasi, Anna, 

Aina, Judit, Elisabet, Martina, Ton, Ona, Valentina i Ma. Camila—, sense la increïble 

comprensió, interès i proximitat dels quals culminar aquesta obra no hauria estat 

possible.
Pere-A. Fàbregas

www.fabregaspere.com
Sitges, juny de 2018
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La història de la indústria del gas a Espanya s’inicia en les primeres dècades 

del segle XIX, quan científics i tècnics van començar a fer proves i experi-

ments per intentar introduir els avenços tecnològics de l’Europa de l’època 

en una nació complexa, marcada per les invasions napoleòniques i els alts 

i baixos permanents de la política en el llarg camí cap a un país de disseny més 

liberal en la senda de la modernitat.

L’Espanya de Ferran VII

Els anys de la primera meitat del segle XIX no van ser fàcils per al país. En poc 

temps es va passar de l’Espanya més tradicional a la invasió napoleònica (1808-

1814), amb una etapa posterior de retorn clar a l’absolutisme (1814-1820), per 

continuar amb un període de tres anys de conceptes liberals (1820-1823) i tornar, 

finalment, a ser decididament absolutista en la dècada següent (1823-1833), i tot 

això amb el mateix rei: Ferran VII.

Amb els francesos hi va haver batalles i enfrontaments militars, però també va 

aparèixer la primera sensació de superació de l’Antic Règim amb un nou liberalis-

me, procés culminat amb la primera Constitució espanyola, aprovada per les Corts 

anomenades de Cadis (1812), tot i que les reunions es van fer a San Fernando.

El retorn al poder de Ferran VII el 1814 va iniciar un període de clara involució 

cap a l’absolutisme amb derogació immediata de tota la legislació de les Corts de 

Cadis, procés adobat per l’alçament a les colònies americanes que va acabar amb 

el pronunciament de Riego el 1820.

La nova etapa anomenada Trienni Constitucional (1820-1823) va començar amb 

la controvertida imatge de Ferran VII jurant la Constitució de Cadis i adoptant una 

política més liberal, un exemple de la qual podria ser la promulgació, el 1821, del 

Reglament General d’Instrucció Pública. Així i tot, el Trienni va acabar aviat, amb 

l’entrada a Espanya dels Cent Mil Fills de Sant Lluís.

El tercer període va ser la Dècada Absolutista (1823-1833), durant la qual es va 

derogar tota la legislació del trienni anterior i es va recuperar la línia més absolu-

tista fins a la mort del monarca, l’any 1833. D’aquesta fase cal retenir-ne només la 

creació del primer banc espanyol, el Banco de San Fernando (1829).

Símbol d’aquests temps, d’entorn i pensament oscil·lants, podria ser aquell es-

crit en què els professors de la Universitat de Cervera es van dirigir al rei el 1827 i 

li van dir: «Lluny de nosaltres la perillosa novetat de pensar que ha minat per llarg 
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temps[...]».2 Tot un exemple de servilisme intel·lectual d’algunes institucions aca-

dèmiques en aquella època.

Posteriorment, durant la regència de Maria Cristina (1833-1841) es va fer un clar 

esforç per modernitzar el país, amb disposicions per eliminar els privilegis dels 

gremis medievals, abolir la Inquisició i establir que les persones que exercien arts 

i oficis manuals podien ser dignes d’honra i estimació. També es va suprimir la 

Mesta i es va establir la llibertat d’indústria. Els vuit anys de regència van eliminar 

moltes de les limitacions, traves i dificultats de l’Antic Règim, i van permetre co-

mençar a avançar lentament en el desenvolupament d’empreses i activitats mer-

cantils. Malgrat això, la primera Llei de Societats per Accions va haver d’esperar 

fins al 1848, després de la crisi borsària d’aquells anys i com a prolegomen de les 

lleis de ferrocarrils i de societats de crèdit que, definitivament, van moure el país 

en termes de la incipient industrialització.

El final d’aquesta època va estar marcat per la presa del poder per part del 

general Espartero el setembre de 1840, que va portar en pocs mesos a l’abdicació 

de Maria Cristina com a regent i la seva substitució pel mateix Espartero com a 

nou regent del regne. En aquest context, Barcelona es va aixecar contra Espartero 

el novembre de 1842; la ciutat va ser bombardejada i es va mantenir en estat de 

setge fins al febrer de 1843. En aquests mesos difícils es va constituir la Societat 

Catalana per a l’Enllumenat per Gas, que serà la que iniciarà la història de les 

empreses de gas a Espanya. Però al segle XIX les realitats eren fugaces i, en pocs 

mesos, l’escenari tornava a canviar: Espartero va haver d’abandonar el poder i el 

país, i es va declarar la majoria d’edat de la reina Isabel II el juliol de 1843.

L’inici: Josep Roura i Estrada

La indústria per produir gas va aparèixer durant la primera meitat del segle XIX, 

en destil·lar carbó o una altra matèria primera que, en inflamar-se, produïa una 

llum viva que permetia enllumenar els espais públics (carrers i places) i, també, els 

espais privats (domicilis particulars, comerços i indústries). Fins aleshores, l’enllu-

menat públic pràcticament no existia i en els pocs llocs on n’hi havia normalment 

era d’oli, la qual cosa obligava a proveir els dipòsits dels llums cada nit, obligació 

que moltes vegades era a càrrec dels mateixos veïns. Als domicilis, el llum d’oli o 

2. Exposició dirigida a S. M. (Gaceta de Madrid, 3 de maig de 1827).
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l’espelma de seu s’encenien només quan era estrictament imprescindible. En de-

finitiva, en fer-se de nit, l’activitat s’aturava fins a la sortida del sol a la major part 

dels llocs i poblacions. L’anomenat gas per a l’enllumenat canviaria aquesta situa-

ció, tot i que la seva introducció va ser llarga i complexa: es van necessitar avenços 

tecnològics, però, també, d’ordenació social i de costumisme personal.

Com en molts altres temes, el gas per a l’enllumenat va tenir un inventor parti-

cular pràcticament a cada país; s’entén com a tal la persona que va fer els primers 

experiments i va desenvolupar l’aplicació pràctica de la nova tecnologia emergent. 

La història va començar al Regne Unit, quan William Murdoch (1754-1839) va acon-

seguir il·luminar casa seva, a Redruth, amb el gas obtingut a partir de la destil·lació 

de carbó en la data llunyana de 1792. Murdoch era un tècnic escocès de Boulton 

and Watt, la societat del conegut inventor James Watt. El seu fill, James Watt júnior, 

va apartar Murdoch del tema de l’enllumenat i el va centrar en la màquina de vapor, 

fins que va rebre una carta del seu germà des de París en la qual li deia: «Si tenim la 

intenció de fer alguna cosa amb la llum del senyor Murdoch, no hauríem de perdre 

el temps, perquè he sentit que un francès amb el nom de Lebon està en aquest ma-

teix moment intentant aplicar el gas obtingut de la destil·lació de la fusta per a fina-

litats semblants».3 Un cas clar d’espionatge industrial entre París i Londres ja el 1801.

De fet, el francès Philippe Lebon havia desenvolupat la seva primera invenció 

el 1799: havia obtingut gas per a l’enllumenat a partir de la destil·lació de fusta i 

patentat, a continuació, la seva famosa termolàmpada. A Alemanya, un professor 

de química i metal·lúrgia de l’Acadèmia de Mines de Freiberg, anomenat Wilhelm 

Lampadius, va aconseguir il·luminar amb gas el carrer on vivia (1811). Als Estats 

Units, l’inventor americà va ser Daniel Melville, el qual va il·luminar la seva casa de 

Newport, a Rhode Island (1812).

A Espanya, hi ha referències indirectes d’algunes demostracions i experiments 

a Alcoi i Granada, i també en el cas de la Reial Societat Econòmica de Cadis 

el 1817.4 Però Pascual Madoz va explicar la primera utilització pràctica amb aques-

tes paraules: «[...] malgrat els lloables esforços de les persones il·lustrades que van 

intentar introduir tan preciós invent durant la invasió francesa, no es va avançar 

gens fins que la Reial Junta de Comerç de Catalunya el va adoptar per il·luminar 

les sales de les seves escoles de dibuix».5

3. Hunt (1907), pàg. 49.
4. García de la Fuente (1990), pàg. 1-15.
5. Madoz (1848), pàg. 185.
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La primera relació de Barcelona amb el gas es va produir el 24 de juny de 1826, 

quan el químic Josep Roura i Estrada,6 professor de les escoles de la Junta de 

Comerç, conegudes popularment com a Escoles de Llotja,7 va il·luminar un fanal 

de l’enllumenat amb gas, producte de la destil·lació de carbó.8 Aquell primer fanal 

encara es conserva a l’edifici de la Llotja, amb una placa que indica: «Els primers 

assaigs a Espanya d’enllumenat mitjançant el gas es van fer en aquest edifici el 24 

de juny de 1826 pel senyor Josep Roura, professor de l’Escola de Química creada 

i mantinguda per la Reial Junta Particular de Comerç». Les experiències van tenir 

continuïtat i, a partir d’aleshores, les aules de dibuix i, posteriorment, diferents 

dependències de l’edifici es van il·luminar amb el nou i modern enllumenat acon-

seguit per la destil·lació de carbó.

Els resultats de l’experiment no van ser casuals. Josep Roura, nascut a Sant Feliu 

de Guíxols (Girona), doctor en Ciències per la Universitat de Montpeller i professor 

de l’Escola de Química de la Reial Junta Particular de Comerç de Catalunya, feia dos 

anys que investigava el tema i havia viatjat per l’estranger, subvencionat per la Junta 

de Comerç, per assumir tecnologia i innovacions desenvolupades a Europa i intro-

duir-les entre els fabricants de Catalunya per ajudar a fer progressar el país.

Roura va tenir la gran sort de poder ensenyar els seus progressos a Ferran VII 

durant la visita del monarca a la Llotja de Barcelona el 1827. El 18 de desembre, el 

rei va inaugurar l’enllumenat per gas de l’Escola de Nobles Arts i el pati de l’edifici 

de la Llotja; aquest va ser el primer contacte de Ferran VII amb l’enllumenat per 

gas i amb Josep Roura.

Posteriorment, com veurem, també va poder ensenyar el nou enllumenat a la 

futura reina Maria Cristina de Borbó, filla dels reis de les Dues Sicílies, quan va pas-

sar per Barcelona l’any 1829 anant cap a Madrid. I potser va ser a causa d’aquestes 

visites que, quan s’havia de produir el naixement de la segona filla dels reis, la 

infanta Maria Lluïsa Ferranda, el 1832, va fer cridar Roura perquè anés a Madrid a 

fer unes il·luminacions de gas commemoratives de l’esdeveniment que, òbviament, 

serien temporals.

El prestigi de Josep Roura va anar creixent amb els anys. Va dedicar els seus in-

teressos a buscar solucions, necessàries per a la indústria, a infinitat de problemes 

6. Vegeu biografia de Josep Roura i Estrada, Fàbregas (1993).
7. Escoles de Llotja.
8. «L’aparell amb el qual s’obtenia aleshores el gas per a l’enllumenat de les escoles constava d’un forn amb quatre 

retortes de ferro forjat, un condensador amb els seus corresponents accessoris, tres purificadores i dos gasòmetres.» 
Pi i Arimon (1854), pàg. 290.
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relacionats amb tints, vins i explosius, entre d’altres, i també en les seves classes a 

l’Escola de Química de la Junta de Comerç. Les Juntes de Comerç van perdre gran 

part de les seves atribucions i del seu finançament el 1847, i es va produir el traspàs 

de les seves escoles a la nova Escola Industrial de Barcelona, el primer director de 

la qual va ser Roura, i esdevindran la base de l’Escola Superior d’Enginyers Indus-

trials de Barcelona.9

Barcelona, que, com veurem, sempre ha desenvolupat una tasca pionera en la 

indústria del gas a Espanya, va començar d’aquesta manera el primer enllumenat 

per gas a les Escoles de Llotja, produït d’una forma gairebé experimental per Jo-

sep Roura en el que va ser l’inici d’una història i una relació de ben bé 200 anys. 

El 26 de juny de 1946, la ciutat, agraïda, li va dedicar un carrer situat al districte de 

Sarrià-Sant Gervasi.

Madrid: la concessió i la fàbrica de Palau

La introducció de l’enllumenat per gas a Madrid també va estar relacionada, enca-

ra que indirectament, amb la visita a la Llotja de Barcelona i a les experiències de 

Roura, però també amb el Regne de les Dues Sicílies. Vegem-ho.

El 1829 els fils de la història es van començar a trenar de nou quan, a la mort de 

la tercera esposa de Ferran VII , es va decidir que aquest s’havia de tornar a casar. 

Es va escollir com a futura consort Maria Cristina de Nàpols, filla del rei de les Dues 

Sicílies.

Les esposalles s’havien de celebrar a Aranjuez el dia 9 de desembre i, en el 

seu viatge de Nàpols a Aranjuez, Ferran VII , Maria Cristina i els reis de les Dues 

Sicílies van ser a Barcelona el mes de novembre de 1829, on se’ls va organitzar una 

recepció a l’edifici de la Llotja de Comerç. La principal atracció van ser les brillants 

il·luminacions fabricades per exhibir l’enllumenat per gas de l’edifici. En aquest cas, 

ja es van reunir al voltant de l’enllumenat per gas: les inquietuds del rei de les Dues 

Sicílies, que havia atorgat una concessió per a l’enllumenat per gas el 1817 a Nà-

pols;10 Ferran VII, que visitava per segona vegada en poc temps les il·luminacions 

per gas de l’edifici, en aquesta ocasió acompanyat de Maria Cristina de Nàpols; i, 

evidentment, Josep Roura i Estrada.

9. Freixa (1986), pàg. 26, 28 i 33.
10. Compagnia Napoletana Gas (1962), pàg. 41-44.
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Tots aquests esdeveniments devien impressionar molt Ferran VII, que, en arri-

bar a Madrid, va encarregar de forma immediata a José Luis Casaseca —titular de 

la càtedra de Química aplicada a les Arts del Reial Conservatori de Madrid— que 

anés a París per «assabentar-se de diversos rams industrials i, entre ells, dels dife-

rents mètodes d’enllumenat amb el gas hidrogen bicarbonatat».11

El 31 de març de 1830 es va promulgar la Pragmàtica Sanció i el 10 d’octubre 

va néixer la futura Isabel II. El 1831, el tema del gas va recuperar el protagonisme, 

que va ser intens en els dos anys següents, en moure’s en tres fronts diferents amb 

múltiples interrelacions: l’enllumenat de la ciutat, les il·luminacions extraordinàries 

i la fàbrica de Palau.

El primer moviment el va fer l’Ajuntament de Madrid, que va convocar —el 3 

de març de 1831— un concurs de projectes per il·luminar la ciutat mitjançant el 

gas, concurs al qual, evidentment, es van presentar, entre d’altres, tant Roura com 

Casaseca. El 1832 l’Ajuntament el va adjudicar a Manuel del Castillo, però, men-

trestant, es va produir un canvi en el jurat qualificador en el qual es va incorporar 

Manuel Gaviria —relacionat amb la casa Rothschild—, amb la qual cosa l’adjudica-

ció finalment es va atorgar a José Galcerán, representat per José Viejo Medrano. 

Després, la contracta va canviar diverses vegades de mà sense que ningú fes res 

durant molt de temps, fins que 14 anys més tard, el 1846, els anglesos Edward O. 

Manby i William Partington, juntament amb el grup inversor del marquès de Sala-

manca, finalment van construir la fàbrica del nou enllumenat a través de la Socie-

dad Madrileña para el Alumbrado de Gas. En definitiva, el primer Ajuntament que 

va prendre la iniciativa de convocar un concurs per dotar el municipi d’enllumenat 

públic per gas a Espanya va ser el de Madrid, però problemes de tota mena no van 

deixar consumar el projecte fins molts anys després. Com veurem, l’Ajuntament de 

Barcelona va començar més tard, però va aconseguir abans el resultat.

Mentre estava en tràmit el concurs, l’alcalde corregidor de Madrid va tenir la 

idea de celebrar l’immediat infantament de la reina amb una il·luminació per gas 

a la part més cèntrica de Madrid, la Porta del Sol i el seu voltant. La segona filla 

de Ferran VII , Maria Lluïsa Ferranda, va néixer el 30 de gener de 1832. Les il·lumi-

nacions temporals es van fer amb la profusió de l’època per realçar celebracions 

especials. La data de les lluminàries havia de ser el maig de 1832 i havia de durar 

nou dies. Consultat el rei, aquest va donar el seu beneplàcit, però va designar es-

pecíficament Josep Roura per a la seva realització. Per a la il·luminació temporal 

11. Simón Palmer (2011), pàg. 20.
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es va instal·lar una fàbrica de gas a la Carrera de San Jerónimo. Roura va tenir un 

gran èxit i, posteriorment, va tornar a les seves classes a l’Escola de Química de la 

Junta de Comerç a Barcelona.

També en els primers mesos de 1832, el ministre d’Hisenda López Ballesteros, 

com indica Carmen Simón, «va inclinar el Reial ànim» perquè s’instal·lés una fàbrica 

de gas que permetés l’enllumenat exterior del Palau Reial; l’assumpte se li va en-

carregar a José Luis Casaseca, el qual va ser confirmat l’abril com a director de la 

futura factoria. La construcció es va fer al llarg de 1832 i 1833, i la inauguració es va 

celebrar el 20 de juny de 1833, dia del jurament de la princesa Isabel com a hereva 

de Ferran VII. El rei va morir el 29 de setembre del mateix any, i va començar la 

regència de Maria Cristina. La fàbrica del Palau primer va utilitzar oli com a matèria 

primera; a partir de 1835 va passar a produir amb oli de càdec12 i, finalment, amb 

carbó. José Luis Casaseca en va ser director fins al 1836, any en què se’n va anar 

a l’Havana per prendre possessió de la càtedra de Química que li havien concedit.

A partir de 1833 van existir a Espanya, doncs, dues petites fàbriques de gas i 

totes dues per il·luminar edificis singulars: la de la Llotja dels comerciants de Bar-

celona i la del Palau Reial de Madrid. L’enllumenat de les ciutats, amb un impacte 

important entre els habitants, va arribar més tard; les fàbriques van ser molt més 

grans, ja no pensant en un edifici sinó en una ciutat, i es van haver d’instal·lar ca-

nalitzacions als carrers. Els grans clients van ser els Ajuntaments, però també es 

va haver de convèncer els ciutadans perquè instal·lessin el nou enllumenat a casa 

seva. En definitiva, un món diferent amb altres dimensions i altres complexitats 

que a Espanya va començar a Barcelona en els anys quaranta del segle XIX.

L’enllumenat per gas al món

Superada l’època d’experiències i laboratoris, la popularització de l’enllumenat per 

gas a Europa i al món normalment va respondre a l’impuls i a la iniciativa d’empre-

nedors de diversa mena, però amb l’empenta necessària per controlar la tecnolo-

gia, obtenir els recursos financers requerits i, alhora, aconseguir un elevat poder 

de convenciment sobre les institucions locals, no sempre disposades als canvis i a 

l’evolució dels nous temps.

12. La utilització de l’oli de càdec va ser una característica peculiar de la primera fàbrica del Palau. Era un oli espès, molt 
amarg i de color fosc que s’obtenia amb la destil·lació de baies i branques de ginebre.
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La història va començar a Londres, on l’alemany Frederick Winsor va aconse-

guir l’any 1812 posar en marxa la primera companyia de gas del món: The London 

and Westminster Gas Light and Coke Co.; el procés va seguir amb Rembrandt 

Peale, que el 1817 va promoure The Gas Light Co. of Baltimore als Estats Units, i, 

posteriorment, el 1819 s’hi van afegir Brussel·les i París, amb la Société Meeus i la 

Société Royale, aquesta última impulsada per Lluís XVIII (quadre 1).

Espanya va ser el país número 13 del món a implantar l’enllumenat per gas, a 

través de l’activitat a Barcelona de la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas, 

primer antecedent històric de l’actual Naturgy. La van seguir València, Cadis, Bilbao 

i, posteriorment, Madrid el 1847, ciutats on la foscor de la nit ja no seria cap obstacle 

per sortir al carrer, fent que augmentessin, així, els espais d’activitat, contacte i relació.

El gas va ser la globalització avant la lettre: la primera fàbrica anglesa la va 

promoure un alemany, mentre que la primera fàbrica a Alemanya, concretament a 

Hannover, la va posar en marxa una societat anglesa: la Imperial Continental Gas 

Association. També van ser anglesos els promotors d’Amsterdam, Oslo i Calcuta.13

Els francesos van portar la iniciativa a Espanya, Suïssa, Egipte i Algèria, i tam-

bé a algunes zones d’Itàlia. Al Japó, la primera ciutat que va introduir el gas va 

ser Yokohama, de la mà de Kaemon Takashima i el tècnic francès Henri Auguste 

Pelegrin, que després seria director de la fàbrica de gas de Màlaga. A Praga, el 

13. Fàbregas (2003), pàg. 81-114.

Quadre 1. Introducció del gas per a l’enllumenat al món (1812-1872)

Any País Any País Any País

1812 Regne Unit 1842 Espanya 1860 Romania

1817 Estats Units 1843 Suïssa 1861 Malta

1819 Bèlgica 1844 Cuba 1862 Xina

1819 França 1846 Suècia 1862 Hong Kong

1822 Irlanda 1847 Rep. Txeca 1864 Egipte

1825 Alemanya 1848 Noruega 1864 Veneçuela

1825 Holanda 1852 Argentina 1865 Brasil

1833 Àustria 1853 Índia 1865 Nova Zelanda

1835 Rússia 1855 Mèxic 1867 Perú

1836 Canadà 1856 Polònia 1868 Sri Lanka

1838 Hongria 1857 Xile 1870 Equador

1841 Austràlia 1857 Dinamarca 1872 Japó

Font: Petroleum Economist (1996), World Gas Yearbook 1996. Londres, pàg. 39-50.
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promotor de la fàbrica de gas va ser l’Ajuntament. Un cas curiós és el de Cuba, on 

es va introduir el gas a l’Havana a través d’una societat del financer americà James 

Robb i la reina mare d’Espanya. De les societats que van introduir el gas als seus 

països respectius actualment en subsisteixen només dues: Naturgy (1843) i Hong 

Kong & China Gas Co. (1862),14 ambdues amb més de 150 anys d’història.

La subhasta de l’enllumenat de Barcelona

Al voltant de 1843, Barcelona era la ciutat més dinàmica del país, en permanent 

ebullició pel naixent procés d’industrialització, amb una població d’uns 150.000 

habitants. Havia adquirit un ritme accelerat de desenvolupament des que a finals 

del segle XVIII va ser autoritzada per Carles III per comerciar amb les colònies 

americanes; es va crear, així, una nova burgesia comercial, dedicada bàsicament al 

comerç marítim, que havia desenvolupat un nou tarannà per a la ciutat a través de 

la Reial Junta Particular de Comerç (1760).

En aquella època la Universitat de Barcelona encara estava reclosa a Cervera, 

on l’havia reubicat Felip V després dels esdeveniments de 1714, i encara era una 

Universitat Literària, per la qual cosa les matemàtiques només podien estudiar-se 

dins de la Filosofia, com una assignatura titulada Càlculs sublims.15 Orientació molt 

allunyada de tot allò que requeria la indústria, el comerç i, en general, l’economia.

La inadaptació de la Universitat a les necessitats socials era evident, i la so-

cietat civil, a través de la burgesia comercial, va reparar el problema en crear les 

Escoles de la Junta de Comerç, en les quals, a finals segle XVIII, es podia estudiar 

física, química, nàutica, tenidoria de llibres, idiomes, taquigrafia i belles arts, entre 

altres matèries, que eren els coneixements que permetrien a la societat avançar en 

el seu procés de creixement i desenvolupament de la industrialització i del comerç 

internacional. A partir de les Escoles de la Junta de Comerç es va generar, entre 

altres institucions modernes, l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona el 1850.

14. La Hong Kong & China Gas Company Limited (Towngas) va ser fundada el 1862 com la primera empresa de serveis 
públics de Hong Kong. Va començar a funcionar a la Xina continental el 1994 i, en l’actualitat, té activitat a 26 pro-
víncies, municipalitats i regions autònomes del país. Subministra gas a 1,9 milions de clients. Vegeu www.towngas.
com [consultat el 22-10-2017].

15. No va ser fins al 1845 que, amb la reforma de Pedro José Pidal, es van crear les facultats de Filosofia, que incloïen
com a especialitats les matemàtiques, la física, la química i les ciències naturals. Per doctorar-se en ciències s’havia 
d’estudiar Sèries i càlculs sublims —el doctor en ciències i en lletres podia arribar a ser doctor en Filosofia. Sánchez 
Ron (1988), pàg. 119-120.
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Des de finals del segle XVIII, a Catalunya havien sorgit tallers tèxtils, però no va ser 

fins al 1832 que es va posar en marxa la primera fàbrica tèxtil d’Espanya moguda per 

vapor i amb el primer teler automàtic, la fàbrica de Josep Bonaplata a Barcelona. 

Aquesta factoria va ser cremada pels obrers el 1835 per entendre que les màquines 

els treien llocs de treball. Bonaplata va cobrar una indemnització del Govern i amb 

l’import va construir una foneria, però localitzada a Madrid i que administrava el seu 

germà Ramon.16 L’altre germà, Narcís, es va instal·lar a Sevilla, on seria un dels crea-

dors d’una important fira de bestiar, coneguda després com a Feria d’Abril.17

La situació en la dècada de 1840 era d’un elevat dinamisme i creació d’instituci-

ons; la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas va aparèixer el 1843, però era 

només el principi. L’any següent, es va constituir la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat 

de Barcelona i també el Banc de Barcelona de Manuel Girona. El 1847 es va crear 

la fàbrica tèxtil més gran del país, L’Espanya Industrial; el 1848 es va inaugurar la 

primera línia de ferrocarril d’Espanya (Barcelona-Mataró), i ja el 1855 es va establir 

La Maquinista Terrestre i Marítima, dedicada a la construcció de grans màquines.

L’1 de setembre de 1840, el general Espartero es va pronunciar contra la regent 

Maria Cristina, va aconseguir el poder i va començar un període progressista, tot i 

que, òbviament, amb les oscil·lacions pròpies de la societat de l’època. Casualitat o 

no, el 16 de setembre de 1840, només quinze dies més tard, els francesos P. Emo-

rine i André Coulon18 van presentar una proposta a l’Ajuntament de Barcelona per 

realitzar l’enllumenat públic dels seus carrers mitjançant el gas; l’alcalde en aquells 

moments era Josep Maluquer i Montardit. La proposta no va prosperar, però va 

provocar que el consistori convoqués públicament una sol·licitud d’ofertes per a 

l’enllumenat per gas de la ciutat el desembre d’aquell mateix any, i ho va comuni-

car addicionalment als alcaldes de Londres, París i Marsella, als quals va sol·licitar 

que en fessin difusió als seus respectius municipis.

La permanent inestabilitat del segle XIX espanyol va provocar que, en començar 

l’any 1841, el mateix dia 1 de gener, es produís un canvi polític a l’Ajuntament de 

Barcelona. El nou alcalde va ser Ramon Ferrer Garcés, catedràtic de Medicina legal 

a la Universitat de Barcelona i president de l’Ateneu Barcelonès.

El canvi de consistori va provocar que s’anul·lessin les ofertes que s’havien pre-

sentat i es van iniciar els preparatius per convocar un nou concurs, però després 

16. Ramon Bonaplata estava casat amb Josefina Roura i Bonet, filla del científic Josep Roura i Estrada.
17. Nadal Oller (1983), pàg. 6-19.
18. Fàbregas (1993), pàg. 60-71.
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d’haver estudiat unes bases del concurs, les anomenades tabes en l’època, prè-

viament aprovades per la Diputació Provincial, institució que, finalment, havia de 

sancionar el que feia l’Ajuntament.

La Secció 2a de l’Ajuntament, després de les oportunes consultes amb experts, 

va preparar un informe amb les bases del concurs, que va ser aprovat pel consis-

tori el 6 de març de 1841, i per la Diputació el 18 de març.19 L’informe, a banda de 

les bases tècniques, explicava les motivacions de l’Ajuntament per promoure la in-

troducció de l’enllumenat per gas, entre d’altres, pel desig d’aportar una innovació 

que permetés a la ciutat estar entre les millors d’Europa en aquest tema, i també 

per raons econòmiques: esperava una reducció de les despeses de l’enllumenat 

públic a pràcticament la meitat, millorant el nivell d’il·luminació. La precisa quan-

tificació indicava que: «... els 2.280 fanals existents d’oli representen una despesa 

anual de 38.461 duros, 18 rals i 33 cèntims, i els nous 652 fanals que els substituiran 

costaran només 19.248 duros, 9 rals i 10 cèntims l’any».20

La iniciativa immediatament va tenir els seus defensors i detractors; els pri-

mers, basats en la modernitat que aportava el projecte, i els segons, els reticents a 

qualsevol canvi o amb interessos en el món de l’oli que el gas substituiria. Tampoc 

eren intranscendents les dificultats de disposar dels materials i instal·lacions opor-

tunes que s’havien d’importar de l’estranger, circumstància no sempre ben vista 

pels ciutadans, i amb costosos aranzels que havia d’estar disposat a costejar qui 

n’aconseguís l’adjudicació.

Es van presentar dues ofertes, ambdues d’origen francès —realitzades per 

Charles Lebon i P. Emorine—, i es va iniciar un període de discussions, adjudicaci-

ons per part de l’Ajuntament, anul·lacions per part de la Diputació i propostes de 

millores. Finalment, es va convocar una nova subhasta, a la qual es van presentar 

Charles Lebon i François Reynaud; la rematada final es va celebrar entre els con-

cursants, el 17 de maig de 1841, al Saló de Cent de l’Ajuntament. Després de les 

oportunes rebaixes i millora de condicions, Lebon va aconseguir fer-se amb el 

contracte. La nacionalitat francesa de tots dos concursants permet suposar que 

podia existir alguna relació prèvia entre ells.21

19. L’aprovació per part de la Diputació i les bases de la subhasta es van publicar a la premsa. Diari de Barcelona, 22 de 
març de 1841.

20. AHFN.SCAG. Ajuntament de Barcelona, Secció 2a: Informe Enllumenat per Gas [06-03-1841].
21. Falgueras (1969), pàg. 49-50. La Compagnie Centrale d’Éclairage par le Gaz. Lebon et Cie., indica en la seva història 

que Charles Lebon va aconseguir el contracte de Barcelona el 1841 en concert amb Emorine i Reynaud, i també amb 
Farran, que, després, formarà part de l’administració de la societat de Barcelona. Lebon et Cie. (1947), pàg. 105.
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Però per atorgar definitivament el contracte calia que Lebon aportés la fiança 

de 25.000 duros que exigien les bases del concurs, i aquí és on va aparèixer la 

família Gil, liderada per Pere Gil Babot,22 al qual acompanyaven els seus fills. Van 

prestar la garantia sol·licitada i van quedar associats amb Lebon a l’empresa, en la 

qual Lebon seria el soci industrial i la família Gil, el soci financer. El contracte entre 

Charles Lebon i l’Ajuntament de Barcelona es va signar definitivament el 3 de juliol 

de 1841 per un període de 15 anys.23

La premsa local de l’època, en referir-se als acords per instal·lar el nou servei 

d’enllumenat per gas, indicava: «... anunciem amb especial complaença la proximi-

tat d’aquesta millora urbana, precursora sens dubte de les moltes en les quals està 

la culta i fabril Barcelona destinada a prendre la iniciativa».24

En definitiva, la postura de modernitat de l’Ajuntament de Barcelona, la inicia-

tiva d’un tècnic francès, Charles Lebon, i el suport financer i de gestió de la família 

Gil van permetre avançar en la instal·lació de la primera fàbrica de gas per a l’en-

llumenat públic del país.

La personalitat de Charles Lebon

La trajectòria vital de Charles Lebon (Dieppe, 1799 – s.d., 1877) va ser la d’un 

emprenedor nat disposat a aconseguir el que desitjava. Al llarg de la seva vida 

va desenvolupar una increïble activitat de creació de fàbriques de gas, tant a 

França com a Espanya, i també a Algèria i Egipte. D’ell es deia que era de caràc-

ter fort, fins i tot violent i desordenat. Diuen que quan els seus enginyers i res-

ponsables d’instal·lacions li demanaven diners per a les seves obres i inversions, 

els contestava: «Amb diners no és difícil treballar; jo vull que es treballi per a mi 

sense diners».25

La seva gran creació va ser la societat en comandita Compagnie Centrale d’É-

clairage pour le Gaz, Lebon et Cie., constituïda el 1847 a París, i que amb el temps 

va arribar a estar involucrada en 29 fàbriques de gas en quatre països (quadre 2).

22. Pere Gil Babot era el 1852 el contribuent número 33 entre els més grans de la província de Barcelona; la llista estava 
encapçalada per Jaume Safont. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 14 de maig de 1852.

23. Contrato celebrado entre l’Excm. Ayuntamiento de Barcelona i Don Carlos Lebon, cuyo actual cesionario es la Socie- 
dad Catalana para el Alumbrado por Gas, otorgado ante el Escribano de S.E.D. Jaime Burguerol en 3 de julio de 1841. 
Barcelona: Impremta del Diari de Barcelona, 1859.

24. Diari de Barcelona, 12 de juliol de 1841.
25. Lebon et Cie. (1947), pàg. 13-18.
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L’any 1872, i com a conseqüència de la crisi produïda per la guerra francoprussia-

na, el seu fill Eugène Lebon, d’un tarannà empresarial més suau i més adequat per a 

la ja elevada dimensió de la companyia, el va obligar a dimitir de la societat, en una 

demostració addicional de la complexitat de fer negocis directament amb Charles 

Lebon. El 1910, la Compagnie Centrale cotitzava a la Borsa de París amb un capital 

de 17,5 milions de francs; era la societat en comandita més important de la Borsa. 

Amb la nacionalització dels sectors del gas i de l’electricitat a França després de la 

Segona Guerra Mundial, els actius de gas i electricitat de l’empresa van ser integrats 

el 1946 i 1947 a les companyies estatals Électricité de France i Gaz de France.26

El caràcter inquiet de Charles Lebon el va portar a apuntar-se com a voluntari 

imperial el 1815, amb només setze anys. Posteriorment, el 1830, va tenir una ac-

tuació destacada en l’adveniment de Lluís Felip I de França, nou rei proposat pel 

general La Fayette i imposat per les barricades, i va ser ferit dues vegades. Per 

aquestes actuacions, Lebon va rebre la Legió d’Honor i l’Orde de la Creu de Juliol, 

i va mantenir des d’aleshores una relació personal amb La Fayette.

A partir de 1832 va treballar a Dieppe en activitats mercantils i va ser regidor 

de l’Ajuntament i redactor del Mémorial Dieppois. Finalment, va arribar a un acord 

26. En l’actualitat, continua existint la societat creada per Charles Lebon el 1847, ara anomenada Compagnie Lebon i
dedicada als sectors d’hotels, salut i capital-investment. Vegeu compagnielebon.fr [consultat 07-11-2017].

Quadre 2. Lebon et Cie. Fàbriques de gas construïdes

França Espanya Algèria Egipte

Bernay Alacant Alger Alexandria

Chartres Almeria Blida El Caire

Dieppe Barcelona Orà Port Said

Fecamp Cadis

Granville Cartagena

Honfleur Granada

Morlaix Múrcia

Nissa Puerto de Santa María

Pont Audemer Santander

Quimper València

Saint Brienc

Saint Malo

Yvetot

Font: Lebon et Cie. (1947), pàg. 47 i elaboració pròpia.
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amb l’Ajuntament de Dieppe per construir la seva primera fàbrica de gas, que va 

posar en marxa el 1838.

Després d’aquella primera experiència, i només dos anys més tard, el 1840 es 

va presentar a Barcelona, on va licitar en la subhasta del servei de gas que havia 

convocat l’Ajuntament i va aconseguir adjudicar-se el servei el 1841. S’ha d’asse-

nyalar que Barcelona va ser la primera sortida de Charles Lebon del seu municipi 

natal de Dieppe i la primera concessió de gas que s’atorgava a Espanya; va ser 

també la primera inversió multinacional en el sector de serveis públics del país.

L’elecció de Barcelona, que es trobava en els inicis del seu dinamisme industri-

alitzador, té molt de sentit. Però l’anàlisi de les motivacions reals que van apropar 

Lebon a la ciutat s’hauria d’aprofundir. La realitat és que de Dieppe a Barcelona hi 

ha molta distància i no només en termes físics.27

La saga de la família Gil

La família Gil desenvolupava la seva activitat principalment en el comerç marítim des 

de 1813. Al llarg dels anys va arribar a tenir fins a 12 vaixells en propietat, i altres 30 

de relacionats, noliejats des de Tarragona, Palma de Mallorca o Barcelona, amb des-

tinacions bàsicament a Llatinoamèrica, però també a Sant Petersburg28 (quadre 3).

El patriarca de la família, Pere Gil Babot (Tarragona, 1783 – Barcelona, 1853), es 

va establir a Barcelona, amb 31 anys, quan ja era propietari de la fragata Merced, 

que exportava vi de Mallorca a Sant Petersburg. Va ser el capdavanter d’una nis-

saga d’empresaris, propietaris i financers que durant molts anys van tenir relació 

amb el gas de Barcelona. El lligam va començar amb la presentació a l’Ajuntament 

de Barcelona de la garantia de 25.000 duros que necessitava Lebon per iniciar la 

seva activitat. Gil Babot va ser diputat al Congrés durant diverses legislatures i, en 

la de 1841, quart vicepresident de la Cambra; va traslladar el seu domicili a Madrid, 

però va crear i mantenir una eficaç xarxa de negocis, informació i gestió amb la 

seva dona a Barcelona i amb els fills a París i Londres.

Pere Gil va estar en el negoci de la sal del Principat de Catalunya (1831) i a 

la Companyia General de Mines de Catalunya i Aragó (1842). També va adquirir 

27. L’única experiència de Lebon era el gas de Dieppe, ciutat que en aquella època tenia 16.820 habitants (1836), mentre 
que Barcelona ja estava a un nivell gairebé 10 vegades més gran, amb 121.815 habitants (1842).

28. Fàbregas (2011a), pàg. 763; Rodrigo Alharilla (2010), pàg. 24-41. García-Martín (1990), pàg. 22-53.
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propietats en la desamortització (1840-1842), la principal la de Riudabella, que 

pertanyia al Monestir de Poblet, encara propietat de la família.

Així mateix, va aprofitar la seva estada a Madrid per adquirir una important 

col·lecció d’art, una de les primeres d’Espanya. La col·lecció iniciada per Pere Gil 

Babot i continuada pels seus descendents, principalment Leopold Gil Serra i Le-

opold Gil Llopart, va ser molt important tant per ser de les primeres que es feien 

a Espanya, com per ser dels pocs col·leccionistes catalans de l’època que no es 

van centrar només en pintura local, sinó que tenien una visió més àmplia i inte-

gradora. Després d’un dipòsit de més de vint anys de la col·lecció als museus de 

Barcelona, una gran part va ser cedida per un preu simbòlic en el període 1944-

1946, i actualment figura en els catàlegs del Museu Nacional d’Art de Catalunya 

(MNAC).29

La importància aconseguida a Barcelona va donar pas al nomenament de Gil 

Babot com a membre de la Junta d’Administració i Cabals Públics de la ciutat 

(1823), posteriorment de la Junta d’Armament i Recursos del Principat (1835) i, 

finalment, de la Junta de Sanitat (1847).

29. Fontbona (2001), pàg. 134.

Quadre 3. Pere Gil Babot. Vaixells en propietat total o parcial (1813-1864)

Any Nom Tipus Drassana Valor

1813 Merced fragata — —

1814 Cristina fragata Lloret 24.000 lliures

1816 Constancia pollacra Lloret  13.800 lliures

1817 Tellus bergantí Barcelona —

— Cristina bergantí — —

1824 Romano bergantí Lloret   5.000 lliures

1825 Los Buenos Amigos quetx Lloret   2.600 lliures

— Concepción goleta    ¤1.800 duros

1830 Cristina bergantí Lloret   6.000 lliures

1831 Leopoldo bergantí —   ¤3.000 duros

1836 Merced bergantí Blanes 6.000 duros

— La Curra fragata Arenys 16.000 duros

Font: Rodrigo Alharilla (2010), pàg. 33.
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Gil Babot va ser escollit diputat a Corts el 1836 i, per tant, va ser un dels signa-

taris de la Constitució de 1837; va ser reelegit com a diputat el 1839 i el 1843, per 

la qual cosa va haver de fer repetides estades a Madrid durant aquest període. 

El 1853, la reina Isabel II el va nomenar Cavaller de Gràcia de la il·lustre Orde Militar 

de Sant Joan de Jerusalem, com també Comanador de la Reial Orde d’Isabel la 

Catòlica. Deixant de banda la seva intervenció primordial en el tema del gas de 

Barcelona, va tenir també alguna actuació en el gas de Madrid.

Pere Gil Babot es va casar amb Josefa Serra i Cabañes i van tenir onze fills, tres 

dels quals figuraven com a fundadors de la Societat Catalana per a l’Enllumenat 

per Gas de Barcelona (Pere, Josep i Pau Gil Serra). El més gran, Pere Gil Serra, va 

ser financer; el segon, Josep, empresari, amb una activitat destacable en l’àmbit de 

la indústria del gas; mentre que el tercer, Pau, es va convertir en financer per subs-

tituir el gran, Pere, a la casa de banca de París en morir aquest prematurament. 

Claudi va ser enginyer i va dissenyar un ferrocarril per a l’empresa Carbonífera 

de Siero i Langreo (1852) i un avançat gasòmetre per a fàbriques de gas (1868), 

reconegut com un avenç per la indústria anglesa. Leopold va ser el germà que va 

sobreviure els altres de la seva generació, i va haver de reconvertir la seva afició 

inicial a la pintura per esdevenir administrador de la família.

La família, tot i estar centrada en l’activitat empresarial, també va dedicar 

temps i esforços a temes com la preservació del Monestir de Poblet, la construc-

ció d’una joia del modernisme com l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, de Lluís 

Domènech i Montaner, i la conservació de les ruïnes arqueològiques de Tarragona, 

tots tres emplaçaments declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco els 

anys 1991, 1997 i 2000, respectivament.30

La relació de la família amb Barcelona va ser intensa. Amb motiu de la donació 

d’una important col·lecció per al futur Museu Tèxtil, es publicava el 1967: «Amb 

aquesta donació es posa de manifest, una vegada més, l’afecte de la il·lustre famí-

lia Gil per la seva ciutat, al llarg d’un segle. Prova d’això va ser la donació de l’hos-

pital de Sant Pau efectuada pel tiet carnal de la donant, el senyor Pau Gil Serra; la 

introducció del gas a Barcelona, pel senyor Josep Gil Serra; la donació del parc de 

Monterols, per la seva germana senyora Manuela Gil d’Escolà, com altres moltes 

participacions en activitats benèfiques i culturals que han constituït un gran bene-

fici per a Barcelona».31

30. Unesco: Llista del Patrimoni Mundial. Vegeu whc.unesco.org/en/list/ [consulta 8-11-2017].
31. La Vanguardia, 10 de febrer de 1967.
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La fàbrica de la Barceloneta

L’activitat del nou concessionari va començar amb la recerca d’un terreny en el 

qual edificar la fàbrica a la ja molt densa Barcelona, que vivia encara tancada dins 

les seves muralles; era important que estigués a prop del port, que era per on 

havia d’arribar el subministrament del carbó, la matèria primera necessària per 

produir el gas per a l’enllumenat. Finalment, es va decidir ubicar la nova factoria 

al barri de la Barceloneta, en una vinya situada fora muralla i a prop del port, pro-

pietat de la família Gil, que havia anat adquirint diversos terrenys a la zona al llarg 

dels anys.

L’elecció de l’emplaçament a la Barceloneta de la primera fàbrica de servei pú-

blic d’enllumenat per gas d’Espanya va ser rellevant, i s’hi va mantenir més de cent 

anys. Avui, als mateixos terrenys hi ha el Parc de la Barceloneta i el nou edifici de 

Naturgy, on l’any 2006 es va traslladar la llavors seu social del grup.

El barri de la Barceloneta, on es va ubicar la primera fàbrica, va ser projectat 

per l’enginyer militar Juan Martín Cermeño el 1749. El va concebre com una retícula 

de quinze carrers paral·lels al port, creuats per tres de transversals on s’instal·larien 

cases de planta baixa i un pis, amb una orientació i una altura que permetessin la 

circulació de l’aire i l’adequada assolellada dels habitatges. A més a més, l’altura 

d’edificació estava limitada per no molestar els usos militars de la zona des de les 

muralles de la ciutat. La primera pedra es va col·locar el 3 de febrer de 1753. Inicial-

ment va ser un barri de pescadors per la seva proximitat al port, tot i que la situa-

ció fora muralles el deixava una mica aïllat de la trama urbana de Barcelona. Però, 

quan es va decretar la llibertat d’indústria (1836), el fet de ser a la vora del port i de 

la ciutat va posar la Barceloneta en una bona situació per atraure noves fàbriques i 

tallers, i per això s’hi van instal·lar en aquests primers anys, entre d’altres, els tallers 

de construcció naval Nuevo Vulcano, la fàbrica de gas de la Societat Catalana i els 

tallers de fabricació de màquines de vapor dels britànics Alexander Germans.

Dos elements addicionals van ajudar la Barceloneta a convertir-se en un bar-

ri industrial: el primer va ser la prohibició, decretada per l’Ajuntament el 1846, 

d’instal·lar noves indústries amb màquines de vapor dins el recinte emmurallat; el 

segon, la inauguració de l’estació del ferrocarril de Mataró (1848) en la seva zona 

d’influència, la que després seria coneguda com a Estació de França.

Finalment, quan el 1855 s’hi va instal·lar La Maquinista Terrestre i Marítima, 

dedicada a la construcció de màquines de vapor i de tota mena de maquinària 

pesant, les grans fàbriques de la zona ja van quedar completes. La Barceloneta, 
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que havia sorgit sota jurisdicció militar, va aconseguir, passats més de cent anys 

—el 1862—, començar a dependre de l’Ajuntament de la ciutat.

La Barceloneta sempre ha mantingut un tarannà de gran personalitat com a 

barri, amb veïns que s’han sentit orgullosos de ser-ho. Moltes generacions han 

treballat a les seves grans fàbriques al llarg dels anys, en un barri ara mariner, ara 

industrial, i han construït una relació especial entre les persones i les famílies.

Un dels elements interessants existents a la Barceloneta dels inicis del gas és 

la plaça de toros anomenada El Torín, en aquell moment l’única de la ciutat, que 

va mantenir una llarga relació històrica amb la companyia del gas. La construcció 

es va fer en el context de l’autorització conferida per Ferran VII en la Reial Cèdula 

de 3 de març de 1827, que permetia a la Casa de Caritat de Barcelona organitzar 

corrides de toros i, amb els ingressos obtinguts, ajudar a sostenir els acollits en 

aquesta institució benèfica.

La plaça de toros va ser un projecte de l’arquitecte Josep Fontseré i Domènech. 

No hi faltaren els problemes, ja que pel fet d’estar fora muralla i en una zona mili-

tar no s’hi permetien edificacions sòlides de massa altura, de manera que això va 

obligar a fer l’obra d’una forma convencional només fins al terra del primer pis, i 

construir la resta amb fusta i desmuntable, quelcom necessari en cas de guerra i 

d’haver de fer servir els canons de la muralla.

La inauguració de El Torín es va fer el 1834. La plaça va tenir un mal comença-

ment, ja que, el 1835, uns toros massa mansos en una corrida van encendre d’ira 

els espectadors, que van sortir de la plaça i, per primera vegada en la història, van 

començar a cremar esglésies i convents de la ciutat. Aquests fets van provocar el 

tancament governatiu de la plaça durant quinze llargs anys. La saviesa popular els 

va recollir en els versos següents:32

El dia de Sant Jaume, de l’any trenta-cinc,

varen fer gran festa a dintre el Torín.

Van sortir sis toros d’allò més dolents

i això va ser la causa de cremar els convents.

Amb el temps, l’afició a les corrides de toros a Barcelona va anar augmentant. 

Es van construir una segona plaça, Les Arenes, el 1900, i una tercera el 1914, la 

32. Cortés i Esteve (2012), pàg. 167.
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Monumental, cas únic al món. En els darrers anys, però, l’afició taurina ha decaigut 

clarament a la ciutat i, a l’any 2012, es van prohibir les corrides a Catalunya.

En els primers moments, per instal·lar la fàbrica de gas al costat de la plaça de 

toros i, per tant, a la zona sotmesa al foc de la muralla en els moments de conflic-

te, es va haver de demanar el consentiment a les autoritats militars, argumentant 

que, si s’havia autoritzat la construcció d’un centre de diversió com era una plaça 

de toros, amb més motiu s’havia d’autoritzar una instal·lació que permetria dotar 

la ciutat d’un servei tan important com l’enllumenat, tant als carrers, com a les 

fàbriques, botigues i habitatges.

Evidentment, per tal de fer arribar una canonada des de la fàbrica al centre 

urbà, es va haver de sol·licitar una altra vegada el consentiment a l’autoritat militar 

per instal·lar-la perforant la base de la muralla.

Una vegada instal·lada la fàbrica de gas al voltant de El Torín, en diversos mo-

ments de la seva història la plaça de toros i la fàbrica van tenir una relació especial; 

per exemple, quan amb el gas de la fàbrica s’ompliren globus aerostàtics de famo-

sos aeronautes que hi feien exhibicions d’aquest esport tan agosarat, elevant-se 

des de la plaça de toros. Com a mínim, a l’època de 1840 es va registrar un Mr. 

Arhan, i el 1866, la intrèpida madame Potievin. El Torín va ser la plaça de toros 

d’una època i va quedar immortalitzada en els quadres de pintors importants, com 

ara Pablo Picasso, Ramon Casas o Santiago Rusiñol.

Amb el temps, la companyia del gas va adquirir una participació en l’empresa 

Societat Anònima Plaça de Toros de Barcelona, propietària de El Torín. Amb el 

tancament de la plaça el 1946, Catalana de Gas i Electricitat, S.A., denominació en 

aquella època de la companyia del gas, va passar a controlar pràcticament en la 

seva totalitat la societat de la plaça i va donar pas a la seva dissolució i a l’amplia-

ció de la superfície dels terrenys de la fàbrica del gas, instal·lada al terreny del costat.

Un cop aconseguida la contracta, Lebon va començar les tasques de cons-

trucció de la fàbrica i de les primeres canalitzacions vigilat per un Ajuntament 

canviant. El 17 de novembre de 1841 va ser nomenat alcalde Tomàs M. de Quintana 

Badia i l’1 de gener de 1842, Josep M. de Freixes Borràs. La volatilitat dels càrrecs 

de representació a tots els nivells serà una constant al llarg de tot el segle XIX.

Per posar en marxa l’activitat s’havien de superar diferents dificultats, com ara:

— Importar els materials necessaris de França en alguns casos i, en d’altres, haver 

d’ensenyar als artesans locals com produir els elements requerits.

— Resoldre la tramitació dels permisos corresponents de l’autoritat militar.
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— Aconseguir contractes de subministrament de carbó amb els proveïdors anglesos.

— Negociar amb l’Ajuntament de la ciutat com s’instal·larien les canalitzacions al 

subsòl dels carrers, obra de la qual no es tenia cap precedent.

Finalment, després de tretze mesos de treballs intensos, el 8 d’agost de 1842 

es van il·luminar els dos primers fanals de gas davant la basílica de Santa Maria del 

Mar. El 23 d’agost, un diari publicava: «En aquest moment, que són les deu, llueix a 

la placeta de Santa Maria un regulador de gas que, a cinc o set peus d’altura, amb 

un diàmetre de nou punts com a molt, il·lumina per poder llegir a quaranta peus 

de distància, i per caminar en un dels seus fronts que arriba al carrer, a més de 

dos-cents. Donem l’enhorabona a l’empresa».33 Els qualificatius exagerats només 

es poden entendre des de les deficiències existents en el sistema anterior d’enllu-

menat a carrers i places.

La posada en marxa oficial del nou enllumenat es va fer el 5 de setembre 

de 1842, data a partir de la qual es va iniciar el còmput de quinze anys de la con-

tracta, que havia de vèncer, per tant, el 5 de setembre de 1857. Així i tot, la inau-

guració pública de l’enllumenat per gas dels carrers es va fer l’1 d’octubre i el de 

l’enllumenat particular, l’1 de novembre de 1842.34

Per culminar el tema del gas a Barcelona només faltava constituir una societat 

que administrés el contracte aconseguit per Lebon i que assegurés un sòlid finan-

çament per als anys següents que permetés l’extensió progressiva de les xarxes i 

canalitzacions per la ciutat, i el desenvolupament de l’activitat, tant en l’enllumenat 

públic, com en la introducció del nou sistema d’enllumenat als comerços i domicilis 

dels ciutadans.

Enllumenat per gas i canvi social

Constituïda la societat i inaugurat el servei, Barcelona va començar a notar el canvi 

sociològic i de comportaments que el nou servei generava en una ciutat que en-

cara no disposava d’aigua potable ni de cap altre servei en xarxa. L’enllumenat per 

gas dels carrers i, posteriorment, dels domicilis, comerços i centres de reunió va 

permetre, de forma gairebé immediata, començar a superar el cicle agrícola i que 

33. El Imparcial, 23 d’agost de 1842.
34. Pi i Arimon (1854), pàg. 292. Sobre el gas de Barcelona, consulteu Arroyo (1996).
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les nits, a més a més de per descansar, també servissin per a la lectura, la diversió 

o la feina. En definitiva, que les hores les marqués el rellotge i l’organització social

i no els raigs del sol, com succeïa des de la més remota antiguitat.35

Quan a Barcelona va aparèixer l’enllumenat per gas, la ciutat s’il·luminava amb 

llums d’oli, que s’empraven des de 1752. Projectaven una llum molt tènue i tenien 

el problema que la pròpia combustió embrutava els vidres dels fanals, els quals, 

d’altra banda, s’havien de tornar a omplir d’oli cada dia. L’enllumenat públic per oli 

també s’havia instal·lat a Madrid el 1746.

A Anglaterra la implantació de l’enllumenat per gas va provocar efectes socials, 

alguns dels quals inesperats, com la protesta irritada dels caçadors de balenes, ja 

que els seus principals clients eren les fàbriques de bugies realitzades amb greix 

de balena, d’una gran popularitat, i veien en el gas una competència real i perillosa. 

El mateix fenomen es va produir quan es va voler implantar el gas a Madrid: la pro-

testa dels subministradors d’oli, que entenien que el gas anava contra l’agricultura 

nacional. Els sectors que fins a la introducció del gas havien controlat la il·lumina-

ció van fer mans i mànigues perquè el nou enllumenat no prosperés, però l’avenç 

tecnològic era tan rellevant, tant per la qualitat de la llum com per la continuïtat 

del subministrament, que poc van poder fer per aturar el progrés.

En la posició oposada es troben les manifestacions dels industrials, que, per 

una banda, estimaven que la producció augmentaria gràcies al fet que es podria 

seguir treballant a les fàbriques tot i haver-se post el sol, amb el consegüent aug-

ment de producció i productivitat gràcies a la il·luminació i constància de la llum 

de gas. Un altre efecte beneficiós per a la indústria i el comerç va ser la reducció 

generalitzada de les primes d’assegurances d’incendis, ja que les companyies 

d’assegurances consideraven l’enllumenat per gas molt més segur i menys procliu 

a produir incendis que el tradicional d’oli o de bugies, causants dels incomptables 

i devastadors incendis habituals a començaments del segle XIX.

Així, va aparèixer també a Barcelona el primer subministrament en xarxa, que 

exigia noves regulacions, però que aportava la inestimable característica del servei 

continu a disposició permanent del consumidor i al seu propi domicili.

35. Fàbregas (2013a), pàg. 15.

37L’enllumenat per gas de Barcelona: l’inici



1843-1854
La Societat Catalana per 
a l’Enllumenat per Gas



La política va recuperar el seu protagonisme a finals de 1842. L’enllumenat 

particular per gas es va inaugurar l’11 de novembre i, només dos dies més 

tard, el 13 de novembre, la ciutat de Barcelona es va alçar contra el regent 

Espartero. El cònsol francès, Ferdinand de Lesseps, ho explicava amb les 

paraules següents: «La revolta de Barcelona no té cap altra causa que la irritació 

dels catalans contra els rigors militars del general Zurbano i contra els projectes 

de negociació comercial atribuïts al Govern de Madrid. L’establiment de la Quinta 

o Llei de reclutament ha acabat de revoltar els esperits».36

La ciutat va ser assetjada per l’exèrcit del general Van Halen, mentre que Espar-

tero viatjava ràpidament des de Madrid per reunir-se amb ell. La negociació entre 

el municipi i Van Halen no va tenir resultats positius i, el 3 de desembre, es va de-

cidir bombardejar l’urbs. En dotze hores van caure sobre Barcelona 1.014 projectils; 

evidentment, la ciutat va claudicar i va ser presa per l’exèrcit. Diuen que Espartero, 

després del bombardeig, va pronunciar aquella frase que, amb el temps, es va fer 

famosa, en què asseverava: «S’ha de bombardejar Barcelona almenys una vegada 

cada cinquanta anys».

La repressió va ser important. Es va obligar a reconstruir la fortalesa militar de 

la Ciutadella i a pagar una indemnització de 12 milions de rals. D’altra banda, 13 

persones van ser afusellades i 74 condemnades a 10 anys de presó. També es va 

decidir establir i mantenir l’estat de setge fins a nova ordre. El gener de 1843 va 

continuar la repressió amb la dissolució de l’Associació de Teixidors i la prohibició 

de tota la premsa, amb l’excepció del Diari de Barcelona. Finalment, el 19 de febrer 

de 1843, es va aixecar l’estat de setge i la ciutat va aconseguir recuperar la norma-

litat perduda.

La constitució de la societat

En aquells moments difícils, el 28 de gener de 1843, amb l’estat de setge encara vi-

gent a Barcelona, uns ciutadans van sortir de casa seva per reunir-se amb els notaris 

Josep Manuel Planas Compte i Jaume Burguerol i constituir la Societat Catalana per 

a l’Enllumenat per Gas.37 Cal emfatitzar l’esperit i la tenacitat d’aquells homes que, en 

36. «Le mouvement de Barcelona n’a d’autre cause que l’irritation des catalans contre les rigueurs militaires du Gal. 
Zurbano et contre les projets de négociations commerciales attribuées au gouvernement de Madrid. L’établissement 
de la Quinta ou loi de recrutement a achevé de soulever les esprits.» Risques (1980), pàg. 95, n. 7.

37. Fàbregas (2009a), pàg. 181-182.
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una situació tan complexa de la ciutat, van tenir el tremp per involucrar el seu patri-

moni en una de les primeres societats per accions que es van formalitzar a Espanya.

La Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas es va constituir amb un capital 

de 6 milions de rals de billó, representat per 1.500 accions de 4.000 rals de billó 

cadascuna;38 es va disposar una durada de 20 anys per a la societat i es va ins-

tal·lar el domicili a Barcelona, carrer de la Mercè, n. 16, i carrer d’en Serra, n. 22, on 

va estar fins a 1895, quan es va traslladar a una nova seu, a l’actual avinguda del 

Portal de l’Àngel, n. 22, aleshores plaça de Santa Anna.

En l’època, la posada en marxa d’una societat, en l’aspecte financer, normal-

ment comptava amb un grup promotor que aportava drets o instal·lacions pels 

quals rebia les accions corresponents. Posteriorment, i a mesura que es necessita-

ven els recursos, s’anaven emetent i col·locant en el mercat noves accions, que es 

desemborsaven inicialment en una part, amb tots dos mecanismes, més accions 

o més desemborsament, per aconseguir el flux de finançament necessari de la

societat a mesura que se n’anaven desenvolupant els projectes.

En el cas de la Societat Catalana, les 1.215 accions adjudicades a Lebon eren 

la contrapartida de la cessió a la societat del «privilegi i altres drets adquirits, ha-

vent-se començat anteriorment l’edificació de la fàbrica i les tasques de la canalit-

zació, que es van anar avançant amb prodigiosa activitat».39

En definitiva, els dos grans accionistes inicials van ser Charles Lebon, el promo-

tor i tècnic, amb el 81¤% de les accions, i la família Gil, representada per tres ger-

mans, Pere, Josep i Pau Gil Serra, que eren els financers i banquers de la societat, 

als quals se’ls va adjudicar un 13¤%. La resta dels accionistes pertanyien bàsicament 

a l’àmbit d’un o altre d’aquests dos grups, per exemple: Carles Torrents i Miralda 

era soci en altres negocis dels Gil, mentre que Carlos Karsniki compartia altres 

activitats amb Lebon (quadre 4).

Les 1.215 accions adjudicades a Lebon eren per anar col·locant entre nous inver-

sors, menys 300 accions que s’havien de dipositar a la caixa social amb la garantia 

que compliria amb els seus compromisos de posar en marxa la fàbrica i les instal-

lacions, inclosa la canalització de 30.000 vares de canonades, i altres obligacions 

dimanants de la contracta amb l’Ajuntament. Malgrat la important presència de 

38. Una pesseta tenia quatre rals de billó. AHFN.SCAG. Escriptura de Constitució de Societat o Contracta social i Reglament 
de la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas (28-01-1843). Com en tants altres casos de l’època, l’escriptura es 
va publicar per al seu ús i difusió: Contracta i Reglament de la Companyia Anònima titulada Societat Catalana per a 
l’Enllumenat per Gas. Barcelona: Impremta Agustí Gaspar, 1847.

39. Pi i Arimon (1854), pàg. 292.
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Lebon i la família Gil, cal remarcar el contingut de l’article 17 del reglament de la 

societat, que establia: «Cada acció donarà dret a un vot en les deliberacions ge-

nerals; no obstant això, per cap concepte ningú podrà tenir més de deu vots, sigui 

quin sigui el nombre d’accions que posseeixi», un increïble respecte de les minori-

es un segle abans de les regulacions del bon govern corporatiu.40

Per atraure nous inversors, a l’escriptura fundacional Lebon assegurava als ac-

cionistes un interès del 6¤% anual i la possibilitat d’un dividend addicional del 2¤%, a 

la qual cosa condicionava el cobrament de retribució de les 300 accions que havia 

deixat en garantia: «... va donar 300 accions, les quals no havien de reportar interès 

fins que les altres haguessin percebut el que s’havia promès i un 2¤% de dividend».41

Cal remarcar l’especial tarannà dels fundadors d’una societat que naixia per 

realitzar una activitat industrial intensiva en inversió i amb connotacions de servei 

públic a la Barcelona de mitjan segle XIX. No era una activitat industrial d’inversió 

lleugera, per exemple una fàbrica tèxtil, que és per on havien començat sempre els 

processos d’industrialització als països europeus.

40. Carles Torrents i Miralda era, el 1852, el sisè més gran contribuent de la província de Barcelona. Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (14-05-1852).

41. Pi i Arimon (1854), pàg. 292.

Quadre 4. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Socis fundadors (1843)

Accionista Nombre d’accions % accions

Charles Lebon 1.215 81,00

Pere Gil Serra 100 6,67

Josep Gil Serra 50 3,33

Pau Gil Serra 50 3,33

Josep Farran 40 2,67

Carles Torrents Miralda40 10 0,67

Joan Vila 10 0,67

Carlos Karsniki 10 0,67

Antoni Tintó 5 0,33

Joan Font Riera 5 0,33

Josep Riera 5 0,33

TOTAL ACCIONS 1.500 100,00

Font: AHFN.SCAG. Escriptura de Constitució de Societat o Contracta social i Reglament de la Societat Catalana per a 
l’Enllumenat per Gas (28-01-1843).
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En aquell entorn de 1843, feia només set anys que s’havia decretat la llibertat 

d’indústria i encara no hi havia bancs ni caixes d’estalvis, que no apareixerien fins 

a 1844. Tot i que, si haguessin existit, no pensaven en el finançament de la inversió 

industrial, sinó en el finançament de circulant: una bona mostra en són els esta-

tuts del Banc de Barcelona de 1844, el banc avançat de l’època, que indicaven 

que l’entitat s’ocuparia de «descomptar lletres, pagarés i altres efectes de comerç 

negociables, el termini dels quals no excedeixi de quatre mesos, garantits per tres 

signatures notòriament solvents», i recorda que «la qualitat d’accionista no dona 

cap dret al descompte».42

Tampoc existien precedents d’aixecar els carrers per instal·lar un servei, ni que 

una empresa ocupés el subsòl de forma permanent amb les seves instal·lacions. La 

distribució d’aigua per canalització no arribaria a Barcelona fins vint anys després. 

Addicionalment, tot el sistema contractual i de relacions amb l’Ajuntament havia 

d’inventar-se, i es transformaria més tard en un precedent per a altres municipis. 

El marc legal de les societats per accions tampoc era evident; la primera llei de so-

cietats anònimes no va aparèixer fins a 1848, després dels excessos de 1846 i 1847 

a la Borsa de Madrid.

Finalment, els estudis tècnics també anaven amb retard: no existien els tècnics 

necessaris, ja que no es va poder fer la carrera d’enginyer fins a 1850. Cal remarcar, 

però, que quan es va establir, la primera competència oficial dels nous titulats va 

ser, precisament, la verificació dels comptadors de gas. És un temps en el qual les 

mines encara són de la Corona, no de l’Estat, i en el qual no existeix la siderúrgia, 

que no apareixerà fins a 1852.

És en aquesta època i en aquest context que uns ciutadans, malgrat totes les 

dificultats i carències enunciades, surten de casa seva per constituir una compa-

nyia de gas, la que serà la primera companyia de gas d’Espanya, la Societat Cata-

lana per a l’Enllumenat per Gas.

Fundadors i accionistes

Entre els primers accionistes presents en la fundació de la societat, figuraven, a 

part de Charles Lebon, ja presentat, tres dels fills de Pere Gil Babot i sis persones 

més, els perfils de les quals presentem a continuació.

42. Segons l’article 9, 1r dels estatuts del banc de l’1 de maig de 1844. Banc de Barcelona (1894), pàg. 103.
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Pere Gil Serra
Pere Gil (Tarragona, 1814 – Cannes, 1867) estava casat amb Josefina Moreno de 

Mora i va tenir dos fills. Es dedicava principalment al negoci de banca, ja que ha-

via establert una casa de banca a París (1846), era un dels fundadors de la Caixa 

d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona (1844), promotor de la Reial Companyia 

de Canalització de l’Ebre (1852) i tenia relació amb Eugènia de Montijo i Isabel II. 

Va ser un dels fundadors de la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas (1843), 

de la qual va ser designat banquer.

Durant el 1842, va fer les gestions oportunes per localitzar i recuperar les restes 

dels reis d’Aragó, robades el 1836 del Monestir de Poblet. Va aconseguir el seu pro-

pòsit el mes de gener de 1843, i va fer-ne el trasllat oportú i la devolució.

Josep Gil Serra
Josep Gil43 (Barcelona, 1815-1877) va ser el fill de Pere Gil Babot que més anys i 

esforços va dedicar al gas de Barcelona. Havia estudiat a l’Escola de Nàutica de la 

Junta de Comerç de Barcelona i obtingut el títol de tercer pilot de comerç amb 19 

anys. Va començar la seva trajectòria com a capità del bergantí Cristina en la ruta 

Barcelona-l’Havana entre els anys 1835 i 1837. Posteriorment, va completar la seva 

formació treballant a la casa de comerç i banca dels senyors Agurrisolarte i Murri-

eta a Londres (1837-1840).

El 1843 va ser un dels fundadors de la Societat Catalana per a l’Enllumenat per 

Gas, en la qual va actuar d’administrador fins a 1845, quan va dimitir dels seus 

càrrecs. El 1848 era membre de la Junta Directiva, però va dimitir per presentar a 

la Junta General d’Accionistes una proposta d’administració mixta de l’empresa, en 

competència amb Lebon; va aconseguir que se li adjudiqués el contracte i va ser 

director de la societat fins a la seva defunció el 1877. Josep Gil també es va respon-

sabilitzar, com a expert, de la construcció de la fàbrica de gas de Sabadell, el 1851, 

i l’any següent, de la de Terrassa.

En la recerca de nous horitzons, el 1866 va entrar com a accionista a la Socie-

dad Anónima para el Alumbrado por Gas de Sevilla, constituïda per la Banca Ge-

neral Suïssa l’any anterior. Aquesta societat va ser adquirida posteriorment per la 

Societat Catalana, el 1871. Així mateix, va construir i explotar a títol particular la fà-

brica de gas de Còrdova,44 i va adquirir mines de carbó a Fuenteovejuna, Belmez i 

43. Fàbregas (2011b), pàg. 834.
44. Fernández-Paradas (2009), pàg. 36-40; Fàbregas (2013d), pàg. 46-47.
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Espiel. El 1873 també va ser soci comanditari, amb el seu germà Claudi, de la socie-

tat Federico Ciervo y Cía. de Barcelona (fundada el 1865) i dedicada a la fabricació 

de comptadors de gas, com també de la sucursal de Sevilla de la mateixa empresa.

Va ser nomenat substitut del cònsol del Tribunal de Comerç de Barcelona 

el 1855 i, el 1866, soci honorari de l’Ateneu Català de la Classe Obrera de Barcelona, 

institució creada el 1861 per un grup de liberals progressistes per a la difusió de la 

cultura en els entorns obrers. Finalment, constava com a director del Lloyd Català 

d’Assegurances Marítimes el 1872.

Pau Gil Serra
Pau Gil (Barcelona, 1816 – París, 1896) va fer el seu primer viatge a París el 1834, 

quan anava cap a Londres, on va treballar, com el seu germà Josep, al despatx 

dels senyors Agurrisolarte i Murrieta, casa de comerç i banquers. Va ser un dels 

fundadors de la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas el 1843 a Barcelona.

L’activitat fonamental de Pau Gil Serra va ser la de treballar amb el seu germà 

Pere a la casa de banca que aquest havia establert a París a mitjans de la dècada 

de 1840. Quan Pere va morir, el 1867, es va posar al capdavant de la casa de banca 

fins al final de la seva vida, el 1896.

Pau Gil és recordat perquè va deixar escrit al seu testament que, a la seva 

mort, es liquidés la casa de banca de París i que amb els recursos obtinguts es 

fessin diversos llegats testamentaris, entre els quals un de molt important per a 

la construcció d’un hospital civil a Barcelona, el futur Hospital de Sant Pau,45 obra 

irrepetible del modernisme català de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.

Josep Farran
Va ser nomenat agent de caixa en la primera organització de la Societat Catalana. 

Va pertànyer a la Junta Directiva com a vocal durant 1845 i 1846. Quan es va esta-

blir l’administració mixta el 1849, va ser nomenat interventor per vigilar l’actuació 

del director en representació de la societat.

Carles Torrents i Miralda
Carles Torrents (Manresa, 1792 – Barcelona, 1860) era, amb el seu germà Pau, soci 

de la firma Torrents i Miralda, una de les més importants de Catalunya en el co-

merç amb Amèrica, amb establiment obert a Mèxic.

45. García Martín (1990), pàg. 22-53.
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Carles Torrents va ser un dels fundadors de la Societat Catalana per a l’En-

llumenat per Gas, mentre que el seu germà Pau ho va ser de la Caixa d’Estalvis 

i Mont de Pietat de Barcelona, com també diputat a les Corts a Madrid de 1836 

a 1843.

Els germans Torrents i Miralda provenien de la societat Pau Miralda i Compa-

nyia de Manresa, dedicada a la seda, que el 1826 havia construït al costat del riu 

Cardener al seu pas per Manresa la coneguda com la Fàbrica dels Panyos, edifici 

que encara existeix i que s’ha qualificat com la fàbrica més antiga de Catalunya 

i d’Espanya que s’ha mantingut, bàsicament, amb les seves característiques ori-

ginals. Consta de diversos pisos amb finestres ubicades simètricament. Amb el 

temps, al solar veí es va ubicar la fàbrica de gas de Manresa, avui desapareguda.

Carlos Karsniki
Era un empleat de Lebon, de nacionalitat polonesa; com a enginyer va ser el res-

ponsable de les primeres activitats de construcció de l’explotació de gas de Bar-

celona, juntament amb un altre enginyer polonès, F. Nabielak. L’enginyer francès 

Léger Marchessaux va substituir Karsniki en el gas de Barcelona el 1843.46

Karsniki apareix en la constitució a Perpinyà de la Companyia General de Mines 

de Catalunya i Aragó, amb Charles Lebon, Pere Gil, Lorenzo Garcias i d’altres el 30 

de març de 1842, de la qual va ser designat enginyer general.

Finalment, el 1846 era a Sevilla fent gestions sobre l’enllumenat per gas,47 en 

representació dels anglesos Manby i Partington, que eren els que definitivament 

van instal·lar la fàbrica de gas de Madrid.

Antoni Tintó
Propietari i consignatari, domiciliat al carrer d’Escudellers, n. 75, de Barcelona, 

Tintó va ser secretari de la primera Junta Administrativa de la Societat Catalana 

el 1843. Va tornar a ser nomenat el 1845 i 1846, quan ja es deia Junta Directiva.

L’atractiu de la inversió i la seguretat del tipus de negoci pel fet de disposar de 

la primera concessió d’un servei públic a Espanya, va desenvolupar una elevada 

capacitat d’atracció entre els ciutadans de Barcelona, de tal manera que, el febrer 

de 1845, només dos anys més tard de la seva constitució, el nombre d’accionistes 

havia ascendit fins a 224, xifra molt important per als nivells de l’època i que posa 

46. Arroyo (2000), pàg. 56.
47. González García (1981), pàg. 9.
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de manifest els estrets vincles existents des dels seus inicis entre la Societat Cata-

lana i l’entorn que constituïa la societat civil que l’acollia.

És curiós constatar que entre els accionistes hi havia quinze dones, que re-

presentaven aproximadament un 7¤% del total. En una època com la de mitjan 

segle XIX, concretament el 1845, trobar dones a l’accionariat d’una societat és 

realment sorprenent, i un indicador més de la presència de la dona catalana en 

el món dels negocis, estimulada per les peculiaritats, clarament progressistes, del 

tradicional dret civil de Catalunya, que a partir del règim de separació de béns en 

els matrimonis atorgava igualtat en les activitats econòmiques i en l’administració 

dels béns, amb independència del gènere.

També figuraven entre els accionistes persones rellevants de la societat de 

l’època interessades en la nova companyia i les seves activitats. Deixant de banda 

els fundadors, els quals ja hem esmentat i comentat, entre els inversors hi havia 

personatges com ara Joan Güell, Josep Amell Carbonell, Joaquim Martí Codolar, 

Josep Clot Baradat, Esteve Gatell, Jayme Badía i Manuel de Compte, que alhora 

també van figurar en algun moment en la Junta de Govern del Banc de Barcelona. 

Si es compara amb la Junta de Govern de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de 

Barcelona el 1853, també es troben coincidències, com el marquès de Quadras, el 

marquès d’Alfarràs48 i, novament, Manuel de Compte.

En definitiva, la implicació social de Barcelona i del seu entorn va acompanyar 

la Societat Catalana ja des dels seus inicis, com a societat arrelada en un territori 

i aportant un servei bàsic per a la comunitat. Amb els anys aquest sentiment de 

mútua identitat va anar creixent i enfortint-se, permetent l’acompanyament en el 

desenvolupament i el creixement.

La captació de clients

A Barcelona, després de l’Ajuntament, els primers clients de l’enllumenat particu-

lar van ser els botiguers dels principals carrers comercials de la ciutat en aquella 

època, que així podien mantenir el seu servei obert al públic més temps i, alhora, 

realçaven l’aparença dels seus establiments amb la nova llum. Es diferenciaven 

d’aquesta manera de la competència i milloraven la seva capacitat d’atraure els 

48. El marquès d’Alfarràs era el 1852 el setzè més gran contribuent de la província de Barcelona. Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (14-05-1852).
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ciutadans. També es va implantar aviat a les cases de la burgesia i als espectacles 

públics, que van engrandir l’esplendor de les seves obres i actuacions amb unes 

noves i inusitades possibilitats lumíniques (quadre 5).

Com es pot apreciar, el centre comercial de la ciutat estava al carrer d’Escu-

dellers, que en aquella època unia el carrer Ample amb la Rambla, que, com deia 

Víctor Balaguer: «És un dels carrers més concorreguts de Barcelona i, per desgrà-

cia, dels més estrets». L’Hotel 4 Nacions, primer establiment hoteler a la llista dels 

clients del gas, encara es troba a la part baixa de la Rambla de Barcelona.

S’ha de destacar la valentia dels primers clients de l’enllumenat per gas i, enca-

ra més, el fet que fossin comerciants en una societat eminentment conservadora 

i poc donada als mecanismes i al dinamisme de l’evolució, la modernitat i el canvi 

en els costums socials.

A més a més d’aquests usuaris innovadors, també són significatius la forma i 

el ritme en què el nou enllumenat va anar penetrant als domicilis particulars de la 

burgesia i a les diferents institucions de la ciutat, tant polítiques com mercantils, 

així com als establiments de lleure (quadre 6).

Les persones rellevants i les institucions importants de la ciutat, però també els 

espectacles, com el teatre o l’òpera, i evidentment les fàbriques més destacades, 

van ser molt aviat clients de la Societat Catalana, a mesura que la instal·lació de 

canonades superava obstacles i anava avançant per la complexa trama de carrers 

Quadre 5. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Primers clients del gas a 
Espanya (1842-1843)

Número Nom Professió Carrer

1 Ajuntament de Barcelona — —

2 Francesc Antich Sastre Escudellers

3 Bonaventura Roig Botiguer Call

4 Hotel 4 Nacions Hotel Rambla

5 Joan Doument Quincallaire Escudellers

6 Carles Vicens Sastre Escudellers

7 Joaquim Monràs Sastre Escudellers

8 Gervasi Villalonga Quincallaire Escudellers

9 Joaquim Verdaguer Llibreter Rambla

10 Alba i Cia. Pastisser Call

11 Jayme Costa Confiter Escudellers

Font: AHPF.SCAG. Llibre Registre Clients, n. 1 (1842-1947).
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de la Barcelona de l’època. Alguns d’aquests clients inicials encara existeixen, com 

el restaurant 7 Portes, la Llotja de Barcelona, el Liceu, el Teatre Principal, etc.495051

Es pot aprofundir en el cas d’un dels establiments amb més personalitat, l’actu-

al restaurant 7 Portes de Barcelona,52 inaugurat el 1836 com a Cafè de les 7 Portes, 

sota la direcció de Josep Cuyàs, a l’impressionant edifici conegut com els Porxos 

49. Josep Xifré i Casas era el 1852 el tercer contribuent de la província de Barcelona. Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (14-05-1852).

50. Jaume Safont era el 1852 el principal contribuent de la província de Barcelona. Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (14-05-1852).

51. El marquès de Sentmenat era el 1852 el desè contribuent de la província de Barcelona. Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (14-05-1852).

52. Actualment propietat de Francesc Solé Parellada, a qui agraïm la informació. El nom prové del fet que l’establiment 
disposava de set portes per a l’entrada dels clients, i d’una vuitena porta per al servei. Vegeu https://7portes.com 
[consulta 11-02-2018].

Quadre 6. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Clients significatius (1843-1848)

Any Nom Professió

1843 Nicolau Tous Fabricant, fundador de La Maquinista

1844 Josep Plandolit Propietari, fundador del Banc de Barcelona

1844 Josep Xifré i Casas49 Propietari, constructor dels Porxos d’en Xifré

1844 Pere Gil Banquer, fundador de la Soc. Catalana

1844 Baró de Maldà Propietari

1844 Germans Muntadas Fabricants, després L’Espanya Industrial

1844 Agustí Peyra i Mach Cònsol de Prússia

1844 Cap polític [Governador civil]

1844 Jaume Safont50 Banquer

1845 Casa de la Llotja —

1845 Cia. Barcelonesa Fabricants

1845 Cafè de las 7 Portes Restaurant

1846 Diligències d’Orient —

1846 Valentí Esparó Fabricant, fundador de La Maquinista

1846 Francisco Bacigalupi Propietari

1846 Marquès de Sentmenat51 Propietari

1846 Batlló Germans Fabricants

1846 Capitania General —

1846 Gran Teatre del Liceu —

1848 Teatre Principal —

Font: AHPF.SCAG. Llibre Registre Clients, n. 1 (1842-1947).
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d’en Xifré, construït a l’estil de la rue de Rivoli de París, amb façanes porticades. 

La ubicació era idònia per la seva proximitat al Palau Reial, la Borsa de Valors i la 

Llotja de Cereals, el centre del moviment comercial de la ciutat de l’època.

El contracte del gas per a l’enllumenat es va subscriure el 2 d’octubre de 1845 

entre l’administrador de la Societat Catalana, P. Farran, i Josep Cuyàs.53 Aquest va 

substituir un contracte anterior del mateix any, de manera que es va passar d’es-

tar abonat per volum amb comptador a estar-ho per hores d’utilització amb una 

estricta comptabilitat dels encenedors utilitzats, que figuren en els quadres 7 i 8.

És curiós conèixer a través d’un contracte d’enllumenat per gas totes les es-

tances d’un establiment de mitjan segle XIX que encara existeix; a més a més, 

segons el nombre i tipus de llums, podem imaginar-nos la dimensió i necessitat de 

53. Duran i Bas (1861), pàg. 151-152.

Quadre 7. Cafè de les 7 Portes. Llums per als dies laborals (1845)

Circulars Amb tall per números

12 forats 16 forats 2 3 4 5

Saló principal 12

Saló de països 2

Corredor que condueix al saló de països 1

Saló verd de l’interior 1

Entresol mostrador 1

Passadís 1

Saló gran de l’entresol 3

Comú de baix 1

Passadís que condueix davant l’armari de baix 1

Rebosteria de baix 1

Rentador principal de baix 1

Cuina principal de baix 1 1

Dipòsit de porcellana i cristall, a baix 1

Escala de l'entresol 1

Dipòsit de porcellana, entresol 1

Comú, entresol 1

Piano 1

Escala que condueix a l’entresol des del saló 1

TOTAL 13 8 4 2 2 4

Font: Duran i Bas (1861), pàg. 151.
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prestància de cada habitació. Addicionalment, els dies festius s’hi afegien llums i 

espais per ser els dies de més gran afluència de la clientela.

La companyia s’assegurava per contracte el lliure accés a les instal·lacions i, 

també, el segellat de tots els cremadors no ressenyats a les llistes del contracte. 

El preu pactat pels llums relacionats era de cinquanta duros mensuals, il·luminant 

des del vespre fins a les deu de la nit. Els llums addicionals necessaris, en el seu 

cas, es cobrarien segons l’encenedor: de 12 forats (7 maravedisos per hora), de 16 

forats (8,5¤mv/h), talls del número 2 (5¤mv/h), del número 3 (7¤mv/h), del número 

4 (9,5¤mv/h) i del número 5 (10¤mv/h). Un contracte senzill, però amb tota la infor-

mació i disposicions necessàries per desenvolupar el servei.

Els òrgans de govern

El contracte de societat, el que avui anomenaríem «estatuts», establia que «du-

rant la realització dels treballs necessaris per portar a terme l’empresa», és a dir, 

la construcció de la fàbrica i l’acompliment dels acords amb l’Ajuntament sobre 

extensió de canonades i desplegament de fanals, l’autoritat la tindria l’empresari 

(Charles Lebon), vigilat per una Junta Administrativa (equivalent a l’actual Consell 

d’Administració); posteriorment, del govern de la societat se’n faria càrrec aquesta 

Quadre 8. Cafè de les 7 Portes. Llums addicionals per als dies festius (1845)

Circulars Talls per números

12 forats 16 forats 2 3 4 5

Passadís de la claraboia 1

Saló de països 2

Saló verd de l’interior 3

Entresol mostrador 2

Saló verd de l’entresol 4

Rentador del saló verd, a baix 2

Cambra petita davant l’armari gran 2

Cambra groga, entresol 2

TOTAL 1 11 2 2 2

Font: Duran i Bas (1861), pàg. 152.
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Junta, la composició i els càrrecs de la qual es van definir amb tota precisió en els 

Estatuts fundacionals de la societat (quadre 9).

Poc temps després, el mateix any 1843, la Junta Administrativa es va transfor-

mar en Junta Directiva, presidida per Fèlix Ribas. D’aquesta manera, l’organització 

societària va quedar configurada molts anys per una Junta Directiva que era 

l’òrgan de govern que controlava l’administrador o gerent. Posteriorment, va apa-

rèixer una Junta Inspectora amb funcions de vigilància de la Junta Directiva, per, 

finalment, i ja a principis del segle XX, substituir tot aquest esquema organitzatiu i 

de representació per un Consell d’Administració únic, com a òrgan de govern, i una 

Gerència, com a executiu.

L’estructura directiva també es va definir en els Estatuts, amb un administra-

dor, del qual depenien un enginyer que Lebon es reservava el dret de designar 

i un agent de caixa necessàriament accionista. Finalment, s’establia que tots els 

empleats de la societat havien de ser espanyols, encara que en els primers anys 

l’enginyer era francès (quadre 10).

Quadre 9. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Junta Administrativa (1843)

Nom Qualificació

Fèlix Ribas President

Charles Lebon Fundador

Lorenzo Garcias Principal fundador auxiliar

Pere Gil Serra Banquer

Ramon Ferrer Garcés Vocal

Manuel José de Torres Vocal

Antoni Tintó Secretari

Font: AHFN.SCAG. Escriptura de Constitució de Societat o Contracta social i Reglament de la Societat Catalana per a 
l’Enllumenat per Gas (28-01-1843).

Quadre 10. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Estructura directiva (1843)

Nom Funció

Josep Gil Serra Administrador

Léger Marchessaux Engineer

Josep Farran Agent de Caixa

Font: AHFN.SCAG. Escriptura de Constitució de Societat o Contracta social i Reglament de la Societat Catalana per a 
l’Enllumenat per Gas. (28-01-1843); Arroyo (2000), pàg. 56.
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Entre els primers gestors de la societat, com és evident, mantenien les seves 

posicions d’influència tant Charles Lebon, nomenat empresari i amb dret a desig-

nar l’enginyer, com la família Gil, que apareixia amb Pere Gil Serra com a banquer 

de la societat i el seu germà Josep com a primer administrador. No obstant això, 

també van aparèixer nous personatges que comentem a continuació.

Fèlix Ribas Solà
Va ser el primer president de la Junta Administradora (1843) i president de la Jun-

ta Directiva durant molts anys (1843-1844, 1847-1864).

Ribas era arquitecte de professió i estava domiciliat al carrer de Sant Pere Més 

Baix, n. 9. Per tal de contextualitzar, s’ha de tenir en compte que cap a 1849 a la 

ciutat de Barcelona només hi havia registrats 23 arquitectes.54

Probablement, els primers accionistes de la Societat Catalana creien que, per 

controlar l’activitat d’un Lebon construint canalitzacions, el millor president seria 

un accionista que també tingués coneixement de construcció, i qui millor que un 

arquitecte.

Fèlix Ribas militava en el Partit Progressista, que el va escollir en la seva re-

presentació diputat provincial quatre vegades: per Vic en dues ocasions (desem-

bre 1840¤-¤juliol 1843) (agost 1854¤-¤octubre 1856), i per Barcelona en dues més 

(març 1860¤-¤març 1862) (novembre 1863 – fins a la seva mort el gener de 1864).

En la primera Assemblea General d’accionistes de la Societat Catalana poste-

rior a la seva defunció li van dedicar unes sentides paraules d’agraïment: «D. Fèlix 

Ribas. President d’aquesta Junta, gairebé des de la creació de la Companyia; i com 

a tal, president també de les seves assemblees, va desplegar constantment el zel 

més gran i els rellevants dots que tant el distingien, amb l’objectiu de fomentar els 

interessos socials, que el seu caràcter conciliador va procurar harmonitzar sempre 

amb els del públic. En moments crítics; en els complicats assumptes que s’han 

hagut de resoldre, el seu clar talent i elevat criteri el portaven de seguida al des-

cobriment de la solució més adequada, que així i tot no proposava sense haver-la 

provat abans amb el gresol de la seva rígida consciència. En una paraula, va ser 

durant vint anys laboriós i just administrador de la Companyia, a la prosperitat de 

la qual va contribuir eficaçment amb les seves llums».55

54. Un dels treballs professionals que va desenvolupar Fèlix Ribas va ser el projecte de reconstrucció de l’edifici de la 
universitat, ubicada al convent dels carmelites calçats, al carrer dels Àngels, pressupostat en 5.403.555 rals de billó. 
Els problemes de finançament van impedir, però, la seva realització. Vergés (1872), pàg. 127.

55. AHFN.SCAG. Assemblea General d’Accionistes (04-06-1864).
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Lorenzo Garcias
Garcias56 era un ciutadà francès nascut prop de la frontera espanyola que havia 

aconseguit bones relacions amb els espanyols exiliats a París durant la dècada 

moderada de Ferran VII, posseïdor de la Legió d’Honor i de l’Orde de Carles III, i 

també diputat a París.

Va ser el principal promotor de la companyia General de Mines de Catalunya i 

Aragó, constituïda a Perpinyà el 30 de març de 1842, amb l’objectiu de desenvolu-

par explotacions mineres a la zona de Sant Joan de les Abadesses. En aquesta so-

cietat també hi van estar involucrats la família Gil com a banquers, Charles Lebon, 

que es va responsabilitzar de la direcció tècnica, i Carlos Karsniki com a enginyer 

general. L’empresa va acabar malament, amb discussions i plets entre els socis, 

molts d’ells també involucrats en la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas.

Ramon Ferrer Garcés
Ramon Ferrer (Aitona, Lleida, 1803 – Barcelona, 1872) era metge. Va ser el pri-

mer catedràtic de Medicina legal, Toxicologia i Higiene pública de la Facultat de 

Medicina de la Universitat de Barcelona, i va publicar diferents obres de la seva 

especialitat.

Políticament era partidari del liberalisme progressista i, en la primera guerra 

carlista, va lluitar contra les tropes del pretendent Carles Maria Isidre. Va ser de-

portat a l’Havana pels fets de pertorbació de l’ordre públic que van passar a Bar-

celona el 5 de gener de 1836, encara que gairebé immediatament va ser escollit 

diputat a les Corts per la província de Lleida (octubre de 1836).

Va ser alcalde de Barcelona durant el període progressista de 1841. Va iniciar el 

seu mandat l’1 de gener de 1841 en substitució de Josep Maluquer i Montardit, que 

havia estat nomenat només uns mesos abans, l’11 de juny de 1840; Ferrer va ser 

substituït al cap d’uns mesos, concretament el 17 de novembre de 1841, per Tomàs 

M. de Quintana i Badia. Cal destacar que era precisament alcalde de Barcelona el

juliol de 1841 quan l’Ajuntament va atorgar el primer contracte d’enllumenat públic

per gas a Charles Lebon.

En el seu vessant públic també cal recordar que va ser president de l’Ateneu 

Barcelonès, vicepresident de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona i diputat al 

Congrés dels Diputats en la legislatura de 1836-1837 i la de 1839.

56. Rodrigo Alharilla (2010), pàg. 101-110.
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Amb motiu de la seva defunció se’l va recordar en l’apertura solemne del curs 

acadèmic de la Universitat de Barcelona, la primera que es va celebrar en la seva 

nova ubicació de la plaça de la Universitat, amb les paraules següents: «D. Ramon 

Ferrer i Garcés, catedràtic, encarregat des de fa molts anys de l’assignatura de 

toxicologia, tan important, sobretot en l’actual estat de la nostra societat per des-

cobrir i impedir delictes a la perpetració dels quals poguessin induir els mateixos 

avenços de la ciència, amb l’esperança que havien de romandre ocults, en virtut 

del secret amb el qual s’hagueren consumat, fingint l’assassí neguit i diligència per 

la salut de la víctima. D. Ramon Ferrer i Garcés, que amb noble ambició i sense 

desatendre els deures de l’ensenyament, ni l’exercici de la seva professió medico-

quirúrgica, havia honrosament figurat en la vida política, ara ocupant un seient en 

el consistori municipal d’aquesta ciutat, ara en el congrés de diputats».57

Manuel Josep de Torres
Manuel Josep de Torres (Barcelona, 1805-1873) era advocat, format en les univer-

sitats de Barcelona i Alcalá. Posteriorment, va ser substitut de la càtedra de Dret 

romà, i nomenat consultor del Tribunal de Comerç i de la Batllia del Reial Patrimoni.

De Manuel Josep de Torres deia Duran i Bas: «No es troba en ell el jurista; 

però hi ha la personificació de l’advocat de l’època de transició. Torres discuteix 

amb més calor l’aplicació de les lleis modernes que els assumptes que suscita la 

legislació antiga». Va ser escollit degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona per a 

l’any 1864, càrrec que se li va renovar anualment fins a 1873.

Geoestratègia al segle XIX

Es pot pensar que a mitjan segle XIX la societat era de poble i local i que només 

s’afrontaven petites responsabilitats; evidentment, la majoria encaixava en aquests 

marcs de referència. No obstant això, una petita part de la societat eren empre-

nedors que es plantejaven reptes gens fàcils, actuaven en àmbits globals, aprofi-

taven les grandeses i servituds geoestratègiques dels diferents països i estaven 

immersos en un món de relacions com a suport de la consecució de resultats. Un 

exemple en la nostra història d’aquests comportaments serien les actuacions de 

Lebon, la família Gil, Ferdinand de Lesseps, l’emperadriu Eugènia de Montijo i la 

57. Vergés (1872), pàg. 124.
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reina Isabel II, amb activitats desenvolupades entre Espanya, França, Egipte o l’Im-

peri otomà, i amb relacions creuades entre els diferents protagonistes.

La influència de les potències europees en la política espanyola de la primera 

meitat del segle XIX va ser rellevant pel fet de no tenir ja Espanya la importància 

en el concert internacional que se li havia reconegut en èpoques anteriors i, per 

tant, haver passat de condicionar a estar condicionada pels plantejaments glo-

bals. El posicionament d’Àustria, Prússia i Rússia contra l’avançament de les idees 

liberals va tenir la seva repercussió en el suport de les idees carlistes. En canvi, la 

línia isabelina va rebre el suport de França i Anglaterra, països més partidaris de la 

modernització de l’Estat.58

Els intents francesos i anglesos d’incidir en la política espanyola van ser conti-

nuats, inclosos posicionaments dels interessos d’aquests països en diferents mo-

ments al llarg del temps. L’època de Mendizábal i la d’Espartero van ser clarament 

més favorables als interessos britànics, mentre que les posicions de la regent Maria 

Cristina i de la reina Isabel II en el seu exili a París van estar més influenciades pels 

interessos francesos, en justa contraposició.

En l’àmbit del Mediterrani, els moviments van ser permanents, amb un posicio-

nament britànic de suport de l’Imperi otomà, i un plantejament francès d’augment 

de la incidència a través de l’ocupació d’Algèria el 1830, i principalment amb la 

promoció de Mehmet Alí com a virrei d’Egipte,59 operació realitzada pel represen-

tant de França en aquest país, el francès Mateo de Lesseps,60 encara que Egipte 

depenia, en teoria, de la Sublim Porta.61

El 8 de març de 1841, el general Espartero va ser designat regent únic d’Espa-

nya i, al cap de pocs mesos, el maig, Charles Lebon defensava la seva proposta 

a la subhasta de l’enllumenat per gas de Barcelona convocada per l’Ajuntament. 

L’única experiència que Lebon havia tingut en l’activitat del gas per a l’enllumenat 

fins en aquell moment era la que havia fet el 1838 a la seva vila natal de Dieppe, 

a la Normandia francesa. De cop i volta, sense solució de continuïtat, sense més 

coneixements, va aparèixer a Barcelona,62 amb alguns companys francesos i un 

enginyer polonès; era clarament un altre país, una altra dimensió de ciutat, un altre 

58. Armario (1984), pàg. 137-142.
59. Mehmet Alí era macedoni d’origen albanès que formava part dels voluntaris de Kavala, enviats per l’Imperi otomà a 

recuperar Egipte després de la partida de Napoleó. La seva dinastia va governar a Egipte des de 1805 fins a l’abdicació 
del rei Faruq el 1952.

60. Mateo de Lesseps era un diplomàtic francès, pare de Ferdinand de Lesseps, el constructor del canal de Suez.
61. Designació en el món diplomàtic del govern del sultà de l’Imperi otomà ubicat a Istanbul.
62. Barcelona dista uns 1.200 quilòmetres de Dieppe.
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entorn. Potser s’hauria de recordar que, en el seu moment, Lebon havia ajudat a 

entronitzar el rei de França, Lluís Felip, i havia rebut per aquest fet diverses con-

decoracions i pensions, i també l’havien acusat de pertànyer al servei secret fran-

cès.63 Mantenir i augmentar la influència francesa en una ciutat com la Barcelona 

de l’època podia tenir la seva importància en el context geoestratègic d’influències 

sobre el Mediterrani i sobre Espanya.

Per acabar-ho d’adobar, el 1842 es va designar com a nou cònsol francès a 

Barcelona Ferdinand de Lesseps, amb una llarga trajectòria diplomàtica de la 

qual destaca la seva estada com a cònsol o vicecònsol a Alexandria i El Caire 

(1832-1839), època en la qual el virrei Mehmet Alí, a qui el pare de Lesseps havia 

entronitzat, li va encarregar l’educació del seu últim fill, Mehmet Said, futur virrei 

d’Egipte (1854-1863).

En l’alçament de Barcelona contra Espartero el novembre de 1842, que va aca-

bar amb el bombardeig de la ciutat pel general Van Halen, informes diplomàtics 

espanyols involucraven Lesseps, tot i que després se’n va demostrar la falsedat.64 

Lesseps sí que va tenir una actuació exemplar de mediador en la defensa dels ciu-

tadans francesos, i també dels barcelonins detinguts i empresonats.65 Va continuar 

la seva relació amb la ciutat durant anys; va ser cònsol fins a 1848, després pro-

mogut a ambaixador a Espanya (1848-1849) i, finalment, va abandonar la carrera 

diplomàtica poc després. El 1859 encara va tornar a Barcelona per fundar l’actual 

École Française Ferdinand de Lesseps, i d’aquesta manera ajudar a difondre la 

cultura i la llengua franceses a la ciutat.66

En definitiva, a partir de 1842, Charles Lebon i la família Gil coincidien a Barce-

lona, a la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas, mentre que Ferdinand de 

Lesseps tenia una vida activa a la ciutat i, fins i tot, assistia a alguna reunió de la 

Junta Directiva de la companyia del gas.

63. El 1838, el diari del seu municipi, el Vigie de Dieppe, va insinuar que Charles Lebon era un espia a sou de la policia 
francesa; es basava en els seus constants desplaçaments a París i alguns avantatges de tipus comercial i familiar
que semblava que havia rebut de les autoritats. Lebon va posar un plet als tribunals i va aconseguir una decisió al 
seu favor i contra els seus opositors. Vegeu: Compte-Rendu du Procès de M. Lebon contra MM. Levasseur, gérant, et 
Mermet, rédacteur en chef de la Vigie de Dieppe. Dieppe: Levasseur, 1838. Estranyament l’informe d’aquest procés 
va ser reeditat traduït al castellà a Barcelona el 1850, per la Impremta d’Oliveres H.

64. Armario (1984), pàg. 161.
65. Això va comportar que la ciutat, agraïda, li dediqués una important plaça pública el 1905.
66. Aquesta escola, que continua funcionant en l’actualitat, és l’establiment escolar francès més antic de la península 

Ibèrica. A començaments del segle XX, encara una part de la burgesia tèxtil de Barcelona hi enviava els seus fills, els 
quals continuaven després els seus estudis ja directament a França, amb la consegüent aproximació i apropament 
a la cultura francesa.

56 1843-1854



En els anys immediats s’havia coronat com a reina d’Espanya Isabel II (1843), 

mentre que el primogènit de la família Gil, Pere Gil Serra, havia obert una casa de 

banca a París (1846).67 Gairebé al mateix temps, Europa entrava en la convulsió 

de la Revolució de 1848, que a França va produir el derrocament de Lluís Felip i 

la proclamació de la Segona República, durant la qual es van convocar unes elec-

cions que, estranyament, va guanyar Carles Lluís Napoleó Bonaparte, nebot de 

l’emperador, i, per tant, va ser designat president de la República.

Només dos anys més tard, el 1853, Carles Lluís Napoleó Bonaparte va crear el 

Segon Imperi com a Napoleó III i es va casar amb la noble espanyola Eugènia de 

Montijo. En definitiva, Eugènia de Montijo va ser emperadriu de França, era familiar 

de Ferdinand de Lesseps68 i tenia com a banquer a París Pere Gil Serra el 1851.69 Els 

fils de la història seguien els seus camins.

Al mateix temps, Isabel II, reina d’Espanya, atorgava a Madrid reconeixements 

al pare d’aquell, Pere Gil Babot, i el nomenava Cavaller de Gràcia de la il·lustre Orde 

Militar de Sant Joan de Jerusalem, i també Comanador de la Reial Orde d’Isabel la 

Catòlica.

Els temps es van accelerar quan el 13 de juliol de 1854 va morir el virrei d’Egipte 

i, per succeir-lo, es va designar Mehmet Said, l’antic alumne de Ferdinand de Les-

seps. El francès es va moure ràpidament i el 7 de novembre ja era a Egipte amb el 

seu projecte del canal de Suez. Va trigar només 23 dies a aconseguir la concessió 

del nou virrei, concretament, el 30 de novembre de 1854. En uns mesos Lebon, 

sempre vigilant, va contactar amb Lesseps i li va sol·licitar que fes gestions en nom 

seu amb el virrei Mehmet Said perquè se li atorguessin les concessions de l’enllu-

menat per gas a les principals ciutats d’Egipte. Gestions que Lesseps va fer, però 

sense un resultat aparent a curt termini, segons la seva carta de 30 de setembre 

de 1855; però el cercle s’anava tancant.70

67. Rodrigo Alharilla (2010), pàg. 113-114.
68. Ferdinand de Lesseps era tiet segon d’Eugènia de Montijo, més concretament, era cosí de la mare d’Eugènia: Maria 

Manuela Kirpatrick-Closebourn Grivegnée.
69. La proximitat de la relació pot deduir-se del paràgraf següent d’una carta de la comtessa de Montijo a la seva germana,

la duquessa d’Alba, escrita a París el 26 d’octubre de 1851: «He sabut pels diaris que James [el comte d’Alba] havia 
guanyat la copa; l’havia vist abans que l’enviessin. M. Gil, un dels nostres amics, era l’encarregat de fer-la fer, i et diré 
que pot servir de compotera, traient-li la tapa; m’encarrega que us ho digui». Llanos (1944), pàg. 116-117.

70. Carta de Ferdinand de Lesseps a Charles Lebon de 30 de setembre de 1855: «Vaig rebre a temps la seva carta en la 
qual em parlava de l’enllumenat per gas a Egipte. Vaig parlar amb el virrei, al qual no hi vaig trobar disposat. Si hi ha 
algun motiu per reprendre la proposta en el futur, pot estar segur que no deixaré passar l’oportunitat i que l’informaré
del que calgui fer. Tornaré a París el 15 d’octubre i estaré encantat de veure’l». Lebon et Cie. (1947), pàg. 290-291.
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Mentrestant, la casa de banca de la família Gil seguia ampliant la seva influència 

a París, tant amb clients de l’aristocràcia espanyola, com la duquessa de Soto-

mayor o el marquès de Casa Valdés, com amb les seves relacions d’agència amb la 

burgesia de Barcelona. El 1857, en els arxius diplomàtics de l’ambaixada espanyola 

es refereixen a Pere Gil Serra com a cònsol honorari de Sa Graciosa Majestat a Pa-

rís, en referència a Isabel II.71

El desembre de 1858 es va crear la Compagnie Universelle du Canal Maritime 

de Suez, i les obres van començar l’abril de l’any següent, obres que durarien uns 

deu anys llargs. El virrei Mehmet Alí va morir el 1863. El va succeir el seu hereu, el 

seu nebot Ismail Pachà, que va atorgar el 1865 les concessions de l’enllumenat per 

gas d’Alexandria i el Caire a Charles Lebon, després d’una espera de deu anys.72

Els anys següents es van acumular els canvis de circumstàncies; Pere Gil Serra 

va morir i el va substituir a la casa de banca de París el seu germà Pau (1867). A 

Espanya, la Revolució de 1868, la Gloriosa, va obligar Isabel II a anar-se’n a l’exili i, 

òbviament, es va domiciliar a París.

Finalment, el 17 de novembre de 1869 es va fer la inauguració oficial del canal 

de Suez i l’emperadriu Eugènia representaria França en l’acte. Com diu Llanos: 

«S’anava a inaugurar el canal de Suez, que en gran part es considerava obra per-

sonal d’Eugènia per la decidida i perseverant protecció que des del principi va 

dedicar al magne projecte del seu parent Lesseps».73

Tot i així, la pompa de l’acte aviat seria substituïda per elements més durs; la 

derrota francesa a la guerra francoprussiana va provocar l’adveniment de la Ter-

cera República a França i la partença a l’exili a Anglaterra de Napoleó III i Eugènia 

el 1870, i la defunció de l’emperador el 1873. Les relacions d’Eugènia amb Lesseps 

seguirien quan aquest ja estava concentrat en el tema del canal de Panamà.74 No 

gaire més tard, el 1882, la Gran Bretanya va ocupar Egipte per protegir la seva 

71. Rodrigo Alharilla (2010), pàg. 115 i 123.
72. Diu la història que, en el cas del Caire, Lebon havia oblidat el tema fins que, quan només faltava un mes perquè acabés 

el termini que li havien atorgat per iniciar l’enllumenat, se’n va adonar i va aparèixer al Caire i «en poques setmanes 
construeix un forn prop del Palau, el connecta amb un gasòmetre mediocre, col·loca una petita canalització que 
condueix a un sol cremador de gas col·locat a l’escala del Palau del Virrei i... mostra la validesa de la seva concessió». 
Lebon et Cie. (1947), pàg. 15-16.

73. Llanos (1944), pàg. 52. Per celebrar la inauguració es va estrenar el 24 de desembre de 1871 l’òpera Aïda, de Giuseppe 
Verdi, al Teatre de l’Òpera del Jedive, al Caire.

74. Carta de la comtessa de Montijo a la seva mare, escrita a Camden Place el 14 de juny de 1879: «Ahir vaig veure a 
Lesseps; va venir a Londres amb una comissió, i marxarà demà. El desembre sortirà cap a l’istme de Panamà. N’ha 
començat l’obertura, com la del de Suez. Tindrà temps d’acabar-la? Només Déu ho sap! Tot i que encara és molt jove, 
el clima és malsà i molt diferent dels seus costums africans». Llanos (1944), pàg. 377.
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principal ruta comercial, la que unia la metròpoli amb l’Índia, a través del canal 

de Suez.

Encara el 1893, la casa de la banca Gil a París concedeix un préstec de 100.000 

francs francesos a Isabel II en el seu exili.75 La casa de banca va tancar definitiva-

ment el 1896 a causa del traspàs de Pau Gil, que en les seves últimes voluntats 

va deixar un llegat per construir un hospital a Barcelona. L’hospital desitjat es va 

aconseguir amb la construcció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, d’estil 

modernista, de l’arquitecte Lluís Domènech i Muntaner.

La creació d’una indústria

Constituïda la societat, les tasques es van iniciar a bon ritme per culminar la ca-

nalització i els fanals de gas amb què s’havien compromès en el contracte amb 

l’Ajuntament. El compromís era canalitzar 30.000 vares (equivalents a uns 24.000 

metres, aproximadament), les 22.000 inicials de les bases, més 8.000 addicionals 

afegides a la subhasta.

Gairebé immediatament van començar els problemes interns de la societat amb 

Charles Lebon. La Junta Directiva el va reprendre perquè estimava que l’empresari 

dedicava poc temps a les tasques necessàries per a la posada en marxa i desenvo-

lupament de l’activitat del gas a Barcelona, per les seves anades constants a altres 

ciutats en busca de nous negocis i noves activitats, i també per no avenir-se a do-

nar explicacions amb facilitat de les seves actuacions. Tot això comportava retards 

en els programes de desplegament del negoci i, per tant, en les conseqüències eco-

nòmiques per a la societat i en la presa del poder efectiu dels accionistes, segons 

les previsions estatutàries. Lebon justificava els retards per les conseqüències del 

bombardeig de la ciutat per l’exèrcit d’Espartero a finals de 1842.

Tot i així, Lebon esgrimia els poders que li atorgava l’escriptura fundacional, 

com s’ha comentat, que establia que: «La direcció i administració de la companyia 

i l’ús de la signatura social durant la realització de les tasques necessàries per por-

tar a terme l’empresa i fins que estiguin del tot acabades, estarà a càrrec del soci 

D. Charles Lebon, com a únic responsable».76

75. Rodrigo Alharilla (2010), pàg. 123.
76. AHFN.SCAG. Escriptura de Constitució de Societat o Contracta social i Reglament de la Societat Catalana per a 

l’Enllumenat per Gas (28-01-1843).
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La situació, amb oscil·lacions, va romandre dins aquests paràmetres, òbviament 

amb tensions i disparitat de punts de vista, com es pot veure en el document de 

56 pàgines publicat i presentat per Lebon en la Junta General de 1844, en el qual 

manifesta les seves opinions i es queixa d’intromissions de la resta dels accionistes 

en la seva feina. Diu, per exemple: «Alguns, veritables o suposats interessats en 

l’empresa del gas, tenint poca importància per al cas, que ho fossin realment o no 

[...], es reuneixen en secret conciliàbul, sense cuidar-se d’establir cap relació amb 

qui n’exerceix tota l’autoritat, a qui miren d’envoltar en una greu inculpació amb 

pretextos més o menys fonamentats, acullen amb afany verdaderament hostil, 

quantes veus atemptatòries al seu honor es fan circular».77

L’evolució dels consums era relativament lenta; el 30 de juny de 1844, pràcti-

cament divuit mesos després de la constitució de la societat, s’havien aconseguit 

tenir contractats 1.258 llums, 507 dels quals corresponien a l’enllumenat públic i 

només 751, a l’enllumenat particular. La lentitud de l’evolució es pot atribuir a dife-

rents motius: per una banda, era impossible fer clients si no s’hi instal·laven abans 

les canalitzacions, que avançaven lentament pels carrers de la ciutat; d’altra ban-

da, Lebon era més un aconseguidor de concessions que després transferia a una 

empresa creada ad hoc, la qual li retribuïa amb accions de la nova societat, que un 

empresari preocupat pel creixement del seu negoci; tampoc era fàcil convèncer els 

barcelonins de l’època perquè canviessin els seus costums; i finalment, l’èmfasi en 

aquests temps de Lebon pel projecte de València tampoc ajudava.

Malgrat tots els problemes i dificultats, i les dissensions internes, finalment l’1 

de juliol de 1846 es va aconseguir culminar l’acompliment dels compromisos amb 

l’Ajuntament, en assolir les vares prescrites de les canalitzacions instal·lades per la 

societat.

Durant aquests anys la Junta Directiva es renovava cada any per elecció el dia 

de la celebració de la Junta General d’Accionistes. No obstant això, el president te-

nia una elevada estabilitat: l’advocat Ramon Adzerias, domiciliat al carrer d’Avinyó, 

n. 16, va substituir l’arquitecte Fèlix Ribas i, posteriorment, el 1847, aquest últim

tornaria a la presidència (quadre 11).

En un altre ordre de temes, i com a situació precursora dels esdeveniments 

que es produirien més endavant, la família Gil, fossin quines fossin les motivacions, 

es va allunyar una mica de la societat el 1845, en renunciar Josep Gil Serra al seu 

77. Lebon (1844), pàg. 19. L’opuscle començava amb la citació llatina: Res, non verba, que es pot traduir per: Fets, no 
paraules, que exhibeix clarament el tarannà i l’enfocament de la realitat de Charles Lebon.
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càrrec d’administrador. El va substituir l’agent de Caixa, Pere Farran, a qui, al seu 

torn, va substituir Juan de Pérez com a nou agent de Caixa.

Josep Mansana Dordan, que a partir de 1877 seria director gerent de la soci-

etat per molts anys, va començar a treballar-hi en aquesta època, concretament 

el 1845. Les seves capacitats devien ser evidents, ja que quan el 1847 l’agent de 

Caixa se’n va anar a una altra feina, l’administrador Farran va proposar a la Junta 

Directiva el nomenament de Mansana per al càrrec; la Junta, però, va considerar 

que «la seva joventut el privava del caràcter de maduresa que convenia a un em-

pleat de la seva classe, en una societat de la naturalesa de la del gas»,78 i va nome-

nar Ignasi Alaban. El temps de Josep Mansana arribaria una mica més endavant; li 

faltaven trenta anys.

S’ha dit que el gas a Barcelona va aparèixer gairebé abans de tot. Un exemple 

podria ser la constitució a Barcelona el 1847 de la Junta de Fàbriques, òrgan de 

pressió de la ja potent burgesia industrial catalana que, amb el temps, es trans-

formaria en Foment del Treball, màxim òrgan de representació de la patronal 

catalana encara avui en dia. El gas havia encès els seus primers fanals cinc anys 

abans (quadre 12).

78. AHFN.SCAG. Junta Directiva (15-06-1847).

Quadre 11. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Presidents Junta Directiva 
(1843-1864)

President Període

Fèlix Ribas 1843-1844

Ramon Adzerias 1845-1846

Fèlix Ribas 1847-1864

Font: AHFN. SCAG. Junta Directiva (1843-1864).

Quadre 12. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Llums contractats (1844-1849)

Tipus d’enllumenat Nombre de llums
30-06-1844

Nombre de llums
01-07-1849 Augment

Enllumenat públic 507 698 191

Enllumenat particular 751 7.027 6.276

TOTAL LLUMS 1.258 7.725 6.467

Font: AHFN.SCAG. Memòria llegida en l’Assemblea General d’Accionistes (1850 i 1857).
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Finalment, el creixement havia arribat ja amb la canalització acabada i la fà-

brica en bon funcionament, amb una progressiva acomodació dels ciutadans a 

la nova llum, la llum de gas. En el quinquenni 1844-1849 els llums particulars ja 

s’havien multiplicat per deu, mentre que l’enllumenat públic havia crescut, però 

només un 37¤%. Que Lebon hagués trencat amb els seus socis de València el 1846 

i abandonat aquell projecte segurament també havia tingut la seva petita o gran 

incidència en el resultat. Barcelona era una gran ciutat i encara li quedava molt per 

créixer a l’enllumenat per gas, principalment al particular, i amb el temps aquesta 

serà la raó de la subsistència de la Societat Catalana.

Gil i Lebon a Madrid, València i Cadis

En els primers anys d’actuació de la nova Societat Catalana per a l’Enllumenat 

per Gas (1843-1846) hi va haver moviments importants en altres ciutats per a la 

implantació de l’enllumenat per gas, promoguts en els seus inicis pels mateixos 

personatges que actuaven a Barcelona, encara que no sempre amb el mateix tipus 

de combinacions.

Lebon i Gil a Madrid (1843)
A Madrid,79 com s’ha vist, s’havia adjudicat la concessió de l’enllumenat per gas 

a José Viejo Medrano el 16 de octubre de 1833, a qui se li va donar un privilegi 

d’exclusiva per 25 anys, i se li atorgà un termini de sis anys per culminar les feines. 

Però després de subscriure el contracte, José Viejo va desaparèixer durant cinc 

anys, bloquejant l’actuació de l’Ajuntament amb el seu dret d’exclusiva. No va 

reaparèixer fins al 18 de desembre de 1838, quan, després de donar les explicacions 

oportunes, va subscriure un nou contracte pel qual va tornar a començar el termini 

de sis anys, fins a 1844, per efectuar les tasques encomanades i, immediatament, 

es va fer fonedís una altra vegada de la ciutat.

Cap al 1842 va comparèixer a Madrid Charles Lebon, que ja havia aconseguit 

la contracta de Barcelona l’any anterior, per proposar a l’Ajuntament resoldre-li el 

problema de l’enllumenat per gas. Però el consistori va decidir no atacar l’exclusiva 

de José Viejo. Es va haver d’esperar fins al 20 de desembre de 1842 perquè tornés 

79. Simón Palmer (1989), pàg. 38-50.
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a aparèixer Viejo Medrano i, aquesta vegada, va cedir la concessió a Pablo Coll, 

que volia desenvolupar el que ell anomenava la companyia d’enllumenat públic de 

Madrid per gas.

Però Pablo Coll només va mantenir la concessió uns mesos, ja que el 6 de març 

de 1843 la va cedir a Pere Gil Serra, que representava el seu pare, Pere Gil Babot, 

Jaume Ceriola80 i Charles Lebon. Això succeïa només uns quaranta dies després de 

la constitució de la Societat Catalana a Barcelona.81

Al Madrid de l’època, el consistori del qual havia atorgat la concessió deu anys 

enrere, però ningú havia fet res per tirar endavant el projecte en tan dilatat perío-

de, la presència dels empresaris i tècnics que havien posat en marxa l’enllumenat a 

Barcelona, que s’havia inaugurat l’any anterior, es devia interpretar probablement 

com que per fi el tema avançaria.

Un problema que s’havia de superar era que l’empresari no fos espanyol. 

Carmen Simón Palmer diu: «El record de les violentes discussions que anys en-

rere havien encarat lliurecanvistes i proteccionistes porta Pere Gil a fer un seguit 

d’oferiments que no tindrien gaire explicació de no existir un corrent oposat a 

tot el que venia de fora. Hi ha per primera vegada un estranger com a empresari 

i es té previst portar enginyers francesos; per això s’indica que aquests no faran 

les seves feines en secret i que estaran disposats a ensenyar de forma gratuïta 

els tècnics que determini l’Ajuntament. Asseguren també que els aparells espa-

nyols tindran preferència sempre que el seu cost no excedeixi en un 10 o 15¤% els 

d’importació».82

Però la visió va durar només uns dos anys, ja que el 12 de desembre de 1845 

Pere Gil va tornar a Lebon els 63.185 rals de billó que havia lliurat dels 200.000 a 

què s’havia compromès. Posteriorment, va comunicar a l’Ajuntament que havia 

arribat a un acord per cedir la contracta, en nom del seu pare i de Jaume Ceriola, 

a Edward O. Manby i William Partington, representants d’una companyia de capi-

talistes anglesos, francesos i espanyols, cessió que es va signar definitivament el 

20 de febrer de 1846.

80. Jaume Ceriola era un banquer d’origen català instal·lat a Madrid que feia negocis amb el grup de José de Salamanca i 
del duc de Riansares, espòs morganàtic de Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies, mare d’Isabel II. Era també el sogre 
de Nazario Carraquiri, un dels més significatius components del grup.

81. L’escriptura corresponent es va subscriure el 26 de juny de 1843.
82. Simón Palmer (1989), pàg. 46.
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El nou titular seria la Sociedad Madrileña para el Alumbrado por Gas a Madrid, 

creada amb un capital de 12 milions de rals de billó, el doble que la Societat Cata-

lana, i amb una Junta Consultiva i Provisional de la societat formada per: José de 

Salamanca, Pedro Surra i Rull, Mariano Carsi, José Buschenthal i Nazario Carraqui-

ri, que n’era el president.83

Lebon i José Campo a València (1843)
En el cas de València, l’actuació la va fer Lebon en solitari. Va intentar repetir el 

model de Barcelona, però amb altres accionistes, i va fer desplaçar també els engi-

nyers francesos que, teòricament, estaven treballant en l’explotació de Barcelona, 

fet que va provocar tensions amb la Junta de la Societat Catalana, que considerava 

negativament els desplaçaments constants del seu empresari a València. Lebon, 

que era un personatge de caràcter fort i amb manifestacions d’una certa violència, 

va reaccionar de mala manera a les crítiques i es va produir una situació d’enfron-

tament personal que va romandre durant anys.

En aquest cas, la dinàmica va funcionar acceleradament: el 18 de març de 1843, 

Charles Lebon juntament amb J. Lecocq ja havien aconseguit el contracte d’en-

llumenat per gas amb l’Ajuntament de València. Tot just dos mesos després de la 

constitució de la societat de Barcelona, Lebon estava amb Pere Gil a Madrid i amb 

altres socis a València. Els treballs a València es van posar en marxa ràpidament 

i l’enllumenat es va inaugurar el 9 de octubre de 1844. Les queixes de la Societat 

Catalana estaven més que fundades.84

La Societat Valenciana per a l’Enllumenat de València es va constituir el 30 

d’octubre de 1844 amb un capital de 1.200.000 rals de billó. El càrrec de banquer 

de la societat el va assumir José Campo85 (quadre 13).

Tots els personatges eren coneguts: Lebon i Lecocq eren els que havien acon-

seguit la concessió; José Campo, el rellevant financer local; Hipólito Flury, el cònsol 

francès a València; Antoni Tintó, accionista en la constitució i secretari de la Junta 

Directiva de la Societat Catalana; Carlos Karsniki, l’enginyer polonès que va par-

ticipar en la constitució de la Societat Catalana i que va ser designat per Lebon 

com el responsable tècnic de Barcelona, que en molt poc temps es va desplaçar a 

83. En definitiva, una de les millors representacions possibles del que Àngel Bahamonde va nomenar en el seu moment 
com la burgesia especuladora madrilenya. Bahamonde i Toro (1978), pàg. 27-38.

84. García de la Fuente (1984), pàg. 78-88.
85. José Campo era l’alcalde de València i el gran financer de la ciutat amb interessos en el comerç, el sector navilier, tots els 

serveis públics i també en societats de crèdit i caixes d’estalvis; va rebre en el seu moment el títol de marquès de Campo.
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València per exercir la mateixa funció; Léger Marchessaux, l’enginyer francès que 

va substituir Karsniki a Barcelona, però que casualment també era a València, i 

finalment, Emilio i Napoleón Lebon, familiars de Charles Lebon.

Un fet rellevant per a aquesta història va ser la constitució a Madrid el 20 de 

juny de 1846 de l’Empresa General Peninsular para el Alumbrado por Gas, durant 

l’eufòria de 1846-1847 de la creació d’infinitat de societats a la Borsa de Madrid, 

poques de les quals van superar els 18 mesos d’existència, desaparegudes en l’es-

piral de la crisi especulativa generada. La Peninsular tenia dimensió i presència, es 

va crear amb un capital de 50 milions de rals de billó i els seus socis fundacionals 

van ser: William Partington i Edward O. Manby, dos experts anglesos de la indús-

tria del gas, juntament amb José de Salamanca, Mariano Carsi, José Buschental i 

Nazario Carraquiri, estructura molt propera a la de la societat de Madrid, però amb 

l’objectiu precisament de fer negocis a la península, fora de la capital.86

L’activitat de València va tenir problemes en poc temps de desenvolupament 

de l’activitat i de relació entre Charles Lebon i José Campo, de manera que, final-

ment, es va acordar vendre-la a la Peninsular. L’operació es va executar el 27 de 

novembre de 1846, i així va acabar la primera experiència de Lebon a València. Més 

endavant, després de la defunció de José Campo a finals del segle XIX, tornaria a 

la ciutat.

86. Fàbregas (2003), pàg. 15-16.

Quadre 13. Societat Valenciana per a l’Enllumenat de València. Accionistes inicials (1844)

Accionista Participació (rals de billó)

Charles Lebon 200.000

Julio Lecocq 200.000

José Campo 200.000

Hipólito Flury 100.000

Antoni Tintó 100.000

Carlos Karsniki 100.000

Léger Marchessaux 100.000

Emilio Lebon 100.000

Napoleón Lebon 100.000

TOTAL 1.200.000

Font: García de la Fuente (1984), pàg. 84-85.
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La Catalana i Lebon a Cadis (1845)
Pel que fa a Cadis, els moviments van començar uns dos anys més tard, el 1845. 

L’Ajuntament, després d’estudis i reflexions, va convocar una subhasta per adjudi-

car la contracta de l’enllumenat per gas de la ciutat que es va celebrar el 30 d’abril 

de 1845 i a la qual es van presentar sis licitadors, bàsicament francesos i angle-

sos.87 Curiosament, un dels licitadors era Charles Lebon, representant la Societat 

Catalana. També hi havia François Reynaud, que havia estat l’opositor a Lebon a la 

subhasta de Barcelona de 1841, encara que, com ja s’ha explicat, havien coordinat 

els seus interessos. I el grup britànic de John Burnett Stears, actiu en el sector des 

de 1837 i amb un bon nombre de fàbriques de gas a França i Itàlia.88 No obstant 

això, el guanyador del concurs va ser el britànic Diego Federico Gregory, que, 

posteriorment, va estar relacionat amb el negoci del gas de Sevilla.

No es coneixen amb exactitud tots els moviments que es van fer, però sí que 

hi ha registrat que, el 1846, al cap de pocs mesos, els titulars de la concessió de 

Cadis eren Lebon, Grafton i Goldsmidt. En definitiva, en algun moment el titular 

anglès la va transferir, o potser ja s’havia presentat al concurs com a testaferro de 

Lebon. Òbviament, la Societat Catalana havia desaparegut; Lebon representava 

majoritàriament els seus interessos i no els dels seus socis de Barcelona. La situa-

ció tindria molt poca continuïtat: el mateix any de 1846 la concessió va tornar a ser 

traspassada, aquesta vegada a Waterton & Cie. I, al final, va ser transferida, el 1847, 

a l’Empresa General Peninsular de Alumbrado por Gas.89

El final d’una etapa
Després d’uns anys d’activitat frenètica de Charles Lebon a Espanya (1841-1846), el 

balanç de la seva activitat no era gaire satisfactòria. A Barcelona estava enfrontat 

amb la família Gil, i en els casos de Madrid, València i Cadis, s’havia hagut de reti-

rar per diferents circumstàncies. Durant aquest període, Lebon s’havia centrat en 

Espanya i no havia desenvolupat més activitat a França que el manteniment de la 

seva fàbrica de Dieppe. L’única excepció havia estat l’obtenció de la concessió de 

l’enllumenat públic de la ciutat d’Alger el 1844,90 que encara funcionava amb oli i 

que trigaria encara uns quants anys a poder fer-ho per gas.

87. Fernández-Paradas (2015), pàg. 37-39.
88. Fàbregas (2003), pàg. 104-105.
89. Fernández-Paradas (2015), pàg. 49-50.
90. Algèria mai no va tenir la categoria administrativa de colònia, era un departament de França com qualsevol altre.
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En aquells moments, Lebon va detenir temporalment la seva atapeïda agenda 

de nous projectes. Es poden apuntar alguns elements que indubtablement van 

tenir la seva incidència en el canvi d’orientació:91

— La crisi econòmica i social que s’estava produint a França des de 1845, antece-

dent de les revolucions de 1848: descens de la producció agrícola, tancament de 

fàbriques, augment del nombre de persones sense feina, fenòmens de pobresa 

i fam.

— Crisi política amb el qüestionament del rei Lluís Felip a França, que acabaria 

amb la seva abdicació i la proclamació de la Segona República el 1848. S’ha de 

recordar l’activa participació de Charles Lebon en la proclamació del monarca 

el 1830.

— El model aplicat per Lebon a Espanya, al qual aportava les concessions i la gestió 

i esperava que inversors locals contribuïssin amb els diners necessaris, havia evo-

lucionat cap a discussions sense fi sobre la seva gestió, l’acompliment de terminis, 

la qualitat de les instal·lacions, etc. Potser era necessari aturar-se i reflexionar per 

dissenyar un nou model de negoci.

— L’aparició de grans societats, d’una dimensió i potència desconegudes, capaces 

d’aconseguir-ne el finançament en el mercat borsari, com la Madrileña i la Peninsu-

lar, amb una gran capacitat d’incidència política del seu grup impulsor, de l’entorn 

de José de Salamanca, i amb equips tècnics anglesos capacitats per desenvolupar 

la seva missió.

— L’inici de la crisi financera a Espanya, amb greus conseqüències en el mercat fi-

nancer i empresarial, produïdes per una etapa de molta especulació.

Durant uns anys l’únic moviment de Lebon a Espanya va ser la gestió de l’acti-

vitat de l’explotació de Barcelona.

La Borsa i la Llei de societats

La Borsa de Madrid s’havia creat oficialment el 1831 i, inicialment, només s’hi cotit-

zaven títols de deute públic. Barcelona no va tenir Borsa oficial fins a l’any 1915, en 

91. Fàbregas (1989a), pàg. 5-6.
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ple segle XX. Tot i així, el centre de l’activitat industrial i financera del país estava en 

aquesta època d’industrialització a Barcelona; la necessitat crea l’instrument i es 

va anar consolidant un mercat no oficial de valors, amb diferents denominacions, 

conegut finalment com a Mercat Lliure de Valors de Barcelona, que va consolidar 

la seva presència quan va publicar les seves cotitzacions, característica fonamental 

d’un mercat organitzat.

La Junta de Govern del Col·legi de Corredors Reials de Canvis de Barcelona 

publicava el Registre de Cotitzacions de Preus i Canvis, on van aparèixer per pri-

mera vegada títols de renda variable el 17 de febrer de 1846; hi figuraven en aquell 

moment només vuit societats: Banc de Barcelona, Camí de Ferro de Sant Joan de 

les Abadesses, Companyia Catalana General d’Assegurances Marítimes, General 

de Crèdit a Espanya, Barcelonesa d’Assegurances Marítimes, Navegació i Indústria, 

Societat Minera El Veterano i Enllumenat per Gas de Barcelona. Aquesta última 

corresponia, evidentment, a la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas.

L’aparició pública de les primeres cotitzacions es va fer el 21 de desembre 

de 1851 al Diari de Barcelona; a més a més dels coneguts títols del deute públic, hi 

apareixien cotitzades les acciones de quatre companyies: Societat Catalana per 

a l’Enllumenat per Gas, Banc de Barcelona, La Maquinista Terrestre i Marítima i 

L’Espanya Industrial.

Per tant, la Societat Catalana va ser una de les vuit primeres societats a cotitzar 

en la Borsa de Barcelona quan es va iniciar el 1846 i és l’única que continua amb 

la seva activitat empresarial avui en dia; segueix dedicada al gas i també a l’elec-

tricitat, encara que no específicament a l’enllumenat per gas des de fa molts, però 

molts anys (quadre 14).

Els anys següents van sorgir moltes petites companyies locals dedicades a 

l’enllumenat per gas a Catalunya, però no tenien dimensió per cotitzar als mercats. 

Sí que ho farien societats amb una certa rellevància i continuïtat com La Propaga-

dora del Gas o L’Energia, i també societats amb un cert component d’oportunitat 

i curt recorregut com la Societat de l’Enllumenat d’Espanya i Portugal o, també, el 

Gas Rico i el Gas Aerogen.92

La Llei de societats anònimes de 1848 va aparèixer com a reacció a la intensa 

crisi financera sobrevinguda en els anys anteriors, durant els quals, en un de-

terminat moment, els especuladors, els agiotistes en l’argot de l’època, havien 

92. Hortalà (2004), pàg. 69-72.
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descobert que, si es constituïa una societat per accions amb l’objecte social més 

bigarrat, es podien fer uns papers anomenats accions que es podien vendre en el 

mercat promovent increïbles rendiments a l’empresa que es volia iniciar. Mentre la 

confiança dels inversors persistia, el cicle podia continuar, però quan les primeres 

societats creades amb aquests plantejaments haurien ja d’haver aconseguit algun 

benefici i, en canvi, començaven a aparèixer pèrdues importants i continuades, 

la confiança del mercat desapareixia i aleshores s’enfonsaven totes les societats 

construïdes en les mateixes bases, i el terror s’apoderava del mercat. Això és el que 

havia passat a Madrid el 1846-1847.

Entre les societats amb problemes hi havia la Sociedad Madrileña para el Alum-

brado por Gas a Madrid, que l’11 d’abril de 1848 va celebrar una junta d’accionistes 

on es va comunicar que el marquès de Salamanca havia fugit d’Espanya i que la 

societat estava pràcticament en fallida; llavors es van haver de substituir els direc-

tors anglesos per experts espanyols: Melitón Martín de Bartolomé i, posteriorment, 

Gregorio López Mollinedo, que van aconseguir mantenir la situació fins a l’adquisi-

ció definitiva, anys més tard, el 1856, per la societat espanyola del Crédit Mobilier 

francès.93

93. Fàbregas (2012d), pàg. 46-47.

Quadre 14. Mercat Lliure de Valors de Barcelona. Societats de gas cotitzades (1846-1913)

Societat Inici cotització Final cotització Situació 1913

Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas 1846 1912 —

Catalana de Gas i Electricitat, S.A. 1912 — Listed

La Propagadora del Gas, S.A. 1854 1859 —

La Propagadora del Gas, S.A. 1876 1912 —

Enllumenat d’Espanya i Portugal 1882 1885 —

Gas Rico 1882 1882 —

Gas Aerogen 1901 1901 —

General d’Enllumenat per Acetilè 1901 1903 —

General d’Enllumenat per Acetilè 1908 — Listed

Enllumenat de Poblacions 1903 1911 —

L’Energia, enllumenat i calefacció de Sabadell 1907 — Listed

Font: Hortalà (2004), pàg. 69 i elaboració pròpia.
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L’Empresa General Peninsular para el Alumbrado por Gas també tenia proble-

mes. Havia començat la seva davallada el 1847, amb la reclamació de l’Ajuntament 

de València, perquè acomplís estrictament la contracta i, posteriorment, va patir 

l’embargament preventiu de la fàbrica de València pels accionistes de l’antiga So-

cietat Valenciana en no cobrar els terminis acordats de la seva venda. Finalment, 

la Peninsular va entrar en un procés de liquidació que va acabar en fallida el 1855. 

La societat va vendre la fàbrica de Cadis el 1852, la de València el 1855, i va desa-

parèixer a continuació.94

El 28 de gener de 1848 es va publicar la Llei de Societats Anònimes, la primera 

llei sobre les societats per accions a Espanya que les considerava un assumpte 

clarament perillós. La nova legislació era conseqüència dels excessos fets princi-

palment en el mercat de Madrid els anys anteriors, quan es van crear les societats 

per accions a centenars, amb un mínim capital desemborsat pels seus promotors i 

amb els més inaudits objectes socials, apel·lant a l’estalvi públic en un clima forta-

ment especulatiu. En molt poc temps, només uns mesos, va començar a produir-se 

una desfeta total, amb un importantíssim nombre de liquidacions accelerades i 

fallides, en començar a topar els somnis venuts amb les realitats empresarials. És 

l’època que alguns historiadors han batejat com l’època de la burgesia especula-

dora madrilenya, l’època del marquès de Salamanca.

Com a conseqüència, i cal recordar que ja era la Dècada Moderada, es va 

publicar una Llei de Societats Anònimes el 1848, clarament restrictiva, que exigia 

que cada societat que volgués constituir-se havia de ser aprovada per la reina 

mitjançant reial decret publicat a la Gaceta de Madrid. A més a més, s’havia de 

fer el mateix tràmit per a les societats ja existents si desitjaven continuar la seva 

activitat. També regulava que, per a una millor visibilitat pública i control, totes 

les societats per accions haurien de cotitzar necessàriament a les borses de va-

lors (quadre 15).

La solució del Govern per donar més serietat al mercat estava bé per acotar 

els agiotistes, però no va servir massa per al desenvolupament industrial del país, 

com indiquen les xifres. El control de la nova llei tampoc va aportar el dinamisme 

comercial i industrial necessari; va tenir l’únic avantatge que, a partir de la seva 

promulgació, va ser possible conèixer amb precisió el nombre de societats anòni-

mes existents a l’Espanya de l’època.

94. Fàbregas (2003), pàg. 15-18.
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Un país amb unes quaranta societats per accions de 1859 a 1866 significava 

que no era extraordinàriament dinàmic, en comparació amb els d’industrialització 

més avançada en el context europeu. Sí que cal remarcar que al voltant d’un 60¤% 

del capital social de les societats per accions existents a Espanya estava domici-

liat a Barcelona, realment centre industrial de la nació durant aquells anys. En el 

conjunt del país el 1859, una de cada cinc societats existents era de fabricació de 

gas, vuit sobre un total de quaranta-set societats, dues de les quals es trobaven a 

Barcelona.

La Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas, sense els problemes patits 

per altres companyies, es va adaptar a la nova llei i va ser autoritzada per un Reial 

decret de 22 de juny de 1849 perquè pogués continuar les seves operacions.95 Cal 

remarcar la situació increïblement rellevant de la Societat Catalana el 1866, quan 

amb 3 milions de pessetes de capital desemborsat representava el 5¤% del total del 

capital desemborsat per totes les societats anònimes del país.

L’aparició de les companyies de gas entre les societats per accions a Espanya, 

mentre estaven vigents les regulacions de la Llei de societats de 1848, va afectar 

vuit companyies, que van ser les més antigues, les més tradicionals i les més grans 

de les societats de gas promogudes aleshores a Espanya. Totes elles, excepte les 

companyies d’Oviedo i Palma de Mallorca, amb el temps les acabaria adquirint la 

Societat Catalana, amb els seus diferents noms fins a l’actual de Naturgy. A meitat 

del segle XIX, les societats més petites eren normalment societats comanditàries 

no afectades per les noves regulacions establertes (quadre 16).

95. «Oído el Consejo real, Vengo en conceder Mi Real autorización a la sociedad titulada “Catalana del alumbrado de gas”
para que pueda continuar en las operaciones propias de su instituto.» Reial decret de 22 de juny de 1849 (Gaceta de 
Madrid, 29 de juny de 1849).

Quadre 15. Societats industrials per accions existents a Espanya (1859-1866)

Domicili social
Nombre de societats Capital nominal (milions de pessetes)

1859 1866 1859 1866

Barcelona 25 15 59,5 41,0

Madrid 11 8 35,0 13,8

Resta d’Espanya 11 16 5,3 11,7

TOTAL 47 39 99,8 66,5

Font: Tortella (1973), pàg. 377-380 i elaboració pròpia.

71La Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas



En el context industrial del país de 1859, les principals societats industrials or-

denades pel seu capital nominal eren la Compañía General de Minas de España, 

L’Espanya Industrial, La Fabril y Comercial de los Gremios de Madrid, La Maquinis-

ta Terrestre i Marítima i La Fabril Cotonera. En definitiva, tèxtil, mines i gremis. Per 

trobar empreses de gas en aquesta classificació s’havia d’anar fins al lloc 19, on 

apareixia la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas i, a continuació, el lloc 24 

de La Propagadora del Gas (quadre 17).

Quadre 16. Societats industrials d’Espanya. Companyies de gas (1859-1866)

Societat Ciutat Data Reial 
autorització

Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas Barcelona 22-06-1849

La Propagadora del Gas Barcelona 03-05-1854

Gas Reusenc Reus 04-07-1856

Societat Tarragonina per a l’Enllumenat per Gas Tarragona 22-03-1859

Societat de l’Enllumenat de Gas de Palma de Mallorca Palma de Mallorca 13-04-1859

Societat Comanditària González, Alegre, Polo i Cia. Oviedo 21-09-1859

Madrileña del Alumbrado y Calefacción por Gas Madrid 01-02-1865

Gas de Sevilla Sevilla 20-05-1866

Font: Institut Nacional d’Estadística (1859-1866): Anuaris. Madrid: INE.

Quadre 17. Rànquing de societats industrials. Espanya (1859)

Rànquing Societat Província Capital nominal 
(milions de ptes.)

1 Compañía General de Minas de España Madrid 15,00

2 L'Espanya Industrial Barcelona 12,50

3 Fabril y Comercial de los Gremios Madrid 7,50

4 La Maquinista Terrestre y Marítima Barcelona 5,00

5 La Fabril Algodonera Barcelona 3,50

— — — —

19 Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas Barcelona 1,50

24 La Propagadora del Gas Barcelona 1,50

Font: Institut Nacional d’Estadística (1858): Annuari. Madrid: INE, pàg. 365-369.
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Una nova gerència: Josep Gil

Passats els primers anys de la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas, cul-

minada la posada en funcionament de la fàbrica i desplegades les canalitzacions 

inicials, com s’ha indicat, va començar un llarg procés de discussions entre els dos 

principals promotors de la societat: Lebon i la família Gil. Les discrepàncies van 

començar a causa de la gairebé immediata desaparició de Lebon per promocionar 

la seva fàbrica de València, per la qual cosa no dedicava el temps adequat a la de 

Barcelona en els seus primers moments, fet que va provocar una gran preocupació 

a la família Gil.

Amb el temps, la pugna, en lloc de suavitzar-se, es va anar enrarint a causa 

d’elements addicionals, com la mala qualitat dels materials utilitzats per construir 

les retortes de la fàbrica, que va obligar a renovar-les pocs anys després de la seva 

construcció inicial, amb el consegüent dispendi econòmic. La situació es va com-

plicar definitivament quan l’empresari no va poder complir el que havia promès 

pel que feia als resultats econòmics i interessos de la societat. Un altre element 

que s’ha de tenir en compte era que la família Gil, amb el temps que havia passat 

i la seva implicació en la societat, havia començat a conèixer el negoci i el desen-

volupament de l’activitat.

D’altra banda, Charles Lebon havia vist com els seus esforços per desenvolupar 

nous negocis a Espanya no havien avançat per diferents circumstàncies, com van 

ser els casos de Madrid, València i Cadis. I havia tornat a França per intentar resol-

dre els problemes que hi tenia, i també per crear nous marcs de referència que el 

permetessin avançar. El seu gran problema era l’organització, gestió i finançament 

dels seus negocis, que no estaven al mateix nivell que la seva capacitat com a 

emprenedor.

Finalment, el 23 de març de 1847, Charles Lebon va crear el que seria el seu 

gran instrument: la Compagnie Centrale d’Éclairage par le Gaz, Lebon et Cie., com 

a societat comanditària per accions, amb un capital d’1.200.000 francs,96 amb ell 

mateix com a gerent i uns quants socis comanditaris, com Bayle i Marchessaux.97 

96. Lebon et Cie. (1947), pàg. 43. La societat comanditària per accions reunia dos tipus de socis: socis col·lectius o gerents, 
que administraven la societat i eren responsables solidaris i il·limitats de les seves actuacions, i socis comanditaris, 
que invertien un capital i només responien fins al límit d’aquesta aportació.

97. Marchessaux va ser qualificat per la història de la companyia Lebon en la constitució de la societat d’amic de Charles 
Lebon, i era en aquella època el responsable tècnic de la fàbrica de Barcelona. Se l’ha vist actuar a València. Addi-
cionalment, el 1846 va aconseguir la concessió de l’enllumenat per gas d’Honfleur, a França, concessió que va ser 
aportada a la nova societat el 1847. Lebon et Cie. (1947), pàg. 155.
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A aquesta companyia s’anirien aportant amb el temps les concessions que es 

poguessin aconseguir i es dedicaria a administrar les explotacions existents, i co-

titzaria a la Borsa de París, assegurant un camí de finançament.

D’altra banda, passades les dificultats de les inversions i l’arrencada del mercat, 

la Societat Catalana començava a ser conscient de les seves possibilitats. A la 

Memòria presentada en l’Assemblea d’Accionistes el 15 de gener de 1848 es deia: 

«Senyors: després de les moltes dificultats superades i de greus embulls superats 

durant els primers anys d’existència de la societat, aquesta ha assolit per fi els 

principis d’una situació menys incòmoda i que en breu serà favorable sota tots els 

conceptes. Tràmits són aquests pels quals passen encara les societats que tenen 

més elements de prosperitat i de bona harmonia interior».98

Els primers anys de relació i dificultats de la societat amb l’empresari i les 

expectatives generades van portar a estudiar la possibilitat de variar el sistema 

d’administració per trobar un camí més adequat de relació, fins i tot la possibilitat 

de canviar d’empresari. Després de les oportunes discussions entre els accionistes 

a l’assemblea de gener de 1848, es va acordar «admetre el principi de variar l’ac-

tual sistema d’administració, ja fos per mitjà d’un arrendament de la fàbrica o per 

administració mixta».99

La Junta Directiva, presidida per Fèlix Ribas, va tractar la situació, i en una 

sessió celebrada el 7 de febrer de 1848, va considerar que s’havia de fer un procés 

de subhasta de les possibles propostes que calia considerar, la de l’arrendament 

o qualsevol altra que persones interessades volguessin presentar. Un detall per

a la història: a aquesta sessió de la Junta hi va assistir com a convidat el cònsol

de França a Barcelona, Ferdinand de Lesseps, que estava relacionat amb Charles

Lebon, com ja s’ha dit.100

Amb la Compagnie Centrale creada, la situació de Lebon a Barcelona, amb les 

seves discussions permanents amb la família Gil i els accionistes de la Societat Ca-

talana, va arribar a un punt de no retorn el 1848, quan va fer la proposta d’arrendar 

la fàbrica de gas de Barcelona als accionistes a canvi del pagament d’un cànon; 

aquesta era la seva estratègia habitual per anar aportant fàbriques i concessions a 

la seva recentment constituïda societat.

98. AHFN.SCAG. Assemblea General (15-01-1848).
99. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas (1849), pàg. 5.
100. AHFN.SCAG. Junta Directiva (07-02-1848).

74 1843-1854



En el termini establert es van rebre dues propostes formals:

Una de signada per Ildefons Cerdà i Léger Marchessaux des de València, pre-

sentada el 14 de juliol de 1848, que proposava formalment l’arrendament de la 

fàbrica. Marchessaux101 era un treballador de Lebon i Ildefons Cerdà, el posterior-

ment gran urbanista de Barcelona. En aquella època havia acabat la seva carrera a 

l’Escola d’Enginyers de Camins i Ports de Madrid (1841) i estava començant la seva 

activitat professional, sense haver iniciat encara la seva també important trajectò-

ria política dins el partit progressista.

I una altra de l’antic administrador de la societat, Josep Gil Serra, presentada el 

31 de gener de 1849, que proposava un sistema d’administració mixta, el que avui 

en dia s’anomenaria un contracte de gerència.

En definitiva, un proposava desenvolupar l’activitat, apropiar-se’n dels beneficis 

i, a canvi, pagar un cànon, mentre que l’altre proposava ser retribuït per la seva 

gestió i que els beneficis fossin per als accionistes.

La pugna va ser forta i de nivell; òbviament, darrere d’Ildefons Cerdà hi havia 

Lebon i, d’altra banda, darrere de Josep Gil hi havia la família Gil amb tota la seva 

potència econòmica. Si l’enfrontament de la societat amb Lebon havia estat greu, 

l’enfrontament dels realment fundadors de la societat Gil i Lebon encara havia 

estat pitjor al llarg dels anys. En aquesta època Josep Gil era membre de la Junta 

Directiva de la societat i va dimitir per poder presentar la seva oferta.

Finalment, l’Assemblea General d’Accionistes de la Societat Catalana del 15 

de març de 1849 va decidir, després d’analitzades les propostes,102 seleccionar 

l’oferta de Josep Gil Serra per un no discutible 87¤% dels vots (455 vots a favor de 

101. Léger Marchessaux era l’enginyer francès de l’equip de Lebon, responsable tècnic de les instal·lacions a Barcelona 
de la Societat Catalana. També havia acompanyat Lebon en la seva activitat en el gas de València i en la constitució 
de la Compagnie Centrale. La retirada de Lebon de València el 1846 va coincidir amb la promoció a la ciutat de la 
Societat de Conducció d’Aigües Potables, per resoldre l’avituallament d’aigua a València. Els projectes tècnics es 
van encarregar a Ildefons Cerdà —enginyer de camins que després dissenyaria l’Eixample de Barcelona— i a Léger 
Marchessaux. Les feines van culminar amb la captació del riu Túria, a Manises, i el transport i la distribució a la ciu-
tat, així com la construcció d’un important dipòsit per a 9.000 metres cúbics d’aigua, tot això inaugurat el 1850. Al 
dipòsit actualment hi ha el Museu d’Història de València. És en aquest context de relació que Cerdà i Marchessaux 
van presentar conjuntament una proposta d’administració a la Societat Catalana, representant interessos de Charles 
Lebon.
En fracassar Lebon en els intents de seguir dirigint la Societat Catalana, es va produir la substitució com a responsable 
tècnic de Marchessaux per l’anglès William Richards el 1848.
Marchessaux va ser també el responsable, el 1852, de la posada en funcionament de l’explotació de l’enllumenat per 
gas de Niça, territori que encara formava part del Regne de Sardenya. Finalment, com a tècnic, va dissenyar un dels 
primers comptadors hidràulics de gas el 1852. Arroyo (2000), pàg. 56; Lebon et Cie. (1947), pàg. 43 i 222; Moyano i 
Thomas (2016), pàg. 127-131.

102. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas (1849), pàg. 1-9.
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525 presents). Els accionistes van valorar més la serietat de Josep Gil, de la Junta 

Directiva, les rendibilitats assegurades i les garanties atorgades pel seu pare, amb 

finques i rendes, de l’adequat compliment de les seves obligacions. El contracte 

d’administració mixta es va subscriure el 27 de maig de 1849, i en va iniciar el re-

corregut l’1 de juliol següent, amb una durada inicial de deu anys.103 Això implicava 

que Lebon, que ja el 1846 havia trencat amb els seus socis de València i de Cadis 

i havia desaparegut de les respectives ciutats, era apartat com a empresari del 

gas de Barcelona el 1849. La primera experiència espanyola de Lebon va acabar, 

doncs, amb un èxit com a emprenedor i un fracàs com a empresari. Tornaria a les 

seves bases a França, encara coincidint amb els difícils moments de la Revolució 

Francesa de 1848, i la implantació de la Segona República.

Més endavant, el 1862, tant Charles Lebon com Ildefons Cerdà tornarien a Bar-

celona per competir amb la Societat Catalana i, finalment, això provocaria una es-

tructura de servei a la ciutat amb diverses fàbriques de gas competint entre elles, 

situació molt poc usual a la resta del país.

La societat, després dels seus primers sis anys d’existència, havia aconseguit 

amb alguns problemes culminar-ne les instal·lacions i funcionava; disposava del 

contracte amb l’Ajuntament per a l’enllumenat públic i una certa penetració en 

l’enllumenat particular. El promotor Charles Lebon havia desaparegut i la família 

Gil, banquers de la societat des dels seus inicis, havia assumit la responsabilitat 

de la gestió. Els resultats econòmics esperats no s’havien assolit, per tant, s’havia 

de racionalitzar la despesa, aportar coneixements tècnics i incidir en els clients 

potencials per aconseguir el desenvolupament del negoci. En tots aquests fronts 

se centraria la gerència de Josep Gil Serra.

La societat en va adequar l’organització per funcionar amb un sistema mixt 

d’una Junta Directiva, presidida per Fèlix Ribas, i un director, que seria Josep Gil 

Serra. Per assegurar-ne el control, l’administrador, Pere Farran, es va passar a dir 

interventor i la seva missió era vigilar les actuacions del director.

L’administració de la societat estava formada en aquells moments per set per-

sones: Pere Farran, interventor; Ignasi Alaban, caixer; Josep Mansana, dependent; 

Lluís Murat, Josep Sala i Josep Navarro, inspectors, i Ramon Amigó, recaptador.

103. AHFN.SCAG. Concessió d’Administració mixta i conveni fet i signat entre la Junta Directiva i Administrativa de la
Societat de l’Enllumenat per Gas en aquesta capital; i D. Josep Gil i Serra del comerç de la mateixa (27-05-1849).
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Per tal d’assegurar la qualitat tècnica de les instal·lacions es va nomenar nou 

enginyer de la societat el britànic William Richards,104 expert de gran capacitat 

tècnica, com ho demostren els seus treballs, les seves patents, la seva capacitat 

emprenedora i les seves aportacions bibliogràfiques. Evidentment, l’enginyer an-

glès va trobar malament tota la tècnica francesa implantada a la fàbrica, des de les 

retortes fins a les canonades.

Els anys del primer contracte d’administració mixta amb Josep Gil són anys 

d’intensa activitat, creixement del mercat i beneficis. En set anys, Gil va aconseguir 

el doble de llums que Lebon en els seus sis anys de gestió,105 tant en enllumenat 

públic com particular, i amb bons resultats econòmics (quadre 18).

D’altra banda, les sinergies i la racionalització de la despesa, que podria creure’s 

que és un pensament modern en l’activitat empresarial, estava permanentment 

present en aquella època. Deia Josep Gil Serra el 1849: «Una de les principals i més 

fecundes causes dels beneficis és el sistema d’economies aplicat amb el màxim 

104. William Richards (1816-1893) era un enginyer britànic que havia adquirit la seva experiència en la Gas Light and Coke 
Company de Londres, empresa per a la qual va treballar, i es va traslladar posteriorment a Espanya. El maig de 1848, 
la família Gil el va contractar com a responsable tècnic de la Societat Catalana per substituir els experts francesos de 
Lebon. Va aconseguir diferents patents de comptadors de gas i altres utensilis, tant al Regne Unit com a Espanya. 
També va construir fàbriques de gas a Catalunya, tant per encàrrec de Josep Gil com per pròpia iniciativa, a Sabadell, 
Vilanova, Reus, Tarragona i Manresa en el període 1851-1858. El 1861 o 1862 va tornar a Anglaterra i va ser substituït 
probablement per Claudi Gil, l’enginyer de la família. En els seus últims anys es va dedicar a temes de comptadors 
de gas una altra vegada, però va acabar els dies passant dificultats econòmiques. El 1893 va escriure a la Societat 
Catalana per manifestar que es trobava en una situació precària i sol·licitar ajuda; desgraciadament el dia en què es 
va tractar la petició a la Junta Directiva va ser el mateix dia de la seva defunció. Moyano i Thomas (2016), pàg. 125, 
131, 139-141; Afgnf.Scag. Junta Directiva (12-05-1893).

105. La política de preus de venda del gas als clients particulars incloïa la possibilitat d’abonar-se per hores segons els 
encenedors instal·lats i l’horari del servei, o per comptador segons el consum efectivament realitzat. En el primer cas, 
per exemple, un encenedor circular de 12 forats amb servei fins a les 11 de la nit tenia un preu de 34 rals de billó al 
mes, i ascendia fins a 40 si el servei es volia fins a les 12 de la nit. En el cas de venda per comptador el preu s’establia 
en 75 maravedisos per cada metre cúbic, és a dir, 2,20 rals de billó el metre cúbic. Els preus corresponen a 1854. Pi i 
Arimon (1854), pàg. 296.
Les equivalències monetàries són les següents: 1 duro = 5 pessetes; 1 pesseta = 4 rals de billó; 1 ral de billó = 34 
maravedisos; 1 euro = 166,386 pessetes.

Quadre 18. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Llums contractats (1849-1856)

Tipus d’enllumenat Nombre de llums
01-07-1849

Nombre de llums
01-07-1856 Augment

Enllumenat públic 698 1.847 1.149

Enllumenat particular 7.027 20.562 13.535

TOTAL LLUMS 7.725 22.409 14.684

Font: AHFN.SCAG. Memòria llegida a l’Assemblea General d’Accionistes (1850 i 1857).
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rigor a tots els objectes sense exceptuar ni aquells dels quals, a primera vista, sem-

bla que no poden obtenir-se resultats fútils i insignificants». Un exemple d’aquesta 

filosofia va ser treure a subhasta la traginada de carbó des del port fins a la fàbrica 

de la societat; el resultat va ser que dels tres rals per carro transportat es va passar 

a dos rals, una reducció del cost del 33¤%, i això passava a mitjans del segle XIX.

Les actuacions fetes van fer possible ja en el primer any del nou sistema d’ad-

ministració mixta, el corresponent a 1849-1850, obtenir uns resultats que perme-

tien l’adequada retribució dels accionistes i de la direcció. Els ingressos provenien 

tant de l’enllumenat públic (29¤%) com, de forma més important, de l’enllumenat 

particular (56¤%) i també de la comercialització del coc (14¤%), significatiu subpro-

ducte obtingut de la destil·lació de l’hulla per produir gas. Pel que fa a les despe-

ses, les més destacades eren les matèries primeres utilitzades (67¤%), bàsicament 

carbó, i també les despeses de personal (23¤%), amb una contenció important de 

les despeses generals (4¤%), i del que modernament designaríem com a deprecia-

ció i amortitzacions (5¤%). Els resultats representaven un significant 43¤% de la xifra 

de negoci, aproximadament un 11¤% del capital social (quadre 19).

En definitiva, amb les actuacions aplicades es va aconseguir més qualitat tèc-

nica, creixement comercial, control de despeses i consecució de sinergies, i tot 

Quadre 19. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Resultats exercici 1849-1850

Duros Percentages

PRODUCTES 79.950 100

Enllumenat públic 23.175 29

Enllumenat particular 44.887 56

Venda de coc 11.324 14

Venda de quitrà 564 1

MATÈRIES i DESPESES 46.376 100

Carbó, cal, resina, argila i maons 31.297 67

Personal 10.863 23

Despeses generals 1.994 4

Deterioraments i reposicions 2.222 5

BENEFICI DE LA FABRICACIÓ 33.574

Saldo del compte de pèrdues i guanys 537

RESULTAT 34.111

Font: Pi i Arimon (1854), pàg. 294.
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això va comportar, com no podia ser de cap altra manera, una millora clara dels 

resultats econòmics. Els bons resultats i la sintonia clara entre la Junta Directiva i 

el director van conduir a la pròrroga del sistema d’administració mixta inicialment 

fins a 1859, i posteriorment en diferents trams fins a 1864, quan la pèrdua de l’en-

llumenat públic va obligar a nous plantejaments.

L’entorn de la fàbrica al barri de la Barceloneta en aquests anys havia evoluci-

onat, però encara era lluny de la vocació industrial que tindria més endavant, tot i 

que ja disposava des de 1848 d’una estació de ferrocarril, la primera d’Espanya, de 

la línia Barcelona-Mataró. Una descripció de 1854 ho explica: «Conté aquest barri 

dins dels mateixos límits, la Plaça de Toros, la Fàbrica del Gas per a l’Enllumenat 

de Barcelona, els Banys de la Casa de la Caritat, i el Forn de Vidre, una Fundició de 

ferro, l’Estació del ferrocarril, un Quarter per a infanteria, un altre per a cavalleria, 

l’Església parroquial i les Hortes de Ginebra».106

La competència: Gràcia i Sant Andreu

Els primers símptomes de competència van aparèixer a la vila de Gràcia, adja-

cent a Barcelona i de la qual havia format part, fins que el 1850 va aconseguir 

independitzar-se i crear un municipi autònom, situació que es prolongaria fins a 

la nova reunificació de 1897, que va incorporar a Barcelona pràcticament tots els 

petits municipis al seu voltant. Aquesta circumstància va ser molt rellevant per a la 

història del gas, perquè permetia considerar Gràcia com un municipi diferent del 

de Barcelona i, per tant, susceptible de tenir el seu propi contracte i concessió de 

l’enllumenat per gas a partir de 1850.

Només van passar dos anys fins que Ramon Salvadó i Serra va signar un con-

veni, el 1852, amb l’Ajuntament de Gràcia per al desenvolupament del servei de 

l’enllumenat per gas durant 25 anys al nou municipi.107

La fàbrica es va ubicar al límit del municipi, a la zona delimitada pels actuals 

carrers de Torrent de l’Olla i d’Abdó Terradas, en una àmplia zona del carrer de 

Còrsega i el seu voltant, carrer de Venus i carrer de Bruc actuals. La factoria, en 

el transcurs de la seva història, va arribar a comptar amb fins a tres gasòmetres.

106. Pi i Arimon (1854), pàg. 203.
107. Arroyo (1992), pàg. 2; Sudrià i Aubanell (2017), pàg. 45-49.
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La implantació segueix un esquema similar al de Barcelona; primer, construcció 

de la fàbrica i posada en marxa del servei i, després, promoció d’una societat per 

administrar-ho. El 1853, Ramon Salvadó, després del corresponent període d’obres i 

instal·lacions, ja va poder inaugurar l’enllumenat públic per gas de la vila de Gràcia.

La constitució de la societat, per transferir-li els actius i la concessió, es va fer 

en dues etapes al llarg del mateix any de 1853:

— El 2 d’abril es va constituir com a societat en comandita, una societat per enllu-

menar per mitjà del gas la vila de Gràcia amb un capital de 200.000 pessetes.108

— Només dos mesos després, el 4 de juny, es va constituir la definitiva societat 

anònima, La Propagadora del Gas, amb un capital idèntic al de la Societat Ca-

talana d’1.500.000 pessetes, representat per 3.000 accions de 2.000 rals de 

billó (500 pessetes). La nova societat va instal·lar el seu domicili inicialment a la 

rambla de Sant Josep, n. 27, de Barcelona, i se li va estipular una permanència 

de 25 anys.109

Els deu accionistes inicials de La Propagadora van subscriure un capital d’apro-

ximadament el 50¤% del capital nominal, amb Ramon Salvadó com a principal 

accionista, ja que controlava més del 20¤% del capital emès (quadre 20).

Immediatament, la nova societat va designar com a director gerent el seu pro-

motor, Ramon Salvadó i Serra, i en va iniciar la cotització a Borsa, circumstància obli-

gatòria per a totes les societats per accions segons la Llei de 1848. Començava amb 

empenta el desenvolupament del seu objecte social: l’enllumenat per gas a Gràcia.

La situació urbanística de l’època era d’una Barcelona encara tancada dins les 

seves muralles, que no es derruirien fins a 1858, però ja amb la inquietud del seu 

creixement, que havia provocat el 1846 un primer pla de l’Ajuntament de com 

hauria de ser l’Eixample de la ciutat. El terreny entre Barcelona i la vila de Gràcia, 

el que després seria el passeig de Gràcia, començava la seva transformació de 

camps i horts a establiments de diversió fora muralles per als barcelonins. El futur 

s’apropava.

La visió de futur de Ramon Salvadó quan va crear la companyia era evident; 

va establir com a capital social de La Propagadora el mateix que el de la Societat 

108. AHFN.LPG. Escriptura Constitució de Societat en comandita per enllumenar per mitjà del gas la vila de Gràcia (02-
04-1853).

109. AHFN.LPG. Escriptura Constitució La Propagadora del Gas (04-06-1853).
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Catalana de Barcelona, encara que Gràcia era un municipi molt més petit. La com-

panyia de Gràcia estava disposada a ser la que, des del seu petit municipi, proveís 

d’enllumenat tot el passeig de Gràcia, començant per l’establiment més emblemà-

tic de l’època: els Camps Elisis.

Els Camps Elisis era un conglomerat de gran extensió amb jardins, cafè, res-

taurant, sala de concerts, teatre i, fins i tot, plaça de toros, situat a l’actual pas-

seig de Gràcia amb el carrer de Mallorca, que representava un consum de 800 

llums. Cal recordar que el total de llums particulars subministrats per la Societat 

Catalana en l’època era al voltant de 16.000, o que l’enllumenat públic de Bar-

celona era el 1849 de 698 llums. La magnitud del projecte dels Camps Elisis era 

d’una dimensió mai vista.

La lluita pel subministrament la va iniciar La Propagadora en anunciar un 2 

d’abril que volia contractar l’enllumenat dels Camps Elisis. La reacció de la Societat 

Catalana no es va fer esperar i immediatament va obrir una negociació a pressió 

Quadre 20. La Propagadora del Gas. Socis fundadors (1853)

Accionista Capital (duros)
02-04-1853

Capital (duros)
04-06-1853

%
1853 final

Ramon Salvadó i Serra 20.000 35.000 11,7

Josep Martorell i Guitart 4.000 20.000 6,7

Jaume Baulenas i Mateu 4.000 20.000 6,7

Josep Rodríguez i Caparà — 20.000 6,7

Josep Maria Sirvent — 15.000 5,0

Antoni Rovira i Borrell 4.000 10.000 3,3

Josep Jover i Sans 4.000 10.000 3,3

Josep Rovira i Morera — 10.000 3,3

Antoni Gatell i Badia — 10.000 3,3

Ignasi Valentí i Colom — 5.000 1,7

Francesc Font Romà 2.000 — —

Josep Molas i Vallvé 2.000 — —

Total capital emès 40.000 155.000 51,7

Capital pendent d’emetre — 145.000 48,3

TOTAL ACCIONS 40.000 300.000 100,0

Font: AHFN.LPG. Escriptura Constitució de Societat en comandita per enllumenar per mitjà del gas la vila de Gràcia 
(02-04-1853), i Escriptura Constitució La Propagadora del Gas (04-06-1853).
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que va culminar en només nou dies, l’11 d’abril, amb la signatura del contracte del 

subministrament per part d’aquesta última.

Posteriorment, es va iniciar un procés de forta competència de les dues soci-

etats per aconseguir l’enllumenat i els clients del que seria l’Eixample, i més des 

de l’acord d’enderrocament de les muralles de Barcelona el 1854 i la seva execució 

quatre anys més tard. Durant anys, seguirà la lluita i la competència per subminis-

trar a l’Eixample barceloní.

Un procés similar al de Gràcia, tot i que amb menys envergadura, es va produir 

en un altre municipi independent del pla de Barcelona: Sant Andreu de Palomar. 

Allí el promotor va ser Agustí Rosa i Joval, que va aconseguir una concessió del 

governador civil «pel plantejament d’un gasòmetre al poble de Sant Andreu de 

Palomar pel termini de 20 anys».

Aquí va canviar l’ordre de les activitats bàsiques del model; no seguiria el patró 

contracte amb l’Ajuntament, construcció de la fàbrica, instal·lació de les canalitza-

cions, inauguració de l’enllumenat i, finalment, constitució de la societat. A Sant 

Andreu es va començar per constituir la societat amb un permís del governador 

civil, però sense contracte amb l’Ajuntament ni cap instal·lació. Això sí, com a Grà-

cia, la societat es va constituir en dues etapes successives:

— El 3 de setembre de 1856, es va constituir la societat en comandita: Agustí Rosa 

i Companyia, amb un capital de 80.000 pessetes i set socis, per a «l’establiment 

d’un gasòmetre i consegüent elaboració de gas en el veí poble de Sant Andreu 

de Palomar».110

— El 24 de maig de 1857, la societat en va ampliar el capital fins a 131.000 pessetes, 

i va incorporar com a nou soci Josep Guardiola.111

Pel fet de ser una societat molt més petita que la de Gràcia, el seu capital no 

va arribar al 10¤% del d’aquella, i es va constituir no com a societat per accions 

sinó com a societat en comandita, de manera que el promotor, Agustí Rosa, no 

era el principal accionista, sinó el soci que n’assumia la direcció i la gestió (qua-

dre 21).

110. AHFN.SAP. Escriptura Constitució Agustí Rosa i Cia. (03-09-1856).
111. AHFN.SAP. Escriptura Ampliació de capital i incorporació de nou soci de la societat Agustín Rosa i Cia. (24-05-1857); 

Arroyo (1998), pàg. 3.
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Després de l’oportuna negociació amb l’Ajuntament es va aconseguir subs-

criure un contracte d’enllumenat per al municipi el mateix any de 1857, amb una 

durada de 20 anys, que començaven a comptar a partir de l’any següent.

La fàbrica es va construir a la part més meridional del municipi, entre el carrer 

de Sant Adrià i el ferrocarril, no lluny del centre urbà de Sant Andreu; en algun 

moment es va arribar a disposar de dos gasòmetres. En termes actuals, la podríem 

situar, aproximadament, a la cruïlla del carrer de Sant Adrià i el carrer de Ferran 

Junoy.

Per tant, a partir de 1857 coexistien en l’actual terme municipal de Barcelo-

na tres fàbriques de gas en funcionament, cadascuna amb un àmbit de servei i 

subministrament restringit a un municipi en aquells moments independent, i que 

posteriorment van ser agregats a la ciutat de Barcelona: la de la Barceloneta de la 

Societat Catalana, la de Gràcia de La Propagadora del Gas i la de Sant Andreu de 

Palomar d’Agustí Rosa i Companyia.

Quadre 21. Agustí Rosa i Cia. Socis fundadors (1857)

Accionista Capital (duros)
1856

Capital (duros)
1857

%
1857

Joan Josep Plandolit 3.000 4.200 16

Josep Ángeles 3.000 4.200 16

Vicent Oñós 2.500 3.500 13

Agustí Rosa 2.000 3.200 12

Josep Guardiola — 3.000 11

Josep Comalada 2.000 2.800 11

Jayme Martí 2.000 2.800 11

Gabriel Falqués 1.500 2.500 10

TOTAL ACCIONS 16.000 26.200 100

Font: AHFN.SAP. Escriptura Constitució Agustí Rosa i Cia. (1856.09.03), i Escriptura Ampliació de capital i incorporació 
de nou soci de la societat Agustí Rosa i Cia. (24-05-1857).
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1855-1890
El final de l’enllumenat 
públic i el creixement 
a Espanya



Els anys de la resiliència

El període de 1855 a 1864 són anys d’una gran complexitat en els quals

apareixen problemes en totes direccions, dificultats importants que reori-

entaran la marxa de la societat:

— Problemes amb l’Ajuntament, que veia apropar-se la data de venciment de la 

contracta i se situava en una clara posició d’enfrontament amb la companyia per 

treure-li l’enllumenat públic com a mínim.

— La reaparició de Charles Lebon, però no com a promotor d’empreses de gas com 

en la seva primera experiència a Espanya, sinó com un empresari francès impor-

tant, amb una relació peculiar amb l’Ajuntament i amb Ildefons Cerdà, l’enginyer 

de camins promotor del pla de l’Eixample de Barcelona.

— El protagonisme que van adquirir els consumidors, agrupats de forma natural o 

artificial, per oposar-se a la companyia de l’enllumenat per gas. Reclamaven sobre 

els preus aplicats, amb l’estranya intenció dels seus dirigents de fer la seva pròpia 

companyia o companyies de gas.

— Finalment, totes les situacions es van tensionar i hi va haver multiplicitat de pro-

cessos judicials que van allargar els temps.

— I s’apropava perillosament el venciment de la permanència de 20 anys per la qual 

s’havia constituït l’empresa. S’havia de decidir si en el camí de perdre l’enllumenat 

públic de Barcelona se seguia lluitant i construint futur o, senzillament, s’acabava 

tot amb un cert regust de fracàs després de tant temps.

— Un període especialment difícil en molts fronts; va ser l’època de la resiliència, de 

l’afinament de la personalitat de la societat i dels seus dirigents, forjant noves línies 

d’actuació per a molts anys.

El setembre de 1857 s’acomplia el venciment del contracte d’enllumenat públic 

de la ciutat de Barcelona, del qual era titular la Societat Catalana per a l’Enllume-

nat per Gas, ja que li havia atorgat l’Ajuntament per una durada de 15 anys des de 

l’efectiva inauguració de l’enllumenat feta el 1842.

Les relacions entre la companyia subministradora i l’Ajuntament s’havien de-

senvolupat amb tota mena de situacions, donada l’extrema volatilitat de la ins-

titució municipal, que en aquells 15 anys havia vist desfilar fins a divuit alcaldes 

diferents, òbviament amb diferents personalitats i ideologies, i amb una durada 
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mitjana dels consistoris de només deu mesos. En el mateix termini la companyia 

del gas havia tingut dos gestors: Charles Lebon i Josep Gil.

A més a més, la ciutat havia canviat molt: s’havien enderrocat les muralles, es 

pensava en l’expansió per al pla de Barcelona, ja circulaven les idees del futur Ei-

xample i a la ciutat hi havia un banc i una caixa i, fins i tot, una escola d’enginyers. 

També la Societat Catalana havia crescut i s’havia desenvolupat en aquells 15 anys: 

tenia una presència i una capacitat econòmica molt diferent i no depenia només 

de la contracta de l’Ajuntament i l’enllumenat públic, ja que s’havia posat l’èmfasi 

a fer créixer els clients particulars, de manera que es va crear un mix de risc clara-

ment més estable.

La interacció entre la companyia i l’Ajuntament en l’època va ser la clàssica 

a qualsevol ciutat d’Espanya. El consistori sempre tenia queixes respecte que la 

companyia no donava el millor servei: una nit no s’havia encès un fanal, una cana-

lització no s’havia fet segons el seu calendari, la qualitat del gas i de la il·luminació 

i que els preus eren cars. Alhora, la societat subministradora sempre presentava 

també les mateixes queixes: els retards en els permisos municipals per obrir rases 

als carrers i, principalment, els problemes de cobrament del subministrament. Era 

un clàssic, a totes les ciutats la dialèctica era la mateixa, amb més o menys propor-

ció de raó o de realisme a cada costat de la negociació.

Els anys transcorreguts i l’eficiència en la gestió de la companyia titular havien, 

evidentment, suscitat nous interessos en la situació. Tot això va convergir el 1855 

quan es van començar a notar les tensions,112 per una part, per l’interès de la so-

cietat a prosseguir amb un nou contracte o una pròrroga de l’anterior i, per una 

altra, per diferents interessos entossudits en el contrari. Van ser anys de lluites i 

enfrontaments que la Societat Catalana va afrontar amb fermesa, presidida per 

Fèlix Ribas i amb Josep Gil com a director.

La situació es va començar a escalfar el març de 1855, amb les discussions en-

tre La Propagadora i la Societat Catalana sobre si la primera podia estendre o no 

les seves canalitzacions pel territori de Barcelona. Gairebé immediatament l’Ajun-

tament va publicar un document de bases113 per a una nova subhasta de l’enllume-

nat públic per a 15 anys, tot i que encara li quedaven dos anys al contracte vigent. 

112. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas (1860).
113. AHFN.SCAG. Condicions amb conformitat amb les quals l’Excm. Ajuntament contractarà l’enllumenat públic d’aquesta 

ciutat per gas i pel termini de quinze anys amb l’empresa que ofereixi més avantatges respecte al preu, i el millor 
servei públic (21-05-1855).
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La proposta incloïa la clàusula de progrés de la ciència,114 amb un preu màxim de 

l’enllumenat públic de 5,50¤ms/hora (maravedisos per hora), el mateix que els 15 

anys anteriors. També s’autoritzava el concessionari perquè es pogués dedicar a 

l’enllumenat privat, però advertint-lo que l’Ajuntament podria permetre l’entrada 

de nous competidors en aquest àmbit, i recordant addicionalment en l’article 34 

que: «L’actual empresa té la facultat de tenir desplegades les canonades existents, 

quedant subsistents els contractes per a l’enllumenat particular; estant però pri-

vada l’empresa de fer reparacions i reposicions en les seves canonades després 

d’acabat el termini de l’actual contracta».115

Semblava que es respectaven els drets de la Societat Catalana en l’enllumenat 

particular, però, si no en podia desplegar les xarxes ni reparar-ne les existents, la 

seva vida seria efímera. Van passar dos anys sense que el consistori fes cap mo-

viment addicional, amb la qual cosa s’apropava el final de la contracta sense cap 

solució clara de futur.

El 1857 l’Ajuntament va fer saber a la societat, com un primer avís dels temps 

que s’acostaven, que no pensava prorrogar el servei d’enllumenat per gas, sinó 

que el seu objectiu era subhastar-lo de nou. La societat, òbviament, s’hi va oposar, 

però des de l’alcaldia se li va indicar que la subhasta no prejutjava res i, en fer-la, 

s’hi van presentar dos licitadors, un d’ells Charles Lebon. Al final el consistori no 

va fer el darrer pas i no va adjudicar el servei, de manera que s’havia de prorrogar 

temporalment el contracte de la Societat Catalana, mentre s’esperava una nova 

subhasta. Per si de cas, la companyia va encarregar un dictamen que concloïa que, 

si l’Ajuntament li feia prorrogar el servei perquè no trobava solució immediata, 

això equivalia a renovar la contracta per 15 anys.116 També es va aconseguir una 

sentència del Consell Provincial de Barcelona (19-11-1857) que indicava que sí, que 

es podria fer el manteniment de les canonades de la Societat Catalana «mentre 

transcorregués el període de la natural duració dels conductes».

Però existien altres moviments amb interessos diferents. Un d’ells per part de 

Charles Lebon, que havia desaparegut de Barcelona el 1849 en no prosperar la 

seva proposta d’arrendament de la fàbrica de gas, i que coneixia perfectament 

114. La clàusula, coneguda com de progrés de la ciència, exigia al concessionari adequar-ne l’actuació a les noves inven-
cions que poguessin aparèixer i que aportessin una llum millor o més barata.

115. La contracta de l’Ajuntament amb Charles Lebon de 3 de juliol de 1841 protegia la societat (art. 12) indicant que, si no 
es continuava el contracte passats els 15 anys de la seva vigència: «... la fàbrica, conductes i les seves dependències 
quedaran propietat de l’Empresa i existents els contractes particulars».

116. El dictamen de 3 de setembre de 1857 el van subscriure eminents jurisconsults, com ara Joan Illas i Vidal, Laureà
Figuerola, Francesc Permanyer i Manuel Duran i Bas.
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que el 1857 vencia el contracte de l’enllumenat de la ciutat. Lebon va iniciar els 

seus moviments el 1856, quan va fer una proposta a la reina per construir una nova 

fàbrica de gas, destinada a competir amb la Societat Catalana, a la zona de Fort 

Pienc, amb plànols curiosament signats per Ildefons Cerdà, que finalment no va 

prosperar.117

Un front addicional de discussió que es va obrir va ser el dels consumidors. 

S’ha de recordar que estem parlant de l’organització dels consumidors a mitjan 

segle XIX, la qual cosa és d’una lectura certament estranya. La situació va comen-

çar amb una convocatòria d’una reunió el 6 de desembre de 1856, al Saló de Cent 

de l’Ajuntament de Barcelona, que va organitzar el mateix consistori, dirigida als 

consumidors de gas de la ciutat.118 Com era d’esperar, a la reunió es va constituir la 

Comissió de Consumidors Particulars de Gas, la finalitat de la qual era enfrontar-se 

a la Societat Catalana per defensar, en teoria, els seus drets com a consumidors. 

Cal recordar que, en aquells moments, quan l’Ajuntament va prendre aquesta ini-

ciativa, faltaven deu mesos per al venciment del contracte de l’enllumenat per gas 

de la ciutat.

La primera acció de la nova Comissió, presidida per Valentí Sindreu, es va fer 

el març de 1857 i va consistir a presentar una demanda judicial contra la Societat 

Catalana, per mitjà de la qual reclamava l’aplicació de preus menors. En aquell 

moment, ja només faltaven sis mesos per al venciment del contracte. Aquest mo-

viment va generar una batalla jurídica que duraria set anys.

Amb poques paraules, si el març de 1857 es presentava la demanda, el 10 

d’agost el Jutjat de 1a Instància fallava contra la Societat Catalana, i el 5 de setem-

bre vencien els 15 anys de la seva contracta amb l’Ajuntament.119

La companyia, que tenia com a advocat per aquest assumpte Manuel Duran 

i Bas, va recórrer i guanyar a l’Audiència Territorial el juny de 1861.120 La Comissió 

de Consumidors, per la seva banda, no es va acovardir ni conformar i va recórrer 

en cassació al Suprem. Finalment, el 1863 el Tribunal Suprem va fallar a favor de 

la Societat Catalana. Tot i que la companyia del gas va guanyar clarament la de-

manda, havia patit set anys de desgast en la seva imatge pública: el que potser 

algú buscava ja havia passat. La base de la discussió eren els preus que la Societat 

Catalana aplicava als clients amb contracte de comptador, que els de la Comissió 

117. Arroyo (1997), pàg. 4-5.
118. Duran i Bas (1861), pàg. 16-20.
119. La Comissió de Consumidors, el 1859, va dirigir un escrit a la reina defensant les seves posicions.
120. Duran i Bas (1861).
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consideraven fora de lloc segons els preus de la contracta de 1841; no obstant això, 

aquella contracta només regulava els preus del subministrament per hores i deixa-

va com a no regulats els de subministrament mitjançant comptador, sistema que 

els clients que l’utilitzaven l’havien acceptat voluntàriament després de l’oportuna 

informació. La discussió, jurídicament, no tenia base.

La Comissió de Consumidors estava formada per un grup de consumidors 

nombrós, però no majoritari, situació de la qual es queixaven permanentment a 

nivell intern en la seva organització i en els diaris, i que no els va permetre pre-

sentar-se a la subhasta de 1862. Reclamaven sobre els preus aplicats, però en el 

que realment estaven interessats era en el fet que a Barcelona hi hagués diverses 

companyies de gas, a ser possible propietat dels consumidors, per assegurar el 

subministrament en les millors condicions.121

Per això, el president Valentí Sindreu va reaccionar i enviar una carta en la 

qual defensava les seves idees quan va llegir als diaris rumors contraris: «S’està 

estudiant un pla per reunir totes les petites companyies de gas de Londres en 

una de sola, com ja va fer París amb les seves set companyies el 1856».122 Mal-

grat les seves conviccions, Sindreu va sol·licitar una concessió de 50 anys per a 

l’enllumenat públic per gas a la ciutat d’Alcoi el 20 de maig de 1863, i va dema-

nar que l’Ajuntament no permetés la instal·lació d’altres fàbriques o canonades. 

Atorgada la concessió el 12 de juny de 1863, li va ser retirada el 1865 per no haver 

fet cap actuació concreta.123 L’actuació de la Comissió es va allargar fins aquell 

any de 1865.

Amb l’Ajuntament, després de 1857, el temps es va tornar a congelar, a causa 

potser dels plets de la Comissió de Consumidors, que feien intenses gestions a 

Madrid a través del seu president, el qual passava llargues temporades a la capital. 

Es van reiniciar les discussions el 1860 —quan l’Ajuntament ja tenia clar que no 

podria expropiar sense una valoració dels actius de la companyia subministradora 

a 31 de juliol de 1860— i van prosseguir les converses al llarg de l’any 1861 amb di-

ferents propostes de l’empresa a l’Ajuntament. Entre aquestes propostes hi havia 

la de lliurar la fàbrica a l’Ajuntament per un valor de 4,5 milions de pessetes el dia 

en què s’acomplien els 20 anys d’existència de la societat (el 28 de gener de 1863); 

121. Per gestionar els seus interessos, Valentí Sindreu va passar llargues temporades a Madrid intentant influir en les 
autoritats com a grup de pressió. Una vegada la seva estada va ser de 3 mesos; una altra, de 15 mesos. No se sap 
com es finançaven de manera concreta aquestes activitats. La Corona, 29 de març de 1862.

122. Gaceta de los Caminos de Hierro, 8 de gener de 1860.
123. García de la Fuente (2002), pàg. 174-175.
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en aquella època el capital social era de 2,3 milions de pessetes.124 Però no es va 

aconseguir cap resultat concret.

Finalment, quan el 1862 l’Ajuntament va convocar la subhasta de l’enllumenat 

públic, la Societat Catalana, després d’estudiar-ne les condicions, va decidir no 

presentar-s’hi. Les condicions eren dures i la companyia ja tenia fortament desen-

volupat l’enllumenat particular, clarament més rendible. En discussió judicial amb 

el govern municipal també havia vist ratificat el seu dret a continuar subministrant 

als seus clients particulars, encara que no fos la societat titular del contracte d’en-

llumenat públic.

La discussió sobre si la companyia subministradora tenia dret a continuar sub-

ministrant gas per a l’enllumenat particular encara que perdés el contracte de l’en-

llumenat públic era molt rellevant, ja que a part de poder seguir amb l’activitat per 

tenir uns clients, implicava que l’Ajuntament no podia quedar-se la fàbrica al final 

de la contracta, perquè no era una fàbrica associada exclusivament al seu servei, 

amb la qual cosa la Societat Catalana podria continuar amb clients, però també 

amb la fàbrica per subministrar-los en el futur si l’Ajuntament assignava l’enllu-

menat públic a un altre, com va ser el cas. D’altra banda, l’enllumenat particular 

el 1862 ja representava el 95¤% dels llums contractats a Barcelona (quadre 22).

El 7 de juliol de 1862 es va fer la subhasta i es va adjudicar el servei al britànic 

William Leigh, que va intentar, i no ho va aconseguir, que la Societat Catalana li 

vengués els seus actius, la fàbrica i les canalitzacions. Amb el temps, Leigh no va 

124. AHFN.SCAG. Assemblea general (29-11-1861). En el document de proposicions a l’Ajuntament se li recorda, pàgina 5, 
que «és necessari tenir en compte que les accions d’aquesta companyia no estan concentrades en mans de pocs i 
opulents capitalistes, sinó que, al contrari, es troben distribuïdes entre gran nombre d’artesans, vídues i altres perso-
nes completament estranyes als àgios de la borsa i de l’especulació, als quals ha atret principalment la seguretat de 
percebre l’interès anual de vuit i mig per cent, que com a mínimum dels beneficis socials han tingut i tenen garantit 
amb fiança en béns seents».

Quadre 22. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Llums contractats (1849-1862)

Tipus d’enllumenat Nombre de llums
01-07-1849

Nombre de llums
01-07-1856

Nombre de llums
01-07-1862

Enllumenat públic 698 1.847  ¤2.014

Enllumenat particular ¤7.027 ¤20.562 ¤¤36.115

TOTAL LLUMS 7.725 22.409 38.129

% enllumenat particular 91,0¨% 91,8¨% 94,7¨%

Font: AHFN. SCAG. Memòria llegida a l’Assemblea General d’Accionistes (1850, 1857 i 1863).
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fer res en concret i, el 1863, l’Ajuntament va donar per caducada la subhasta rea-

litzada. Potser el moviment municipal tenia alguna cosa a veure amb la Reial ordre 

de 23 de març de 1863, que resolia que la Societat Catalana per a l’Enllumenat per 

Gas podia seguir amb el subministrament als clients particulars, i que per això el 

consistori no podia ni decomisar-li la fàbrica ni obligar a la venda per un preu just.

L’Ajuntament va convocar una nova subhasta per al dia 30 de desembre 

de 1863, a la qual es van presentar dos licitadors i, finalment, el nou contracte de 

l’enllumenat públic per gas de Barcelona es va adjudicar al gran enemic de la So-

cietat Catalana: Charles Lebon.125 Començava una nova època.

L’Ajuntament, però, va fer un moviment sofisticat: va aconseguir autorització 

del Govern per poder administrar com a municipi una fàbrica de gas i llavors va 

encarregar a Charles Lebon la gestió amb el compromís que el consistori al final 

del període de contracte podria quedar-se amb la fàbrica. Això va donar pas a la 

construcció de la fàbrica de gas de l‘Arenal,126 que va iniciar la seva activitat amb el 

nom de Gas Municipal, però administrada per Charles Lebon. L’acord entre Lebon 

i l’Ajuntament es va subscriure el 1864 amb una durada fins a 1880, mentre que el 

contracte de la Societat Catalana, que havia d’haver acabat el 1857, va seguir fins 

a 1864, i encara dos anys més mentre Lebon construïa la seva nova fàbrica.

La intervenció d’Ildefons Cerdà en tota aquesta dinàmica és digna d’estudi. Co-

neixem la seva relació històrica a favor de Lebon i contra la Societat Catalana, ad-

ministrada per la família Gil. En aquella època, Cerdà ja estava plenament dedicat 

a l’urbanisme i a la política, des de l’Ajuntament de Barcelona. I va ser precisament 

el 1863 que l’Ajuntament va decidir passar el contracte de l’enllumenat públic de 

Barcelona de la Societat Catalana a Lebon.127

Mercedes Arroyo indica clarament que: «Cerdà va mantenir en tot el procés 

d’instal·lació del gas a Barcelona una posició ambivalent i va fluctuar constantment 

entre proteccionisme i lliure canvi: el mateix personatge que el gener de 1848 se-

cundava els propòsits de Charles Lebon —de qui més endavant es podria compro-

var el caràcter monopolista dels seus plans—, el 1854 s’oposava al proteccionisme 

125. Falgueras (1969), pàg. 52-53.
126. La fàbrica estava situada on actualment hi ha el Port Olímpic de Barcelona, amb una façana d’1 quilòmetre tocant

amb la platja.
127. Ildefons Cerdà havia estat diputat a Madrid (1851-1852) i, posteriorment, regidor de l’Ajuntament de Barcelona (1854-

1856) i (1863-1866); el seu Pla de l’Eixample s’havia aprovat el 1859; va ser el director facultatiu de la societat Foment 
de l’Eixample de Barcelona (1863-1865). En definitiva, va ser una persona amb una gran influència a la ciutat. Actua 
en temes de gas amb Lebon des de València (1848), amb el projecte de Fort Pienc i és regidor quan se li adjudica la 
contracta de l’enllumenat al francès (1863). I serà l’autor del pla topogràfic de la fàbrica El Arenal de Lebon (1864).
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i al monopoli de la Catalana en la redacció de les bases per a una nova contracta, 

i el 1864 donaria suport als propòsits de Charles Lebon per absorbir la totalitat del 

consum de la ciutat», i afegeix: «No només va ser amic personal de Charles Lebon, 

sinó que va tenir diverses actuacions destacades en el camp gasista».128

Una societat nova i competitiva

La situació d’enfrontaments i transició en la contracta de l’enllumenat públic de 

Barcelona dels darrers anys indicava clarament que una època estava a punt 

d’acabar i que s’havia de preparar la Societat Catalana per a l’etapa següent del 

seu llarg recorregut.

L‘empresa havia d’afrontar una nova situació, l’activitat empresarial per a la 

qual va ser creada ja no estava a les seves mans; les seves controvèrsies amb 

l’Ajuntament havien acabat amb l’enllumenat públic adjudicat a Charles Lebon. 

Per mantenir el dret a administrar l’enllumenat particular havia hagut d’oposar-se 

al consistori, encara que al final havia vist reconegut el seu dret pel Govern. També 

havia hagut de resistir l’embat de la Comissió de Consumidors Particulars, mante-

nint el seu dret fins a aconseguir una sentència favorable del Tribunal Suprem. I tot 

i així, el seu servei al país i a la ciutat havia estat inestimable; la seva aportació a 

la construcció de vies de modernització amb grans esforços i sacrificis havia estat 

evidentment rellevant.

La societat s’havia constituït el 1843 amb una durada de 20 anys que vencien 

el 1863, i en el context de canvi existent, la Societat Catalana havia de decidir si 

acabava la seva activitat o, si, al contrari, seguia en la bretxa de treball i aportació. 

Aquí va aparèixer un moment important —més endavant n’apareixerien d’altres—, 

en què es va presentar amb tota la seva magnitud l’especial perfil del personatge 

històric que ha estat Naturgy al llarg de la seva dilatada trajectòria.

La Junta General d’Accionistes de 16 d’octubre de 1862 convocada a les portes 

de la pèrdua de l’enllumenat públic, i a només tres mesos de declarar vençuda la 

societat, va decidir amb claredat que la societat havia de seguir, però no 20 anys 

més, sinó 60, i no amb un contracte d’administració mixta, sinó explotant directa-

ment els seus negocis, en una clara demostració de vitalitat i empenta.

128. Arroyo (1997), pàg. 8.
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D’altra banda, es van modernitzar els Estatuts, en els qual es va plantejar una 

nova línia d’òrgans de govern, es va definir una Junta Directiva de set membres 

(equivalent als actuals consells d’Administració) i, a més a més, una Junta Ins-

pectora de sis membres (equivalent als consells de Vigilància de les societats 

anònimes alemanyes), que vigilava l’actuació de la Junta Directiva, que era la que 

realment prenia les decisions. El president de la societat era el president de la 

Junta Directiva, però el president de les Juntes Generals d’Accionistes era el presi-

dent de la Junta Inspectora. El 1984, cent vint anys més tard, tornaria a aparèixer 

aquesta separació de presidències en el govern de la societat.

Els nous Estatuts addicionalment establien el capital en 12 milions de rals, fet 

que representava un augment del 30¤% del capital social, amb la qual cosa s’acon-

seguien nous recursos amb els quals afrontar des de la solidesa financera la nova 

situació de reorientació important dels negocis de la societat. La companyia va 

obtenir una pròrroga temporal de la societat mentre es tramitava l’aprovació dels 

nous Estatuts, aprovació que es va aconseguir del Govern provisionalment per 

la Reial ordre de 30 de setembre de 1863,129 i definitivament el març de 1864130 

(quadre 23).

No obstant això, la societat ja va començar a preparar-se pel que venia, i una 

vegada resolt en el Tribunal Suprem el plet amb la Comissió de Consumidors a 

mitjans de 1863, i per protegir-se de la futura competència de Lebon, va plantejar 

ràpidament als seus clients la proposta de reduir-los el preu del gas si hi signaven 

contractes a deu anys, el que en el segle XXI anomenem contractes de permanèn-

cia. L’èxit de la iniciativa va ser espectacular i va permetre fer-li més difícil a Lebon 

129. La necessària correcció d’equivocacions i errors i el requisit d’acreditar haver efectuat l’emissió i desemborsament
parcial de les noves accions previstes en els nous Estatuts allargaren el procés fins a obtenir-se la reglamentària 
aprovació definitiva. Reial decret de 23 de març de 1864 (Gaceta de Madrid, 28 de març de 1864).

130. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas (1864), pàg. 1-31.

Quadre 23. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Capital social (1843-1864)

Any Capital social (rals de billó) Increment (percentatge)

1843  ¤6.000.000 —

1853  ¤8.000.000 33,3¤%

1855  ¤9.200.000 15,0¤%

1864 12.000.000 30,4¤%

Font: AHFN.SCAG. Assemblees Generals d’Accionistes.

93El final de l’enllumenat públic i el creixement a Espanya



aconseguir clients, i també deixar clara la confiança dels ciutadans de Barcelona 

en la companyia.

Per augmentar-ne el consum es van estimular també els nous usos del gas. 

El 1861, Manuel Duran i Bas ho explicava: «Si el 1841 s’aplicava el gas només a l’en-

llumenat, es fa servir avui per diversos usos domèstics, com guisar, escalfar les 

habitacions i altres, com també per no poques indústries, necessitant-se el gas per 

uns i altres usos a totes les hores del dia».

El gener de 1864 va morir Fèlix Ribas, president de la Junta Directiva de la 

Societat Catalana des dels seus inicis. Va desaparèixer, però deixant la societat po-

sicionada de cara al futur. Com a nou president es va escollir Marià Franquesa, que 

era advocat i pertanyia a la Junta Directiva des de 1857. Figurava com a ministre 

honorari de l’Audiència i secretari de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics 

del País, en la qual havia estat acceptat el 21 de novembre de 1853; participava en 

la Societat d’Amics de les Belles Arts i era director del Centre General d’Obliga-

cionistes de Ferrocarrils. El nou president estava domiciliat a la Riera del Pi, n. 15.

Aquesta etapa de turbulències en diferents aspectes de la vida de la compa-

nyia va acabar el 3 de juny de 1864 amb una Assemblea General de la Societat 

Catalana,131 que iniciaria amb força un nou període en tancar amb claredat les 

discussions dels últims anys en els diferents fronts oberts:

— Contenciós subhastes enllumenat. Després d’anys de discussions amb l’Ajunta-

ment (1857-1863), diverses subhastes i adjudicacions posteriorment anul·lades, 

finalment en la subhasta celebrada el 30 de desembre de 1863 s’havia adjudicat 

l’enllumenat públic per gas de Barcelona a Charles Lebon, que va ser l’únic ofertant 

que va acceptar les bases i va oferir un preu al municipi de 84 cèntims de ral per 

metre cúbic, encara que hi havia dubtes de la rendibilitat futura amb aquest preu 

a causa del cost local del carbó.

La societat tenia dret a seguir amb els seus clients particulars, a mantenir la propie-

tat de la seva fàbrica i de les canonades el temps de duració natural dels conductes 

(RO 23-03-1863). En aquells moments, aproximadament el 95¤% dels llums eren 

d’enllumenat particular. Addicionalment, la majoria dels seus clients ja estaven 

fidelitzats amb contractes a 10 anys.

— Contenciós Comissió Consumidors. El llarg període de discussions amb la Comis-

sió de Consumidors (1857-1863) també havia acabat amb la sentència de 30 de 

131. AHFN.SCAG. Assemblea General (04-06-1864).
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juny de 1863 del Tribunal Suprem, favorable a la societat. Deia l’informe a l’Assem-

blea: «Ja no queda pendent cap assumpte judicial susceptible per la seva índole 

o importància d’afectar la marxa de la societat».

L’endemà de la decisió del Suprem s’havia iniciat l’exitosa campanya de transfor-

mació dels contractes dels clients en contractes amb una durada de 10 anys, amb

un preu reduït d’1,25 rals per metre cúbic.

— Pròrroga de la companyia. Aprovada per l’Assemblea de 16 d’octubre de 1862, per 

una durada de 60 anys, no s’havia aconseguit el permís definitiu fins a la Reial ordre 

de 23 de març de 1864.132 Molt de temps condicionat per la inestabilitat política 

general entre la Unió Liberal d’O’Donnell i els moderats de Narváez, i també per 

l’activisme de Charles Lebon, que intentava evitar el permís mitjançant diferents 

exposicions dirigides a la reina Isabel II. Però la companyia va aconseguir el seu 

propòsit i els 60 anys van començar a comptar el 29 de gener de 1863.

— Govern de la companyia. Conforme als nous Estatuts, la societat passava a 

estar regida per una Junta Directiva i una Junta Inspectora, i es donava per 

acabada l’etapa de l’Administració Mixta (1849-1864), encara que continuaria 

com a gestor de la societat Josep Gil, fins a la seva defunció el 1877, amb el 

càrrec de director.

— Estats financers. Es van presentar a l’Assemblea dos estats financers de 1863, 

un fins al 28 de gener i un altre la resta de l’any. El motiu era que el 28 de gener 

concloïa la duració inicial de la societat i, per tant, aquell dia «va caducar el dret 

del 10¤% dels beneficis que es va reservar D. Charles Lebon».

— Relacions amb Charles Lebon. El president va llegir una carta que havia fet arribar 

el senyor Lebon a la societat amb aquesta finalitat, en la qual es queixava de no 

haver estat convocat a l’Assemblea, i reclamava la devolució de 50 accions. Es va 

acordar que aquesta queixa era inoportuna i improcedent. La història continuava.

La conclusió de l’Assemblea va ser una nova embranzida per superar els pro-

blemes dels darrers anys, situació que s’explicava dient que: «La seva creixent 

prosperitat [de la Societat Catalana] va provocar desmesurades ambicions que 

van cegar alguns fins al punt de persuadir-los que l’existència de la companyia era 

per a ells l’únic obstacle a la realització de fabulosos lucres que la il·lusió els feia 

albirar».133

132. Reial decret d’Autorització definitiva de S. M. de 23 de març de 1864 (Gaceta de Madrid, 28 de març de 1864).
133. AHFN.SCAG. Assemblea General (04-06-1864).
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Després de tan rellevant Assemblea la societat havia de seguir amb la seva 

construcció de futur i administrar només l’enllumenat particular de Barcelona, 

i amb la competència de Lebon quan acabés de construir la seva nova fàbrica 

el 1866. La societat havia de buscar nous àmbits de creixement fora de la ciutat, en 

el seu entorn o en altres indrets del país.

A principis de 1866, la situació en el territori de l’actual Barcelona era de quatre 

fàbriques de gas: dues a Barcelona, la de Lebon (Gas Municipal) amb la contracta 

d’enllumenat públic i l’enllumenat particular, i la de la Societat Catalana només 

amb l’enllumenat particular, la de La Propagadora del Gas a Gràcia i la d’Agustí 

Rosa i Cia. a Sant Andreu de Palomar.

Davant el canvi de circumstàncies, la Societat Catalana va posar en marxa 

un ambiciós pla de creixement extern que incorporava la compra del control de 

fàbriques o societats fora de Barcelona, com Sant Andreu, Sevilla o Ferrol. També 

noves contractes municipals, com Sants (1876) o canalitzacions per atraure clients 

en altres municipis, com Gràcia (1886). Per atendre els increments de consum re-

gistrats a Barcelona va realitzar l’ampliació de la fàbrica de la Barceloneta (1872).

La compra de la fàbrica de Sant Andreu es va fer el 1866, aprofitant la sortida 

de la societat de Josep Ramon Plandolit. Va començar aleshores a girar la societat 

com Guardiola, Albiñana i Junyent, i tenia com a soci capitalista la Societat Catala-

na, que era la que realment prenia les decisions. El mateix any es va iniciar el sub-

ministrament des de la fàbrica de Sant Andreu al barri de la Sagrera de Sant Martí 

de Provençals. Posteriorment, el 1876, es va aconseguir la renovació del contracte 

d’enllumenat amb l’Ajuntament de Sant Andreu, i el 1886 es va iniciar el subminis-

trament al municipi veí de Sant Joan d’Horta.

La fàbrica va continuar funcionant, i el 1909 va començar a rebre el subminis-

trament de gas des de la fàbrica de la Barceloneta amb un feeder, un gasoducte. 

Es va tancar, per tant, la seva activitat productiva en les primeres dècades del 

segle XX i es va transformar el mateix emplaçament en una estació gasomètrica, 

pràcticament operativa fins a l’arribada del gas natural.

També es va decidir ampliar la fàbrica de la Barceloneta per disposar de gas 

per al creixement del negoci. Les noves instal·lacions van requerir la compra de 

terrenys contigus per acometre l’ampliació de la fàbrica.134 L’agost de 1875 la fàbri-

ca de la Barceloneta disposava «de 32 forns de cinc retortes i a la sala de la bàs-

cula tres forns de tres retortes. Dos gasòmetres de 4.000 metres cúbics que són 

134. Alayo i Barca (2011), pàg. 115-117.
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8.000 metres i dos de 800 metres cadascun; un total de cabuda de 9.600 metres 

cúbics de gas».135

Els elements més singulars de l’ampliació van ser, segurament, els dos gasòme-

tres telescòpics que s’hi van instal·lar, dissenyats per Claudi Gil, amb clares innova-

cions tecnològiques que els van fer mereixedors de ser considerats una aportació 

a la tecnologia de la indústria en el rellevant King’s Treatise on the Science and 

Practice on the Manufacture and Distribution of Coal Gas.136 Tradicionalment, els 

dipòsits dels gasòmetres es feien en ferro fos, maons o ciment. L’aportació de 

Claudi Gil va ser la construcció del dipòsit amb formigó, que aportava avantatges 

tècnics i de costos econòmics. La campana del gasòmetre era de 32 metres de 

diàmetre per 6,2 metres d’altura i anava equipat amb 12 guies de ferro colat per 

permetre que el mecanisme telescòpic s’accionés i ajustar el volum interior a les 

necessitats exigides. La capacitat del gasòmetre era d’uns 5.000 metres cúbics. 

Un dels gasòmetres va iniciar la seva activitat el 1877 i l’altre, el 1879.137 Alguns han 

assimilat l’estructura de gasòmetre que s’ha mantingut al Parc de la Barceloneta a 

aquest gasòmetre de Claudi Gil, però el que es conserva té setze guies de suport 

i no dotze.

Compra de la societat del gas de Sevilla

Dins de l’estratègia d’ampliar les activitats de la societat en l’enllumenat per gas 

fora de Barcelona, podia pensar-se en petites explotacions molt pròximes, com 

ara la de Sant Andreu de Palomar, o en explotacions més importants, encara 

que estiguessin més allunyades. Tot i així, la majoria de les ciutats importants, 

el 1866, ja estaven en mans d’altres grups. Poden esmentar-se com a exemples: 

Madrid, controlada pel Crédit Mobilier francès amb el nom de Compañía Madrileña 

de Alumbrado y Calefacción por Gas; València, on la Societat Valenciana per a 

l’Enllumenat pel Gas de València estava sota el domini del marquès de Campo, 

135. AHPF.SCAG. Bernat Ten. Notes des de l’any 1875 al[...] (1875-1932). Bernat Ten va ser un dels contramestres de la 
fàbrica Barceloneta durant més de 50 anys; a la seva llibreta anotava les xifres i fets rellevants d’aquells anys. Va
iniciar la seva activitat a la fàbrica el 16 d’agost de 1875, quan l’administrador de la societat era Josep Gil i l’enginyer 
gasista, Claudi Gil.

136. Newbigging i Fewtrell (1879); Bragulat (1990), pàg. 1-14.
137. Segons Bernat Ten. El primer es devia construir el 1876-1877, ja que García Martín diu que Claudi Gil, el 1876, «s’ocupa 

a construir un nou gasòmetre per a la fàbrica de gas de la Barceloneta»; en qualsevol cas, la construcció va durar 
nou mesos. García-Martín (1990), pàg. 41.
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i, finalment, Màlaga, en aquella època propietat de la Société pour l’Éclairage de 

Màlaga, domiciliada a Lió i controlada per Guillaume Vautier i Hippolyte Gautier.

D’altra banda, era evident que la prioritat adequada passava per ciutats amb 

possibilitats de creixement i a les quals fos fàcil subministrar el carbó necessari per 

a la producció de gas, per tant, properes al mar o a un riu navegable.

L’oportunitat va aparèixer el 1866 a Sevilla,138 quan el propietari de la fàbrica 

de gas, la Banca General Suïssa, va decidir constituir una societat anònima i va 

obrir la participació a nous accionistes. Josep Gil Serra, el gestor de la societat de 

Barcelona, va ser un d’aquests nous accionistes. Potser va influir en l’apropament 

a Andalusia el casament a París del seu germà primogènit, Pere, amb la filla d’uns 

rics cellerers andalusos, Josefa Moreno de Mora, en la dècada de 1850, o potser va 

influir que, després de Catalunya, la zona d’Espanya on es van instal·lar més fàbri-

ques de gas en el segle XIX va ser a l'Andalusia occidental, principalment en el golf 

de Cadis, per la seva dinàmica exportadora i de relació internacional.

La introducció de l’enllumenat per gas a Sevilla havia començat el 1846, quan 

Carlos Karsniki, un dels socis constituents de la Societat Catalana per a l’Enllume-

nat per Gas de Barcelona, va aparèixer a Sevilla acompanyant Lebon. Va demanar, 

i aconseguir, que l’Ajuntament li llogués un terreny on edificar una fàbrica de gas. 

En aquella ocasió no representava Lebon com a Barcelona, sinó Manby i Parting-

ton, els anglesos que instal·larien posteriorment el gas a Madrid i que eren socis en 

altres negocis de gas del marquès de Salamanca.

Tot i que pot semblar estrany, no es va demanar el contracte d’enllumenat 

públic, i es va iniciar el subministrament d’enllumenat particular, és probable que 

el 1847. Es devia considerar exagerat voler competir amb el mateix oli andalús en 

la il·luminació dels carrers.

Després van començar a succeir-se fets d’una gran importància estratègica a 

tota velocitat: primer va ser la venda de l’explotació feta per Edward Oliver Manby 

i William Partington el 29 de maig de 1850 a Gregory i Cia., de Londres, per 80.000 

rals de billó. Els socis de la companyia anglesa eren Jaime Federico Gregory, Juan 

Quafton, Edmundo Elsden i Ricardo Ward.

A continuació, en només un parell d’anys, el 8 de novembre de 1852, Gregory i 

Cia. va vendre l’activitat a York i Cia. per 75.000 rals de billó, un preu una mica més 

baix que el de la compra. Els socis de York i Cia. eren Juan Oliver York, Edmundo 

Elsden Goldmid i José Adriano Maydien.

138. González García (1981), pàg. 55-58.
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La nova societat canvia l’orientació de dedicar-se només a l’enllumenat privat i 

aconsegueix en pública subhasta el 12 de desembre de 1853 la contracta de l’enllu-

menat públic de l’Ajuntament per un període de 30 anys.

Després d’uns anys de certa tranquil·litat societària, el 5 de febrer de 1860 York 

i Cia. va vendre l’explotació de Sevilla a la Banca General Suïssa, que constituiria 

el 25 de juny de 1866 la Sociedad Anònima para el Alumbrado por Gas de Sevilla, 

a la qual va aportar els actius i el contracte amb l’Ajuntament. Cal remarcar que, a 

finals de 1865, hi havia a Sevilla 10.429 llums, 2.472 dels quals eren públics i 7.957, 

particulars. En la mateixa època a Barcelona n’hi havia instal·lats uns 40.000.

Aquí la història es va aturar uns anys, en els quals Josep Gil Serra, accionista 

de la societat de Sevilla, va dedicar la seva atenció a Còrdova, on va aconseguir 

el 1870 el contracte de l’enllumenat públic de la ciutat i el permís per construir una 

fàbrica de gas i per canalitzar els seus carrers. Còrdova intentava tenir l’enllumenat 

per gas des de 1852; hi havia hagut fins a 12 temptatives, però cap havia prosperat 

fins a l’arribada de Josep Gil. La fàbrica cordovesa estaria en l’àmbit de la família 

Gil i, en concret, a la branca Gil Moreno de Mora durant molts anys, fins que el 1919 

van crear la Sociedad de Gas y Electricidad de Córdoba, en la qual posteriorment 

va entrar com a accionista la companyia Anònima Mengemor, que finalment es 

quedaria amb la societat.

Consolidada la posició a Còrdova, Josep Gil Serra, ja com a director de la So-

cietat Catalana per a l’Enllumenat per Gas, va tornar a centrar la seva atenció a 

Sevilla. Així, el 1871 la Societat Catalana va presentar una oferta de compra de 

l’activitat de la societat de Sevilla amb els termes següents: valoració de les 6.000 

accions de la societat per un import global de 9.120.000 rals de billó, encara que 

realment es compren els actius i s’anul·len les accions. L’oferta va arribar en el 

moment adequat, ja que el 30 de març de 1871 la Junta General d’Accionistes de la 

societat de Sevilla va aprovar l’operació i, finalment, el 27 de juny es va produir el 

traspàs real de titularitat.

D’aquesta manera, durant més de cent anys, fins a la constitució el 1987 de Gas 

Andalucía, S.A., el gas de Sevilla va ser administrat per la societat que els sevillans 

designaven senzillament com «la Catalana». I també, d’aquesta manera, la Societat 

Catalana per a l’Enllumenat per Gas va començar a administrar abans a Sevilla que 

als municipis més propers a la seva explotació inicial de Barcelona (quadre 24).

La Junta Directiva de la Societat Catalana que va desenvolupar aquesta im-

portant etapa d’expansió i va assumir el risc d’invertir a Sevilla més de 2 milions 

de pessetes de l’època, autoritzant les propostes del director, Josep Gil, va ser la 
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presidida per Joaquim Vehils i Catà de la Torre.139 És important retenir que el capi-

tal social de la companyia en l’època era de 3 milions de pessetes.140

L’administrador general Josep Mansana Dordan

El 1877 va morir Josep Gil Serra, fundador de la Societat Catalana i administrador, 

membre de la Junta Directiva i director, pràcticament durant els 34 anys d’existèn-

cia de la societat.

Per substituir-lo va ser designat com a administrador general Josep Mansana 

Dordan.141 Havia iniciat la seva activitat a la societat el 1845 com a ajudant d’es-

criptori, però la solidesa i discreció de la seva feina li van permetre assumir les 

màximes responsabilitats després de més de trenta anys de treball. El càrrec d’ad-

ministrador general l’ocuparia fins a la seva defunció el 1892.

139. Joaquim Vehils i Catà de la Torre era advocat, domiciliat al carrer de Santa Anna, n. 11, de Barcelona; va ser president 
de la Junta Directiva de la Societat Catalana de 1870 a 1876; González García (1981), pàg. 60; Madrid Calzada (2007), 
pàg. 146.

140. La consolidació financera de l’adquisició de la fàbrica de Sevilla es va fer al cap de pocs mesos, el 30 de novembre 
de 1871, amb una subhasta de noves obligacions per un import de 1.750.000 pessetes, a 20 anys i al 7¤% d’interès, 
amortitzables per sortejos públics anuals i amb la garantia hipotecària de les instal·lacions industrials de Barcelona 
i Sevilla. La col·locació va ser un èxit, amb una demanda que més que duplicava l’oferta, i que va permetre la col·lo-
cació a preus entre el 100,25¤% i el 104¤% del seu valor nominal. Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1873. 
Barcelona: Impremta del Diari de Barcelona, 1872, pàg. 105.

141. Fàbregas (2012a), pàg. 122-123.

Quadre 24. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Junta Directiva (1871)

Nom Qualificació

Joaquim Vehils Catà de la Torre President

Magí Via Blanch Vocal

Joan Roig Sala Vocal

Ramon Mestre Olivella Vocal

Martí Masferrer Roig Vocal

Vicenç Oller Torroja Vocal

Antoni Renart Sastre Secretari

Font: AHFN. SCAG. Junta Inspectora i Junta Directiva (04-03-1871).
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L’especial tarannà de Josep Mansana pot observar-se a la carta que va dirigir el 

16 de març de 1849 a la Junta Directiva, en la qual reclamava entrar en nòmina de 

la societat després de quatre anys de treballar-hi, i d’uns set o vuit mesos inicials 

en els quals va treballar sense cobrar:

S.S. Individus de la junta directiva de la Societat Catalana.

En l’any 1845, veient-se l’administració de la Societat Catalana de l’enllumenat per 

gas en la necessitat de prendre un dependent per exercir amb regularitat el crescut 

treball d’ella, entrà el que subscriveix, si bé amb la intel·ligència que al principi no gau-

diria de cap salari, a la qual cosa em vaig conformar creient que seria per poc temps. 

Passaren, però, set o vuit mesos durant els quals vaig assistir constantment a l’exercici 

de la meva obligació sense cap recompensa, fins que se’m concediren, interinament, 

dotze duros mensuals fins que no s’acordés definitivament comprendre’m en la nòmi-

na de la societat.

No havent, doncs, encara resolt aquest punt, i en raó a haver augmentat conside-

rablement la feina sense gaudir per això de més salari, com pot informar el senyor Ad-

ministrador; suplico a S.S. individus d’aquesta junta que, escoltats els informes que es 

serveixi donar el referit S. Ador, tingui a bé incloure’m en el personal i assenyalar-me el 

sou que jutgi correspondre’m.

Déu que a V.V. m.a.

Barcelona i març 16/849

Josep Mansana142

A mitjan segle, Josep Mansana va contraure matrimoni. Va tenir una filla, Sofia, 

que es va casar amb Joaquim M. Gustà, i un fill, Josep Mansana Terrés, que va ser 

un digne continuador de l’obra del seu pare.

Durant els seus anys de gerència, la societat va créixer en les seves distribuci-

ons de Barcelona i Sevilla, i es van fer ofertes als corresponents Ajuntaments per 

entrar als municipis veïns de Barcelona, als quals s’afegiren, després, Gràcia i Sant 

Gervasi de Cassoles, entre d’altres. També va fer gestions infructuoses per adquirir 

la fàbrica de gas de Jerez de la Frontera, i va aconseguir adquirir amb èxit, el 1884, 

142. AHFN.SCAG. Carta de José Mansana (16-03-1849) [Registre 2545. Caixa 80].
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la fàbrica i distribució de gas de Ferrol a la Societat General de d’Enllumenat d’Es-

panya i Portugal.143

Mansana Dordan va ser acceptat en els més reputats fòrums gasistes europeus, 

com The Gas Institute de la Gran Bretanya o la Société Technique de l’Industrie du 

Gaz en France, que amb motiu de la seva defunció va escriure: «Durant els quinze 

anys que va ser administrador de la companyia catalana, ha triplicat la importància 

dels negocis d’aquesta societat».144

La Société Technique, creada el 1874, per diversos motius era l’autèntic fòrum 

mundial de la indústria de gas en l’època amb socis de 22 països d’Europa, Amèri-

ca i Àfrica. Mansana n’era membre des de 1877 (quadre 25).

La Societat Catalana era el 1884 el setè grup gasista europeu pel volum de les 

seves contribucions a la Société Technique; aquesta apertura i aquest reconeixe-

ment internacional provenien de la qualitat dels seus dirigents i l’encert de la seva 

estratègia de serietat i servei.

L’esperit emprenedor de Josep Mansana es va manifestar també en la constitu-

ció, a nivell particular, d’un grup de fàbriques de gas que va construir directament 

o va adquirir, conegudes com a Gas Mansana, i que integraven les fàbriques de gas

de Tortosa, Manresa, Sabadell i Manlleu.

143. Fàbregas (2006), pàg. 220-221.
144. Société Technique de l’Industrie du Gaz en France (1893), pàg. 30.

Quadre 25. Société Technique de l’Industrie du Gaz en France. Nombre de membres per 
àmbits geogràfics (1884-1890)

País 1884 1890

França 356 453

Espanya 27 33

Anglaterra 22 26

Bèlgica 27 25

Itàlia 8 11

Resta d’Europa 15 27

Àfrica 8 11

Amèrica 3 4

TOTAL 466 590

Font: Societe Technique de l’Industrie du Gaz en France: Compte Rendu du Congrès 1884 à 1890 i elaboració pròpia.
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Pocs anys després de la seva designació com a administrador de la Societat 

Catalana, Josep Mansana va iniciar la seva gran afició en l’àmbit de la cultura: l’art 

japonès, amb l’adquisició a París (1885) d’unes cadires lacades que posteriorment 

va descobrir que eren falses. Però sense decaure en l’obstinació, tres anys més 

tard va fer la seva primera gran compra: va adquirir les peces d’urushi 145 que es 

van exposar a la secció japonesa de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888; 

començava així els seus contactes amb els principals intermediaris japonesos a 

Europa establerts a París, com el senyor Haiashi, que el mantenia al corrent de 

les peces interessants en el mercat. La col·lecció es va anar ampliant i es va trans-

formar, diuen els experts, «en una de les millors col·leccions d’art japonès de tot 

l’Estat espanyol».146

Els casos de Jerez, Cadis i Ciudad Real

El nomenament de Josep Mansana com a administrador general va donar nou 

impuls a la recerca d’oportunitats per créixer mitjançant adquisicions o nous 

desenvolupaments a Espanya, tenint en compte les limitacions de creixement a 

Barcelona degudes a la competència de la companyia Lebon i les seves bones 

relacions amb l’Ajuntament.

Buscar oportunitats per Espanya, en aquella època, implicava haver de relacio-

nar-se amb xarxes d’interessos polítics i territorials de gran importància i comple-

xitat, trobar famílies, connexions i interessos de tota mena. També tenir contactes 

amb diputats a les Corts i senadors, entre els quals, els cuneros, és a dir, els que 

havien obtingut un escó perquè el Govern els havia presentat, però en territoris 

allunyats d’on feien la seva activitat i amb relacions amb societats de crèdit i in-

teressos estrangers de tota mena. Un món construït sobre relacions, influències i 

connexions a Madrid.

Jerez de la Frontera (1879)
Les gestions per a la recerca d’oportunitats ja les havia començat Josep Gil poc 

abans de la seva defunció a finals de 1877, en encarregar a l’administrador de 

145. La laca japonesa urushi prové de la sàvia de l’arbre urushi o Toxicodendron vernicifluum, i destaca per la exquisidesa 
i minuciositat que presenta.

146. Bru (2004), pàg. 248.
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Sevilla, Casimiro Farran, que analitzés en quins nous municipis podria interessar 

instal·lar l’enllumenat per gas. En el desenvolupament d’aquestes tasques es va 

fer evident, de forma molt ràpida, que el director de la fàbrica de Jerez de la Fron-

tera, Salvador Sabater Arauco, estava fent gestions similars i en concurrència en 

diferents poblacions, com Sanlúcar de Barrameda, Antequera i altres municipis.147

La fàbrica de Jerez era propietat de destacats accionistes, amb gran rellevàn-

cia social i importants connexions, una mena de personatges clàssics a l’Espanya 

d’aquells temps. Ens referim a: Ignacio Sabater Arauco,148 Salvador Sabater Arau-

co, Eduardo León Llerena149 i José García Rodríguez, que havien constituït el 1877 

a Jerez la companyia Industrial Española para el Alumbrado y la Calefacción por 

Gas.

Addicionalment, en el cas d’Ignacio Sabater, l’experiència en el món del gas 

era bastant important. Havia estat director de la fàbrica de Lebon a Cadis (1868-

1871)150 i intervingut com a intermediari el 1877 entre l’Ajuntament de Màlaga i la 

Société pour l’Éclairage de Málaga, també francesa i creada a Lió.151

Va intervenir en la compra de la fàbrica de Cadis a Zacheroni et Cie. Per part de 

Lebon, i en les posteriors relacions amb l’Ajuntament, com també en les gestions 

per a l’obtenció de la concessió de l’enllumenat per gas de Puerto de Santa María 

(1868). Els serveis d’Ignacio Sabater van ser molt importants, tant que va ser l’únic 

espanyol que la Compagnie Centrale d’Éclairage pour le Gaz, Lebon et Cie. va 

147. AHFN.SCAG. Junta Directiva (12-01-1878).
148. Ignacio Sabater Arauco (1824-1889) era natural d’Úbeda, descendent de comerciants catalans, concretament de 

Tortellà (Girona), establerts a la zona feia molts anys, mentre que part de la mateixa família es va instal·lar a Albacete. 
La seva vida pública va començar en ser escollit diputat per Cazorla (Jaén) el 1864; van seguir les actes aconseguides 
posteriorment per Vic i Berga (Barcelona), per finalment ser designat senador per Burgos i, després, per Jaén; va 
tancar la seva activitat política ja el 1880. Les seves actuacions professionals també es van iniciar el 1864; figurava 
com a corresponsal a Jaén de la Compañía General de Crédito, Depósitos i Fomento, que representava interessos 
francesos, el director de la qual, Gregorio López Mollinedo, havia dirigit la companyia del gas de Madrid amb el grup 
del marquès de Salamanca (1848-1856), fins a la seva definitiva adquisició pel Crédito Mobiliario Español dels germans 
Pereire. Sabater també va aconseguir concessions ferroviàries, com ara la de Còrdova a Belmez per la Companyia 
Internacional de Crédit (1865), que va liquidar molt aviat, el 1869. Una de les seves filles, María Sabater Fernández, 
es va casar amb Juan Montilla Adán, que seria fiscal del Tribunal Suprem i ministre de Gràcia i Justícia el 1902. Una 
família amb càrrecs i relacions tant en el regnat d’Isabel II com en la Primera República i en la Restauració borbònica, 
amb influència permanent. Apuntes para una història de la banca en Andalucía. Vegeu bancaandalucia.blogspot.com.
es [consulta 02-01-2018]; Torres (2005), pàg. 439-440; Simón Palmer (1989), pàg. 60-74.

149. Eduardo León i Llerena (1839-1900), natural d’Antequera, va ser diputat a Corts per Alcalá la Real, Jaén i Martos, i 
designat senador vitalici el 1883. En la seva carrera política s’ha de tenir en compte que estava casat amb una neboda 
del general Serrano, el qual amb Juan Prim i l’almirall Topete realitzarien la Revolució de 1868, La Gloriosa, i que seria 
successivament regent, president del Consell de Ministres i últim president del poder executiu de la Primera República 
espanyola.

150. Fàbregas (1989a), pàg. 15; Fernández-Paradas (2015), pàg. 71.
151. Fàbregas (2003), pàg. 53.
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incorporar al seu Consell de Vigilància a París, l’any 1868, indicant que era el seu 

representant a Espanya, un territori cada vegada més important en el seu àmbit 

de negoci.152

Vistos els moviments, el gener de 1878 Ignacio Sabater va oferir a la Societat 

Catalana que adquirís la fàbrica de Jerez, ja que ell i el seu germà tenien el com-

promís de vendre a tercers amb la resta dels socis o, en cas contrari, de vendre als 

altres dos socis liderats per Eduardo León Llerena.

La Societat Catalana no es va plantejar el tema fins a un any més tard, el ge-

ner de 1879, donant l’explicació en aquell moment que la culpa l’havien tingut la 

coincidència amb «la notícia d’un invent del senyor Edison sobre la divisió a l’infinit 

de la llum elèctrica, [que] no deixava respirar la companyia d’enllumenat per gas; 

i que la prudència aconsellava no contestar afirmativament, ni donar una negativa 

que acabés amb les negociacions[...]». Analitzat l’invent d’Edison i avaluades les 

possibilitats a curt termini que pogués perjudicar la indústria del gas sense con-

clusions greus, es va reprendre el tema de Jerez. Aleshores el propietari de Jerez 

ja era Eduardo León Llerena.

Josep Mansana es va desplaçar a Andalusia per fer diferents gestions i apro-

fitar per visitar Jerez; va preparar un llarg informe que va presentar a la Junta a 

principis d’abril de 1879, recomanant realitzar l’adquisició i fixant un preu màxim de 

875.000 pessetes, que es finançarien amb l’emissió de 750 noves accions de 500 

pessetes cadascuna, o sigui, 375.000 pessetes,153 i la resta amb la corresponent 

emissió d’obligacions. L’operació es va presentar i va ser aprovada per l’Assemblea 

General d’Accionistes celebrada el 30 d’abril de 1879.154

La fàbrica de gas de Jerez la va crear el 1860 la Companyia General de Crèdit 

a Espanya. Al cap de quatre anys va suspendre pagaments i, el 1865, va vendre la 

fàbrica en subhasta a un grup de capitalistes holandesos que tenien el suport del 

Banc d’Anvers, juntament amb altres actius del mateix origen. En poc temps la so-

cietat holandesa va haver d’abandonar el servei pel mal estat de la fàbrica i de les 

canalitzacions. A causa dels deutes pendents la Hisenda Pública en va embargar 

les instal·lacions el 1872 i les va vendre el 1873 a José García Rodríguez. Per la seva 

152. Lebon et Cie. (1947), pàg. 45.
153. En aquell moment el capital social estava representat per 7.500 accions de 500 pessetes, representant un total de 

3.750.000 pessetes. Per tant, l’operació Jerez representava emetre una acció per cada 10 existents, augmentant el 
capital a 4.125.000 pessetes.

154. AHFN.SCAG. Junta Directiva i Junta Inspectora (01-04-1879 i 04-04-1879) i Assemblea General d’Accionistes (30-04-
1879).
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banda, Salvador Sabater va aconseguir el contracte de l’enllumenat amb l’Ajunta-

ment de Jerez per 20 anys, que es va subscriure el 12 de març de 1873. Salvador 

Sabater i José García155 es van associar el mateix any amb Ignacio Sabater i Edu-

ardo León, i van crear el 1877 la Compañía Industrial Española para el Alumbrado 

y la Calefacción por Gas, que era la titular en el moment de les converses amb la 

Societat Catalana.156

L’acord semblava que funcionava i les primeres setmanes de maig es va co-

mençar a preparar l’escriptura de compravenda amb la hipòtesi que Eduardo 

León aportava la fàbrica indicant que no tenia cap càrrega i que Salvador Sabater 

aportava la concessió de l’Ajuntament. Els problemes van començar a aparèixer 

a finals de maig, quan l’assessor legal de la Societat Catalana va descobrir que 

la fàbrica i els terrenys estaven hipotecats juntament amb els actius de les altres 

fàbriques, el propietari de les quals havia estat la Compañía General de Crédito 

en España (Valladolid, Burgos, Pamplona i Cartagena), en garantia de 5 milions 

de rals en cinquanta mil obligacions que havia emès aquella societat, i els seus 

interessos i cupons. També estava la fàbrica en garantia de 4 milions de rals que 

devia la Societat Holandesa a la Compañía General de Crédito, i addicionalment 

encara garantia alguna operació més. Es va intentar mantenir l’operació donant de 

termini al venedor fins al 30 de setembre per aixecar les càrregues, per després 

poder executar-la.157

El juliol van aparèixer nous temes de més complexitat; a la Junta Directiva es 

deia: «El punt dels gravàmens, malgrat tota la seva importància, no era el destinat 

a cridar principalment la seva atenció, donat que sobre ell destacava un altre molt 

més transcendental, el de domini i propietat de la fàbrica la legítima adquisició de 

la qual per part del venedor o el seu causant consideraven inestable, com exposa-

da a una gravíssima impugnació».158

Els detalls que havien aflorat i que van generar aquell nivell d’inquietud prove-

nien del fet que, quan la Hisenda Pública havia embargat la fàbrica de Jerez i l’ha-

via portat a pública subhasta per cobrar el seu deute amb la Societat Holandesa, 

no s’havien seguit estrictament els procediments legals. La primera subhasta que 

es va fer va quedar deserta perquè no hi va acudir cap interessat i, posteriorment, 

155. Arroyo (2006a), pàg. 11.
156. AHFN.SCAG. Junta Directiva i Junta Inspectora (25-01-1879).
157. AHFN.SCAG. Dictamen sobre com pagar la compra del gas de Jerez (20-05-1879) i Junta Directiva i Junta Inspectora 

(27-05-1879).
158. AHFN.SCAG. Junta Directiva i Junta Inspectora (07-07-1879).
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es va anunciar una segona subhasta, «prèvia revaloració»,159 fixant un nou preu 

de sortida de 222.222,17 pessetes, a la qual tampoc es va presentar ningú. Va 

aparèixer posteriorment José García Rodríguez, que oferia 78.701,75 pessetes, i va 

aconseguir amb aquesta oferta l’adjudicació judicial. Contravenint les disposicions 

legals aplicables que indicaven que «no cabia l’adjudicació de la finca a favor de 

cap particular fora de subhasta, ni en ella per menys de les dues terceres parts de 

l’avaluació».160

La Societat Catalana va quedar en una situació complexa perquè ja havia posat 

en circulació les noves accions destinades a la compra, però finalment el 7 de juliol 

de 1879 va donar per acabats els tractes amb Eduardo León sobre la possible com-

pra de la fàbrica de Jerez; va preferir l’actuació estrictament legal a les possibilitats 

de negoci.

Al poc temps la fàbrica de Jerez va ser adquirida pel Crédito Mobiliario Es-

pañol, que actuava amb altres criteris, i situada sota l’ègida de la fàbrica de gas de 

Madrid, que en aquella època era propietat de la Compañía Madrileña de Alumbra-

do y Calefacción por Gas, que pertanyia al mateix grup societari d’origen francès.

Cadis (1883)
Les relacions de la Societat Catalana amb Ignacio Sabater i el seu entorn no van 

acabar amb el final de la negociació relacionada amb la fàbrica de Jerez; poc des-

prés, el 1882, es va iniciar a Cadis una nova història.

La fàbrica del gas de Cadis era de Lebon i disposava d’una concessió que ven-

cia el 1884. La Societat Catalana, en veure les possibilitats de negoci a la ciutat, 

va començar a moure fils amb dos anys d’anticipació, quan el 29 de setembre 

de 1882, l’enginyer Federico Gil de los Reyes161 es va dirigir a l’alcalde de Cadis per 

sol·licitar que, quan finalitzés el contracte de Lebon, no li fos renovat automàtica-

ment, sinó que sortís a subhasta.162

L’Ajuntament va començar a considerar-ho, però mentrestant, el 4 de gener 

de 1883, va aparèixer un Reial decret del ministre de la Governació, Venancio 

González, sobre contractació de serveis públics per part dels Ajuntaments que 

159. La paraula revaloració s’utilitzava per indicar la rebaixa feta en el preu just de les coses posades en subhasta i no 
rematades.

160. AHFN.SCAG. Junta Directiva i Junta Inspectora (07-07-1879).
161. Federico Gil de los Reyes, futur empresari de la fàbrica de gas de San Fernando, en aquella època representava els 

interessos de la Societat Catalana a Cadis.
162. Fàbregas (1989a), pàg. 12-24.
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obligava a adjudicar-los mitjançant subhasta i que, de fet, substituïa el Reial decret 

de 27 de febrer de 1852, intentant, amb un estil molt reglamentista, sotmetre al re-

quisit de subhasta els contractes d’Ajuntaments i diputacions, que normalment ac-

tuaven sense complir els requisits establerts pel Govern per la falta dels necessaris 

desenvolupaments reglamentaris. A la tardor de 1883 l’Ajuntament va decidir final-

ment que trauria a subhasta el contracte del gas, que vencia el 4 de gener de 1884.

Aquí va tornar a aparèixer Ignacio Sabater, que defensant els interessos de Le-

bon va presentar un recurs d’alçada sobre la decisió de l’Ajuntament. No obstant 

això, la premsa ja anunciava que la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas 

es presentaria a la subhasta.163 El tema va culminar el 5 de desembre amb la con-

vocatòria oficial de la subhasta, amb unes bases que incorporaven la clàusula de 

progrés.164 Ignacio Sabater va presentar un altre recurs d’alçada contra la decisió, 

al temps que La Palma de Cádiz publicava un presumpte telegrama de la Societat 

Catalana que indicava que no s’hi presentaria, manipulació destinada només a 

produir desorientació. Una versió avançada de fake news o postveritat.

Arribat el final del contracte de Lebon el dia 4 de gener de 1884, i en no ha-

ver-se decidit res, es va declarar vençut, però prorrogat tàcitament fins que es 

trobés una solució. Durant els mesos següents van continuar les discussions de 

Sabater amb l’Ajuntament i, amb posicions públiques enfrontades, entre la com-

panyia Lebon, partidària de la renovació legal del seu contracte, i la Societat 

Catalana, partidària de la subhasta. Finalment, a causa de la no convocatòria de 

la subhasta per al municipi en els mesos següents, la companyia va anunciar que 

es retirava definitivament de Cadis. El 22 de novembre de 1884 l’Ajuntament va 

prorrogar de manera definitiva la contracta de Lebon. Poc després, el 4 de gener 

de 1885, els ciutadans de Cadis es van agrupar i van crear una companyia de gas 

pròpia, la Societat Cooperativa Gaditana de Fabricació de Gas. Cadis seria així una 

de les poques ciutats espanyoles amb dues fàbriques de gas.

Ciudad Real (1883)
El cas de Ciudad Real165 és un altre exemple de l’intens moviment a l’Espanya 

de l’època de contractes, concessions i fàbriques de gas, des de plantejaments 

163. La Palma de Cadiz, 23 de novembre de 1883; Diario de Cádiz, 24 de novembre de 1883.
164. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 5 de desembre de 1883. La clàusula de progrés es referia al fet que, si en

el transcurs de la duració del contracte apareixia un altre enllumenat millor que el gas i més barat, el contracte es 
rescindiria o s’hauria d’adaptar a les noves circumstàncies.

165. Fàbregas (1989b), pàg. 1-6.
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diversos, però en els casos presentats amb alguna relació amb la Societat Catalana 

per a l’Enllumenat per Gas.

Als inicis dels anys vuitanta del segle XIX, Georges Bower, enginyer i contractis-

ta de fàbriques de gas, establert a St. Neots, al comtat de Huntingdon, Anglaterra, 

va aconseguir de l’Ajuntament de Ciudad Real un dret perpetu a instal·lar canona-

des de gas als carrers. A continuació, va construir i posar en marxa una fàbrica de 

gas a la localitat, aprofitant el carbó d’unes mines properes a Puertollano.

És un cas estrany perquè a l’empresari no li interessava, per començar, l’enllu-

menat públic, com era normal en els casos similars a Espanya. L’enllumenat públic 

permetia iniciar l’activitat amb un cert volum de base que, després, amb més 

lentitud, s’anava complementant amb l’enllumenat particular, més rendible pel seu 

preu, però de penetració més lenta. L’original política de Bower expressada amb 

les seves pròpies paraules era: «No hi ha contracte de cap tipus amb el municipi, 

excepte el dret perpetu a instal·lar les canalitzacions. No tinc concessió i no en vull 

cap. Les obres són només meves i amb el dret perpetu d’instal·lar les canalitzaci-

ons. Prefereixo això a una concessió, ja que sóc el meu propi amo».

L’avantatge del procediment de Georges Bower era que reduïa dràsticament 

la dependència de l’Ajuntament en tots els sentits, però també allunyava la posa-

da en rendibilitat de la inversió realitzada. La relació inicial amb el consistori era 

només per aconseguir un permís, a ser possible un dret perpetu, per instal·lar les 

canalitzacions als carrers. Quan la fàbrica estava construïda i en funcionament 

amb clients particulars, es negociava un contracte d’enllumenat públic amb la mu-

nicipalitat, però com a nou client, òbviament important, però client, al cap i a la fi, 

d’una fàbrica existent que no s’havia construït bàsicament per l’Ajuntament i que, 

per tant, no requeria clarament una concessió. La maduració era més lenta, però 

els desitjos municipals de quedar-se amb la fàbrica al final del contracte disminuï-

en. Senzillament, era una altra estratègia.

Construïda la fàbrica i quan tenia només 47 clients privats i al voltant de 1.600 

metres de canalització als carrers, i començava a negociar un contracte d’en-

llumenat públic, Bower va encarregar a un representant seu, Frederick W. Nash 

de Londres, que li oferís l’adquisició de l’explotació a la Societat Catalana per a 

l’Enllumenat per Gas, i els va fer arribar els plànols de la fàbrica166 i els detalls cor-

responents.

166. AHFN.Gas Ciutat Real. Plan of land Ciutat Real Gas Works (1883).
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Els contactes i la correspondència entre Nash i la Societat Catalana van pros-

seguir durant 1883, però sense assolir cap resultat. Les reduïdes dimensions de 

la fàbrica i la falta de contracte d’enllumenat públic probablement no van con-

vèncer la companyia, que en aquella època estava en altres ocupacions intentant 

aconseguir la contracta de Cadis. En els anys següents la fàbrica de Ciudad Real 

va canviar de propietari; va aparèixer com a nou titular J. O’Farrell com a mínim 

fins a 1901.

Els casos de Jerez de la Frontera, Cadis i Ciudad Real van sorgir de planteja-

ments diferents, però des de l’interès comú de la Societat Catalana per a l’Enllu-

menat per Gas d’expandir la seva activitat a nous municipis; les altres parts van ser 

en un cas espanyoles i, en els altres, una societat francesa i un empresari britànic. 

Per diferents motius, els esforços van acabar sense poder ampliar l’activitat a nous 

territoris, però l’interès continuaria.

Compra de la fàbrica de gas de Ferrol

Continuant l’estratègia de la Societat Catalana de buscar explotacions de gas fora 

de Barcelona, el 1884 va arribar el torn a Ferrol. La història del gas a Galícia167 s’ha-

via iniciat el 1855 amb la constitució de la Societat per a l’Enllumenat de Gas de la 

ciutat de La Corunya pel francès Louis Lacy, després d’intents anteriors fracassats 

de la Compagnie Générale Provinciale du Gaz (1844) i de William Partington, soci 

del marquès de Salamanca en el projecte de Madrid (1846).

Anys més tard la seguiria Santiago de Compostel·la, on va aconseguir el con-

tracte municipal d’enllumenat Menéndez, Valdés y Compañía, de Gijón, el 1872. 

També aquí hi va haver intents anteriors de societats franceses, angleses i espa-

nyoles (Compañía General de Crédito en España, Thomas Rumbell, E. Víctor i Cia., 

i Centre Científic i Industrial de Barcelona).

Ferrol va ser la tercera ciutat a afegir-se a la modernitat de l’enllumenat per gas 

amb l’adjudicació del contracte a la Societat General de d’Enllumenat d’Espanya 

i Portugal, de Barcelona, el 1882. Finalment, Vigo va rebre una oferta de la com-

panyia de La Corunya, i li va adjudicar el contracte de l’enllumenat també el 1882, 

es va reestructurar la societat i es va crear la Société Anonyme d’Éclairage, de 

167. Martínez, Mirás i Lindoso (2009), pàg. 109-144; Fàbregas (2014a), pàg. 46-47.
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ChauÏage et de Force Motrice de La Corogne et Vigo, que va posar en funciona-

ment l’enllumenat dos anys més tard.

El cas de Ferrol és particularment interessant perquè és on el 1884 va deci-

dir invertir la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas després dels intents 

frustrats de Jerez i Cadis (1879-1883), mitjançant l’adquisició de la contracta i les 

instal·lacions al seu titular, Societat General de d’Enllumenat d’Espanya i Portugal.

Com altres ciutats, Ferrol havia rebut moltes ofertes per instal·lar l’enllumenat 

per gas, com a mínim des de 1861, sense resultats pràctics. Entre les propostes cal 

destacar les de John Barret (1861), John Aird & Son (1862) i René Marchesseaux 

(c. 1862).168 Més endavant, William Knight & Co. va aconseguir l’adjudicació de 

la contracta sense subhasta el 1864, però la va perdre dos anys més tard per no 

haver fet cap actuació concreta. Va seguir l’oferta del Gas Hidrogen Econòmic de 

Barcelona (1868), sense resultats, i ja molts anys després James Bolland va repe-

tir la història: va aconseguir l’adjudicació (1878) però no va fer res. En definitiva, 

el 1882 l’Ajuntament de Ferrol portava 20 anys d’ofertes sense cap resultat.

La Societat General de d’Enllumenat d’Espanya i Portugal va aconseguir la con-

tracta el 10 de gener de 1882,169 amb una durada de 35 anys; l’Ajuntament va ad-

quirir l’obligació de cedir-li el terreny per construir la fàbrica, que es va inaugurar 

el 7 de maig de 1883, i el director de la qual va ser Jean Pierre Prouvat de Guery.

Una peculiaritat important va ser la tecnologia utilitzada, ja que la fàbrica, en 

lloc de destil·lar hulla per produir el gas per a l’enllumenat, que era la tecnologia 

normalment utilitzada, estava dissenyada per funcionar utilitzant oli d’esquist, 

produint el que es denominava gas ric.170

La introducció del gas d’esquist a Espanya s’havia iniciat amb els acords dels 

desenvolupadors de la tecnologia, Rieber i Gruner de Basilea, amb el francès Adol-

fo Nait, a qui van concedir l’exclusiva per a la introducció a Espanya i Portugal 

(1880) i, posteriorment, es va fer la primera instal·lació a Blanes (Girona). Les bones 

168. Segons indica Mercedes Arroyo, René Marchesseaux era fill de l’enginyer de Lebon, Léger Marchesseaux.
169. AHFN.SCAG.FERROL. Escriptura de contracta de l’enllumenat públic de Gas a Ferrol entre l’Ajuntament i la Societat 

General d’Enllumenat d’Espanya i Portugal (10-01-1882). 
170. A Espanya, a més a més del gas d’hulla, s’utilitzaren en alguns casos el gas Humbert, el gas ric i el gas Arbós. En 

el cas de Ferrol es produïa gas ric, que s’obtenia per escalfament d’hidrocarburs líquids o olis d’esquistos. Era una 
tecnologia que s’havia iniciat en la il·luminació de Liverpool i Hull (Regne Unit). La tecnologia de Ferrol era la desen-
volupada per Rieber i Gruner de Basilea (Suïssa), que van introduir una retorta vertical esfèrica a les instal·lacions. 
Alayo i Barca (2017), pàg. 148, 154-155 i 321. L’oli d’esquist s’obtenia a partir d’esquistos bituminosos, normalment per 
piròlisi, produint el que modernament anomenaríem shale-oil, i s’utilitzava amb profusió per proporcionar llum als
fars de la costa.
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expectatives van portar a la constitució de la societat Nait, Vilaseca i Cia.171 a Barcelo-

na el 1881, que va aconseguir instal·lar-lo aquest mateix any a la fàbrica de Coromina, 

Salas i Cia. a Sabadell, i també a Palafrugell (Girona), al temps que s’iniciaren contac-

tes amb Osca, Àvila, Las Palmas, Chiclana, Motril, Écija, Vigo, Ferrol, Barbastro i Rubí.

Aquests prometedors inicis van conduir a la constitució en el mateix any de la 

Societat General d’Enllumenat d’Espanya i Portugal,172 companyia de més port i 

amb accionistes d’un altre nivell, com Joaquim de Cabirol Pau i Xavier Tort Marto-

rell,173 que van actuar com a director gerent i secretari, respectivament, de la soci-

etat. El capital social en la constitució es va fixar en 7 milions de pessetes, quan la 

Societat Catalana a la mateixa època només disposava de 4.125.000 pessetes de 

capital, una grandiloqüència evident en les disposicions inicials.

Si la contracta de Ferrol es va aconseguir el 1882 i es va inaugurar la fàbrica 

el maig de 1883, al mes següent van començar els problemes amb l’impost de 

consums que havien de pagar els barrils d’oli d’esquist quan eren desembarcats a 

Ferrol. El proveïdor era la Société Lyonnaise de Schistes Bitumineuses. Les discus-

sions eren entre la societat i l’administrador de l’impost; la societat, basant-se en 

les condicions de la contracta municipal, defensava que la seva matèria primera 

n’estava exempta, mentre que l’administrador de consums pensava el contrari. 

Aquesta discussió s’allargaria durant molts anys i va enrarir greument la vida de 

l’explotació de Ferrol.

Per la discussió fiscal al·ludida o per altres motius, poc després la Societat Ge-

neral d’Enllumenat va començar gestions per vendre la seva fàbrica i contracta de 

Ferrol per 250.000 pessetes. La Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas de Bar-

celona s’hi va interessar i, després de l’oportuna i dura negociació, va firmar un acord 

per comprar-ne les instal·lacions i contractes l’1 de desembre de 1883 per un import 

de 158.647 pessetes, només 7 mesos després de la inauguració de la fàbrica.174

171. Conveni entre els senyors Rieber i Gruner, de Basilea (Suïssa), constructors amb privilegi per la fabricació de gas ric 
per la descomposició amb foc dels hidrocarburs líquids, d’una banda, i la societat constituïda a Barcelona (Espanya) 
amb la raó social Nait, Vilaseca i Companyia d’una altra, l’ 1 de febrer de 1881 (Gaceta de Madrid, 12 de desembre 
de 1881).

172. Constitució i Estatuts Societat General d’Enllumenat d’Espanya i Portugal, el 15 de novembre de 1881 (Gaceta de
Madrid, 12 de desembre de 1881).

173. Joaquim de Cabirol havia estat diputat a Corts el 1858, 1864 i 1876 per Girona i Barcelona i Xavier Tort ho seria el 1884 
i 1896 per Lleida i Tarragona. Tots dos van ser socis de l’elitista Cercle del Liceu de Barcelona, i van ostentar-ne la 
presidència el 1879 i 1910, respectivament. Addicionalment Xavier Tort seria regidor de l’Ajuntament de Barcelona 
(1884 i 1889).

174. Arroyo (2006b), pàg. 50. L’acord es va elevar a escriptura pública el 14 de gener de 1884. Posterior a aquesta activitat
ja no se’n coneix cap altra d’addicional de la Societat General d’Enllumenat d’Espanya i Portugal, que va desaparèixer 
de l’entorn.
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La Societat Catalana va substituir l’administrador, Prouvat de Guery, per una 

persona de la seva organització, Pelegrí Fuster, que va romandre a la direcció fins 

a 1898, quan va acabar la presència de la companyia a la ciutat.

L’enllumenat per gas de Ferrol tenia diferents problemes, tant el dels impostos 

ja esmentat, com el de la matèria primera i el procés utilitzat, que produïa un gas 

d’elevat poder calorífic que feia funcionar millor els motors, dels quals n’hi havia 

pocs a la ciutat, però tenia un baix poder lumínic, la qual cosa comportava la sen-

sació als clients particulars i a l’Ajuntament d’un producte no tan adequat com el 

d’altres ciutats.

Però la Societat Catalana tenia experiència i mitjans per intentar millorar la situ-

ació, com explica Mercedes Arroyo: «la Catalana ja havia mostrat la seva eficiència 

organitzativa el 1871 amb la fàbrica de gas de Sevilla».175 En pocs mesos, l’adminis-

trador general, Josep Mansana, va viatjar a Ferrol i va plantejar a l’Ajuntament la 

possibilitat de construir una nova fàbrica en un altre emplaçament, però aquesta 

vegada produint el gas a partir d’hulla i modificant diversos articles del contracte 

d’enllumenat. L’Ajuntament va crear una comissió per estudiar el tema el 1884, i 

una altra el 1886, però res va avançar i es van trencar les negociacions.

La situació es va tornar surrealista quan es va modificar l’aranzel de duanes 

aplicable als olis d’esquistos, passant de 0,41 a 21 pessetes els 100 quilos, amb un 

augment de més de 50 vegades.176 La Societat Catalana va tornar a reclamar amb 

urgència poder canviar a hulla el 1889, indicant que l’única alternativa era el tanca-

ment. Però quan, per fi, la societat va acceptar totes les condicions que li imposava 

l’Ajuntament i, per tant, ja es podia signar l’acord, el regidor Juan Antonio Dans va 

proposar passar d’esquist, no a hulla, sinó a electricitat. Tot això va comportar una 

nova inacció, que va obligar la companyia subministradora a augmentar els preus 

del gas per sufragar el nou aranzel dels olis d’esquist. Els consumidors van reaccio-

nar amb una vaga de llums contra l’Ajuntament el 3 d’agost de 1890, per no deixar 

a la Societat Catalana produir a base d’hulla.177

Totes aquestes situacions no deixaven avançar amb claredat en la millora de 

l’enllumenat a Ferrol, amb discussions permanents entre la companyia i l’Ajunta-

ment, i el temps passava i s’apropava l’hora de l’electricitat, que precipitaria els 

esdeveniments.

175. Arroyo (2006b), pàg. 52.
176. Llei de 12 de maig de 1888, modificant les partides 6a, 7a i 8a de l’Aranzel de Duanes vigent, relatives a la importació 

de petrolis (Gaceta de Madrid, 15 de maig de 1888).
177. Arroyo (2006b), pàg. 73, 78 i 92.
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L’octubre de 1893, l’Ajuntament va iniciar un expedient de rescissió del contrac-

te de la Societat Catalana i, al mes següent, va convocar un concurs per adjudicar 

l’enllumenat elèctric de la ciutat.178 Casualment o no, al cap de pocs mesos, el 

gener de 1894, Antonio Togores, que estava construint una fàbrica d’electricitat, 

va demanar permís per estendre cables pels carrers. L’alcalde accidental Andreu 

Ortega li va concedir en només dos dies, i amb aquesta iniciativa es va abandonar 

la idea de convocar un concurs públic.179

Els promotors de l’electricitat van constituir el mateix any 1894 l’Eléctrica Po-

pular Ferrolana, amb un capital de 250.000 pessetes,180 presidida per Antonio 

Togores, que havia estat alcalde de Ferrol en el període 1879-1881, i amb diversos 

accionistes, entre ells Justo González Salorio, casualment el concessionari del co-

brament dels aranzels sobre l’esquist. La companyia va inaugurar la seva fàbrica 

d’electricitat el 1895, que tindria un recorregut no gaire llarg, ja que el 1903 va 

passar a formar part de la Sociedad General Gallega de Electricidad, la societat 

generadora realment de l’electricitat moderna a Galícia.181

L’expedient de rescissió del contracte d’enllumenat per gas va acabar defini-

tivament amb la resolució del Tribunal contenciós-administratiu de La Corunya 

(1895), i per la resolució de l’apel·lació al Consell d’Estat (1898), que va resoldre a 

favor de l’Ajuntament,182 i la Societat Catalana va acabar la seva activitat a Ferrol 

el 30 d’abril de 1898. Cal dir que, en relació a les discussions dels aranzels dels olis 

d’esquist, els expedients van ser finalment resolts en els tribunals centrals a favor 

de la companyia de Barcelona, però anys després d’haver abandonat Ferrol.

En l’expansió de la Societat Catalana fora de Barcelona, Ferrol va ser un cas 

singular, ja que havia aparegut molt tard, quan l’electricitat es començava a albirar 

a l’horitzó. L’experiència ferrolana va durar poc; les pressions de l’Ajuntament i d’al-

guns regidors, ansiosos de donar pas a l’Eléctrica Popular Ferrolana, van produir 

un seguit de desavinences sobre la qualitat del servei o la dinàmica de pagaments 

que van produir el tancament de la fàbrica el 1898, en un context de fortes discus-

sions, tant judicials com extrajudicials, que duraren anys.

178. Ajuntament de Ferrol (22-11-1893): Plec de condicions per contractar l’enllumenat públic de la ciutat del Ferrol mit-
jançant l’electricitat. El Ferrol.

179. Martínez, Mirás i Lindoso (2009), pàg. 282.
180. Estatuts de La Eléctrica Popular Ferrolana. El Ferrol: Impremta de El Correo Gallego, 1894; Carmona (2016), pàg. 31-32.
181. Arroyo (2006b), pàg. 93, 108 i 109.
182. Martínez, Mirás i Lindoso (2009), pàg. 283.
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Amb el temps les altres fàbriques ubicades a Galícia, ja en l’àmbit de la Societat 

General Gallega de Electricidad y de Fuerzas Eléctricas del Noroeste (FENOSA), 

també tancarien les portes: Santiago el 1916, Vigo el 1952 i la Corunya el 1958. 

Molts anys més tard, el 1998, el gas tornaria a Galícia ja en la més moderna forma 

de gas natural de la mà de Gas Natural SDG.

Els inicis del gas a Galícia van començar amb emprenedors francesos, asturi-

ans i catalans que van vertebrar una nova realitat en els moments incipients de 

la indústria. Passat el temps, les arrels de les fàbriques de La Corunya, Santiago i 

Vigo es van reunir a Unión Fenosa, mentre que les arrels de la fàbrica de Ferrol van 

romandre a Gas Natural SDG. Tots els fils es van tornar a unir el 2009 en la llavors 

Gas Natural Fenosa, després de 155 anys des del principi del gas a Galícia.

Els moviments de Lebon i La Propagadora

La competència de la Societat Catalana a la zona de Barcelona eren Lebon i La 

Propagadora del Gas, que en aquests anys van construir fàbriques i van anar adap-

tant la seva estratègia a les noves realitats de l’entorn, arribant fins i tot a acords 

entre ambdues societats.

La fàbrica de l’Arenal de Lebon (1866)
En obtenir la contracta de l’enllumenat públic de Barcelona, però no poder apro-

piar-se dels clients d’enllumenat particular de la Societat Catalana ni de la seva 

fàbrica i instal·lacions, Lebon va haver de construir una nova fàbrica amb el nom 

de Gas Municipal que, al venciment del contracte, el 1880, s’havia de transferir a 

l’Ajuntament. Però la debilitat de la seva posició en el temps va impulsar Lebon 

a consolidar-se amb altres fàbriques que ja fossin clarament de la seva propietat 

per poder seguir amb l’activitat, en qualsevol cas. En aquest context s’emmarca 

la compra de La Propagadora del Gas (1883) i la construcció d’una fàbrica a Sant 

Martí de Provençals (1889).

Lebon va construir la nova fàbrica de Gas Municipal en un terreny d’una impor-

tant longitud i poca amplada, situat entre la via del ferrocarril i la platja del Boga-

tell, entre els termes municipals de Barcelona i Sant Martí de Provençals; abastava 

des del marge dret del Bogatell fins a l’antic camí del Camp de la Bota, zona on 

actualment estan situades les torres de la Vila Olímpica.
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Des que es va inaugurar la fàbrica de l’Arenal el 1866, Lebon va tenir capacitat 

per subministrar l’enllumenat públic de Barcelona i substituir la Societat Catalana. 

Addicionalment, va intentar ampliar el seu negoci al municipi veí de Sant Martí de 

Provençals, però inicialment l’Ajuntament de Barcelona, a nom del qual facturava 

Lebon, li va prohibir utilitzar el gas de la seva fàbrica, en teoria del consistori, per 

subministrar gas a un altre municipi (1868).

Posteriorment, el 1875, va aconseguir subscriure un conveni amb Sant Martí 

per a l’enllumenat públic, amb una durada de 20 anys, i convenint que s’hauria de 

respectar la presència anterior del subministrament de la fàbrica de Sant Andreu, 

al barri de la Sagrera.

Durant 1866 també es va reanimar l’actuació de la coneguda Comissió de Con-

sumidors Particulars de Gas de Barcelona. El motiu en aquells moments va ser 

el mal servei que, en la seva opinió, donava la fàbrica de Lebon, tant en el cas de 

l’enllumenat públic com en el dels clients particulars, comparat amb el que oferia 

anteriorment la Societat Catalana. En pocs anys la Comissió de Consumidors havia 

passat de criticar la companyia clàssica del gas de Barcelona a posar-la d’exemple, 

ara que es podia comparar el seu servei amb el de Lebon i el seu Gas Municipal.

A finals dels setanta, Barcelona tornaria a alterar-se amb la temàtica del gas, 

ja que l’Ajuntament va decidir imposar un nou impost municipal sobre el fluid. Els 

ànims ciutadans es van revoltar i la Comissió de Consumidors Particulars de Gas 

va actuar, convocant una vaga de llums per protestar de forma pública davant la 

nova fiscalitat. La vaga va ser seguida amb profusió i les botigues i comerços de 

la ciutat no van encendre els llums de gas per conformar el sentir de protesta. La 

situació es va allargar fins que, finalment, el 1879, l’Ajuntament es va veure obligat 

a retirar l’impost, i la tranquil·litat va tornar als llums de gas. Per una vegada la llum 

de gas va ser el símbol de la societat civil davant un excés de l’autoritat.

Des d’una altra perspectiva, els moments de canvi s’acostaven. El 1872 va can-

viar la gerència de la Compagnie Centrale a París. Eugène Lebon, fill de Charles 

Lebon, va decidir que el seu pare abandonés la direcció de la societat, donada la 

falta d’adaptació als nous temps de l’estil i el caràcter de l’indòmit patriarca de la 

família. La dimensió assolida per la indústria i la crisi de la guerra francoprussiana 

havien produït un rellevant canvi de circumstàncies que requerien un altre tarannà 

i altres línies d’actuació. Charles Lebon va morir cinc anys més tard, el 1877.

El 1880 acabava la contracta de Gas Municipal i l’Ajuntament de Barcelona, 

el qual, després de l’oportuna tramitació, va decidir prorrogar-ne l’existència 15 

anys més, fins a 1895, amb les mateixes bases que la gestió seria a càrrec de la 
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companyia Lebon i el consistori tindria el dret a quedar-se amb la fàbrica al final 

del període. La liquidació del primer conveni es va fer el 1883 i Lebon, que no aca-

bava de veure-ho clar, va emprendre ràpidament, com s’ha indicat, dues accions: la 

compra de les instal·lacions i contractes d’enllumenat de La Propagadora del Gas, 

situada a la vila de Gràcia (1883), i la construcció d’una nova fàbrica al municipi 

limítrof de Sant Martí de Provençals (1889).

La nova estratègia de La Propagadora (1883)
Des de la inauguració de l’enllumenat a Gràcia (1853), La Propagadora del Gas ha-

via anat creixent i desenvolupant la seva activitat. Havia iniciat el subministrament 

a les poblacions veïnes, tant a través de l’extensió de canalitzacions a Sant Gervasi 

de Cassoles (1866) com de la consecució dels contractes d’enllumenat públic amb 

els Ajuntaments de Sarrià (1877) i de les Corts (1877).

El 1883, Lebon i La Propagadora del Gas van arribar a un acord pel qual el 

primer adquiria totes les instal·lacions, contractes i clients a Gràcia i municipis limí-

trofs. La Propagadora reorientaria posteriorment la seva activitat amb l’adquisició 

o construcció de fàbriques de gas al Maresme i el Vallès, però lluny de l’activitat

d’extrema competència de l’entorn de Barcelona.

A partir d’aquesta adquisició l’equilibri empresarial de la indústria del gas a la 

zona de Barcelona va quedar establert amb dues fàbriques de la Societat Catala-

na (les de la Barceloneta i Sant Andreu de Palomar), i unes altres dues de Lebon 

(l’Arenal i Gràcia).

Amb posterioritat a aquesta venda, la fàbrica de Gràcia va seguir la seva ac-

tivitat, però durant molt temps va mantenir discussions sobre l’obertura del futur 

carrer de Còrsega, l’últim de l’Eixample en el límit municipal i que devia travessar 

els terrenys de la fàbrica. El 1891 l’Ajuntament de Gràcia va iniciar un expedient 

per obrir el carrer, però anys més tard encara no estava resolt, de manera que els 

propietaris dels immobles situats en aquesta via van visitar l’alcalde de Gràcia «per 

interessar-lo en l’apertura d’aquesta via en la part que està obstruïda pel gasòme-

tre que hi ha al repetit carrer».183

L’annexió de Gràcia a Barcelona el 1897 va establir unes altres prioritats, de 

manera que el 1904 encara es va instal·lar la manutenció mecànica dels forns 

i, el 1910, la renovació de les instal·lacions mecàniques. No es coneix la data de 

tancament, però en adquirir la Catalana els béns de Lebon el 1923 la fàbrica ja no 

183. La Vanguardia, 30 de març de 1894.
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estava en funcionament i la seva xarxa era subministrada des de les fàbriques de 

Sant Martí i l’Arenal.

La Propagadora del Gas, després d’efectuar la venda de la fàbrica de Gràcia a 

Lebon, es trobava en una situació clara de no disposar ni d’instal·lacions ni d’acti-

vitat industrial, però sí que tenia possibilitats financeres, aconseguides amb el seu 

procés d’alienació. En aquest context, se li van plantejar dues alternatives: tornar 

els diners als accionistes o buscar un nou projecte industrial.

El director gerent de la societat, Antoni Rovira Borrell, va proposar, i es va 

aprovar, continuar amb l’activitat industrial, evidentment fora de l’àmbit històric 

de Gràcia. Va començar de seguida una època de febril activitat, estudi de possi-

bilitats i alternatives per reorientar l’actuació de la societat. En poc temps la línia 

d’avançada va ser clara i es van adquirir uns terrenys a Premià de Mar (1883), on es 

va construir una nova fàbrica de gas que es va inaugurar l’any següent. Addicio-

nalment, el 1884, es va comprar la fàbrica de gas de Badalona i, dos anys més tard, 

la de Terrassa. La venda de Gràcia havia permès fer el gran pas endavant, i passar 

d’una fàbrica a tres.184

La Propagadora del Gas, en la nova zona del Maresme, s’enfrontava amb una 

situació peculiar, ja que hi havia molts municipis relativament pròxims, però no 

prou grans com per fer rendible una fàbrica de gas a cadascun d’ells, l’única so-

lució que la indústria del gas tenia fins aleshores. Antoni Rovira Borrell va trobar 

un nou plantejament, realment original: construir una fàbrica més gran al municipi 

principal i subministrar a la resta a través de canonades. Aquesta innovació, que 

descobreix al mateix temps els beneficis de l’economia d’escala i que la producció i 

la distribució són dues fases molt diferents del mateix negoci, va ser una autèntica 

aportació de La Propagadora del Gas a la indústria europea del sector; la Société 

Technique de l'Industrie du Gaz a France va expressar el seu reconeixement i agra-

ïment per aquesta aportació. A partir d’aquests nous plantejaments l’expansió del 

gas seria més fàcil.

Lebon i la fàbrica de Sant Martí (1889)
El mateix any 1883, quan va adquirir la fàbrica de Gràcia, el 28 de setembre, Lebon 

va renegociar i subscriure amb l’Ajuntament de Sant Martí de Provençals, un mu-

nicipi veí al de Barcelona, un nou contracte de l’enllumenat amb alguns canvis de 

gran rellevància.

184. Arroyo (1992), pàg. 2-3; Sudrià i Aubanell (2017), pàg. 50-70.
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Per tal de reduir el preu del gas subministrat a l’Ajuntament, va aconseguir 

l’autorització per construir una fàbrica de gas al terme municipal, però sense com-

prometre’s a establir-la. El consistori, per la seva banda, renunciava a adquirir-la en 

cap cas, és a dir, una clara diferència en relació amb el contracte de Barcelona amb 

Gas Municipal, que era la gran amenaça del posicionament de Lebon al territori.

L’Ajuntament indicava en el contracte: «L’empresa queda des d’ara autoritzada 

per aixecar on li convingui una fàbrica de gas, pel seu compte i propietat, amb els 

seus gasòmetres i altres dependències al terme municipal de San Martí de Proven-

çals», i explicava la seva renúncia a l’adquisició de la fàbrica de la manera següent: 

«... doncs si bé aquest [l’Ajuntament] renuncia a la facultat d’adquirir la fàbrica i 

accessoris que l’empresa queda autoritzada per construir a San Martí de Proven-

çals, com que la fàbrica avui no existeix ni té obligació l’empresa de construir-la, 

és clar que no es renuncia a cap dret positiu». Una fina disquisició jurídica el 1883.

D’altra banda, la durada del contracte que el 1875 es va fixar en 20 anys, i que 

finalitzava el 1895, va ser prorrogat per 30 anys addicionals, fet que situava el seu 

final en un llunyà 1925. Aconseguit el contracte, Lebon no va començar les obres 

de la fàbrica fins a 1887, i es va inaugurar finalment el 1889. Des de la fàbrica de 

Sant Martí es distribuiria gas a Sant Martí de Provençals, Poble Nou i Barcelona.

Per tant, al voltant de 1890 coexistien cinc fàbriques a la zona de Barcelona: 

tres de Lebon (l’Arenal, Gràcia i Sant Martí) i dues de la Societat Catalana (Bar-

celoneta i Sant Andreu). Tot i així, s’ha de retenir que sobre la fàbrica de l’Arenal 

l’Ajuntament de Barcelona en seguia conservant els drets; Gas Municipal continu-

ava existint.

Els fanals de Gaudí i l’Exposició Universal de Barcelona

Els últims anys del segle XIX van ser l’avantsala dels grans canvis. Va aparèixer 

l’electricitat, amb els seus efectes de canvi espectacular en els costums de l’enllu-

menat, tant públic com particular, que va obligar les companyies de gas a reno-

var-se i competir o, senzillament, entrar en decadència i desaparèixer. La Societat 

Catalana va afrontar aquesta època amb un nou primer executiu, Josep Mansana 

Terrés, persona amb una gran preparació que lideraria la societat més de 30 anys.

Van ser anys encara d’esplendor de l’enllumenat per gas als carrers de les 

ciutats; a Barcelona, arquitectes famosos com Antoni Gaudí o Pere Falqués van 

dissenyar fanals de gas. Els grans competidors del gas de Barcelona —la Societat 
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Catalana i Lebon— van haver d’arribar a acords per enfrontar-se a l’enemic comú, 

les potents multinacionals de l’electricitat, i van plantejar la seva solidesa i tenaci-

tat amb la construcció de seus socials per part de reconeguts arquitectes.

El 1888 es va celebrar a Barcelona l’Exposició Universal, el primer dels grans 

esdeveniments que van significar dinamisme i projecció per a la ciutat, seguit de 

l’Exposició de 1929; el Congrés Eucarístic, en la dècada dels cinquanta, i el 1992 els 

Jocs Olímpics. Després d’aquest gran esdeveniment, el desenvolupament i l’estil 

de Barcelona van canviar i es va iniciar un nou camí de vertebració amb una posi-

ció destacada en el turisme internacional i amb trobades tecnològiques mundials 

com el Mobile World Congress, resident a Barcelona des de l’any 2006.

Però l’Exposició de 1888 va canviar la ciutat. Un testimoni d’excepció és el 

polític i escriptor Frederic Rahola, que va concebre una cuidada descripció de l’en-

torn industrial de la costa entre la Barceloneta i el riu Besòs en un conegut article 

periodístic:185

[...] Ens trobem a les onze del matí a l’estació de França, impacients mentre esperem sota 

el cobert de ferro, escalfat pel sol, en aquell espai saturat del tuf del carbó de pedra i on es 

perceben sordament tots els rumors de la ciutat de la qual ja desitjàvem estar lluny.

Sortim per fi de l’estació, però la ciutat amb els seus prolongats tentacles ens em-

presonava: encara els tramvies circulaven al nostre costat, i al passeig del Cementiri el 

cotxe dels morts evocava la nostra tristesa. Després el pont de ferro de l’Exposició, la 

façana gris del Palau de la Indústria, la Plaça de Toros aplatada i vermellosa, la filera de 

vagons vells fora de servei com a batalló d’invàlids, els gasòmetres semblant colossals 

calderes d’aquelarre amb les seves claus destacant-se en l’aire semblants a signes ca-

balístics, els magatzems de vins, les ennegrides xemeneies de les fàbriques, van anar 

lliscant davant els nostres ulls, mantenint-nos dins la ciutat i la seva atmosfera mefítica 

fins que va aparèixer la platja lliure d’obstacles i vam respirar alliberats les salobres ema-

nacions del mar, les petites onades del qual s’estavellaven a la sorra. Quin dia més bonic!

De nou s’allunyà el tren de la platja, i una altra vegada les construccions fumades, les 

xemeneies ennegrides, el vapor, les piles de ferro vell, i la multitud de vagons espatllats 

ens tornaren per un moment a la ciutat. Després es va apropar el tren novament al mar, 

com l’amant a la seva núvia després de passagera [sic] baralla, i la locomotora va salu-

dar amb alegres xiulets la vista de la immensa extensió blava.

185. Rahola, Frederic (1888): «Una excursión a Alella». La Vanguardia, 21 de juliol de 1888.
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Passem després pel Besòs, la faixa de sorra blanca del qual, a trossos envermellida 

per la humitat, es desenvolupa en la llunyania entre dues espesses tanques de pollan-

cres i canyes. Agitats els canyars pel pas del tren ens envoltaren amb el seu harmoniós 

murmuri.

Els elements hi són tots en la detallada descripció: l’Exposició, les fàbriques, els 

gasòmetres, la plaça de toros, l’estació de França, la platja, el Besòs i el símbol de 

la modernitat, el ferrocarril.

Barcelona va fer dissenyar fanals de gas als seus millors arquitectes. En molts 

punts dels barris antics i de l’Eixample es mantenen encara aquests fanals, recon-

vertits a enllumenat elèctric. Aquest respecte per la tradició i per la imatge de la 

ciutat ha mantingut un cert aire als seus carrers al llarg dels anys. El Catàleg del 

Patrimoni Arquitectònic de Barcelona, amb bon criteri, en va ampliar la protecció a 

diferents tipus dels antics fanals de gas.

Un dels dissenyadors va ser Antoni Gaudí, que va resultar el guanyador d’un 

concurs convocat per l’Ajuntament per renovar els fanals de l’enllumenat per gas 

de la plaça Reial de Barcelona. El disseny és de juny de 1878, el mateix any que va 

acabar els seus estudis d’arquitectura. Gaudí va fer una extensa memòria descrip-

tiva, un dibuix a l’aquarel·la i un model de guix, i va presentar dues alternatives 

d’il·luminació de la plaça, una amb quatre fanals i una altra amb dos, que és la so-

lució que finalment es va establir. Són fanals de sis braços, fosos en bronze i amb 

elements de ferro forjat sobre una base de pedra. Presenten en la part superior 

el caduceu, símbol de Mercuri, déu del comerç, format pel casc alat i dues serps 

enroscades en el braç central. Van ser inaugurats el setembre de 1879.

Uns anys més tard, el 1889, Gaudí va rebre un nou encàrrec de l’Ajuntament per 

dissenyar uns fanals per al Pla de Palau. El projecte es va basar en els de la plaça 

Reial, ja que l’artista volia dissenyar uns fanals semblants, però no iguals. En lloc 

de sis braços, en tenen tres, però mantenen el disseny de la peanya, el fust i els 

braços, i el coronament canvia, ja que el caduceu desapareix. També en aquest 

cas el projecte va ser pensat per a quatre fanals, però se’n van instal·lar dos i es 

van inaugurar el 1890. Actualment es poden contemplar davant l’antic edifici del 

Govern Civil.

Un altre dels arquitectes coneguts que va dissenyar fanals de gas va ser Pere 

Falqués, col·laborador de l’Exposició Universal de 1888 abans de ser nomenat 

arquitecte municipal de Barcelona (1889-1914). Per a l’accés a l’Exposició, avui pas-

seig de Lluís Companys, Pere Falqués va rebre l’encàrrec de dissenyar els fanals de 
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gas. El projecte és d’un estil eclèctic, amb cert monumentalisme, i va donar inici a 

l’ús dels bancs-fanals, que després va aplicar amb un altre estil al passeig de Grà-

cia. El banc és de pedra i suporta un fust estriat, també de pedra, i el capitell de 

ferro sosté els fanals, també de ferro, formant un angle espectacular.

Anys després, quan era arquitecte municipal, Falqués va dissenyar els bancs-fa-

nals del passeig de Gràcia, en un clar estil modernista, fet que provoca que moltes 

vegades s’atribueixin erròniament a Gaudí. L’artista forjador va ser Manuel Ballarín. 

El disseny va ser implementat amb la urbanització del passeig i respon a la doble 

combinació de banc per descansar i fanal per il·luminar. És un clar exemple avant 

la lettre de mobiliari urbà. El conjunt consta de 32 bancs fets amb el conegut 

trencadís modernista,186 que els dona un aire inconfusible. Els fanals de forja, que 

s’enlairen des del banc, presenten abundants referències a elements vegetals i les 

característiques formes en coup de fouet. Els bancs-fanals van ser inicialment molt 

criticats, però amb el temps han atorgat una indubtable personalitat al passeig i 

són un dels pocs elements del disseny original que han perdurat fidels al seu origen.

Quan els nous arquitectes municipals de Barcelona, Florensa i Vilaseca, van 

plantejar la primera urbanització de l’encreuament de la Diagonal amb el passeig 

de Gràcia el 1915, van proposar un conjunt d’obelisc central, que havia de ser un 

homenatge a Pi i Margall, president de la Primera República, i quatre grans fanals 

de gas, el que va portar a la imatgeria popular a batejar el conjunt com el cinc 

d’oros.187 Les circumstàncies polítiques van fer que el monument no es pogués 

inaugurar fins a 1934. Després de la Guerra Civil es va canviar per un monument a 

la Victòria —franquista s’entén—, i els fanals es van retirar. Posteriorment, el 1984 

es van instal·lar a la nova urbanització de l’avinguda de Gaudí, entre la Sagrada 

Família i l’Hospital de Sant Pau, on encara hi són. Els fanals, dissenyats per Pere 

Falqués i forjats per Manuel Ballarín i Alfons Juyol, consisteixen en una base i una 

pilastra de pedra de Figueres, i estan rematats amb una filigrana de ferro forjat 

que aguanta els quatre globus de llum i abraça l’estructura de pedra.

Un fanal molt particular és el que està a la part alta de la Rambla, entre la plaça 

de Catalunya i el carrer de Tallers, una zona amb molta història, però també amb 

una vibrant actualitat. El model combina la funció d’il·luminació, amb un fanal 

186. El trencadís modernista és un mosaic fet de petites peces de ceràmica de formes irregulars utilitzat amb profusió
pels principals arquitectes catalans del modernisme, com Gaudí.

187. El cinc d’oros és la denominació del número 5 d’oros de la baralla de cartes espanyola, que per la seva presentació 
d’un punt central i quatre punts a les cantonades recordava la disposició del monument i dels fanals de gas de la 
zona.
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inicialment de gas, amb una font d’aigua; mobiliari urbà amb una doble utilitat, que 

es va instal·lar amb una certa profusió a l'últim terç del segle XIX a diferents zones 

de la ciutat, aprofitant-ne la doble funció. Es van instal·lar fonts-fanals d’aquest 

tipus a la rambla de Canaletes, a les places de Sant Josep Oriol, la Barceloneta, 

Blasco de Garay, Trilla i Virreina, i a la Riera de Sant Miquel i la ronda de Sant Pau.

A la part baixa es presenten quatre tasses situades a terra, que recullen l’aigua i 

la desaigüen; a la part del mig, en una forma cònica inversa realment original, hi ha 

les quatre aixetes que fan la funció de font, i coronant-la s’enlaira el tronc del fanal, 

que suporta quatre braços, cada un d'ells amb un fanal. El conjunt és de ferro for-

jat, amb un disseny molt treballat.

Quan Barcelona estava tancada dins les muralles, en aquesta zona final de la 

Rambla hi havia, a la mateixa muralla, l’edifici de l’Estudi General, precedent del 

que després seria la Universitat, i en aquest Estudi existia una font en la qual uns 

petits canals vessaven l’aigua a una mena d’abeurador, i d’aquí prové el nom de 

font de Canaletes. Enderrocades les muralles en el segle XIX, es va instal·lar una 

font més moderna, l’aigua de la qual provenia de la mina de Montcada, molt re-

putada per la qualitat de les seves aigües, que li van donar fama i va contribuir a 

crear la llegenda que, qui bevia aigua d’aquesta font, sempre tornava a Barcelona.

Però, potser, la màxima popularitat del fanal font es deu al fet que és el punt de 

trobada dels aficionats del Futbol Club Barcelona per celebrar multitudinàriament 

les seves victòries, amb una gran concentració de simpatitzants. Aquesta tradició 

sembla que ve dels anys trenta del segle XX, quan els aficionats s’apropaven a la 

zona per assabentar-se dels resultats del seu equip, que escrivia en una pissarra a 

la vista del públic la veïna redacció del diari La Rambla, situada davant mateix de 

la ubicació de la font. El model de fonts-fanals, tipus Canaletes, forma part també 

del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Barcelona, i és un element més de la 

intensa relació amb la ciutat.

L’administrador general Josep Mansana Terrés

Josep Mansana Terrés, que va succeir el seu pare com a administrador general, era 

una persona d’elevada formació i amb grans connexions en el món de l’empresa, 

les finances i la cultura. A part del seu perfil inicial, es presenten a continuació dos 

exemples de les seves activitats en àmbits empresarials diferents dels del gas: 

l’Electroquímica de Flix i la Banca Arnús.
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La personalitat de Mansana Terrés (1892)
De vegades és necessari un canvi de persones perquè les situacions puguin evo-

lucionar de forma creativa. A la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas, el 

responsable de les actuacions executives des de 1877 havia estat l’administrador 

general, Josep Mansana Dordan, que havia dirigit la societat i l’havia fet créixer 

fins a la seva defunció el 1892. Durant el seu mandat l’enfrontament clàssic amb la 

companyia Lebon a Barcelona no s’havia solucionat, i encara faltaven anys per a 

l’aparició de la competència elèctrica a gran escala.

El va succeir el seu fill Josep Mansana Terrés (1857-1934),188 designat adminis-

trador general de la Societat Catalana el 1892 i que va ocupar el càrrec fins a 1934, 

un ampli període de 42 anys. Els diaris van publicar gasetes com la següent: «Com 

a recompensa personal i per honrar la memòria del que va ser digne administra-

dor de la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas, el senyor Josep Mansana 

Dordan, el Consell d’Administració d’aquesta ha acordat nomenar per al càrrec 

que l’esmentat senyor ha deixat vacant, el seu fill, el senyor Josep Mansana Ter-

rés».189 Podria semblar que Mansana Terrés substituïa el seu pare només per la 

seva relació familiar, però res més lluny de la realitat, el seu perfil era molt diferent: 

disposava d’una preparació increïblement sòlida per a l’època, ja que era enginyer 

industrial (1889) i advocat per la Universitat de Barcelona i feia anys que treballava 

a la companyia.190

La gerència de Mansana Terrés va ser pròdiga en esdeveniments, però potser 

cal destacar que va ser la persona del gas de Barcelona que va haver d’afrontar 

l’arribada de la gran competidora, l’electricitat, primer tèrmica, després hidràulica, 

competència introduïda i emparada per les grans multinacionals del sector, empre-

ses i grups d’una musculatura tecnològica i financera mai vistes. A més a més, du-

rant el seu mandat Mansana Terrés haurà de resoldre el contenciós de la indústria 

del gas a Barcelona, dividida i enfrontada per una feroç competència.

L’actualització dels Estatuts de 1906, amb la creació d’un Consell d’Adminis-

tració i l’apropament de coneguts prohoms a la societat com Francesc Cambó, 

188. Fàbregas (2006), pàg. 220-226; Fàbregas (2012b), pàg. 123; Fàbregas (2014d), pàg. 1-10; Fàbregas (2014e), pàg. 1-10.
189. La Vanguardia, 6 de maig de 1892.
190. Segons els registres de la societat, Josep Mansana Terrés el dia 1 de juliol de 1890 «va ser nomenat Auxiliar del Sr. 

Admor. General i Admor. Suplent en els casos de malaltia i absència del mateix», amb un haver mensual de 500 
pessetes. Posteriorment, l’abril de 1892: «En substitució del seu Sr. Pare Josep Mansana Dordan, mort el 23 d’aquest 
mes, la Junta Directiva en sessió del dia 29, va acordar nomenar-lo Admor. General amb l’haver anual de Ptes. 12.500», 
per a, finalment el juliol de 1906, recollir-ne el nomenament com a director gerent de la societat. AHPF.SCAG. Llibre 
Registre dels Empleats de la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas, iniciat l’1 de gener de 1890, pàg. 162.
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Eusebi Bertrand i Horacio Echevarrieta, també serà obra de Mansana Terrés. Com 

també l’administració de l’enfrontament amb Barcelona Traction i l’entrada de la 

Societat Catalana en l’activitat hidroelèctrica.

Mansana Terrés va ser un personatge amb gran impacte empresarial i ciutadà, 

tant per les seves activitats permanents amb la Societat Catalana com per ser, en 

diferents moments, president de la Mútua General d’Assegurances,191 de la Socie-

tat Electroquímica de Flix i de la Societat Catalana General de Crèdit; també per 

les seves posicions en els consells de la Banca Arnús, de la Societat Espanyola de 

Carburs Metàl·lics, de Fodina i de l’Editorial Muntañola.

La seva presència a la societat civil va ser evident en molts àmbits: va ser presi-

dent del Cercle Eqüestre i de la Societat de Propietaris del Liceu de Barcelona; va 

actuar a les comissions per a la creació de la Caixa de Pensions, actual “la Caixa”, 

denominada societàriament CaixaBank, i a la Societat Econòmica Barcelonesa 

d’Amics del País; va donar suport a la cultura ajudant el seu amic Isaac Albéniz a 

estrenar la seva òpera Henry Cliºord; va reunir la principal col·lecció d’art japonès 

d’Espanya, continuant la comesa iniciada pel seu pare amb l’adquisició de noves i 

importants peces.192 En definitiva, un empresari amb empenta, inquietuds culturals 

i implicació en la societat en què vivia, una persona de la qual un crític d’art diria 

el 1927: «Un senyor [...] que mostra immediatament que a la seva vida hi ha hagut 

alguna cosa més que les cotitzacions de Borsa, el mercat de carbó i el preu dels 

nòlits».193

Mansana i l’Electroquímica de Flix (1897)
Encara que sense una clara relació directa amb la introducció de l’electricitat a 

Barcelona, quan es va constituir a la ciutat, el 2 de juny de 1897, la Societat Electro-

química de Flix, es va designar Mansana Terrés com a primer president. La societat 

es va crear amb un capital de 4 milions de pessetes, amb un objectiu social orien-

tat a l’obtenció de productes químics, especialment clorur de calci i altres derivats 

del clor i de la sosa càustica.194

191. Fàbregas (2007), dedicat els primers cent anys d’activitat de la Mútua General d’Assegurances, actual Mútua Universal, 
presentant la intervenció de Josep Mansana a la seva constitució, primers anys, i en el període de la seva presidència. 
La Mútua General va ser de les primeres d’Espanya creada per cobrir les necessitats generades pels accidents de 
treball, i el seu primer client important va ser la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas, per protegir així els 
seus empleats i obrers.

192. Bru (2004), pàg. 248.
193. Soldevila (1927), pàg. 82.
194. Muñoz (1997), pàg. 17-20.
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El mètode per a la fabricació de sosa càustica era un nou procés basat en l’elec-

tròlisi cloroalcalina posada a punt per la Chemiske Fabrik de Griesheim, ubicada a 

Frankfurt. La instal·lació de Flix va ser la tercera a utilitzar-lo a escala mundial. El 

col·laborador des dels inicis en la part elèctrica va ser S. Schuckert & Co, després 

anomenada Elektrizitäts AG. La central elèctrica associada es va dissenyar per a 

una potència de 3.140 quilovats. Per ubicar-la adequadament, pot comparar-se’n 

l’envergadura amb la de les centrals de Barcelona, la del Paral·lel (3.750 quilovats) 

i la de Vilanova (2.420 quilovats). Com a soci financer es va escollir una casa de 

banca de Basilea (Suïssa), l’Ehinger & Co.

En el Consell d’Administració de la societat tots eren alemanys, menys dos, el 

comte de Romanones i Mansana Terrés, que seria president de la societat durant 37 

anys, fins a la seva defunció el 1934. La relació de Mansana amb Schuckert venia de 

l’elecció d’aquesta tecnologia per a la central Vilanova; posteriorment, Schuckert va 

ser absorbida per Siemens i va passar a anomenar-se Siemens Schuckert.

Tot i aquestes relacions, no sembla que la rectitud de Mansana es veiés afec-

tada, com pot deduir-se del paràgraf següent d’una carta de Siemens Schuckert: 

«La nostra fàbrica Schuckert va subministrar també tota la maquinària per a la 

primera part de la construcció de la Central Catalana d’Electricitat i, malgrat el bon 

resultat obtingut amb els nostres materials, hem observat amb sentiment que en 

els darrers temps han prescindit pràcticament de nosaltres, ja que gairebé ni ens 

demanen ofertes».195

Mansana i la Banca Arnús (1910)
Els anys transcorreguts havien assentat la personalitat, relacions i rellevància so-

cial del director gerent Josep Mansana Terrés, involucrat en nombrosos projectes 

industrials i financers, i en activitats rellevants de la societat civil. Però potser, per 

ubicar Josep Mansana, els seus contactes i el seu posicionament, res millor que 

presentar la seva relació amb la Banca Arnús, que permet veure com es relaciona-

ven diferents elements de la burgesia de Barcelona en l’època.

Evarist Arnús era un gran banquer de Barcelona que, en el seu testament, havia 

deixat la casa de banca al seu nebot Manuel Arnús, degut a la falta d’interès del 

seu fill Emili, però amb la condició que, quan el seu nét Gonçal arribés a la majoria 

195. AHFN.CCE. Carta de Siemens-Schuckert-Industria Eléctrica, S.A. a Eusebi Bertrand (30-04-1912). En aquesta època 
Eusebi Bertrand era conseller amb Mansana a la Societat General de Forces Hidroelèctriques, però encara no s’havia 
incorporat a Catalana de Gas i Electricitat, S.A. La carta bàsicament vol la seva presència en les comandes de la línia 
de transport Seira-Barcelona.
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d’edat, tindria dret a demanar el seu ingrés en la gerència de l’empresa. En arribar 

a la majoria d’edat (1908), Gonçal Arnús va demanar el seu dret i el seu tiet (Ma-

nuel Arnús Ferrer) i l’apoderat del seu avi (Josep Garí Cañas) no el van deixar que 

l’exercís i es van endur el negoci a una altra casa de banca creada ad hoc, anome-

nada S.A. Arnús-Garí.

Francesc Cambó era un advocat conegut i tenia una incipient personalitat polí-

tica. Havia estat un dels fundadors de la Lliga Regionalista, regidor de l’Ajuntament 

de Barcelona i diputat al Congrés, tot i que després de la Setmana Tràgica no es 

trobava en el seu millor moment, però era amic de Gonçal Arnús i Pallós. Explica 

Francesc Cabana: «És llavors quan hi intervé Francesc Cambó. Va convèncer el seu 

amic, i ara client, perquè també ell creés el seu propi banc. Gonçal Arnús comp-

tava amb el local del banc, però no tenia ni l’experiència, ni el capital necessari, 

ni —possiblement— la capacitat del seu avi. Va ser Cambó qui es va encarregar 

de dirigir l’operació per buscar els diners i els professionals de la banca. Amb gran 

sorpresa, la burgesia catalana a la qual es va dirigir no va demostrar cap mena 

d’interès a participar en la creació d’un nou banc. L’advocat, que era conscient de 

l’estat de decadència dels bancs catalans, es va veure obligat a passar l’oferta a un 

grup financer francès, Perier et Compagnie, que va tenir una participació majori-

tària en la societat, que es va crear el 1910 amb el nom de Banca Arnús, S.A.».196

Finalment, la Banca Arnús va tenir com a accionistes Perier et Cie. (85¤%) i Gonçal 

Arnús (15¤%). El Consell d’Administració estava presidit per Henri Bauer, gerent de 

Perier et Cie.; Gonçal Arnús n’era vicepresident, i els consellers, Francesc Cambó, 

l’industrial cotoner Alfred Mata Julià i Josep Mansana.197 Amb aquesta operació, 

Mansana, a part d’ajudar el seu vell conegut Gonçal Arnús, amb qui havia coincidit a 

la Junta del Cercle Eqüestre de 1904, coneixeria un banc francès que retrobarem en 

les negociacions entre la Compagnie Générale d’Electricité i Catalana de Gas, i tam-

bé coincideix públicament per primera vegada amb Francesc Cambó, més endavant 

conseller de Catalana de Gas i Electricitat, i amb Alfred Mata Julià, que era el cunyat 

d’Eusebi Bertrand Serra, un altre dels fundadors de la Lliga Regionalista i la persona 

que va aportar les concessions dels salts d’aigua a Catalana de Gas i, després, durant 

molts anys, el seu president. Cambó va abandonar el Consell el 1918 en ser nomenat 

ministre de Foment, i l’any següent van dimitir tant Mansana com Mata. El Banc Ar-

nús finalment va desaparèixer el 1947 en ser absorbit pel Banc Central.

196. Cabana (2001), pàg. 58.
197. Cabana (1972), pàg. 140.
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La relació de Josep Mansana amb la família Arnús no va ser només comentada. 

El mateix any de la constitució de la Banca Arnús, el 1910, Mansana va comprar 

a la família Arnús la casa familiar del passeig de Gràcia de Barcelona, construïda 

per Elies Rogent. El nou propietari va encarregar-ne la restauració i adequació a 

l’arquitecte Josep Domènech Estapà; es va ampliar l’edifici afegint-hi dues torres 

i es van adequar espais per a la col·lecció d’art japonès de la família Mansana. Ro-

mandria a la família fins a 1944.198

Catalana i Lebon: edificis socials i sintonia

El temps dels edificis socials (1892-1896)
En iniciar-se l’última dècada del segle XIX, les dues societats del gas de Barcelo-

na, tant la Societat Catalana com Lebon, havien arribat a la seva maduresa i, per 

diferents circumstàncies, van decidir afrontar la construcció de noves seus socials 

que permetessin representar la qualitat de les institucions des de la seva presència 

arquitectònica. Els dos edificis, molt rellevants en l’època, segueixen existint en 

l’actualitat i figuren en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona, mante-

nint, així, l’aportació de les dues companyies al patrimoni de la ciutat.

Durant els seus primers 50 anys de funcionament la Societat Catalana no havia 

disposat d’un edifici social de la seva propietat. Havia anat canviant d’oficines, amb 

gran prudència, i després de grans debats en el si de la Junta Directiva sobre la 

necessitat o excés de llogar alguns metres quadrats addicionals per atendre l’aug-

ment del volum de les operacions socials. En aquells moments disposava d’oficines 

a l’edifici del Banc de Barcelona, al final de la Rambla.

La situació va canviar quan la Junta General d’Accionistes de 29 d’abril de 1891 

va autoritzar perquè es «pugui comprar una casa o adquirir terrenys i procedir a 

la construcció d’un edifici que serveixi per a oficines centrals de la Companyia». El 

canvi de gerent va accelerar-ne el procés: el 1892 es va adquirir un solar de 1.892 

metres quadrats a la plaça de Santa Anna de Barcelona. El preu va ser de 600.000 

pessetes.199 Es va encarregar el projecte al conegut arquitecte Josep Domènech 

Estapà i se’n van iniciar les obres, que es van fer entre els anys 1893 i 1895.

198. Fàbregas (2006), pàg. 225; La Vanguardia, 3 de novembre de 1996.
199. Bragulat (1991), pàg. 1-14.
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Josep Domènech Estapà (1858-1917) va ser un arquitecte caracteritzat per la 

seva serietat, en la línia modernista, però amb elements personals molt caracterís-

tics en les seves creacions. Entre les seves obres a Barcelona, es troben els edificis 

de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, el Palau de Justícia, la presó Model, el 

Palau Montaner, l’Hospital Clínic, l’Observatori Fabra, etc.

L’inici del moviment per a la realització del nou edifici va despertar la curiositat 

de la premsa de l’època, que publicava: «En el saló on estava edificat el convent 

de Montsió, a la plaça de Santa Anna, s’estan obrint els fonaments per aixecar un 

edifici propietat de la Societat Catalana d’Enllumenat per Gas, en el qual establirà 

les oficines que actualment són a l’edifici del Banc de Barcelona».200

L’edifici original estava situat a la plaça de Santa Anna, actual avinguda del 

Portal de l’Àngel, n. 22, comunicat posteriorment amb el número 20 del mateix 

carrer, el carrer de Montsió, n. 3 (solar de l’antic convent de les monges de Mont-

sió), i el passatge del Patriarca, n. 3.

La façana presentava la tendència a la monumentalitat típica de Domènech 

Estapà, cuidat en extrem en els detalls (arcs de mig punt sobre les obertures, 

ornamentació vegetal geometritzada, etc.) i plantejava una sòlida solució a la geo-

metria del solar, que requeria una façana principal no recta, sinó en diagonal, i una 

façana posterior no més alta d’un pis, per al servei existent.

La majestuosa entrada al vestíbul donava pas a un espai dividit en dues cru-

gies separades per dues columnes de marbre jaspiat; superada la segona crugia 

començava l’escalinata que accedia al primer pis en un espai il·luminat amb la llum 

zenital d’una gran claraboia. L’escala va ser eliminada en unes obres fetes a la dè-

cada de 1930 per millorar-ne la funcionalitat i espais del pati d’operacions.

A la planta baixa se situaven els serveis (atenció a clients, lectura, cobrament, 

etc.); al primer pis hi havia el despatx de l’administrador general, la Sala de la 

Junta Directiva i Inspectora (posteriorment del Consell d’Administració), i l’admi-

nistració de la societat, mentre que al segon pis s’ubicaven el Saló d’Actes, on se 

celebraven les Juntes Generals d’Accionistes, i altres serveis. Als soterranis hi havia 

els magatzems i dipòsits, com també els arxius i el motor de gas que permetia 

disposar de calefacció a l’hivern i renovació d’aire a l’estiu.

La seu social de la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas va ser trasllada-

da a l’edifici el 1895, i s’hi va mantenir més de 100 anys, fins a 2006, quan va ocu-

par un nou edifici a la Barceloneta. L’edifici va entrar en el catàleg del patrimoni 

200. La Vanguardia, 6 de març de 1893.
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arquitectònic de Barcelona només dos anys després de la seva inauguració, i figura 

des d’aleshores en la bibliografia de l’arquitectura rellevant de la ciutat. El seu cost 

va ser de 225.431 pessetes.

L’esperit sòlid i discret de la Societat Catalana també va aparèixer en construir 

la seva seu social. Primer va trigar 50 prudents anys a afrontar-la, però quan ho va 

fer, la va plantejar com una aportació arquitectònica a la ciutat a la qual servia i va 

escollir un arquitecte i un estil conseqüents amb la seva identitat i el seu tarannà 

d’integració i servei amb el seu entorn. Després la prudència va tornar i per canviar 

d’edifici es trigarien uns altres 100 anys.

La Junta Directiva ho va explicar a la Junta General d’Accionistes reunida per 

primera vegada a la nova seu, el 15 d’abril de 1896, amb aquestes paraules: «Des-

prés de 53 anys d’existència durant els quals més d’una vegada ha hagut de soste-

nir, amb grans energies, la lluita per la vida, ha arribat aquesta societat a un estat 

semblant al d’aquells individus que han dedicat una llarga vida de treball sense 

interrupció, a crear-se una situació, legítima recompensa als seus continuats es-

forços».

En els mateixos anys també Lebon va pensar que havia de construir-se un edi-

fici social a Barcelona. En aquella època la societat de Lebon era una companyia 

francesa, important en el sector del gas dins el context internacional, que havia 

construït fàbriques a França, Espanya, Algèria i Egipte. Tanmateix, la seva princi-

pal explotació era la de Barcelona, i per això, quan va projectar la realització d’un 

edifici d’oficines a la ciutat, el va dissenyar perquè fos la seva central d’operacions 

a Espanya.

L’edifici està situat al carrer de Balmes, n. 17 i 19, i va ser projectat per l’arquitec-

te Francesc de Paula Villar Carmona. Construït entre els anys 1894 i 1896, és d’estil 

monumentalista eclèctic amb influencies nòrdiques, i té una ubicació immillorable, 

situat en un xamfrà i limitant amb els jardins de la Universitat de Barcelona, el 

carrer de Balmes i la Gran Via. Tanmateix, la ubicació en un extrem de la doble illa 

de cases dominada per l’edifici clàssic de la Universitat va obligar a estudiar solu-

cions arquitectòniques; s’havia d’aconseguir l’alineació de l’edifici en el seu context, 

simulant la façana principal a la Gran Via quan l’accés era pel carrer de Balmes. 

La construcció es va fer amb pedra de Montjuïc i rajola vista, i es van adornar les 

cantonades amb quatre torrasses als angles. Posteriorment s’hi va afegir un pis 

amb mansardes.

Quan es va vendre l’edifici el 1923 a Catalana de Gas, la companyia Lebon el 

descrivia amb les paraules següents:
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Està destinada aquesta casa a allotjar la Direcció, Oficines, Taller i Magatzem, correspo-

nent als serveis de la indústria del gas per a l’enllumenat que exploten a Barcelona i el 

seu pla els senyors Lebon i Cia[...]

El solar corresponent a la casa ocupa una extensió superficial d’uns 1.132,93 metres 

quadrats (29.986,65 pams quadrats). La part d’aquesta superfície edificada a tota altura 

cobreix uns 774,50 metres quadrats, ocupant la resta del solar un pati existent al NE de 

l’edifici i un ampli espai de pas que corre al llarg de les façanes SE i SO de la casa[...]

Consta l’edifici: d’un semisoterrani, destinat a Taller, magatzems, oficines d’avisos i 

reclamacions i habitació del conserge. D’un entresol, destinat totalment a allotjar les ofi-

cines dels senyors Lebon i Cia. a Barcelona[...]

D’un pis principal, destinat, una part, a oficines dels senyors Lebon i Cia. i una altra a 

habitació del senyor Director Administrador[...]

De dos pisos primers i dos segons llogats[...]

Al voltant del terrat existent a la part superior de l’edifici, circumdant el pati central 

d’aquest, hi ha diverses dependències en les quals s’allotgen els safareigs corresponents 

als pisos del senyor Director i inquilins, i a l’arxiu de documentació antiga de la compa-

nyia Lebon[...]

A les quatre cantonades principals de la casa s’enlairen quatre torres, rematades per 

un petit terrat, que té en el seu centre un parallamps, i que estan circumdades per una 

cresteria de zinc.201

En l’actualitat l’edifici és propietat i està ocupat per la seu social de Mútua Uni-

versal, una de les importants mútues d’accidents de treball d’Espanya.202

Els acords Catalana-Lebon (1895)
La situació respecte el gas que es va trobar Mansana Terrés era de disposar de fà-

briques a Barcelona, Sevilla i Ferrol. Tanmateix, així com a Sevilla i Ferrol la situació 

en el gas era més o menys tranquil·la, a Barcelona l’extrema rivalitat amb la Com-

pagnie Centrale E. Lebon dificultava realment avançar. Aquesta situació provenia 

de l’enfrontament iniciat el 1849, quan Josep Gil va desplaçar Charles Lebon de la 

gerència de la Societat Catalana, i va arribar a la seva màxima crispació el 1864, 

quan Lebon, amb l’ajuda o el beneplàcit de l’Ajuntament, va aconseguir arrabassar 

el contracte de l’enllumenat públic de Barcelona a la societat local.

201. Lebon et Cie. (1923), pàg. 152-154.
202. Fàbregas (2007), pàg. 118-124.
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El canvi d’interlocutors produït per la substitució de Charles Lebon pel seu fill 

Eugène en la gerència de la societat Lebon, i la de Josep Gil, a la seva defunció 

el 1877, per Josep Mansana Dordan, tampoc havia suavitzat la lluita pels mercats. 

No obstant això, els signes d’uns nous temps s’anaven apropant, i així, la Llei mu-

nicipal de 1877 no permetia als Ajuntaments concedir un monopoli per a l’enllume-

nat,203 la qual cosa era un canvi rellevant, ja que fins en aquest moment això no 

havia estat un problema important.

A finals de segle, amb la progressiva aparició de l’electricitat, es plantejava un 

nou escenari en el qual l’electricitat podia ser un enemic de gran envergadura o, al 

contrari, una rellevant oportunitat de negoci, però que en qualsevol cas requeriria 

de grans capitals i crearia nous competidors. En aquestes condicions, l’apropament 

entre els adversaris podia ser l’estratègia adequada, i així, en morir Mansana Dordan 

el 1892 i ser substituït pel seu fill, Mansana Terrés, com a administrador de la Societat 

Catalana, i anar adquirint protagonisme en la societat Lebon la generació següent 

comandada per Alfred Lebon, existien els elements per a un possible acord.

A Barcelona la Societat Catalana era la propietària de la fàbrica de la Barce-

loneta i la de Sant Andreu, mentre que Lebon disposava de les fàbriques de Sant 

Martí, Gràcia i el Arenal. Aquesta última facturava com a Gas Municipal i estava 

lligada al contracte d’enllumenat públic de la ciutat, que s’exhauria el 1895, en una 

de les clàusules del qual s’establia que l’Ajuntament tenia l’opció de quedar-se-la 

en aquella data, amb la qual cosa la seva propietat final no estava gens clara.

Els esdeveniments es van precipitar a partir de 1893, quan Lebon va aconseguir 

que l’Ajuntament renunciés a la possibilitat de decomissar la fàbrica a la finalitza-

ció del contracte. D’aquesta manera Lebon es va quedar definitivament amb Gas 

Municipal, les seves instal·lacions, drets i obligacions, i va començar a facturar com 

a E. Lebon i Cia., ja amb totes les fàbriques de la seva propietat. Podia així desen-

volupar la seva estratègia futura des d’una perspectiva de més serenitat. Immedi-

atament van començar les converses amb Mansana per intentar acabar amb les 

confrontacions a Barcelona. Mansana havia estat autoritzat per la Junta Directiva 

de la Societat Catalana per iniciar negociacions amb la companyia Lebon, per 

acordar «tots aquells convenis que tinguin per objecte evitar els perjudicis que 

ocasiona la competència».204

203. «[...] entenent-se que l’Ajuntament no podrà atribuir-se cap monopoli ni privilegi sobre aquells serveis[...]». Llei 
municipal de 2 d’octubre de 1877 (Gaceta de Madrid, 4 d’octubre de 1877). Fernández-Paradas (2016), pàg. 51-52.

204. AHFN.SCAG. Junta Directiva (25-10-1893).
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L’ocasió va arribar el 28 de febrer de 1895, quan l’Ajuntament de Barcelona 

va declarar vençuda la contracta de la companyia Lebon, però en subhasta li va 

tornar a adjudicar el servei d’enllumenat públic de la ciutat. En poques setmanes, 

concretament el 27 de maig, la Catalana i la companyia Lebon, representades per 

Mansana i Alfred Lebon, van arribar a l’acord de finalitzar els seus enfrontaments 

i començar a col·laborar, subscrivint l’oportú conveni, que en el seu primer article 

esmenta l’adjudicació a Lebon, i declara que segons aquells acords la companyia 

Lebon «és l’única encarregada [per l’Ajuntament] de la fabricació del gas per a 

l’esmentat servei», anotant a continuació: «Però aquest servei serà fet de compte 

i meitat per ambdues societats amb les condicions estipulades en els articles se-

güents».205 En definitiva, Lebon i la Catalana es reparteixen per meitats l’enllume-

nat públic de la ciutat.

Poc temps més tard, el 24 de juny, se subscriu un altre conveni referit a l’enllu-

menat particular. La línia dels acords era la següent: «La Companyia Catalana i la 

Companyia Central es comprometen de la manera més formal a partir del present 

conveni a no fer cap sacrifici, no oferir cap avantatge a favor dels abonats, és a dir, 

que els drets de ramals i traspassos, el valor dels ramals i instal·lacions, etc. seran 

de compte dels abonats sense que la Companyia Central ni la Companyia Catalana 

prenguin pel seu compte la més mínima part. Tampoc es donarà cap encenedor 

gratuït ni es farà cap descompte exceptuant els consentits fins al dia d’avui i els 

que es facin de comú acord». El conveni tenia una durada prevista fins al 31 de 

desembre de 1899.

El mateix conveni establia com es repartirien els ingressos a partir de 1894 de 

les vendes de gas als consumidors particulars. S’havien de repartir d’acord amb 

les vendes de 1893, més la proporció del 72¤% per a la Catalana i 28¤% per a Lebon 

dels increments en els anys posteriors, fent-se els ajustaments i compensacions 

oportuns per assolir aquestes xifres. El conveni es referia a les xifres de Barcelona, 

Sants i Gràcia. En definitiva, a mitjans de 1895 la competència havia cessat entre 

les companyies del gas de Barcelona.

205. AHFN.SCAG. Comissió Mixta amb Lebon (20-05-1895).
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La llum elèctrica arribaria a ser la gran competidora de la llum de gas, però 

durant molts anys no va passar d’experiments de laboratori o d’instal·laci-

ons de demostració amb focus d’arc voltaic, amb els seus greus problemes, 

tant de cost, com de necessitat de manipulació humana permanent i ele-

vada contaminació en llocs tancats. L’electricitat es produïa, primer, en centrals 

tèrmiques, utilitzant el carbó com a matèria primera, marcant tota una època, fins 

a l’aparició de l’electricitat hidràulica ja en el segle XX.

Edison i The Sun de Nova York el 1878

Per a la difusió de la llum elèctrica calia resoldre dos inconvenients, el d’unes làm-

pades petites, barates i amb una llarga durada en hores d’utilització i una dificultat 

normalment no explicada: com aconseguir la subdivisió eficaç de l’energia elèc-

trica, és a dir, que diverses làmpades de qualsevol mida poguessin ser operades 

conjuntament en el mateix circuit.206 Tots dos problemes els va resoldre Edison de 

forma pràctica el 1879-1880.

Però la revolució va arribar abans als mercats que els mateixos invents. La mera 

notícia que Edison estava treballant en el terreny de la subdivisió de la llum elèc-

trica i les seves possibilitats de distribució, i també en les làmpades, com també la 

permanent difusió de les seves activitats i opinions a les pàgines del diari de Nova 

York The Sun, van produir una greu convulsió en els mercats financers.

En concret, les declaracions d’Edison el 15 de novembre de 1878, en les quals 

declarava que: «... ja estic segur que la llum elèctrica serà més barata que la llum 

de gas»207 i explicava els seus experiments, va produir que les accions de la seva 

companyia pugessin ràpidament a Wall Street, mentre s’enfonsaven les accions de 

les companyies de gas i es produïa una situació anòmala en el mercat.208

La Societat Catalana, sempre alerta a les oportunitats de negoci a Espanya i a 

l’evolució tecnològica internacional, només 24 hores després de la primera notícia 

d’Edison, ja sol·licitava informació a l’Associació d’Enginyers de Nova York, a tra-

vés del seu responsable tècnic, Claudi Gil, a la qual demanava una avaluació de la 

206. Edison ho va explicar a la seva patent de la làmpada d’incandescència el 27 de gener de 1880 (US Patent 223.898): 
«L’objecte d’aquesta invenció és producir làmpades elèctriques que emetin llum per incandescència, làmpades que 
han de tenir una alta resistència per permetre la pràctica subdivisió de la llum elèctrica».

207. «Edison in good spirit and positive on complete success». The Sun, 15 de novembre de 1878.
208. «What Mr. Edison thinks of the recent english invention?» The Sun, 25 de novembre de 1878.
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situació. La resposta dels enginyers novaiorquesos, del 2 de desembre següent, 

treia ferro a l’assumpte i indicava que Edison encara no havia inventat res concret 

en aquest terreny i que la distribució d’electricitat encara tenia molts problemes 

que calia resoldre. Explicaven que «l’alarma ha estat principalment un negoci de 

Borsa i que, malgrat tot l’enrenou, hi ha poques accions que hagin canviat de 

mà». Tot i així recomanaven clarament, amb visió de futur, que: «... els enginyers 

de les societats es posin en situació de poder subministrar la llum elèctrica si fos 

necessari».209

És remarcable la sorprenent velocitat de reacció de la Societat Catalana davant 

els moviments en entorns distants dels seus centres d’activitat, i més tenint en 

compte que això succeïa en un llunyà 1878. Després, el món va accelerar de forma 

extraordinària el seu avenç en el tema elèctric i, en molt pocs anys, s’establiria la 

primera empresa elèctrica d’Espanya, concretament a Barcelona el 1881, la Societat 

Espanyola d’Electricitat. El risc no era tan llunyà.

A la segona meitat del segle XIX el món de l’energia, a les zones més desenvolu-

pades del planeta, estava dominat pel carbó per als usos tèrmics, mentre que l’en-

llumenat de les ciutats estava assegurat pel gas, procedent també de la destil·lació 

de carbó. En algunes zones l’enllumenat es resolia amb petroli, però la gran difusió 

i preeminència d’aquesta energia no tindria lloc fins a l’aparició massiva del sector 

de l’automòbil, o en termes més generals, del transport modern. També en zones 

més primitives els usos tèrmics es resolien amb llenya i residus. L’energia hidràulica 

s’aprofitava només per fer funcionar molins de tota mena i millorar l’eficàcia de les 

feines agrícoles. Faltaven per introduir l’electricitat i el gas natural, dues energies 

que, amb el petroli, han marcat el segle XX.210

L’electricitat no és una energia en sentit estricte, és un vector energètic, és a 

dir, no existeix directament aprofitable en la natura, sinó que s’ha de produir i això 

aporta creativitat i flexibilitat a la seva producció, com s’ha vist amb les centrals 

tèrmiques convencionals, les hidràuliques, les nuclears o els cicles combinats a gas 

natural. També la introducció de les renovables passa en molts casos per la seva 

transformació en electricitat.

Però perquè l’electricitat pogués introduir-se al llarg del darrer quart del se-

gle XIX, s’havien de trobar respostes a alguns assumptes importants, com ara els 

següents:

209. AHFN.SCAG. Junta Directiva (04-01-1879).
210. Fàbregas (2012g), pàg. 5-6.
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— Per què es podia fer servir l’electricitat. Per a usos massius: el primer era el de 

l’enllumenat, però era necessari desenvolupar làmpades que poguessin ser utilit-

zables per tot arreu, i això implicava aconseguir una durabilitat més alta i un cost 

més baix. En definitiva, arribar a les làmpades d’incandescència d’Edison.

— Com podia produir-se de forma massiva. En aquest aspecte eren necessaris els 

avenços de la dinamo de Gramme, de les primeres centrals com ara la de Schuckert 

a Baviera o la d’Edison a Nova York, la coneguda com a Pearl Street Station, i 

resoldre els problemes de subdivisió de l’energia elèctrica.

— Qui faria la introducció i com. Les empreses eren l’instrument imprescindible 

sense el qual la ràpida difusió de la innovació era senzillament impossible, però 

havien de definir-se els models de negoci, el disseny de les organitzacions i com 

aconseguir l’ingent finançament requerit. Dotar el món d’una infraestructura global 

necessària que no existia no era ràpid ni senzill. Les importants infraestructures 

imprescindibles s’havien de construir de forma massiva, a gran velocitat a les di-

ferents zones d’un país i, alhora, en el conjunt dels països desenvolupats del món 

occidental; eren un repte mai vist.

Tots aquests problemes els van anar solucionant, en els inicis, empreses ameri-

canes i alemanyes, amb grans interrelacions entre elles i subjectes a un progressiu 

fenomen de verticalització i relació interessada.

Normalment, els primers models de negoci van passar per inventors o de-

senvolupadors de producte, que van aconseguir interessar bancs o societats del 

mercat financer, creant empreses que, inicialment, van produir el material elèctric 

i, al mateix temps, van entrar en la venda d’aquest material als ciutadans i a les 

indústries, donant suport a la producció i subministrament d’electricitat, amb mà-

quines també dissenyades, construïdes i subministrades per les mateixes firmes.

En les primeres dècades l’electricitat es produïa a partir de carbó o, en alguns 

casos, de gas manufacturat a partir de carbó, i no es pensava en el seu transport a 

llargues distàncies; el corrent que es generava era corrent continu. Les diferències 

en la corba de càrrega diària, existents en l’ús per a l’enllumenat, intentaven mo-

derar-se inicialment amb el subministrament a companyies de tramvies, fins que 

el desenvolupament dels usos de l’electricitat en la indústria va afegir elements a 

les possibilitats de gestió.

Els historiadors del Deutsche Bank descrivien l’època del gran canvi i de les 

grans oportunitats de la manera següent: «El telègraf i en major mesura el telèfon 

van revolucionar les comunicacions, ocasionant una nova branca de la indústria 
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dedicada a la fabricació de cables, aïlladors, instruments i electrodomèstics. L’ad-

quisició a gran escala de matèries primeres i la producció de béns es va fer ne-

cessària només després que fos possible explotar per a finalitats pràctiques, no 

només el dèbil corrent utilitzat per a la telegrafia, sinó també la tecnologia de 

corrent continu», i afegien: «Aquesta sobtada aparició de ràpid creixement i els 

enormes requisits de capital feien virtualment impossible que les companyies 

s’expandissin pels seus propis esforços. Per tant, els bancs aviat es van involucrar 

de forma crucial en la construcció i extensió de la indústria elèctrica».211

La introducció de l’electricitat en el món occidental es va fer bàsicament de la 

mà de companyies americanes i alemanyes. Les primeres, amb més suport dels 

mercats financers, i les segones, amb més participació de la banca, però amb un 

cúmul important d’interrelacions entre tots aquests protagonistes.

Les companyies pioneres de l’electricitat

La iniciativa va ser de les societats americanes, normalment centrades en un o 

diversos inventors capaços d’atraure el capital financer i crear empreses que en 

produïssin i en comercialitzessin els productes; molt aviat es van començar a esta-

blir subsidiàries o societats relacionades a Europa i altres països.212

Edison General Electric Co. (1889)
Els fenòmens elèctrics eren coneguts des de temps immemorials, però el mo-

ment transcendent per a aquesta història es va produir quan Thomas Alva Edi-

son va aconseguir perfeccionar la coneguda com a làmpada d’incandescència, 

allargant-ne la vida útil amb la utilització d’un filament de carboni amb diferents 

variants.213

L’avenç d’Edison va aconseguir que la llum elèctrica fos utilitzable, tant per les 

millores contínues que hi va anar introduint i el seu evident esperit d’inventor amb 

centenars de patents registrades com per la seva impressionant capacitat em-

presarial, que li van permetre plantejar-se i crear societats que portessin els seus 

invents al mercat i als consumidors finals.

211. Gall (1995), pàg. 32.
212. Fàbregas (2012g), pàg. 6-7.
213. Fàbregas (2012h), pàg. 46-47.
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La dinàmica va ser espectacular; Edison va crear, primer, una societat per acon-

seguir finançament per als seus invents, l’Edison Electric Light Co. (1878); després va 

inventar la seva làmpada d’incandescència (1879), que va aconseguir una durada de 

40 hores; l’any següent, en obtenir durades de 600 hores amb filament de bambú 

carbonitzat, va posar en marxa una fàbrica de làmpades, l’Edison Lamp Co. (1880), 

i també una fàbrica de dinamos i grans motors elèctrics, l’Edison Machine Works 

(1881), que es va acabar fusionant per crear l’Edison General Electric Co. (1889).

L’altra línia, no la de producció de material elèctric o electrotècnic, sinó la de 

producció i distribució d’electricitat, la de public utility, la de transformar l’elec-

tricitat en una commodity, es va posar en funcionament amb l’Edison Electric 

Iluminating Co. de Nova York (1880), i la seva Pearl Street Station, la primera cen-

tral elèctrica dels Estats Units, capaç d’il·luminar 800 làmpades elèctriques en el 

moment de la seva posada en marxa.

Per tancar l’exhibició, va presentar en la primera Exposició Internacional d’Elec-

tricitat (1881), celebrada a París, una dinamo acoblada directament a una màquina 

de vapor que alimentava 1.200 làmpades. Immediatament, va començar a consti-

tuir societats per explotar els seus invents a diferents països, com Alemanya, Itàlia, 

França, Regne Unit, Canadà, Argentina, Japó, etc.214

General Electric (1892)
A més a més d’Edison, als Estats Units hi havia altres inventors amb creativitat finan-

cera. Elihu Thomson i Edwin Houston, que investigaven làmpades d’arc i dinamos, 

van crear l’American Electric, Co. (1880), que canviaria el seu nom a Thomson-Hous-

ton Electric Co. (1883), i el 1889 va adquirir la companyia de l’altre inventor de la làm-

pada d’incandescència, Swan, iniciant activitats en aquest àmbit. Thomson-Houston 

va crear addicionalment societats en altres països, com Alemanya, Regne Unit o 

França.215

El procés d’integració es va iniciar el 1892 amb la fusió de l’Edison General 

Electric Co. i la Thomson-Houston Electric Co., que va donar lloc a un líder mundial 

durant molts anys en equipament elèctric, la General Electric Co.

La nova companyia va seguir amb la tradició d’innovació, realitzant les més 

grans locomotores elèctriques, de 90 tones, i els més grans transformadors, de 

800 quilovats (1895), o inventant els raigs X (1896). Va ser la primera companyia 

214. Vegeu edison.rutgers.edu [consulta 10-08-2012].
215. Vegeu electricmuseum.com [consulta 10-08-2012].
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als Estats Units a crear un laboratori dedicat exclusivament a la investigació cien-

tífica dins de l’empresa (1900).216

Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (1883)
Les companyies alemanyes normalment van començar com a societats relaciona-

des amb les companyies americanes, com és el cas d’AEG o UEG, tot i que també 

va existir el model, similar a l’americà, d’inventor o tecnòleg que dinamitza una 

nova situació, com va ser el cas de Siemens o Schuckert.217

Una característica del model alemany d’introducció de la tecnologia de l’elec-

tricitat a Europa va ser la de plantejar-se el creixement des de la mateixa societat 

electrotècnica i crear noves empreses que sol·licitessin els seus productes i serveis 

en nous mercats. Empreses promogudes, finançades i dirigides des de la pròpia 

societat matriu que també hi subministrava els equips necessaris. Es va crear fins i 

tot un neologisme en alemany per a aquesta activitat: Unternehmergeschäft.

En mercats amb grans oportunitats de desenvolupament com els europeus, les 

necessitats financeres d’aquests model acabaven creant problemes de liquiditat i 

de concentració de risc a la societat matriu. La solució era alentir-ne el creixement, 

amb la qual cosa les empreses de la competència podien superar la mateixa socie-

tat o involucrar altres entitats en el procés. El més normal va ser recórrer a la sego-

na opció i, així, al costat de cada societat electrotècnica important hi va aparèixer 

una societat financera amb una significativa participació dels bancs, normalment 

de diferents països d’Europa, que permetien seguir amb el procés multiplicant la 

inversió i obtenint-ne un resultat global de més envergadura.

AEG va ser la creació d’un enginyer alemany, Emil Rathenau (1838-1915), membre 

d’una família de comerciants jueus establerts a Berlín, que, amb l’ajuda d’un grup 

bancari, va aconseguir els drets per utilitzar algunes de les patents d’Edison, i va cre-

ar la Deutsch Edison-Gesellschaft für angewandre Elektricität (1883, DEG) (Societat 

Germana Edison per a l’Electricitat Aplicada), amb un capital de 5 milions de marcs.

En la constitució de DEG, el suport bancari va ser imprescindible, i quatre cin-

quenes parts del capital van ser assegurades pel Nationalbank für Deutschland, 

com també pel banc Landau & Sulzbach. S’ha de remarcar que l’empresa tradici-

onal alemanya en el sector, Siemens & Halske, creada el 1847, no hi va participar, 

com tampoc el gran banc alemany, el Deutsche Bank, dirigit per un membre de la 

família Siemens.

216. Vegeu www.ge.com [consulta 10-08-2012].
217. Fàbregas (2012g), pàg. 7-10.
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No obstant això, DEG i Siemens & Halske sí que arribaren a un acord pel qual 

Siemens reconeixia el dret de DEG per construir sistemes d’il·luminació i làmpades 

elèctriques utilitzant les patents d’Edison, mentre que DEG es comprometia que 

tots els materials, aparells i màquines necessaris no coberts amb patents d’Edison 

els adquiriria a Siemens.218

Seguint el model d’Edison, DEG també es va introduir en la producció i dis-

tribució d’energia elèctrica i va crear la companyia de Berlín, Stätdische Elektri-

zitäts-Werke AG zu Berlin (1884), on va començar la indústria elèctrica alemanya.

Al cap de pocs anys, DEG, que havia aconseguit desenvolupar una línia tec-

nològica pròpia, va canviar el seu nom pel d’Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 

(1887, AEG), amb el qual seria coneguda com una de les principals empreses 

d’Alemanya durant molts anys, en els quals va desenvolupar una agressiva política 

d’inversions internacionals.219

Hi havia una altra motivació per al canvi en DEG: la companyia elèctrica de Ber-

lín no havia pogut complir els seus compromisos amb l’Ajuntament de la ciutat, i la 

seva capacitat financera no era prou gran. El canvi de DEG a AEG no va ser només 

de nom, sinó també de dimensió i tipus de la societat. El capital va passar de 5 a 12 

milions de marcs, Siemens & Halske va adquirir una participació d’1 milió de marcs 

i va assegurar, amb un consorci bancari dirigit pel Deutsche Bank i el Delbrück  

Leo & Co., els 6 milions de marcs restants. Les relacions amb Edison, Siemens & 

Halske i la companyia d‘electricitat de Berlín van ser també reestructurades.220

Entre les múltiples aportacions d’AEG a la indústria hi ha la presentació d’una 

transmissió d’electricitat a distància, concretament a 175 quilòmetres, des d’una 

central hidroelèctrica a Frankfurt, feta el 1891. En el cas d’AEG, la societat financera 

va ser el Bank für Elektrische Unternehmungen (1895, Elektrobank), constituïda a 

Zuric i formada per cinc bancs alemanys, dos de suïssos, un de francès i un d’italià; 

mereixen destacar-se l’Schweizerische Kreditanstalt (Crédit Suisse), el Deutsche 

Bank i el Berliner Handelsgesellschaft.

En el procés de concentració de la indústria electrotècnica alemanya, un pas 

important va ser quan AEG (creada en l’àmbit Edison) va absorbir la Union Elektri-

zitäts-Gesellschaft (creada en l’àmbit Thomson-Houston) l’any 1902. Amb aquest 

moviment van entrar també, a la seva òrbita, les societats financeres Gesfürel i 

SOFINA.221

218. Gall (1995), pàg. 33.
219. AEG va crear la Companyia Barcelonesa d’Electricitat a Barcelona.
220. Gall (1995), pàg. 34.
221. SOFINA estarà relacionada posteriorment amb Barcelona Traction a Barcelona.
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El gran competidor d’AEG en aquesta època de començament del segle XX era 

Siemens, tot i que també es trobaven moments per a la col·laboració, com en la 

fundació conjunta de Gesellschaft für drahtlose Telegraphie mbH (1903), conegu-

da amb el nom de Telefunken, per desenvolupar equipaments de ràdio.222 Amb el 

temps, AEG va ser adquirida per Daimler-Benz (1985), fins que va desaparèixer 

definitivament el 1997.

Union Elektrizitäts-Gesellschaft (1892)
La Union Elektrizitäts-Gesellschaft (1892, UEG) va ser constituïda com una filial de 

la Thomson-Houston Electric Co. dels Estats Units, amb participació de la societat 

de construcció de màquines de Berlín anomenada Ludwig Loewe & Co., per actuar 

a Alemanya i altres països europeus.

Va arribar a ser una de les importants empreses en la construcció de tramvies 

elèctrics a Alemanya, gràcies a la tecnologia americana. Entre d’altres, va posar en 

marxa els tramvies de Bremen, Essen, Hamburg, Munic i Berlín.

Per al suport financer de les seves activitats es va constituir a Brussel·les la 

societat financera Gesellschaft für Elektrische Unternehmungen (1895, Gesfürel). 

Els accionistes van ser l’empresari d’origen jueu Isidor Loewe, germà de Ludwig 

Loewe d’UEG, i AEG i diversos bancs, com el Darmstädter Bank, el Disconto-Ge-

sellschaft, el Dresdner Bank i alguns bancs privats.

Pocs anys més tard, UEG i Gesfürel van constituir conjuntament una societat 

de cartera que tindria un llarg i important recorregut, la Société Financière de 

Transport et d’Entreprises Industrielles (1898, SOFINA), la finalitat inicial de la qual 

era la d’adquirir companyies de tramvies i projectes d’electrificació de tramvies. 

Finalment, UEG va ser absorbida per AEG l’any 1902.

Siemens & Halske (1847)
L’empresa Siemens era molt antiga. Els seus inicis s’han de buscar a la Telegra-

phen Bauanstalt von Siemens & Halske (Companyia de Construcció de Telègrafs 

de Siemens i Halske) (1847), constituïda per Werner von Siemens i Johann Georg 

Halske per dedicar-se a activitats relacionades amb el telègraf, la seva tecnologia 

i implantació, que va construir el primer telègraf a llarga distància d’Europa entre 

Berlín i Frankfurt el 1848.

La companyia aviat va tenir una clara expansió en altres països d’Europa, va 

ampliar les seves activitats amb la dedicació als tramvies elèctrics, les dinamos 

222. Vegeu www.telefunken.com [consulta 10-08-2012].
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i, finalment, a les làmpades i tota mena d’equipaments elèctrics, i va ser durant 

molts anys la competència d’AEG.

Per al desenvolupament de les seves activitats també va posar en marxa una 

societat financera anomenada Schweizerische Gesellschaft für Elektrische Industrie 

(1896, Indelec), Société Suisse d’Industrie Électrique (SSIE) en francès, constituïda a 

Basilea, i juntament amb el Basler Handelsbank. Indelec va finançar noves centrals 

hidroelèctriques a Suïssa i diferents països d’Europa i a Mèxic, i figura en els principis 

de l’electrificació de grans ciutats com París, Sant Petersburg, Moscou, Riga i Bakú.

La Telegraphen Bauanstalt von Siemens & Halske va aconseguir dependre 

menys de la seva entitat financera associada per a la seva activitat en el sector 

electrotècnic pel fet de disposar dels recursos generats per la seva activitat prèvia 

en el sector de telègrafs, i pel fet de convertir-se en una societat cotitzada amb el 

nom de Siemens & Halske el 1897.

En el procés d’integració de la indústria electrotècnica alemanya, Siemens va 

absorbir Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (1903), l’antiga Schuckert. Aquest fet va 

comportar la reorganització del grup Siemens en dues companyies: Siemens & 

Halske, dedicada als baixos voltatges, i Siemens Schuckertwerkwe GmbH (SSW), 

resultat de la unió d’Electrizitäts amb el departament d’equips pesants de S&H, 

dedicada a alts voltatges. La situació es prolongaria fins a 1966, quan SSW serà 

absorbida dins de la nova Siemens AG.223

S. Schuckert & Co. (1885)
Sigmund Schuckert (Nuremberg, 1846 – Wiesbaden, 1895) havia treballat primer a

Siemens & Halske i va anar després als Estats Units, on va treballar amb Edison. En

tornar a Alemanya el 1873 es va establir a Nuremberg, on va començar a fabricar

de forma gairebé immediata dinamos per a la generació d’electricitat.

En entrar en el negoci, Alexander von Wacker es va constituir com a empresa 

amb el nom de S. Schuckert & Co. (1885), dedicada bàsicament a construir i operar 

centrals elèctriques i xarxes de distribució subministrant electricitat a ciutadans i 

a plantes industrials.

El propi creixement va obligar a transformar la societat i cotitzar en bor-

sa, a canviar el nom a Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (1893) i a donar entrada 

significativa a un consorci bancari. Com les altres companyies alemanyes de la 

seva activitat, també Schuckert va generar una societat financera, la Rheinische  

Schuckert-Gesellschaft für Elektrische Industrie AG (Rheinelektra,  1897), 

223. Vegeu www.siemens.com [consulta 10-08-2012].
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constituïda per Elektrizitäts AG, juntament amb diversos bancs, com W. H. La-

denburg & Söhne, Straus & Co., Süddeutsche Bank, i Josef Noether & Co.

A finals de segle ocupava més de 4.000 empleats (1896) i havia construït 120 

centrals elèctriques a Europa (1900),224 xifra molt significativa i que superava la 

suma de les realitzades pels seus dos principals competidors (AEG i Siemens & 

Halske). Tot i així, en el procés d’integració de la indústria electrotècnica alemanya 

va acabar absorbida per Siemens & Halske (1903).225

L’inici de l’electricitat a Espanya

En el cas de Barcelona i d’Espanya, la primera empresa que va construir una central 

elèctrica va ser la Societat Espanyola d’Electricitat, promoguda per Tomàs Josep 

Dalmau el 1881 a Barcelona, amb el doble objectiu de fabricar maquinària i distribuir 

electricitat als seus clients, per a la qual cosa va posar en marxa una instal·lació al 

carrer del Cid de 64¤CV de potència (símbol de cavall de vapor, unitat de potència; 

1¤CV equival a 735,5 watts). Sembla, però, que l’electricitat produïda era consumida 

principalment per la mateixa fàbrica. Cal remarcar que la primera central elèctrica 

d’Espanya es va posar en funcionament només un any més tard que la d’Edison a 

Nova York. L’Espanyola d’Electricitat en va ser la iniciadora, però mai va arribar a ser 

gaire gran; en el seu millor moment, el 1894, disposava de 130 clients d’electricitat, 

mentre que la Societat Catalana disposava de 37.452 clients de gas amb 216.292 

llums contractats; evidentment, la diferència era notable en dimensió. Però la situa-

ció va començar a canviar quan el 1889 Woodhoose & Rawson United Ltd. va adqui-

rir la majoria de les accions de la Societat Espanyola per dinamitzar-la.

Un altre element rellevant va ser l’aparició a Espanya d’AEG el 1889 a Madrid. En 

aconseguir-ne la independència tecnològica el 1887, AEG va decidir posar en marxa 

el seu primer projecte d’Unternehmergeschäft fora d’Alemanya, i el lloc escollit va 

ser Espanya, concretament Madrid. De la mà de Deutsche Bank,226 va constituir, 

el 1889, la Compañía General Madrileña de Electricidad, per dedicar-se a la produc-

ció i subministrament d’electricitat a Madrid, al 50¤% amb la Compañía Madrileña de 

Alumbrado y Calefacción por Gas, que era francesa.227 El Consell tenia dues seus: 

224. Una d’aquestes instal·laciones era la central Vilanova, de la Societat Catalana a Barcelona el 1897.
225. Vegeu www.siemens.com [consulta 10-08-2012].
226. Fàbregas (2012g), pàg. 12-13; Loscertales (2005), pàg. 13-15; García de la Infanta (2002), pàg. 103-112.
227. Antecessora de Gas Madrid.

144 1890-1910



Madrid i Brussel·les. El primer president va ser Segismundo Moret, ministre en in-

comptables ocasions i, en el seu moment, president del Govern (1905-1906).

L’interès d’AEG per col·locar les seves màquines es plasmava a l’article 35 dels 

estatuts socials de la nova societat: «AEG tindrà dret preferencial a estudiar els 

plans i a executar els projectes, a redactar les condicions de compra de l’equipa-

ment, a regular les tarifes, a controlar les feines[...]», no obstant això, no existia 

l’obligació absoluta de comprar els equipaments a AEG. La Madrileña, en els seus 

primers anys, va créixer espectacularment; després, progressivament va anar 

apareixent la competència i AEG, col·locats ja els seus equipaments i instal·lacions, 

va vendre el seu 50¤% de la societat a la companyia de gas de Madrid el 1905. La 

Madrileña va continuar produint electricitat des de les centrals Nord i Mazarredo, 

amb 200 quilòmetres de xarxes, i administrava des de 1908 els actius de The Elec-

tricity Supply Co. for Spain Ltd. a Madrid. El 1912 va ser una de les societats que 

van constituir la Unión Eléctrica Madrileña, la qual va passar a formar part de Gas 

Natural Fenosa l’any 2009.

El mateix procés va seguir AEG a Sevilla el 1894, on la competència en l’enllu-

menat era la Societat Catalana, i va constituir la Compañía Sevillana de Electrici-

dad. En l’accionariat participaven tant bancs alemanys com inversors espanyols, 

entre els quals els germans Ybarra, encara que el grup alemany controlava el 

51¤% de les accions.228 En aquest cas els contractes de subministrament només es 

podien encarregar a AEG. Després de la Primera Guerra Mundial, la Sevillana de 

Electricidad va perdre la seva connotació alemanya, i en el capital es va introduir 

el Banc de Biscaia, que va ser un accionista estable durant molts anys. Entre 1991 

i 1996, ENDESA va passar a controlar la societat.

La Companyia Barcelonesa d’Electricitat

El mateix any 1894 en què AEG s’instal·lava a Sevilla, també va aparèixer a Barce-

lona, on va constituir la Companyia Barcelonesa d’Electricitat, associada amb la 

Lyonnaise des Eaux et de l’Éclairage, propietària de la Societat General d’Aigües 

de Barcelona. A Madrid s’havia associat amb la companyia del gas; a Sevilla, amb 

228. El grup alemany estava compost per AEG (20¤%), el Deutsche Bank (20¤%), el Berliner Handels-Gesellschft (16¤%), el 
Delbrück, Leo & Co. (14¤%), el Jakob Landau (10¤%), el National Bank für Deutschland (10¤%) i el Gebrüder Sulzbach 
(10¤%).
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capitalistes privats i, a Barcelona, amb la societat de l’aigua, però en cap cas s’ha-

via aproximat a la Societat Catalana.

La irrupció en el mercat de Barcelona d’AEG no augurava res de bo per a les 

companyies de gas de la ciutat, que, de sobte, veien com apareixia un gran compe-

tidor, el més important d’Europa i, potser, del món en aquella època, amb recursos 

financers i tecnologia disponible, disposat a fer-se amo del mercat (quadre 26).

La nova societat, la Companyia Barcelonesa d’Electricitat, es va constituir el 7 

de desembre de 1894 amb 4 milions de pessetes de capital social. Els seus socis 

principals van ser AEG i el Deutsche Bank, que van subscriure el 70¤%; la Société 

Lyonnaise des Eaux et de l’Éclairage, amb el 25¤%, i bancs de Barcelona que van 

subscriure l’altre 5¤%.229 En el Consell hi havia persones importants, com el crea-

dor d’AEG, Emil Rathenau, o l’ànima del Deutsche Bank, Arthur Gwinner. Gairebé 

immediatament després de la seva constitució, el 1896 va entrar a l’accionariat, a 

través d’una ampliació de capital, la societat financera d’AEG, el conegut Bank für 

Elektrische Unternehmungen, des de la seva seu de Suïssa.

L’activitat de l’empresa va començar immediatament, el 14 de desembre 

de 1894, en adquirir les instal·lacions de la Societat Espanyola d’Electricitat per 2 

milions de pessetes, i amb la signatura amb AEG del contracte per a la construcció 

229. Hertner i Nelles (2004), pàg. 26, n. 8.

Quadre 26. Companyia Barcelonesa d’Electricitat. Consell d’Administració (1894)

Nom Càrrec Adscripció

Marquès de Robert President —

Emil Rathenau Vicepresident Director d’AEG

Arthur Gwinner Administrador delegat Director del Deutsche Bank

Ramon M. Lobo Administrador delegat Representant d’AEG a Madrid

Manuel Arnús Vocal Banca Arnús

Eugène Bruniquel Vocal Administrador delegat de Lyonnaise des Eaux

Eugeni Landau Vocal Banquer

Karl Fürstenberg Vocal AEG

Eusebi Roquer Secretari —

Karl A. BischoÏ Secretari —

Font: Alayo (2007), pàg. 755.
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d’una nova central i una xarxa de distribució a Barcelona. La central es coneixerà 

com a central Mata, o de les Tres Xemeneies, situada a l’avinguda del Paral·lel de 

la ciutat. Es va dissenyar a Berlín, a la seu d’AEG, al llarg de 1895, i de forma imme-

diata se’n va iniciar la construcció, òbviament amb màquines AEG, fins que es va 

començar el període de proves el maig de 1897. La central va entrar en operació 

comercial el 1898, amb una potència instal·lada de 3.750 quilovats, i subministrava 

als clients electricitat en corrent continu a 110 volts.

La Central Catalana d’Electricitat

Els moviments de la Societat Catalana
La Societat Catalana va arribar a l’electricitat després d’anys d’observació i anàlisis 

de com anaven evolucionant les tecnologies, els mercats i, també, els moviments 

dels possibles competidors.230 Era evident que, a la curta o a la llarga, l’electricitat 

avançaria bàsicament en diversos terrenys: la il·luminació pública i privada i, tam-

bé, en l’àmbit dels motors elèctrics.

Encara a la Junta General d’Accionistes de 1891, la Junta Directiva considera-

va que el temps de l’electricitat no havia arribat, o que encara no era un sector 

rendible: «També ha estat una contínua preocupació d’aquesta Junta, i en això 

s’ha ocupat amb l’assiduïtat i interès que l’assumpte requeria, l’estudi de si seria 

convenient que la Catalana estengués [sic] els seus negocis al subministrament de 

l’enllumenat elèctric i, després de valorar els avantatges que aquest negoci podria 

reportar-nos i els perjudicis que ens podria ocasionar, ha adquirit el convenciment 

que el moment actual no ofereix l’oportunitat convenient perquè la nostra societat 

emprengui aquest negoci, sense deixar de creure que les circumstàncies poden 

canviar i fer oportú el que avui no presenta probabilitat d’èxit, motiu pel qual pro-

posa estar amatent de tot el que passi en aquest assumpte i prosseguir els estudis 

que ja té fets».231

Es va haver d’esperar l’any 1893 perquè es reconegués per primera vegada 

que la competència de l’electricitat afectava la companyia: «Avui en dia la llum 

elèctrica perjudica els nostres interessos arrabassant consum, perjudici que per 

230. La Societat Catalana ja vigilava Edison el 1878. Fàbregas (2012g), pàg. 1-105; Fàbregas (2014d), pàg. 1-21; Fàbregas 
(2017b), pàg. 52-77.

231. AHFN.SCAG. Junta General d’Accionistes (29-04-1891).
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circumstàncies especials no és suficient per deixar-se sentir en els resultats dels 

nostres negocis; però no es pot negar que aquesta classe d’enllumenat ve avui a 

satisfer una necessitat que no pot ser desatesa i que té tendència al seu continu i 

més gran desenvolupament».232

Però per poder desenvolupar la nova activitat quan es cregués oportú, era 

imprescindible ampliar l’objecte social dels Estatuts, que només permetien dedi-

car-se a activitats gasistes. En la Junta General de 1893 es va acordar passar d’un 

objecte social, «la fabricació i subministrament del gas per a l’enllumenat públic i 

privat», a un de més ampli que incloïa «la producció i subministrament de l’enllu-

menat, calefacció i força motriu per gas, electricitat i altres mitjans».

El ritme va canviar quan va aparèixer AEG a Barcelona el 1894; va comprar 

la Societat Espanyola d’Electricitat i va decidir el 1895 construir a la ciutat una 

central nova d’una potència inusitada. Casualment o no, el mateix any la Societat 

Catalana i Lebon van resoldre definitivament les seves disputes en l’àmbit del gas 

a la ciutat, com s’ha explicat. A partir d’aquell moment, en pocs mesos sumaren 

esforços contra l’enemic comú: l’electricitat i la multinacional alemanya. La reacció 

no va ser resistir com altres companyies en aquest tipus de situacions, sinó atacar 

entrant en un sector que no coneixien i amb una força important. El tarannà de les 

organitzacions apareix en els moments difícils.

Els primers acords pel tema de l’electricitat entre la Societat Catalana i Lebon 

van arribar el febrer de 1896, quan la Junta Directiva i la Junta Inspectora de la 

primera van aprovar entrar en el negoci elèctric conjuntament amb Lebon, dient:  

«...els avantatges que ens ocasiona explotar aquest negoci en companyia de 

Lebon, ja que d’aquesta manera al mateix temps que evitem un competidor gua-

nyem un amic que compartirà amb nosaltres les fatigues de la lluita i les contrari-

etats econòmiques que puguin presentar-se».233 Els moviments, una vegada presa 

la decisió, van ser molt ràpids, i es va constituir la Central Catalana d’Electricitat, 

que seria l’instrument d’actuació en el sector elèctric de les companyies de gas de 

Barcelona.

La Central Catalana d’Electricitat (1896)
El 2 de març de 1896 es va constituir la Central Catalana d’Electricitat, amb un 

capital de 6 milions de pessetes i com un joint-venture de la Societat Catalana 

232. AHFN.SCAG. Junta General d’Accionistes (29-04-1893).
233. AHFN.SCAG. Junta Directiva (13-02-1896).
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per a l’Enllumenat per Gas (50¤%) i la Compagnie Centrale E. Lebon et Cie. (50¤%). 

L’esforç financer que això implicava per a la companyia era molt important; cal 

recordar que el capital social en aquells moments ascendia a només 4,1 milions 

de pessetes i s’havien de desemborsar 3 milions addicionals. Per finançar-ho, la 

societat es va endeutar amb una emissió d’obligacions al 5¤% d’interès. L’aposta 

era molt important.

Immediatament, la nova societat va decidir construir una central tèrmica, la 

central Vilanova, per generar electricitat utilitzant carbó com a matèria primera.234 

Es va adquirir un terreny a l’avinguda de Vilanova i es va encarregar l’edifici de la 

central a un arquitecte modernista rellevant, Pere Falqués.

El disseny tecnològic es va encomanar a la companyia Schuckert, a Nuremberg 

(Alemanya), en aquells anys ja anomenada Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, el gran 

competidor tecnològic juntament amb Siemens d’AEG. La central es va projectar 

per a una potència de 2.420 quilovats, una potència una mica menor de la d’AEG, 

concretament un 65¤% de la Barcelonesa d’Electricitat, però, sens dubte, una di-

mensió rellevant per al moment i la ciutat en què s’estaven posicionant. El projecte 

era subministrar a la ciutat electricitat en corrent continu a 150 volts (quadre 27).

Malgrat el retard inicial de la Societat Catalana en la decisió d’introduir-se en 

el mercat elèctric, després, la carrera per la competència va ser impressionant, 

es va recuperar el temps perdut i es va aconseguir que l’inici de les proves i la 

posada en marxa de les dues centrals coincidís en el temps, fet que era una clara 

234. Lozoya (1982), pàg. 51-52 i 77-85.

Quadre 27. Centrals elèctriques de Barcelona (1897)

Central Paral·lel Vilanova

Propietat Cia. Barcelonesa d’Electricitat Central Catalana d’Electricitat

Principals accionistes AEG Soc. Catalana¤-¤Lebon

Power installed 3.750 kW 2.420 kW

Tecnologia AEG Schuckert

Constitució societat 1894 1896

Inici proves Maig 1897 Maig 1897

Posada en marxa 1898 1898

Font: Alayo (2007), pàg. 150-153 i elaboració pròpia.
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conseqüència que tot s’havia preparat amb molt de temps, només esperant el 

moment oportú per a la seva implantació efectiva. De fet, a la Junta General d’Ac-

cionistes de la companyia del 29 d’abril de 1897 es va explicar el que s’havia fet 

quan ja gairebé tot estava pràcticament finalitzat.

Pensant en futurs desenvolupaments, la Societat Catalana i Lebon, pràctica-

ment un mes després de constituir la Central Catalana d’Electricitat, van acordar 

que no podrien dedicar-se a l’electricitat en aquells municipis on tingués aquest 

servei la nova companyia, la Central Catalana d’Electricitat.235 La vocació per l’elec-

tricitat de les dues companyies superava l’àmbit de Barcelona; de fet, en altres 

municipis, tant la Societat Catalana com Lebon van construir centrals tèrmiques 

sense cap relació amb la Central Catalana d’Electricitat.

L’arquitecte de la central, Pere Falqués, havia treballat a les obres de l’Exposició 

Universal de 1888 amb Elies Rogent, i també va exercir el càrrec d’arquitecte mu-

nicipal de Barcelona. Entre les seves obres poden citar-se l’Escorxador Central, el 

monument a Rius i Taulet, el monument a Pitarra a la Rambla, la casa del marquès 

de Camps, etc., i va ser també un dels principals arquitectes dissenyadors dels 

fanals de gas de la ciutat.

L’edifici, dissenyat clarament modernista, es va aixecar a la cantonada de l’avin-

guda de Vilanova, n. 12, amb el carrer de Roger de Flor, i disposava d’una façana 

de gran longitud a l’avinguda de Vilanova; en la seva edificació i acabats es van 

fer servir: pedra, rajola vista, additaments de ferro i ceràmica vidriada. L’accés 

principal es trobava al xamfrà i disposava d’un vestíbul de planta circular de gran 

personalitat, i una gran nau en la qual s’instal·laren els equips per produir l’electri-

citat. El rematava una xemeneia de 56 metres. Tant l’edifici com els equipaments 

es van acabar el 1897 i es va iniciar el subministrament d’electricitat a Barcelona.

La instal·lació d’un turbogenerador Oerlikon (1908) i altres ampliacions van 

permetre que la central comencés a subministrar addicionalment corrent altern a 

6.000 volts a partir de 1910. Quan el 1912 la Societat Catalana per a l’Enllumenat 

per Gas es va transformar en Catalana de Gas i Electricitat, una de les operacions 

va ser l’absorció de la Central Catalana d’Electricitat, que prèviament havia adquirit 

el 50¤% de participació de Lebon.

El nou propietari, Catalana de Gas i Electricitat, es va reservar 5.877 metres 

quadrats als terrenys de la central Vilanova per instal·lar magatzems, tallers i, 

fins i tot, una fàbrica de gel. No obstant això, la principal conseqüència va ser 

235. AHFN.SCAG. Acords SCAG-Lebon (28-04-1896).
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una empenta accelerada a les inversions i l’activitat en construir la primera xarxa 

subterrània d’alta tensió de Catalunya, a 50.000 volts, entre la central Vilanova i la 

subcentral del carrer de Viladomat. Es van fer, també, noves millores i ampliacions 

en els anys 1915-1916.

En poc temps, però, la posada en funcionament de la central de Sant Adrià i 

l’arribada a Barcelona de l’energia hidroelèctrica produïda al salt del Run, a Osca, 

va permetre que les instal·lacions més antigues de la central Vilanova deixessin de 

produir electricitat el 1918, i que aquesta quedés com una gran estació transforma-

dora i convertidora alimentada des de Sant Adrià. Les màquines es van desmuntar 

i traslladar a Sant Adrià o a la central elèctrica que Catalana de Gas i Electricitat 

tenia a Sevilla.

Quan l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Indus-

trial de Catalunya va decidir el 1997 seleccionar els cent elements més represen-

tatius del patrimoni industrial a Catalunya, va incloure en la tria la central Vilanova 

com un dels millors exemples de rehabilitació d’un edifici industrial.236 En l’actuali-

tat, any 2018, és la seu principal a Catalunya d’Endesa, la filial d’Enel.

L’edifici del carrer dels Arcs, 10 (1905)
L’assentament definitiu de la Central Catalana d’Electricitat en el mercat de Bar-

celona, des de la posada en marxa de la central Vilanova el 1897, va conduir a la 

recerca d’una ubicació en la qual poder construir un edifici social. Amb aquesta 

finalitat es va adquirir, el 30 d’abril de 1903, a Ramon i Ricardo Morera una casa 

al carrer dels Arcs, 10, on anteriorment hi havia els magatzems Cendra i Caralt, 

amb una extensió superficial de 32.000 pams.237 El projecte es va encarregar a 

l’arquitecte Arnau Calvet Peyronill, autor entre altres obres del Mercat de Sarrià, 

les estacions del Funicular de Vallvidrera, els Magatzems Jorba, tant els de la casa 

original de Manresa com els del Portal de l’Àngel de Barcelona, etc.

La construcció, culminada el 1905, presenta un edifici amb un estil original 

dins de la línia coneguda com a Sezession vienesa, moviment pràcticament sense 

representació a Barcelona. La Sezession és una línia de modernisme iniciada a 

Viena el 1897 per Gustave Klimt, que amb dinou estudiants va formar aquesta 

revolta estètica. Grans noms de l’estil van ser Otto Wagner, Joseph Olbrich i Josef 

HoÏmann. L’edifici té una composició simètrica amb elements verticals de pedra 

236. Feliu (2002), pàg. 150-153.
237. AHFN.SCAG. Junta General d’Accionistes (29-04-1904).
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que emmarquen els balcons, sostinguts per unes mènsules amb caps femenins 

amb ornaments vegetals. A la façana destaquen vuit làmpades de tres braços amb 

globus. La façana posterior correspon al carrer dels Capellans, n. 5. Pràcticament 

no té soterrani, però sí que disposa d’un passadís sota terra que velles tradicions 

diuen que conduïa a l’interior de les muralles de la ciutat a l’Edat Mitjana, quan al 

solar hi havia una posada.

L’edifici es va destinar a seu social i oficines, més tard va passar a Catalana de 

Gas i Electricitat, després a Hidroelèctrica de Catalunya, novament a Catalana de Gas 

i Gas Natural SDG i, finalment, es va vendre per a la seva rehabilitació com a hotel. 

Està incorporat al catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat.238

Els canvis de final de segle
La pèrdua de Cuba el 1898 va marcar una època de canvi i evolució percebuda 

amb diferents sensibilitats a diferents parts d’Espanya. A Madrid hi havia un sen-

timent de derrota, de liquidació definitiva de l’Imperi espanyol i d’època plena 

d’ombres per al futur immediat. Aquesta sensació va ser conceptualitzada intel-

lectualment per la generació del 98, de manera que es va magnificar el sentiment 

negatiu i de final d’una època gloriosa del país en el context internacional.

A Catalunya, amb grans interessos econòmics a Cuba, l’enfocament va ser més 

pragmàtic; el retorn dels indians i dels seus capitals va crear el sentiment positiu 

que es podria afrontar una nova etapa amb una burgesia dinàmica, preparada i 

emprenedora i amb el finançament adequat. Durant la segona meitat del segle XIX 

s’havia anat configurant un moviment de recuperació de la identitat catalana, ba-

sat en la Renaixença239 literària i cultural, que va facilitar, amb la clara implicació de 

la burgesia, l’aparició de grans expressions artístiques com el modernisme, present 

en gairebé totes les activitats de creació de l’època.

La constitució de partits com ara la Lliga Regionalista el 1901 —amb líders com 

Prat de la Riba, Cambó, Ventosa o Abadal— coadjuvaren en una important impli-

cació de la burgesia catalana en la defensa dels interessos de Catalunya, però amb 

una absoluta voluntat d’intentar aportar un procés de regeneració i modernització 

d’Espanya. Només cal recordar els primers versos de l’Oda a Espanya del poeta 

Joan Maragall: Escolta, Espanya —la veu d’un fill que parla en llengua— no caste-

llana. L’estranya barreja de sensibilitat des del teixit social, pragmatisme polític, 

238. Cercador Patrimoni Arquitectònic. Vegeu w123.bcn.cat/APPS/cat_patri/ [consulta 02-11-2017].
239. Moviment de renaixement literari i cultural a Catalunya.
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desenvolupament de l’art i de les empreses, sentiment cap a Catalunya i respecte 

cap a Espanya van aconseguir una situació indescriptible de seny des de la identitat 

i la responsabilitat.

En uns anys també el conjunt d’Espanya va notar el retorn de capitals financers 

degut al definitiu abandonament de Cuba, fet que va permetre ajudar a crear la gran 

banca espanyola. Amb aquestes aportacions la situació empresarial espanyola va 

fer un tomb. La capacitat financera de les noves institucions va produir en els anys 

immediats la creació de la indústria espanyola des de la banca, la qual cosa va ser 

una característica clara del procés d’industrialització espanyol durant molts anys. En 

el món de l’energia, el negoci del dia en l’època era l’electricitat i, així, van aparèixer 

les grans companyies elèctriques del país, bàsicament creades per la mateixa banca 

espanyola.

El gran repte del futur immediat era la introducció de l’electricitat hidràulica. 

L’electricitat tèrmica no havia estat competència rellevant per al gas, les centrals 

produïen quantitats poc importants i, a partir de carbó, el seu preu era car. Però si es 

resolien els problemes per a la introducció de l’electricitat produïda en salts d’aigua, 

que consistien fonamentalment en les pèrdues durant el transport i els grans capitals 

necessaris, les seves quantitats eren gairebé inesgotables i els seus costos, sensible-

ment competitius. Seria el gran canvi. Aquesta dècada inicial del segle van ser deu 

anys de preparació per al gran canvi que va arribar el 1911. A més a més, la introducció 

de l’electricitat hidràulica a Espanya diferia territorialment de la introducció del gas 

a mitjan segle XIX. Si el gas es va introduir a Catalunya gràcies a capitals autòctons 

bàsicament i, a la resta d’Espanya, amb inversions multinacionals, l’electricitat hidràu-

lica va seguir l’esquema a la inversa: a Catalunya va ser el gran capital multinacional, 

Barcelona Traction principalment, mentre que a la resta d’Espanya el van introduir 

empreses promocionades per la gran banca espanyola, que començava a existir.

Una conseqüència gens intranscendent d’aquest fenomen és que va produir un 

canvi rellevant de tendència de la legislació espanyola en relació amb la inversió 

estrangera, fins aleshores dominant a Espanya i present a Catalunya, però amb 

menys intensitat. Així, el 1900 es va publicar el primer decret que prohibia als es-

trangers licitar en l’adjudicació d’un servei públic, que vindria seguit per un altre 

decret el 1907 que obligava els adjudicataris d’un servei públic a utilitzar només 

articles d’origen nacional. Aquests elements culminats durant la dictadura del ge-

neral Primo de Rivera van provocar la marxa d’Espanya de moltes multinacionals 

fins aleshores assentades al país durant anys, com Lebon o la Lyonnaise des Eaux.
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En el sector del gas, en aquests anys, existien a Espanya tres companyies 

importants amb diverses fàbriques: la Societat Catalana per a l’Enllumenat per 

Gas, E. Lebon i Cia. i la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas. 

L’única autòctona era la Societat Catalana, ja que Lebon era francesa i la Compañía 

Madrileña era una filial del Crédit Mobilier dels germans Pereire, controlada també 

des de París. Addicionalment existien altres petites societats, la majoria ubicades a 

Catalunya, on el 1901 existien 35 fàbriques de gas, 5 de les quals eren a Barcelona 

(Barceloneta, Gràcia, Sant Andreu, l’Arenal i Sant Martí).

Les relacions entre les diferents companyies eren amistoses perquè, després 

de superar el problema Catalana-Lebon, no competien pels mateixos mercats 

geogràfics. Alguna cosa les unia, l’enemic comú, l’electricitat, encara que les més 

importants companyies de gas també es van afegir a l’activitat amb electricitat.

A partir de 1896 i com a mínim fins a 1903, les grans companyies es van agru-

par en un organisme comú per a la defensa dels seus interessos, el Comitè de 

Fabricants de Gas, format per la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción 

por Gas, la companyia central d’enllumenat Eugenio Lebon i Cia. i la Societat Cata-

lana per a l’Enllumenat per Gas, representada per Josep Mansana. Com a president 

es va designar Laureà Figuerola, exministre d’Hisenda, introductor de la pesseta 

com a unitat monetària d’Espanya i, en aquell moment, president de la Compañía 

Madrileña. La nova agrupació va presentar interpel·lacions, va fer estudis i actua-

cions i va treballar de forma continuada per defensar els interessos de la indústria 

de gas espanyola en el seu conjunt.

També va ajudar a la integració de les societats del sector l’intent del Govern  

—durant la guerra de Cuba— d’implantar un exagerat nou Impost Especial de 

Guerra, que afectava tant el gas com l’electricitat, amb imports de prop del 25¤% 

del preu de venda. Per lluitar contra el projecte, es van agrupar els interessos  

de les companyies de gas i també els de les d’electricitat en un important front 

comú.240

240. El projecte de Llei de pressupostos de l’Estat per a 1898-1899 definia un impost sobre les vendes de gas de 
0,06 ptes./m3, sobre uns preus mitjans a Espanya de 0,25 ptes./m3. En el cas elèctric estipulava 0,20 ptes./kWh, 
sobre uns preus mitjans de 0,80 ptes./kWh. AHPF.SCAG. A la Comissió de Pressupostos del Congrés (16-05-1898).
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La fàbrica de la Barceloneta de Domènech Estapà

Una vegada iniciada l’activitat elèctrica amb la central Vilanova posada en marxa de-

finitivament el 1898, la Societat Catalana va tornar a centrar el seu èmfasi en el gas; 

va intentar que el creixement de l’electricitat no afectés els seus mercats tradicionals 

i va iniciar un procés de modernització i actualització de les instal·lacions per estar 

preparats per quan arribés la que seria la gran competència: la hidroelectricitat.

Un element de defensa va ser la introducció de l’encenedor Auer,241 que millo-

rava l’eficiència tant tecnològica com econòmica dels llums de gas per als clients. 

La nova llum era molt més blanca i es consumia molt menys gas per aconseguir-la. 

Les empreses de gas es van ressentir en les seves vendes, però van consolidar 

millor la seva posició competitiva enfront de l’electricitat.

També la Societat Catalana va afrontar una renovació transcendent de les 

seves instal·lacions de Barcelona, la fàbrica de la Barceloneta, amb una important 

posada al dia i modernització. El procés va començar amb la instal·lació de forns 

COZE de retortes inclinades (1900-1903),242 que permetien realitzar la mateixa 

producció, però requerien la meitat dels obrers; s’aconseguia així una rellevant 

millora de la productivitat, però van sorgir problemes laborals en l’adaptació a la 

nova situació que es va trigar alguns anys a solucionar.243

Pràcticament de forma simultània, amb la idea de realitzar una important 

remodelació de la fàbrica i la seva adaptació a les últimes tecnologies, es van 

adquirir uns terrenys contigus als dels hereus de PfeiÏer i a la plaça de toros de la 

Barceloneta.244 Amb els nous espais disponibles era possible redissenyar la fàbri-

ca, els seus equipaments, els seus edificis, la seva distribució interna, etc., amb la 

finalitat d’aconseguir augmentar la capacitat de producció en un 50¤% en 2-3 anys. 

Per desenvolupar la part tècnica es va contractar com a nou director de la fàbrica 

l’enginyer suís Adolf Studer Rubin. L’ampliació va consistir en 15 forns amb 150 

retortes verticals amb càrrega i descàrrega mecanitzada, construïts i instal·lats per 

241. Carl Auer von Welsbach, inventor austríac que va desenvolupar les camises incandescents utilitzant òxids de tori per 
millorar els llums de gas i va aconseguir superar així la llum de les làmpades d’incandescència elèctriques existents. 
Alayo i Barca (2011), pàg. 301-303.

242. AHFN.SCAG. Junta General d’Accionistes (19-04-1901).
243. «[...] a la fàbrica els treballadors continuaven mostrant una resistència passiva a treballar en els nous forns de la forma

i manera en què estava establert a les fàbriques on funcionaven aparells de la mateixa mena». AHFN.SCAG. Junta
Directiva (17-03-1902).

244. AHFN.SCAG. Junta Directiva (05-02-1902).

155La Central Catalana d’Electricitat i l’electricitat tèrmica



Stettiner Chamottenfabrik AG vormals Didier; també va intervenir la Berlin Anhal-

tische Maschinenbau Aktiengesellschaft.

La part arquitectònica del projecte es va encarregar al conegut arquitecte Josep 

Domènech Estapà, que va realitzar edificis, naus, torres, murs, etc. En definitiva, tot 

el que requeria una instal·lació d’aquestes dimensions, una petita ciutat amb una 

nova urbanització en l’estil personal del reconegut arquitecte, i que finalment es 

va inaugurar el 1907. L’any següent va rebre un esment especial del Jurat del Premi 

d’Arquitectura de l’Ajuntament, que valorava el complex com «un colossal temple 

industrial». Dos dels elements arquitectònics integrants de la fàbrica s’han mantingut 

fins als nostres dies, els dos deguts a Domènech Estapà: la Torre de les Aigües i l’edi-

fici de la direcció de la fàbrica i les oficines; tots dos figuren al catàleg del patrimoni 

arquitectònic de la ciutat i estan incorporats a l’actual Parc de la Barceloneta.

La Torre de les Aigües (1906) complia la funció de dipòsit d’aigua del conjunt, 

però a causa de la seva altura, pràcticament 45 metres, tenia una gran visibilitat i 

es va convertir en una peça emblemàtica del conjunt, amb el plantejament que, a 

part de complir amb la seva funció, fos una aportació estètica d’alt nivell dins d’un 

clar estil modernista.

Sobre una base quadrada s’eleva un cos octagonal amb aspilleres que seguei-

xen l’escala interior; està suportada per parelles de nervis que en la part superior 

es comporten com un arc ogival, que semblen mènsules que aguanten el dipòsit 

circular superior, recobert de ceràmica amb sèries de dobles obertures. La corona-

ció és cònica, amb quatre obertures en forma de mansardes, també recoberta de 

ceràmica vidriada. L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueolo-

gia Industrial de Catalunya la va catalogar el 1997 com un dels cent elements més 

representatius del patrimoni industrial de Catalunya.

L’edifici d’oficines del carrer de Ginebra (1907) es va dissenyar per situar-hi la 

direcció de la fàbrica i les oficines que controlessin tot el conjunt. D’estil modernis-

ta, va ser construït en maó vist, material molt utilitzat en l’època per a edificacions 

industrials. Constava de planta baixa i un pis sobre una planta rectangular, amb una 

rematada central amb un arc escarser i una coronació amb formes geomètriques. 

Però va anar solament la primera part, ja que el 1909 es van afegir a la fàbrica altres 

15 forns. Les dimensions ja van començar a ser realment importants, com a exemple, 

una de les obres que es va realitzar va ser condicionar sitges de carbó per a l’emma-

gatzematge de fins a 15.000 tones amb les corresponents cintes transportadores.

Va ser l’última gran reestructuració de la fàbrica de gas amb carbó de la Bar-

celoneta, els nous temps ja s’acostaven i un símbol del futur seria potser l’aparició 
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d’un llatzeret al costat de la fàbrica que permetés tractar les periòdiques epidèmies 

de còlera i febre groga que apareixien a la ciutat. La instal·lació va ser inaugurada 

el 1905 i va ser la base d’un hospital d’infecciosos (c. 1929), per finalment conver-

tir-se en l’actual Hospital del Mar. Quan es van realitzar les primeres instal·lacions, els 

obrers de la fàbrica de gas de la Barceloneta van mostrar fortament la seva discon-

formitat, pel risc que comportava per als treballadors tenir al solar veí una instal·lació 

per a aquesta classe de malalties infeccioses. Amb el temps, la fàbrica de gas ha 

desaparegut i l’hospital és ara un dels millor conceptuats de la ciutat.

Aquests anys de significatius canvis a les fàbriques i les condicions de treball 

coincideixen amb un període d’important activitat sindical i obrera a Barcelona. 

No obstant això, la Societat Catalana també presentava matisos i tarannà propi 

en aquest terreny; així, els obrers de la fàbrica no van participar en la vaga general 

de 1902, i en la Junta Directiva es va comentar que: «... malgrat la vaga general, tots 

els obrers i empleats de la Companyia s’havien presentat cada dia a la feina»,245 

encara que en els mesos següents sí que es va mirar de millorar-ne les condicions 

laborals.246 A la vaga de la companyia Lebon de novembre de 1903, tampoc van par-

ticipar els obrers de la Societat Catalana, encara que van tornar a demanar millores 

en les seves condicions unes setmanes després.

Era una època difícil, d’elevada conflictivitat, i en la qual la companyia havia 

de modernitzar les seves instal·lacions i obtenir sinergies per reduir-ne els costos 

i ser més competitiva. S’havien de reduir les plantilles de treballadors, però simul-

tàniament la modernització de la tecnologia permetia anar disminuint o eliminant 

els treballs més perillosos amb càrrega i descàrrega automàtica dels forns, cintes 

transportadores per portar el carbó, etc.

Durant la Setmana Tràgica del juliol de 1909 sí que es va suspendre la fabrica-

ció de gas durant tres dies, mentre que la Central Catalana d’Electricitat va funcio-

nar amb normalitat. No obstant això, la inquietud social de la Societat Catalana va 

fer que el 1910 s’instrumentés la participació en els beneficis dels empleats i obrers 

en llibretes de la Caixa de Pensions.

Malgrat la progressiva introducció de l’electricitat a Barcelona, l’estratègia de la 

companyia va aconseguir els seus resultats, ja que durant aquests primers anys del 

segle el consum de gas va créixer de forma permanent i continuada. La millora de la 

245. AHFN.SCAG. Junta Directiva (26-02-1902).
246. Una conseqüència de la vaga de 1902 va ser la constitució de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis per

ajudar la classe obrera, antecedent històric de “la Caixa”.
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qualitat del gas, la seva més gran disponibilitat, la introducció de l’encenedor Auer, 

els nous usos, la contenció dels costos de producció, etc. van aconseguir l’efecte que 

el gas no retrocedís, sinó que avancés en el seu posicionament a la ciutat.

A les altres fàbriques de la societat també es van desenvolupar innovacions; 

així, a la de Sant Andreu de Palomar el 1909 es va iniciar el subministrament des 

de la fàbrica de la Barceloneta, ja ampliada i millorada, la qual cosa va permetre 

tancar l’antiga i poc productiva fàbrica de Sant Andreu. En el cas de Ferrol, com 

s’ha indicat, la fàbrica havia acabat la seva activitat el 1898.

A la fàbrica de Sevilla es van introduir a principis de segle nous forns, com a 

Barcelona, que van donar uns bons resultats. El 1905 s’indica que: «... ara com ara 

amb vuit forns es fa gairebé la mateixa producció per la qual abans es necessita-

ven tretze»,247 no obstant això, la construcció d’una nova fàbrica no es va plantejar 

fins a 1910, després d’haver renovat la de Barcelona. El mateix any es va incorporar 

un nou director tècnic, en aquest cas anglès, l’enginyer Mr. Bailey. El consum va 

seguir augmentant en els primers anys malgrat la competència de l’electricitat de 

la Compañía Sevillana, però a partir de 1905 es va reduir de forma persistent la 

demanda, i la companyia del gas va reaccionar «arreglant les instal·lacions interiors 

dels grans consumidors» i «fomentant l’ocupació del gas en calefacció».248

Posteriorment, i una vegada acabada la nova fàbrica de la Barceloneta, va arri-

bar el moment del gran canvi de la planta de Sevilla, on es competia amb la Com-

pañía Sevillana de Electricidad, filial d’AEG. El 1910, Mansana informava el Consell 

que tenia «en estudi la transformació de la fàbrica de Sevilla per posar-la a l’altura 

dels procediments moderns, igual que la fàbrica de la Barceloneta i que a més es-

tudiava la conveniència de la instal·lació d’una Central elèctrica en aquesta ciutat 

per fer front a totes les eventualitats de l’avenir»,249 als desitjos de l’Ajuntament de 

substituir l’enllumenat públic de gas per electricitat i a les necessitats d’electricitat 

dels clients de gas que la Sevillana es negava a subministrar.

Es van adquirir terrenys, 100.000 metres quadrats per situar les noves instal·laci-

ons de fabricació i un edifici cèntric al carrer de Rivero per a la seu i les oficines de la 

societat. Els projectes tècnics es van encarregar a Berlin Anhaltische i Oerlikon per 

a la fàbrica de gas i la central elèctrica, respectivament. La posada en marxa de les 

noves fàbriques i el trasllat de les oficines es va realitzar el juliol de 1914.

247. AHFN.SCAG, Junta Directiva (03-11-1905).
248. AHFN.SCAG, Junta Directiva (03 i 08-11-1905).
249. AHFN.SCAG. Consell d’Administració (20-07-1910).
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El primer Consell d’Administració

El canvi que s’apropava, l’energia hidroelèctrica, no passava inadvertit i la societat 

es va preparar amb un intens canvi a les seves fàbriques, però també amb una 

moderna adaptació dels seus òrgans de presa de decisions i les seves possibilitats 

financeres: un important canvi dels Estatuts Socials i una substancial ampliació del 

capital social.

Quan es va iniciar el procés d’estudi d’un nou marc societari, el president de la 

Junta Directiva, Álvaro M.ª Camín, va explicar les intencions dient: «... que s’adap-

tessin els Estatuts a la realitat dels fets i es modifiquessin en el sentit de la seva 

adaptació a la manera actual de funcionar de les Societats de la nostra índole»,250 

i va afegir en la Junta General que es presentaven «modificacions que reconeixien 

per causa donar més unitat d’acció a la gestió social, fent-la més expedita i evitant 

que deixessin d’aprofitar-se ocasions per fer un bon negoci que depengués de la 

promptitud en la resolució».251

Bàsicament es va modificar l’estructura de govern de la societat. Fins alesho-

res existien una Junta Directiva que governava la societat i una Junta Inspectora 

que feia com de Comitè de Vigilància, mentre el dia a dia el dirigia l’administrador 

general. El canvi va passar per l’eliminació de la Junta Directiva i la Junta Inspec-

tora, i l’establiment com a òrgan de govern d’un modern Consell d’Administració, 

compost entre 7 i 13 membres, necessàriament accionistes, entre els quals hauria 

de triar-se un president i un secretari.

L’extraordinària importància que havia tingut l’administrador general en la 

societat va ser reconeguda; així, els nous Estatuts establien que el Consell triaria 

un conseller addicional per cooptació que seria el director gerent (nom també 

modernitzat per a l’administrador general). La força de Mansana es va notar en 

nomenar-lo el Consell, però per separar-lo del càrrec feia falta un acord de la Junta 

General d’Accionistes.

El canvi era rellevant, primer, per arribar a un òrgan de govern modern en ter-

mes actuals, però també pel posicionament del director gerent, Josep Mansana 

Terrés. I és que el que es buscava era això, més flexibilitat i agilitat operativa per 

als temps que venien, que sens dubte exigirien canvis, i canvis molt ràpids. També 

250. AHFN.SCAG. Junta Directiva (14-02-1906).
251. AHFN.SCAG. Junta General d’Accionistes (28-04-1906).
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es va perllongar la durada de la societat, que acabava la seva existència el 1923, 

fins a l’any 1956.

Després de l’aprovació per la Junta General d’Accionistes, es va constituir el 

primer Consell d’Administració el 7 de juny de 1906 (quadre 28).

El canvi de sistema també va produir un canvi de persones, i el nou Consell 

presentava, d’alguna manera, més nivell i representativitat social, i això era només 

el principi. El president Álvaro M.ª Camín era un advocat molt important de Bar-

celona; basti per presentar-lo l’anècdota següent, publicada pel conegut escriptor 

Josep Pla al seu llibre Un senyor de Barcelona:

La família Camín va ser una nombrosa família d’homes de lleis, tant civils com 

militars. En una ocasió un desconegut es va presentar a la porta del despatx del 

senyor Camín.

—El senyor Camín? —va preguntar amb el barret a la mà.

—Som quatre.

—Jo pregunto per l’advocat senyor Camín.

—Som tres.

Quadre 28. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Consell d’Administració (1906)

Nom Càrrec

Álvaro M.a Camín López President

Josep Mansana Terrés Conseller i director gerent

Joan Desvalls Amat, marquès d’Alfarràs Conseller

Joan Masó Bori Conseller

Virgilio M. Mora Molins Conseller

Juan García Solá Conseller

Francesc Robert Yarzábal Conseller

Ramon Poy Salichs Conseller

Manuel Porcar Tió Conseller

Pablo Torras Pascual Conseller

Raimon Puig Duran Conseller

Josep Vieta Argemí Conseller

Narcís Marlés Coll Conseller

Adolf Oller Bosch Conseller i secretari

Font: AHFN.SCAG. Junta General d’Accionistes (28-04-1906) i Consell d’Administració (07-06-1906).
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—Exactament, jo desitjaria parlar amb don Álvaro...

—Som dos...

—La meva pretensió seria parlar amb... comprèn...? El més savi, amb el que té 

tanta fama...

—Sóc jo. Entri!

Altres consellers eren el marquès d’Alfarràs, tradicionalment vinculat a la Caixa 

d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona i a la societat; Francesc Robert, germà 

de l’alcalde de Barcelona el 1899, Bartomeu Robert; Manuel Porcar Tió, que havia 

estat alcalde de Barcelona el 1891; Pablo Torras Pascual, president de la Secció de 

Ciències Exactes de l’Ateneu de Barcelona i, juntament amb Adolf Oller Bosch, 

metge i professor de la Facultat de Medicina; i Raimon Puig Duran, catedràtic de 

Dret civil de la Universitat de Barcelona i prestigiós magistrat. El canvi era d’una 

gran rellevància.

Resolt el tema de poder prendre decisions amb gran dinamisme i velocitat, l’al-

tre problema que preocupava era la potència econòmica de la societat per afron-

tar els temps que vindrien i la defensa dels interessos econòmics dels accionistes; 

apuntava l’administrador general en la Junta Directiva: «... el capital social que no 

aconsegueix la tercera part de les pertinences socials, estat anòmal, els inconve-

nients del qual puguin aparèixer en l’avenir».252

El 1905 el capital social era de 4.125 milions de pessetes, representat per 8.250 

accions de 500 pessetes nominals. Aquest capital no havia tingut modificacions 

des de 1879, per tant, s’havia mantingut durant 27 anys. L’operació que es va dis-

senyar plantejava retirar de la circulació les accions existents i substituir-les per 

24.750 accions noves de 500 pessetes de nominal, representant un capital de 

12.375 milions de pessetes, que es lliurarien en la proporció de 3 per 1. Els 8.250 mi-

lions de pessetes que s’afegien al capital social provenien del Fons d’Amortització 

del material que es va reduir en la mateixa quantitat; es va aconseguir així que el 

capital social es tripliqués i va passar de representar un 12¤% del total del balanç a 

representar-ne un 36¤%.253

252. AHFN.SCAG. Junta Directiva (14-02-1906).
253. La disciplina comptable de les amortitzacions i la seva concepció com a desgast dels actius que ja no existeix o com 

a font de finançament, evidentment ha sofert importants canvis en els criteris comptables practicats al llarg dels 
anys.
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Des del segle XIX la situació de l’electricitat a Barcelona s’havia mantin-

gut estable pel que fa a l’estructura empresarial. Continuaven existint 

dues empreses: la Companyia Barcelonesa d’Electricitat, dominada per 

l’alemanya AEG, que produïa electricitat tèrmica en la seva central del 

Paral·lel i, per altra banda, la Central Catalana d’Electricitat, controlada per la So-

cietat Catalana per a l’Enllumenat per Gas i la societat francesa Lebon, les dues 

companyies de gas de la ciutat que produïen, així mateix, electricitat tèrmica a la 

central Vilanova.

El que sí que havia canviat era la dimensió relativa, que s’havia mantingut fins 

a 1900, i va créixer després de forma molt més ràpida la Barcelonesa; si inicialment 

la Catalana representava aproximadament un 40¤% del total de la potència instal-

lada, al final del període només en representava un 20¤%.

No obstant això, en els últims anys la tecnologia havia evolucionat i els estils 

dels mercats financers, també, i ja era possible pensar a aprofitar la potència hi-

droelèctrica de rius allunyats de la ciutat amb tota la seva capacitat de produir 

electricitat en grans quantitats i a cost més reduït.

Barcelona va ser un gran centre d’experiències i confrontació a partir de 

l’any 1911; en només dos mesos s’hi van constituir tres societats, de grups diferents 

i amb estils personalitzats, per fer el mateix: desenvolupar l’energia hidroelèctrica 

i aconseguir proveir la ciutat de, per dir-ho d’alguna manera, la nova electricitat.

Així, va aparèixer Barcelona Traction Light and Power, constituïda a Toronto 

(Canadà) el 12 de setembre de 1911 per un grup que liderava l’enginyer americà 

Fred S. Pearson, i que a Espanya comptava amb el suport de l’enginyer Carles 

Montañès.

També va sorgir la Societat General de Forces Hidroelèctriques, creada a Barce-

lona el 28 d’octubre de 1911 per un grup liderat per la Societat Catalana per a l’En-

llumenat per Gas i el seu director gerent, Josep Mansana, que es va recolzar en les 

concessions d’aprofitaments hidràulics d’Eusebi Bertrand Serra i Francisco Bastos.

I, finalment, Energia Elèctrica de Catalunya, constituïda a Barcelona el 18 de 

novembre de 1911 per un grup format per francesos i suïssos, liderat per la Com-

pagnie Générale d’Electricité de París. A Espanya va comptar amb el suport de les 

concessions d’Emili Riu Periquet.

Òbviament, només per recordar-ho, a la ciutat també continuaven presents 

els alemanys d’AEG, per tant, es configurava un dens escenari multinacional amb 

una única societat d’accionistes espanyols, la Societat Catalana per a l’Enllume-

nat per Gas.
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Com es veurà, els encreuaments, barreges, compres, absorcions i tota mena de 

combinacions van anar apareixent per configurar un futur nou. Com a primera orien-

tació, només indicar que Barcelona Traction va acabar dominant la Companyia Bar-

celonesa d’Electricitat i Energia Elèctrica de Catalunya, per fer fallida finalment anys 

més tard; la propietat va passar aleshores a una nova societat, Forces Elèctriques de 

Catalunya (Fecsa), promoguda per Joan March, que va ser absorbida posteriorment 

per Endesa i que, en l’actualitat (2018), té com a principal accionista el grup italià Enel.

La Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas es va transformar amb el temps 

en Catalana de Gas i Electricitat; després, en Catalana de Gas, en Gas Natural SDG i, 

posteriorment, Gas Natural Fenosa. Actualment és coneguda com a Naturgy.

L’evolució de la tecnologia i les noves multinacionals

Els primers dissenys d’Edison i, el més important, les seves patents, estaven rea-

litzats en corrent continu;254 de fet, les seves centrals subministraven electricitat a 

una tensió de 110 volts perquè era la més adequada per al bon funcionament dels 

filaments de les seves làmpades d’incandescència.

El corrent continu era apropiat per fer funcionar les làmpades d’incandescèn-

cia i, també, els motors, utilitzant com a força motriu l’electricitat. No obstant 

això, presentava dos problemes rellevants: per una banda, si havia de transpor-

tar-se l’electricitat a distància, les pèrdues eren molt substancials per la important 

resistència al pas dels electrons amb tensions tan baixes, i, addicionalment, en 

corrent continu no hi havia transformadors, és a dir, si calien dos voltatges dife-

rents en una fàbrica, un per a làmpades i un altre per a motors, havien de gene-

rar-se específicament i transmetre’s en conductors personalitzats, amb el lògic 

encariment del sistema.

El corrent altern podia superar aquests inconvenients, però, per dir-ho d’alguna 

manera, havia d’inventar-se. Nikola Tesla, com a inventor, i George Westinghouse, 

com a empresari, van exercir un paper rellevant quan van desenvolupar la nova 

tecnologia. Van aconseguir la primera implantació efectiva el 1895 a la central 

Edward Dean Adams, a les cascades del Niàgara, de 5.000¤CV de potència.

254. Un corrent elèctric és un flux continu d’electrons a través d’un conductor entre dos punts de potencial diferent; en el 
corrent continu (CC), les càrregues elèctriques circulen sempre en la mateixa direcció (és a dir, els terminals de més 
i de menys potencial són sempre els mateixos) i en el corrent altern (CA), la magnitud i el sentit varien cíclicament.
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L’altre element necessari eren les turbines que fessin possible aprofitar amb 

eficàcia la força de l’aigua. A la fi del segle XIX hi havia disponibles els dos elements 

que eren necessaris. La turbina Francis, per aprofitar grans quantitats d’aigua, però 

amb caigudes d’escàs desnivell, i la desenvolupada per Pelton amb el concepte 

contrari, turbina de doll lliure amb els àleps en forma de catúfol per aprofitar el 

raig d’aigua gairebé íntegrament, apropiada per a grans desnivells.

Els avenços tecnològics havien resolt el problema de com es podia produir 

electricitat de forma massiva i a costos raonables. Però calien altres elements; ha-

vien de trobar-se usos massius per a l’electricitat, no només en l’enllumenat sinó, 

també, en processos industrials i en l’immens terreny de substitució de les calderes 

de vapor per motors elèctrics. I, també, usos nous que requerissin un subministra-

ment important d’aquesta energia, com els tramvies elèctrics, desenvolupats de 

manera molt propera a les noves empreses.

Finalment, calien empreses i empresaris emprenedors capaços d’il·lusionar els 

mercats financers i, alhora, capaços d’executar de forma eficaç el desplegament fins 

aleshores mai vist, en molt poc temps, d’una nova tecnologia amb les seves enor-

mes instal·lacions de producció, transport i distribució. A més, amb un petit detall, 

un desplegament pràcticament simultani a tots els països d’un cert nivell econòmic.

Les multinacionals de l’electricitat tèrmica havien aplicat un model conceptu-

alitzat a Alemanya a través d’AEG, la Unternehmergeschäft, que estava orientat a 

arribar a un país o ciutat i desenvolupar-hi una nova central elèctrica que permetés 

a la casa matriu exportar maquinària industrial i, així, ampliar el propi mercat amb 

el suport d’institucions bancàries amigues que poguessin mantenir les accions 

d’aquestes societats fins que fos el moment de col·locar-les en el mercat per la seva 

rendibilitat demostrada. Era l’esquema que havia aplicat, per exemple, AEG amb 

la Companyia Barcelonesa d’Electricitat. El més important en aquest model no era 

vendre electricitat, l’important era tenir uns clients d’electricitat per poder vendre 

maquinària i instal·lacions, aprofitant normalment les patents de què es disposava. 

El suport financer provenia de societats financeres situades normalment a Bèlgica o 

a Suïssa, amb lleis relativament poc exigents per a aquest tipus de societats.

El nou model que va aparèixer amb la hidroelectricitat, que podem anomenar 

canadenc per ser l’estil amb què operaven Pearson i Barcelona Traction des del 

Canadà, es basava en el fet de creure que l’important era vendre electricitat; la 

maquinària es comprava al mercat, però per vendre electricitat no era suficient 

amb uns pocs clients i una central tèrmica. L’escala de la hidroelectricitat havia de 

ser més alta, calia buscar espais més grans, una ciutat completa, o una comarca 
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o regió, vertebrant-ne el subministrament per complet, si hi havia prou salts d’ai-

gua a una distància raonable. Un dels elements del model era la necessitat de fer

desaparèixer la competència al màxim, per a la qual cosa havien d’adquirir-se i

tancar les petites centrals tèrmiques anteriors, així com controlar el consum de

ferrocarrils i tramvies.

El finançament era semblant; calia algú que aguantés les accions i que pogués 

emetre obligacions i bons en el mercat per aconseguir reunir els recursos neces-

saris; la dependència era, doncs, més dels mercats de títols que directament de 

la banca. La llei societària utilitzada era la canadenca en aquells moments, molt 

liberal amb aquesta mena de plantejaments financers.

Addicionalment, pel que fa a l’aspecte estructural, les noves multinacionals de 

producció i subministrament de maquinària i equips per al sector elèctric seguien un 

procés accelerat d’integració i verticalització; dos països lideraven el mercat mundial: 

Alemanya i els Estats Units, que el 1913 ja controlaven un 62¤% del comerç internaci-

onal en el sector. A Alemanya, el 1890 tres empreses controlaven el 70¤% del mercat 

(AEG, Siemens & Halske i Schuckert), i a més tenien acords entre elles. Als Estats 

Units, les companyies d’Edison que havien ajudat a crear AEG a Alemanya finalment 

es van fusionar amb la Thomson-Houston, que, al seu torn, havia creat la Union 

Elektrizitäts Gesellschaft (UEG) per formar la companyia General Electric. Finalment, 

AEG va absorbir la UEG. En definitiva, una important xarxa d’interessos i activitats.

El gran creixement i la penetració mundial de les noves empreses productores 

de material elèctric en la generació i distribució d’electricitat havien donat lloc a 

un sector empresarial d’una dimensió inusitada que, per una altra banda, a causa 

del continu avenç d’una tecnologia encara incipient i dels molt importants requeri-

ments financers, s’havia anat integrant i havia passat a ser un cas de concentració 

a escala mundial. Per tot això, Lenin, a la seva obra L’imperialisme, fase superior 

del capitalisme, per parlar de concentració capitalista tria com a primer exemple 

la indústria electrotècnica, fins i tot abans que la del petroli, o la marina mercant, 

o la indústria del ferrocarril.

Pearson i Barcelona Traction Light and Power

El creador de Barcelona Traction Light and Power va ser l’estatunidenc Fred S. 

Pearson (1861-1915), que és l’exemple paradigmàtic d’una nova forma de fer ne-

gocis en el sector elèctric a escala internacional. Havia estat instructor de química 
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al MIT255 i treballat en companyies elèctriques i de mines als Estats Units i Llati-

noamèrica, però la seva aurèola la va aconseguir a partir de 1899, quan va decidir 

reorientar-ne l’activitat com a consultor i promotor de projectes d’alt nivell en els 

sectors que coneixia.

El plantejament de Pearson d’aprofitar clarament els avantatges transnacionals 

era molt nou; treballava en múltiples projectes i a diferents països al mateix temps 

i amb una organització molt estudiada:256

— Al Canadà (Toronto) es domiciliaven legalment les empreses, aprofitant la llei 

canadenca.

— A la Gran Bretanya (Londres) se situaven els temes financers, assegurament d’ac-

cions i bons, ofertes inicials i banca internacional.

— Als Estats Units (Nova York) se situaven els temes d’enginyeria, compres, logística 

i direcció de les construccions.

— Al país corresponent hi havia els actius industrials i l’operativa real de les societats.

Com es pot veure el model és diferent d’uns altres. Pearson no és el líder d’una 

gran companyia, és un gran promotor que busca oportunitats i construeix projec-

tes; per a cada projecte busca la solució tècnica i financera adequada, i aixeca els 

capitals necessaris. Amb aquest tipus de model, perfeccionat al llarg dels anys, Pe-

arson va desenvolupar una activitat creixent amb experiències prèvies a Barcelona, 

São Paulo (1899), Mèxic DF (1902) i Rio de Janeiro (1904) (quadre 29).

255. Massachusetts Institute of Technology.
256. Cooke (2003), pàg. 1-4.

Quadre 29. Barcelona Traction i els anteriors projectes de Pearson (1899-1911)

Projecte São Paulo
(1899)

Mèxic
(1902)

Rio de Janeiro
(1904)

Barcelona
(1911)

Població principal ciutat 240.000 (1900) 541.000 (1900) 730.000 (1904) 587.000 (1910)

Àrea servida (km2) 1.522 1.479 1.182 32.114

Capacitat generació (CV) 12.200 110.000 84.000 169.000

Distància central a ciutat (km) 33 148 75 123

Valor dels bons subscrits 
inicialment

4.000.000
dòlars

5.000.000
dòlars

4.000.000
dòlars

4.000.000
lliures

Font: Gangolells (2008), pàg. 138.
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Carles Montañès, un enginyer industrial de Barcelona, va aconseguir interessar 

a Fred S. Pearson en la possibilitat de desenvolupar un nou projecte a Barcelona, 

vistes les possibilitats de la ciutat i la seva hinterland.257 El primer contacte va ser 

el juliol de 1911 i el setembre ja s’estaven constituint societats holding i vehicle, i 

també per realitzar inversions industrials. A l’octubre es va concretar detallada-

ment el projecte sobre el terreny, es van negociar traspassos de concessions i 

es va parlar amb les autoritats. El projecte va ser global per a Catalunya: es van 

dissenyar salts d’aigua, línies de transport, adquisició dels petits productors locals, 

etc.258 Quant a superar la legislació espanyola, que no permetia als estrangers in-

vertir en la construcció de salts d’aigua, com indica Peter Hertner, es pensava que: 

«... requerirà cert temps treballar en relació amb aquest obstacle».259

L’entramat financer va passar per la constitució de diferents companyies, 

aprofitant els avantatges de les lleis canadenques, que facilitaven el tema. Be-

renguer Gangolells explica que: «... la legislació mercantil canadenca permetia 

formar empreses amb un immens capital social i el repartiment de la totalitat 

de les accions entre els promotors sense l’obligació d’haver de subscriure’n cap 

en metàl·lic».260 Les habilitats financeres del grup de Pearson també passaven 

per l’stock watering261 i pràctiques similars. Un exemple d’aquesta mena de so-

lucions financeres és la venda per Spanish Securities, una societat amb 40.000 

dòlars de capital, d’actius per valor de 25 milions de dòlars a Barcelona Traction 

durant aquells mesos. Les concessions d’aprofitaments hidroelèctrics necessàries 

les van aportar Domènec Sert262 al Noguera Pallaresa i Ignasi Romañà al Segre 

(quadre 30).

El projecte de Pearson incloïa tres salts d’aigua: el primer era el de Seròs, i 

molts quilòmetres de línia de transport a 110.000 volts per subministrar al mercat 

de Barcelona, però també de Catalunya, i, per fer-ho, necessitava el control de les 

societats elèctriques existents.

Els moviments de Pearson eren molt ràpids, principalment en el terreny finan-

cer. El seu primer objectiu va ser la Companyia Barcelonesa d’Electricitat, propietat 

257. Roig (1970), pàg. 252.
258. Cooke (2004) indica que Joseph Bordogna, de la National Science Foundation, per definir Pearson va fer servir 

l’expressió a nonstop idea-to-reality machine, tal era el seu nivell d’activitat.
259. Hertner i Nelles (2004), pàg. 8.
260. Gangolells (2008), pàg. 99.
261. L’stock watering consistía a inflar artificialment el valor dels actius d’una societat i, després, vendre les accions a 

inversors imprudents, normalment europeus, a aquests valors més o menys inventats, decorant, a més a més, els 
consells d’administració de nom coneguts i rellevants amb la finalitat d’afavorir la confiança en les respectives em-
preses. Fàbregas (2015b), pàg. 14-15.

262. Domènec Sert havia estat diputat a Corts per Barcelona (1896-1898) i per Lleida (1901-1903).
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de l’alemanya AEG, que era la productora i distribuïdora més gran d’electricitat tèr-

mica de Barcelona en competència amb la Central Catalana d’Electricitat. Pearson 

va aconseguir el paquet de control el 6 de desembre de 1911. En els anys següents 

l’activitat de compres i adquisicions va prosseguir. El 1912 va adquirir Salts del 

Segre, Central Badia Mañé, Societat Electricista de Terrassa, Companyia General 

Elèctrica de Mataró i l’Electricista Catalana. El 1913, la llista ja incorporava societats 

com Gasòmetre Tarraconense, Cooperativa Elèctrica de Valls, l’Elèctrica Catala-

na, Elèctrica Igualadina, Electra Vilafranquesa, Electricista del Vallès, Manresana 

d’Electricitat, Elèctrica de Mollet, Elèctrica de Sabadell, Elèctrica del Vendrell i 

Societat General d’Electricitat de Terrassa.263

Per tancar el cicle d’exhibició de la nova dimensió, formes i estil, també el 1913 

Barcelona Traction va adquirir el 49¤% de les accions d’Energia Elèctrica de Catalu-

nya. En definitiva, en només dos anys, les petites companyies locals catalanes i les 

multinacionals del sector havien estat pràcticament eliminades o absorbides per 

la companyia canadenca. Només quedava com a independent la Societat Catalana 

per a l’Enllumenat per Gas.

No obstant això, la creixent potència del grup de Pearson a Catalunya va co-

mençar a flaquejar el 1914. Va començar una etapa de problemes financers, rene-

gociacions de les condicions del deute emès i altres situacions que van culminar 

en una sonora fallida de Barcelona Traction el 1948.

Azaria, Riu i Energia Elèctrica de Catalunya

El creador d’Energia Elèctrica de Catalunya va ser l’egipci Pierre Azaria (1865-

1953). Anomenat originàriament Boutros Azarian, havia nascut al Caire i pertanyia 

a una família de comerciants ortodoxos, coneguts com a armenis d’Egipte. Azaria 

263. Ebro Irrigation & Power va ser registrada i coneguda a Espanya com a Regs i Forces de l’Ebre.

Quadre 30. Principals societats del grup Barcelona Traction (1911)

Empresa Constitució Domicili Capital (dòlars)

Spanish Securities 05-08-1911 Toronto         40.000

Barcelona Traction Light and Power 12-09-1911 Toronto 40.000.000

Ebro Irrigation & Power263 12-09-1911 Toronto    2.500.000

Font: Fàbregas (2012g), pàg. 34.
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va estudiar enginyeria a la prestigiosa École Centrale de París i es va graduar en la 

promoció de 1887.264 Primer va treballar a Electricité de Rouen, convertida després 

a Société Normande d’Électricité, entre els accionistes de la qual hi havia la Ban-

que Française pour l’Afrique du Sud (quadre 31).

La seva activitat més important va ser la creació de la Compagnie Générale 

d’Electricité (CGE) el 21 de maig de 1898 amb un capital de 10 milions de francs 

i com a societat anònima, que agrupava: la Société Anonyme des Usines Mouc-

hel, la Compagnie Générale des Lampes à Incandescence, la Société Normande 

d’Electricité, la Manufacture Française des Lampes à Incandescence, la Compagnie 

Française pour la Pulverisation des Métaux i la Société Française de l’Ambroïne265.

L’objectiu era el de competir en el mercat de la indústria elèctrica amb les 

grans empreses internacionals que ja estaven implantades, buscant concessions 

d’enllumenat en ciutats mitjanes per construir les centrals oportunes i, així, gene-

rar la demanda d’equipaments industrials produïts per la mateixa societat (cables, 

llums, aïllants, acumuladors, etc.), seguint en part el model alemany, però amb 

menys recursos financers; la tecnologia i les llicències de fabricació, en molts ca-

sos, van ser aportats per Brown-Boveri des de Suïssa.

El 1911, Azaria es va plantejar un creixement estratègic important en tres línies. 

Per una banda, va seguir ampliant el seu negoci elèctric convencional a França, on 

disposava d’activitat a Nantes, Angers, Bordeus, Marsella i Nancy, i va entrar a Brest 

i Meaux. Addicionalment, va iniciar la seva activitat en telecomunicacions i, també, 

va iniciar un procés d’internacionalització en el negoci de la distribució elèctrica en 

crear la Compagnia Generale Italiana di Elettricità i Energia Elèctrica de Catalunya.

264. Sauvage (2010), pàg. 6-8.
265. Sobre la història de la Compagnie Générale d’Electricité, vegeu Torres i Marseille (1992).

Quadre 31. Energia Elèctrica de Catalunya. Accionistes (1911)

Accionista Origen Capital 
(pessetes) % participació

Compagnie Générale d’Electricité París 4.700.000 47¤%

Société Suisse d’Industrie Électrique Basilea 3.300.000 33¤%

Cristòfor Massó Escofet Barcelona  1.500.000 15¤%

Emili Riu Periquet Barcelona   ¤300.000 ¤ 3¤%

Altres accionistes —   200.000  ¤2¤%

Font: Nadal Piqué (1994), pàg. 85-86; Roca Rosell (1977), epígraf 23 i elaboració pròpia.

170 1911-1920



A Barcelona, l’estratègia de la Compagnie Générale d’Electricité era establir-se 

amb capacitat de generació tèrmica i hidràulica; per aquest motiu, va intentar fer-

se amb la Companyia Barcelonesa d’Electricitat el 1911, fins que l’aparició de Barce-

lona Traction el va obligar a desistir-ne. En el terreny hidroelèctric, el camí passava 

per la promoció d’una nova empresa a Barcelona, que es va denominar Energia 

Elèctrica de Catalunya, constituïda el 1911 amb un capital de 10 milions de pessetes, 

i els principals accionistes de la qual eren de nacionalitat francesa i suïssa.

La Société Suisse d’Industrie Électrique (SSIE) de Basilea, coneguda com a 

Schweizerische Gesellschaft für Elektrische Industrie (Indelec) en la seva denomi-

nació alemanya, era una entitat financera promoguda per Siemens & Halske. En 

definitiva, era l’entrada de Siemens en el mercat de generació elèctrica de Catalu-

nya.266 Emili Riu, periodista i diputat per Sort, i el seu cunyat Cristòfor Massó van 

ser els que van aportar les concessions hidràuliques necessàries a la província de 

Lleida.267 Juan Carlos Alayo indica que: «Es pot dir que Emili Riu va acaparar totes 

les concessions que entraven directament en la seva circumscripció electoral, és a 

dir, a les valls del Flamisell, del Cardós i de l’Esterri, i també la conca catalana del 

Garona, bé perquè les va estudiar i va fer directament les actuacions administra-

tives necessàries, bé perquè les va comprar als seus propietaris, bé ell mateix o el 

seu cunyat Cristòfor Massó»268 (quadre 32).

El pla industrial d’Energia Elèctrica de Catalunya consistia en la construcció 

de la central de Cabdella, a la regió de llacs de Flamisell, que es va posar en fun-

cionament el 1914, i la construcció d’una central tèrmica de suport a Sant Adrià 

del Besòs, a Barcelona, inaugurada el 1913, que és la que es podria haver estalviat 

d’haver aconseguit comprar la Barcelonesa d’Electricitat.

En el terreny industrial, Energia Elèctrica de Catalunya va desenvolupar els 

seus projectes, però, en el terreny financer, la manca d’envergadura li va provocar 

266. Siemens s’havia presentat a un concurs municipal d’enllumenat públic de Barcelona el 1889, que no va aconseguir 
guanyar. Anys més tard va constituir una filial de representació denominada Siemens & Halske España y Portugal.
Finalment, el 1910 va iniciar el seu recorregut important al país amb l’adquisició de La Indústria Elèctrica, S.A., fàbrica 
de producció de maquinària i equipaments elèctrics a Cornellà de Llobregat, prop de Barcelona. Vegeu www.siemens.
com [consulta 10-08-2012].

267. Emili Riu, natural de Sort (Lleida), aviat es va traslladar a Barcelona i es va dedicar al periodisme a El Diluvio (1893) 
i a El Diario Mercantil, que el va enviar a Madrid com a corresponsal. Posteriorment, va col·laborar amb El Heraldo i 
El Globo. Casat amb la germana del polític Ángel Ossorio y Gallardo, va passar a controlar la Revista de Economía y 
Hacienda, de la qual va ser director fins a 1907, i el 1916 va crear la Revista Nacional de Economía amb el seu cunyat 
Cristòfor Massó i el seu germà Daniel Riu.
En l’àmbit polític va ser diputat al Congrés representant el Partit Liberal pel districte de Sort, de 1901 a 1918, i després, 
el 1923, i durant els anys intermedis, va ser senador. També va ser subsecretari del Ministeri d’Hisenda amb el ministre 
Eduardo Cobián (1910).

268. Alayo (2007), pàg. 326.

171Catalana de Gas i Electricitat i l’electricitat hidràulica



moltes dificultats per subsistir en el competitiu mercat de Barcelona. Albert Broder 

indica que: «En el període que precedeix a la guerra [Primera Guerra Mundial], la 

societat haurà de seguir una política de dia a dia, cedint tal actiu per adquirir-ne 

un altre, en un esforç constant d’adaptació de les ambicions als mitjans».269

Els plantejaments es movien de forma molt ràpida en aquella època, i l’any 

següent de la Constitució, el 1912, ja negociava amb la Societat Catalana per a l’En-

llumenat per Gas una possible fusió que comentarem més endavant. A causa dels 

condicionants, i de forma sobtada, en els primers mesos de 1913, va arribar a un 

acord de venda amb Barcelona Traction, que va començar a controlar la societat 

immediatament; els accionistes francesos van desaparèixer de manera definitiva 

el 1923.

La Societat General de Forces Hidroelèctriques

La Societat Catalana s’havia preparat, ja el 1906, per poder reaccionar ràpidament 

en el sector elèctric, amb una modernització dels òrgans de gestió i de govern i 

un augment important del capital social. També havia modernitzat en els últims 

anys la fàbrica de gas de Barcelona i n’havia optimitzat el funcionament. Havia 

enfocat la modernització de la fàbrica de Sevilla i pres la decisió d’introduir-se en 

269. Broder (1984), pàg. 1031.

Quadre 32. Emili Riu. Actuació a concessions hidràuliques (1911-1919)

Any Concessions Moviment

1911 Cabdella i Molinos
Aportació a constitució d’Energia Elèctrica 
de Catalunya

1913
Cinc concessions riu Noguera de Tor 
(afluent Noguera Ribagorçana)

Aportació a constitució Forces Hidràuliques 
de l’Alt Pirineu

1914
Esterri, Espot superior, Espot inferior i 
Llavorsí

Venda a Catalana de Gas i Electricitat

1917 Concessió riu Garona a la Vall d’Aran
Aportació a Societat Productora de Forces 
Motrius

1919 Sis concessions sobre el riu Garona Aconseguides per Emili Riu

1920 Molino de Sorpe Venda a Catalana de Gas i Electricitat

Font: Alayo (2007), pàg. 322-326 i elaboració pròpia.
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l’electricitat tèrmica en aquesta ciutat per enfrontar-se a Sevillana de Electricidad, 

controlada per AEG. El joc podia començar.270

La constitució de la societat
Si Barcelona Traction es va crear el setembre de 1911 i Energia Elèctrica de Cata-

lunya el novembre del mateix any, la reacció de la Societat Catalana per a l’Enllu-

menat per Gas va aparèixer l’octubre de 1911 en crear la Societat General de Forces 

Hidroelèctriques per a la realització de salts d’aigua al Pirineu.

La primera vegada que es parla d’energia hidràulica en el Consell de la Catalana 

és a primers de juliol de 1911, en demanar Josep Mansana autorització per entrar en 

negociacions amb altres socis per avançar en la constitució d’una empresa dedica-

da a activitats hidroelèctriques.

Tenint primerament en compte l’estat de concurrència en què estem respecte a la Bar-

celonesa d’Electricitat que després de produir-nos enormes despeses, sempre hem de 

resultar vençuts a causa de no voler per nostra part emprendre negocis ruïnosos i con-

siderant, per una altra part, l’exemple que ens donen tots els països d’Europa i Amèrica, 

en aprofitar els salts d’aigua per produir d’una manera econòmica l’electricitat, li ha fet 

pensar repetidament, va dir, en la necessitat i conveniència que seria per a la nostra 

Societat l’explotació d’aquesta classe de negocis, ja sola, ja en participació amb altres 

entitats, ja que segurament amb això aconseguiríem vèncer la competència de la Bar-

celonesa, i establir a més una àmplia base que pogués donar origen a noves i més grans 

prosperitats per a la nostra Societat. Totes aquestes importants consideracions, va afe-

gir aquest Sr. Mansana, han motivat el que hagi estudiat nombroses ofertes que se li 

han anat fent per entrar en aquesta classe de negocis, havent-li cridat particularment 

l’atenció l’aprofitament dels salts de l’Éssera, que té l’indubtable avantatge sobre tots els 

altres dels Pirineus de ser accessibles per carretera i d’estar en una altitud que permet el 

treball durant tot l’any; i els del la Noguera Ribagorçana, sobre els quals té un contracte 

d’opció la Central Catalana d’Electricitat.271

Mansana feia temps que estudiava alternatives. Havia triat els salts del riu Ésse-

ra, al Pirineu d’Osca, com els més interessants i proposava fer una empresa especí-

fica amb altres socis i els propietaris de les concessions interessades. Pensava que 

270. Fàbregas (2012g), pàg. 38-51.
271. AHFN.SCAG. Consell d’Administració (08-07-1911).
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la seva competència era la de la Barcelonesa d’Electricitat, les accions de la qual 

estava intentant comprar en aquells moments la Compagnie Générale d’Electrici-

té. Pearson encara no havia aparegut, però el mateix mes de juliol ja faria la seva 

primera visita a Barcelona.

En definitiva, el juliol Mansana va parlar formalment per primera vegada del 

seu projecte i a l’octubre va constituir la societat, mentre que Pearson va analitzar 

Barcelona en el mateix mes de juliol i va formar la seva societat el setembre, i la 

Compagnie Générale va veure que no aconseguiria fer-se amb la Barcelonesa i va 

crear la seva societat el novembre.

Durant les setmanes següents Mansana va obrir dues negociacions, una amb 

els concessionaris dels salts de l’Éssera, és a dir, Francisco Bastos Ansart i Eugenio 

López Tudela, i una altra «amb personalitats d’aquesta ciutat per tractar, en principi, 

de la formació d’una empresa que es dediqués a l’explotació de salts d’aigua[...]»,272 

que finalment seran la família Bertrand, empresaris tèxtils cotoners de Barcelona.

Per finançar la part que li pogués correspondre de l’operació, la Societat Ca-

talana va decidir realitzar una emissió d’obligacions hipotecàries de 6 milions de 

pessetes, per amortitzar durant 35 anys i a un tipus d’interès del 4,5¤%. La garantia 

hipotecària és important, ja que inclou una part molt rellevant dels actius de la 

societat, concretament l’edifici social, els edificis de la fàbrica de gas de la Barce-

loneta i les canalitzacions de gas de Barcelona. El setembre Mansana va visitar els 

emplaçaments dels Pirineus amb experts per avaluar la bondat dels aprofitaments 

i va decidir posar en marxa el projecte i constituir ràpidament la societat.

El 28 d’octubre de 1911 es va constituir la Societat General de Forces Hidroelèctri-

ques (SGFH), amb un capital de 10.500.000 pessetes i una durada indefinida, amb 

l’objecte social de «dedicar-se a l’estudi, adquisició, organització i explotació de tota 

classe de drets, concessions o empreses directament o indirectament relacionades 

amb salts d’aigua, transport de força o mitjans de transport urbans i interurbans, 

enllumenat elèctric o indústries electroquímiques i electrosiderúrgiques i aquells 

altres objectes de lícit comerç que s’estimin pertinents».273 El domicili social se situ-

ava al mateix domicili social de la Societat Catalana per a l’enllumenat per Gas, a la 

plaça de Santa Anna, n. 16, de Barcelona (actual avinguda del Portal de l’Àngel, n. 21) 

(quadre 33).

272. AHFN.SCAG. Consell d’Administració (15-07-1911).
273. AHFN.SCAG. Consell d’Administració (26-10-1911).
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Les aportacions dels accionistes eren diferents: la Societat Catalana i M. Ber-

trand e Hijo aportaven metàl·lic, mentre que Bastos i López Tudela, conjuntament, 

cedien les concessions i drets que havien aconseguit o sol·licitat en el riu Éssera. 

La Societat Catalana, amb el 38¤% de participació, es va reservar la meitat dels 

consellers i la direcció de la nova societat (quadre 34).

Per avaluar l’esforç financer o el risc que assumia la companyia en el nou pro-

jecte (4 milions de pessetes al capital), ha de recordar-se que la inversió que es 

va realitzar per prendre el 50¤% de la Central Catalana d’Electricitat el 1896 i entrar 

en el terreny de l’electricitat tèrmica va ser de 3 milions de pessetes, inversió que 

es mantenia al mateix nivell que el 1911. Així mateix, el total d’inversions en actius 

Quadre 33. Societat General de Forces Hidroelèctriques. Accionistes (1911)

Accionistes Capital (pessetes) % participació

Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas 4.000.000 38¤%

M. Bertrand e Hijo 4.000.000 38¤%

Francisco Bastos Ansart   1.250.000 12¤%

Eugenio López Tudela   1.250.000 12¤%

Font: AHFN.SGFH. Còpia escriptura constitució Societat General de Forces Hidroelèctriques. Barcelona: Notari Gallardo 
(28-10-1911).

Quadre 34. Sociedad General de Fuerzas Hidroeléctricas. Consell d’Administració (1911)

Nom Càrrec Procedència

Manuel Bertrand Salsas President M. Bertrand e Hijo

Eusebi Bertrand Serra Conseller M. Bertrand e Hijo

Vicente Ferrer Bertrand Conseller M. Bertrand e Hijo

Francisco Bastos Ansart Conseller Bastos/López Tudela

Eugenio López Tudela Conseller Bastos/López Tudela

Álvaro M.a Camín López Conseller SCAG

Joan Desvalls Amat, marquès d’Alfarràs Conseller SCAG

Adolf Oller Bosch Conseller SCAG

Pablo Torras Pascual Conseller SCAG

Josep Mansana
Conseller

i director gerent
SCAG

Font: La Vanguardia, 29 d’octubre de 1911 i elaboració pròpia.
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immobilitzats (materials i financers) a 31 de desembre de 1910 era de 26 milions de 

pessetes, per tant, la nova inversió era de l’ordre d’un 15¤% del total, en compartir-la 

amb altres socis.

Francisco Bastos Ansart i Eugenio López Tudela
Francisco Bastos Ansart (Saragossa, 1875 – Barcelona, 1943) va estudiar a l’Acadèmia 

General Militar de Saragossa, on es va graduar com a enginyer; posteriorment va ser 

destinat a Cuba durant la guerra (1897-1899) i, de retorn a Saragossa, va redactar el 

projecte per construir el ferrocarril base de la societat de Minas y Ferrocarriles de Utri-

llas. Va treballar a Electroquímica Aragonesa com a director gerent (1903), empresa 

en la qual va instal·lar els seus forns elèctrics i on va desenvolupar la idea d’aprofitar 

l’energia elèctrica sobrant dels transports de força a Saragossa, i va començar a estudi-

ar els salts possibles sobre el riu Éssera. L’Electroquímica va ser una de les companyies 

que el 1911 van constituir Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A. El 1909, va traslladar el 

seu domicili a Barcelona i va començar a col·laborar amb M. Bertrand e Hijo.

Eugenio López Tudela va acompanyar Bastos el 1910 i 1911 en l’obtenció de con-

cessions hidroelèctriques sobre el riu Éssera, i en la constitució de la Societat Ge-

neral de Forces Hidroelèctriques. López Tudela va ser vocal del Consell de Catalana 

de Gas i Electricitat (1913-1942), va escriure a l’Heraldo de Aragón (1918), i el 1922 

va figurar com a president de la Cambra de Comerç d’Espanya a París (Chambre 

OÕcielle de Commerce d’Espagne a França) i membre del Tribunal d’Arbitratge de 

la Cambra de Comerç Internacional. Addicionalment, va ser delegat espanyol en 

l’Exposició Internacional d’Arts Decoratives i Industrials Modernes de París (1925).274

En relació amb els salts de l’Éssera, el 1910 Bastos i López Tudela van comprar 

conjuntament dues concessions el juny i unes altres tres el desembre. Bastos, com 

a enginyer, va desenvolupar un avantprojecte d’aprofitament que va publicar l’abril 

de 1911, amb el títol de El grup de salts d’aigua del riu Éssera i la portada de la força hi-

droelèctrica a Barcelona.275 A continuació van entrar en converses amb Mansana i van 

aportar les seves concessions l’octubre de 1911 en la constitució de la nova societat.

Però Francisco Bastos va desenvolupar molts més temes des del seu despatx 

professional a Barcelona: el metro de la ciutat, el tramvia de Palma de Mallorca o la 

fabricació d’explosius a Melilla. També es va interessar per la maquinària i submi-

nistraments per a la indústria tèxtil i el 22 de gener de 1913 va constituir la societat 

274. Un decret de 19 de maig de 1923 li atorgava el nomenament de Cavaller de la Gran Creu d’Isabel la Catòlica.
275. Bastos (1911).
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Güell, Bastos i Bertrand Germans. Els Güell i els Bertrand eren grans fabricants tèx-

tils de Barcelona. El 1917 l’entitat va adquirir una prestigiada societat anomenada 

John M. Summer, d’un anglès establert a Barcelona dedicat a la mateixa activitat 

des de 1856. Posteriorment va passar a denominar-se ja únicament Bastos i Com-

panyia Societat en Comandita (1920), i finalment Bastos i Companyia, S.A. (1942) 

que encara existeix.276

Bastos va tenir també activitat política, en les files del partit regionalista arago-

nès (1917), lligat a la Lliga Regionalista de Francesc Cambó. Probablement la seva 

relació amb Eusebi Bertrand Serra el va orientar en aquesta direcció. Va aconse-

guir l’acta de diputat per Boltaña, on estava situat el salt del Run (Seira), en les 

eleccions de 1919, 1920 i 1923, i va ser així mateix vicepresident de la Unió Arago-

nesista de Barcelona (1920). Finalment, es va adscriure a la Lliga Regionalista, amb 

la qual va aconseguir una acta de diputat per Barcelona el 1933. A les eleccions 

de febrer de 1936 es va presentar amb el Front Català d’Ordre amb Joan Ventosa 

Calvell i Pere Rahola, però no va aconseguir-ne l’escó.277

Quan Cambó va ser ministre de Foment el 1918, el va nomenar delegat especial 

a Astúries amb competències sobre subministrament i distribució de carbons,278 

en definitiva, se li va encarregar l’organització del transport i distribució del carbó 

asturià. En tornar Cambó al Govern el 1921, el va nomenar director gerent de la Com-

panyia Arrendatària de Tabacs (CAT). Sobre aquest càrrec va indicar Eloy Fernández 

Clement que la va dirigir «com si es tractés d’una indústria particular, i va criticar la 

seva fabricació desordenada i mancada de pla. Bastos va lluitar contra el contraban 

amb sis bases navals, va fer una vigilància activa sobre el Resguard Terrestre, va 

cessar molts funcionaris corruptes i va atacar en el propi terreny, al Marroc, on es va 

trobar amb el seu enemic principal, Joan March». La seva acció havia de ser eficaç 

perquè va seguir en el seu càrrec amb cinc ministres d’Hisenda diferents fins a l’ar-

ribada de la Dictadura de Primo de Rivera el 1923. L’enfrontament de Bastos amb 

Joan March, que havia estat molt dur, va continuar durant molts anys.

Francisco Bastos va tenir una altra faceta potser menys coneguda, la d’escrip-

tor. Va publicar diferents obres com El Desastre de Annual, Viaje a nuestras antípo-

das dando la vuelta al mundo, Pistolerismo. Historia trágica (1935) i El evangelio 

del honor militar y otros relatos (1938).

276. Vegeu www.bastoscia.com [consulta 29-10-2017].
277. De la personalitat política de Francisco Bastos, Eloy Fernández Clemente va dir: «... amic de Cambó i militant del

catalanisme conservador[...]». Fernández Clement (2004), pàg. 145.
278. Boletín Oficial del Estado, 21 d’abril de 1918.
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Manuel Bertrand Salsas i Eusebi Bertrand Serra
Els socis capitalistes que Josep Mansana va aconseguir per activar el projecte de 

la Societat General de Forces Hidroelèctriques serien els membres de la família 

Bertrand, Manuel Bertrand Salsas i Eusebi Bertrand Serra, respectivament pare i 

fill, agrupats en la raó social M. Bertrand i Fill.279

Manuel Bertrand Salsas va néixer en el si d’una família d’empresaris tèxtils france-

sos instal·lats a Catalunya, però en casar-se amb Flora Serra Casanova, hereva d’una 

important saga tèxtil en l’àmbit dels indians iniciada el 1754, va començar a treballar 

amb el seu sogre, Eusebi Serra Clarós, amb qui va entrar en societat per formar Serra 

i Bertrand (1878) i ampliar l’activitat al cicle complet del cotó: filatura, teixit, estampat 

i acabats. També va estar interessat en l’explotació de l’agricultura i de la ramaderia. 

Va introduir el cultiu de la remolatxa a Catalunya, va ser un dels fundadors de la Soci-

edad General Azucarera (1903) i va engegar La Ricarda (1908), al delta del Llobregat, 

una granja modèlica destinada a la producció de llet, cereals, llegums i farratges.280

El seu primogènit, Eusebi Bertrand Serra (1877-1945), va ser un dels principals 

empresaris de Catalunya de la primera meitat del segle XX. En la indústria tèxtil, 

va rebre del seu pare instal·lacions importants a Manresa i a Barcelona, que va 

ampliar amb noves fàbriques i amb la compra d’altres empreses, fins a ser con-

siderat el 1935, com indica Aliberch, el primer industrial individual cotoner del 

món, segons el butlletí de la Federation of Master Cotton Spinners Association de 

Manchester. Francesc Cabana ho explica: «La seva producció era de 3,6 milions de 

quilograms anuals de fil elaborats amb 75.000 fusos, 15 milions de metres anuals 

de teixits fabricats amb 1.200 telers, i 13 milions de metres anuals de cretones[...] 

Al mateix temps, les seves fàbriques consumien 4.000 tones anuals de cotó brut 

i hi treballaven 2.200 persones». Les empreses tèxtils de les quals era l’empresari 

individual van ser transformades en societats anònimes (Tèxtils Bertrand i Serra, 

S.A. i Comercial Bertrand i Serra, S.A.) gairebé al final de la seva vida, el 1940.

Eusebi Bertrand també tenia altres facetes. Va ser un dels fundadors de la Lliga 

Regionalista (1901), es va presentar a les eleccions de diputat en diferents ocasions 

i va aconseguir ser triat permanentment durant el període 1907-1923 per al dis-

tricte de Puigcerdà dins de les llistes de la Lliga, amb el líder de la qual, Francesc 

Cambó, mantenia una excel·lent relació. Va presidir el Liceu i Foment del Treball, 

tocava el violoncel, era pilot de carreres d’automòbils, va aconseguir la Gran Creu 

del Mèrit Agrícola (1913) per l’explotació de la granja La Ricarda, navegava i estava 

279. Aliberch (1952).
280. Cabana (2006), pàg. 396-398.
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present en infinitat de consells de societats. En definitiva, una vida intensa i abso-

lutament polièdrica.

En l’àmbit de les activitats hidroelèctriques, Eusebi Bertran va entrar amb el 

seu pare com a soci capitalista en la constitució de la Societat General de Forces 

Hidroelèctriques el 1911, i el va substituir com a president d’aquesta societat el 1912. 

Posteriorment, el 1913, va entrar en el Consell d’Administració de Catalana de Gas 

i Electricitat, S.A. com a vicepresident segon; després va ser vicepresident únic 

a partir de 1920, i finalment president el 1923, càrrec que va exercir fins a la seva 

defunció el 1945. En definitiva, 32 anys de col·laboració entre l’empresa de gas i 

Eusebi Bertrand Serra.

El pensament d’Eusebi Bertrand potser pot intuir-se amb alguns paràgrafs 

seleccionats d’un discurs que va pronunciar el 1930 al Primer Congrés Tècnic d’In-

dústries Tèxtils celebrat a Barcelona:

Espanya, per desgràcia, es distingeix dels altres països per una condició que és verda-

derament vergonyosa i en extrem perjudicial. A totes les nacions del món, sense ex-

cepció, els ciutadans són els que amb més obstinació defensen tot el que concerneix 

la seva pàtria. Al nostre país, en canvi, som els pitjors enemics de la nostra terra, i així 

resulta que, pel que fa a la indústria tèxtil cotonera, dins i fora de Catalunya, s’aprofiten 

totes les oportunitats, i si no, es busquen, per fer despectivament comentaris sobre el 

suposat endarreriment de la nostra indústria.

[...] l’industrial és aquí un heroi, com els són els Directors, per la forma com cal de-

senvolupar les indústries al nostre país. Difícil seria trobar a Anglaterra i als Estats Units 

un Director capaç de portar una fàbrica del tipus corrent que aquí ens gastem.

El gran enginyer Heinemann, home de negocis de tots conegut, deia recentment en 

una conferència que va fer a l’Hotel Ritz, de Barcelona, que l’avenir del món reposava 

sobre tres columnes: Finances, Administració i Tècnica, i el record d’aquelles paraules és 

el que en aquests moments em fa considerar que mai amb més gran oportunitat podia 

manifestar-vos que, a judici meu, també la indústria descansa sobre tres pilars, i aquests 

són: El Capital, la Tècnica i el Treball.281

El projecte hidroelèctric de Francisco Bastos
El raonament empresarial de Bastos era bastant senzill: si Barcelona disposava 

d’un gran mercat demandant d’energia, i a la ciutat l’energia elèctrica que es dis-

posava era cara, existien possibilitats per a nous oferents. Per competir calia que 

281. Aliberch (1952), pàg. 53-67.
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la suma d’inversions, per instal·lar els salts i centrals hidroelèctriques i construir les 

línies de transport a Barcelona, resultés més econòmica que les inversions d’una 

central tèrmica de les més modernes, que no havia d’assumir el cost de la línia de 

transport. En els costos d’operació l’avantatge sempre seria quant a matèria pri-

mera per a la hidràulica, ja que l’aigua era gratuïta, que no era el cas dels carbons 

que utilitzaven les centrals tèrmiques. No obstant això, havia d’explicar-se l’elevat 

cost de les amortitzacions de la inversió. Bastos reflexionava: «... arribat un període 

de lluita a mort, el salt si no s’amortitza durant [aquest temps], viu, sempre en 

condicions anormals dins del negoci, però viu; la instal·lació de vapor no pot deixar 

de pagar el carbó i ha de perir».282

Segons Bastos, per construir un grup de salts competitius, havien de ser pro-

pers, comunicats amb carreteres ja construïdes i en servei, i disposar com a mínim 

d’una potència de 30.000 HP en els moments d’estiatge. A més, en el cas del 

subministrament a Barcelona, respecte a la qual els salts estaven lluny, havien de 

ser molt barats i per aquest motiu ser de molta altura, poca longitud de canal i no 

petit cabal, amb una estructura geològica dels terrens perquè havia de travessar el 

canal molt favorablement. El grup de salts sobre l’Éssera complia bàsicament totes 

les condicions que ell mateix havia estipulat perquè fos interessant i competitiva 

l’electricitat que podien generar per al mercat de Barcelona. S’estava acabant de 

construir la carretera de Graus a Benasque i s’havia superat per fi el famós congost 

de El Ventanillo, que havia mantingut tradicionalment amb grans dificultats la co-

municació al llarg del riu Éssera (quadre 35).

282. Bastos (1911).

Quadre 35. El projecte de Francisco Bastos. L’aprofitament hidroelèctric del riu Éssera (1911)

Salt Altura
(metres)

Cabal
(litres/segon)

Potència
(HP)

Longitud canal 
(metres)

El Run 140,00 15.000 21.000 8.862

Puente Argoné 40,79 15.000     6.118 3.527

Campo 45,00 15.000   6.750 4.260

Santaliestra 130,00 15.000 19.500 8.837

Perarrúa 35,50 15.000  ¤5.295 3.892

TOTAL 391,29 15.000 58.663 29.378

Font: Bastos (1911), pàg. 13.
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El conjunt del sistema era de cinc salts, que Bastos descrivia amb les paraules 

següents: «Tots els salts estan situats al llarg de la carretera construïda de Graus a 

Benasque. Començant per la part més alta del riu, està el del Run, amb el seu canal 

a la cota aproximada de 881 metres sobre el nivell del mar. Immediatament des-

prés, el salt de Puente Argoné, sempre sobre la mateixa carretera, està situat a la 

cota de 711 metres sobre el nivell del mar. Hi ha després una solució de continuïtat 

de 5 quilòmetres i comença el salt de Campo, situat a 598 metres sobre el nivell 

del mar, i segueix sense interrupció el de Santaliestra amb 548 metres sobre el 

nivell del mar, el petit de Perarrúa a continuació de l’anterior, està en la cota de 411 

metres». La distància entre els salts extrems per carretera era de 35 quilòmetres.

El pressupost inicial per desenvolupar els salts del Run i Santaliestra era de 15 

milions de pessetes, un 48¤% dels quals corresponia als mateixos salts; un 37¤%, a 

les línies de transport i distribució, i la resta, a altres conceptes. Segons els càlculs 

de Bastos, amb hipòtesis de vendes, costos, preus i finançament, la rendibilitat del 

capital podia ascendir al 14,83¤% anual.

L’estratègia de consecució de concessions era bastant evident. Dos veïns de 

Saragossa van demanar i van obtenir el 1908-1909 les concessions del Run i Perar-

rúa; el 1910, van aparèixer Bastos i López Tudela, que van aconseguir obtenir-les, i 

van sol·licitar després les altres tres (Puente Argoné, Campo i Santaliestra) a la fi 

de 1910. L’abril de 1911 estaven al mercat amb un fullet en el qual explicaven el seu 

projecte hidràulic, amb el qual van aconseguir interessar la Societat Catalana per 

a l’Enllumenat per Gas i M. Bertrand i Fill, i així l’octubre de 1911 es va constituir la 

Societat General de Forces Hidroelèctriques, a la qual van aportar les dues conces-

sions obtingudes i les tres sol·licituds en tràmit i això se’ls va estimar amb el 24¤% 

de participació en la societat, valorat en 2.500.000 de pessetes.

No obstant això, la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas i M. Bertrand i 

Fill també van prendre les seves precaucions. Per això, van indicar que lliurarien el 

85¤% de les accions pactades a Bastos i López Tudela (4.250 de 5.000) de forma 

immediata i la resta, en iniciar les obres dels salts de Puente Argoné (300 accions), 

Campo (375 accions) i Perarrúa (75 accions) (quadre 36).

Les primeres activitats
La Societat General de Forces Hidroelèctriques (SGFH) va celebrar el gener de 1912 

el seu primer Consell i Junta General en la qual va designar Eusebi Bertrand Serra 

nou president, a causa de la defunció del seu pare; Álvaro M. Camín com a vi-

cepresident, i Vicente Ferrer com a secretari. Immediatament van començar les 
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negociacions amb la Central Catalana d’Electricitat per elaborar un contracte per-

què la seva central Vilanova fes de central de reserva dels salts, i perquè la SGFH 

li subministrés electricitat a preus competitius per a la seva distribució a la ciutat.

El concepte de central de reserva era interessant, perquè donava un avantatge 

tant a Barcelona Traction, que podia disposar de la central del Paral·lel (de l’antiga 

Companyia Barcelonesa d’Electricitat), com a la Societat Catalana per a l’Enllu-

menat per Gas, que podia disposar de la central Vilanova de la Central Catalana 

d’Electricitat. En canvi, per a Energia Elèctrica de Catalunya era un problema, atès 

que la Compagnie Générale d’Electricité, perquè no havia pogut fer-se amb la 

companyia Barcelonesa, no tenia central de reserva i, per tant, hauria de realitzar 

una inversió addicional a construir-la, i tampoc podria començar a preparar el 

mercat des d’una central tèrmica funcionant ja a Barcelona, mentre es construïen 

els salts. Energia Elèctrica de Catalunya va construir la seva central de reserva a la 

riba esquerra del Besòs, i la va denominar central de Sant Adrià.

En definitiva, l’esquema era semblat en algunes coses, i només en algunes 

coses, al de les energies renovables en l’actualitat; se suposava que l’energia hi-

droelèctrica funcionaria i només per si, per ventura, s’havia de tenir una central 

de reserva, normalment parada tot esperant eventualitats, amb la qual cosa d’al-

guna manera es duplicaven els costos. No obstant això, l’energia que s’utilitzava 

Quadre 36. Societat General de Forces Hidroelèctriques. Concessions aportades (1911)

Concepte El Run Puente Argoné Campo Santaliestra Perarrúa

08-1908 — — — —
Primera  

concessió 

08-1909
Primera  

concessió 
— — — —

06-1910
Traspàs a Bastos/

López Tudela
— — —

Traspàs a Bastos/
López Tudela

12-1910 —

Sol·licitud 
concessió 

per Bastos/
López Tudela

Sol·licitud 
concessió 

per Bastos/
López Tudela

Sol·licitud 
concessió 

per Bastos/
López Tudela

—

10-1911
Aportació de les cinc concessions de Bastos/López Tudela a la Societat General de 

Forces Hidroelèctriques

Valoració 
aportació

1.000.000
pessetes

200.000
pessetes

250.000
pessetes

1.000.000
pessetes

50.000
pessetes

Font: AHFN.SGFH. Còpia escriptura de constitució de la Societat General de Forces Hidroelèctriques. Barcelona: Notari 
Gallardo (28-10-1911) i elaboració pròpia.
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habitualment era la més barata i la que es tenia en reserva per a eventualitats era 

la que representava més costos de producció.

També en aquests primers consells de la SGFH es van iniciar la realització de 

plans i projectes i els processos d’expropiació, amb visites sobre el terreny, i es va 

designar com a enginyer director de la construcció Diego Mayoral Estremiana.283

El gener de 1912 ja havien canviat de mà algunes accions; Bastos i López Tudela 

havien venut i la família Bertrand havia comprat i ja controlava el 46¤% de la socie-

tat. En definitiva, des que s’havia parlat per primera vegada del tema hidroelèctric 

en el Consell de la Catalana el juliol de 1911 havien passat sis mesos i ja estava tot 

en marxa.

L’aparició de Catalana de Gas i Electricitat

L’any 1912 va ser molt complex, ple de successos i eventualitats que van configurar 

el futur per molts anys: la Compagnie Générale d’Electricité va intentar fusionar 

Energia Elèctrica de Catalunya amb la Societat Catalana per a l’Enllumenat per 

Gas; Pearson desitjava adquirir la Catalana; Lebon va decidir abandonar el negoci 

elèctric de Barcelona i vendre la seva part de la Central Catalana d’Electricitat. 

Finalment, i com a conseqüència de tots aquests moviments, va aparèixer un nou 

actor sobre una llarga història: Catalana de Gas i Electricitat.284

Els sentiments del moment potser van quedar reflectits a l’editorial «Electrifi-

cació de Catalunya», publicat el 1912: «Però cal confiar que tot això, que és l’avenir 

mateix de Catalunya, ho realitzi el capital i la intel·ligència dels estrangers? Fins 

quan els nostres homes de negocis dormitaran beatament esperant l’esperó del 

capital francès, belga o suís, descarat o disfressat, per moure’s o per fer que es 

moguin?».285

Els moviments els va començar Pierre Azaria; era evident que quan va dis-

senyar el seu projecte sobre Catalunya i va crear Energia Elèctrica de Catalunya 

(EEC) no va preveure la complexitat de l’aparició de Barcelona Traction (BT). No 

283. AHFN.SGFH. Consell d’Administració (04-01-1921 i 26-02-1912). Diego Mayoral Estrimiana era enginyer de camins, 
amb estudis al Politècnic de Zurich. Va participar en el Consell Tècnic d’Electricitat de l’Institut Nacional d’Indústria 
(INI) (1942), va presidir el Consell d’Obres Públiques, i va acabar la seva activitat professional com a vicepresident
del Consell de l’Empresa Nacional de l’Electricitat (Endesa).

284. Fàbregas (2012g), pàg. 52-59.
285. «Electrificación de Cataluña». Revista Cataluña, 20 de gener de 1912, n. 224, pàg. 33-35.

183Catalana de Gas i Electricitat i l’electricitat hidràulica



tenia central de reserva ni xarxa de distribució; havia intentat comprar la Compa-

nyia Barcelonesa d’Electricitat (CBE) a AEG, però se li havia avançat BT. A més, era 

el primer projecte internacional de la Compagnie Générale d’Electricité (CGE) i no 

podia permetre’s fracassar.

El maig de 1912 va visitar Josep Mansana al seu despatx de Barcelona un re-

presentant de la Banque Perier et Cie. de París, M. Marchal (gendre de Ferdinand 

Perier), per explorar l’interès que podria tenir la realització d’una operació corpo-

rativa entre EEC, SGFH i la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas (SCAG). 

La Banque Perier et Cie. era el soci majoritari de la Banca Arnús, en la qual Josep 

Mansana figurava com a membre del Consell d’Administració des de la seva cons-

titució el 1910.

El moment era l’adequat i Azaria i Mansana van arribar a un acord el 22 de juny 

de 1911, subjecte a la ratificació dels Consells d’Administració, que establia les ba-

ses per a la fusió d’Energia Elèctrica de Catalunya i la Societat General de Forces 

Hidroelèctriques amb la Societat Catalana. Però el Consell de la companyia, l’agost 

de 1912, va sol·licitar: «... que abans de pronunciar-se el Consell ni prendre cap re-

solució sobre aquest assumpte es procuri arribar a un acord definitiu amb la com-

panyia Regs i Forces de l’Ebre, amb l’objectiu que, si s’arriba a la fusió proposada 

amb Energia Elèctrica de Catalunya, es tingui la seguretat que no hi haurà lluita 

entre les dues Companyies que quedarien subsistents».286 Un acord d’aquesta 

mena amb un personatge com Pearson era impossible, per la qual cosa el tema va 

desaparèixer de l’agenda, i es van començar a estudiar altres alternatives: per què 

no absorbir directament la Societat General de Forces Hidroelèctriques?

Però Lebon va obrir un altre front de negociació en decidir retirar-se de la Cen-

tral Catalana d’Electricitat (CCE) i oferir a la Societat Catalana l’adquisició del seu 

50¤%. La CCE explotava la central Vilanova, a Barcelona, on es produïa electricitat 

tèrmica a partir de carbó, però que amb els projectes hidroelèctrics de la SGFH 

en els quals no participava Lebon, quedava solament com a central de reserva. 

Participar només en aquesta part potser no era prou interessant, i participar en el 

negoci hidràulic no estava en la línia estratègica de Lebon, que havia anat afegint 

centrals elèctriques a les seves explotacions de gas, però sempre centrals tèrmi-

ques, mai hidràuliques.

L’adquisició implicava un desemborsament important, però afegia flexibilitat 

a les possibles estratègies futures, segons indicava Mansana al Consell el juny 

286. AHFN.SCAG. Consell d’Administració (16-08-1912).
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de 1912: «... ja que d’aquesta manera es facilitarien en gran manera les combinaci-

ons que es poden fer amb la Societat General de Forces Hidroelèctriques i amb les 

altres Companyies que pretenen explotar el negoci de l’electricitat».287 La decisió 

definitiva es va aprovar a l’agost, i es va subscriure la corresponent escriptura el 

novembre de 1912, per un valor de 2,9 milions de pessetes.

És evident que la negociació amb la Compagnie Générale d’Electricité estava a 

la penombra d’aquestes afirmacions de Mansana. Òbviament el Consell va acordar 

seguir les negociacions, que van ser ràpides, ja que els dos gerents de la Central 

Catalana d’Electricitat ja havien arribat a un acord d’adjudicacions el 8 de juliol, i 

finalment, el 3 d’agost de 1911, el Consell d’Administració de la Catalana va prendre 

l’acord de comprar a Lebon el 50¤% de la Central Catalana d’Electricitat.

La situació a l’estiu de 1912 és imaginable, tothom corrent i lluitant per l’èxit 

o per la supervivència. Pearson ja havia creat les seves societats i estava en ple

projecte, havia pres el control de la Companyia Barcelonesa d’Electricitat pactant

amb la molt important AEG la seva partida de Barcelona, i també havia adquirit

totes les petites o mitjanes empreses elèctriques de la zona, ja que havien vist

amb la venda a Barcelona Traction la solució per no haver d’entrar en una feroç

lluita de competència i territori, amb la imatge de multinacional poderosa de les

companyies de Pearson.

Energia Elèctrica de Catalunya, per la seva banda, buscava un soci per compe-

tir en el mercat local, i l’arribada de Barcelona Traction va haver de sorprendre’l, 

sense poder ja parar un projecte dissenyat amb altres bases. Havia intentat pactar 

amb la Barcelonesa d’Electricitat i havia fracassat per la intromissió de Barcelona 

Traction, i aleshores tractava d’arribar a un acord amb la Societat Catalana per a 

l’Enllumenat per Gas. Però aquest últim intent tampoc aconseguiria un resultat 

satisfactori, i finalment no li va quedar un altre remei a la Compagnie Générale 

d’Electricité que acordar amb l’omnipresent Barcelona Traction la seva entrada 

com a accionista important en Energia Elèctrica de Catalunya.288

En la complexa situació d’aquells moments, pràcticament l’única empresa 

rellevant que quedava davant de Barcelona Traction era la Societat Catalana per 

a l’Enllumenat per Gas, però aquesta també havia canviat, tenia activitat en el ne-

goci hidroelèctric a través de la Societat General de Forces Hidroelèctriques, i en 

287. AHFN.SCAG. Consell d’Administració (01-06-1912).
288. L’operació es va executar l’1 de febrer de 1913, via l’adquisició per Spanish Securities d’un 49¤% de les accions d’Energia 

Elèctrica de Catalunya, que posteriorment van ser traspassades a Barcelona Traction, subscrivint addicionalment una
opció de compra de la resta de les accions.
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electricitat tèrmica de forma important en haver adquirit la participació de Lebon 

en la Central Catalana d’Electricitat, i seguia amb la seva activitat tradicional de 

gas a Barcelona i Sevilla (quadre 37).

L’esforç financer i de creixement, de no quedar-se enrere, de la Societat Ca-

talana era molt important. En tota la història de la societat fins a 1910 —en els 

seus primers 67 anys d’existència— s’havia acumulat un actiu d’uns 40 milions de 

pessetes, i de 1910 a 1912 s’hi havien afegit 30 milions de pessetes addicionals, la 

qual cosa representava pràcticament doblar els actius de la societat en només dos 

anys. S’obrien oportunitats, però també s’assumien riscos; l’esforç financer i de 

creixement era evident.

En poc temps la Societat Catalana ja era pràcticament l’única oposició a la po-

lítica grandiloqüent de solució regional de tots els temes elèctrics en una sola mà 

que havia dissenyat Barcelona Traction. En algun moment, segons explica Barto 

Roig,289 Pearson i Mansana van coincidir; Pearson estava disposat a comprar totes 

les accions de la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas per culminar la seva 

obra de domini total de la zona, però sembla que Mansana li va posar condicions, 

una d’elles, que la Catalana tingués la presidència de la companyia operativa a 

289. «Es va fer una oferta a Catalana de Gas i Electricitat, S.A. El Dr. Pearson personalment va oferir al seu president, 
senyor Mansana, l’adquisició de totes les accions. El senyor Mansana va posar com a condició que ell fos nomenat
president de Regs i Forces de l’Ebre. Aquesta condició no va ser acceptada per Pearson». Roig (1970), pàg. 280.

Quadre 37. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Balanços (1910-1912) (MPTA)

Concepte 1910 1911 1912 Increment (%)

Edificis i terrenys 1,8 1,8 2,7 37

Gas Barcelona 18,2 18,1 18,2 —

Gas Sevilla 3,8 3,9 3,9 —

Alquitrán Montgat — — 0,1 —

Electricitat Barcelona 3,0 3,0 11,2 273

TOTAL IMMOBILITZAT 26,8 26,7 36,0 34

Circulant actiu 13,1 18,5 33,2 153

TOTAL ACTIU 39,9 45,2 69,2 73

Font: AHFN.SCAG. Balanços presentats a les Juntes Generals d’Accionistes 1911; AHFN.CGE. Balanços presentats a les 
Juntes Generals d’Accionistes 1912-1913.
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Espanya del grup multinacional, la societat denominada Regs i Forces de l’Ebre, és 

a dir, la gestió. Pearson es va negar i no es va arribar a un acord que hauria canviat 

la història, aquesta història.

Vista la situació, a la Societat Catalana només li quedava una alternativa, que 

era plantar cara a Barcelona Traction. Per això va començar a estudiar de forma 

immediata les operacions que li permetrien presentar una millor posició en el con-

text altament competitiu del moment. La societat es va moure molt ràpidament. A 

l’agost de 1912 es va desenganyar de la fusió amb l’EEC; el setembre es plantejava 

la utilitat d’una possible absorció de la SGFH; a l’octubre ho aprovava el Consell 

d’Administració, i el novembre s’adquiria la participació de Lebon en la CCE, i es 

convocava una Junta General d’Accionistes amb caràcter extraordinari, que seria 

l’inici d’una nova línia d’actuacions.

La Junta General d’Accionistes de 12 de novembre de 1912 va ser molt relle-

vant290 perquè va decidir canviar el nom de la Societat Catalana d’Enllumenat per 

Gas a Catalana de Gas i Electricitat, més adequat per a les activitats que ja realit-

zava la societat. El primer nom va ser vàlid durant 69 anys (1843-1912), el segon en 

duraria 75 (1912-1987).

En l’àmbit industrial, l’acord important va ser l’absorció de la Societat Gene-

ral de Forces Hidroelèctriques, valorada en 4.100.000 pessetes, que es pagarien 

en accions noves de la societat i s’integrarien així en la matriu les concessions i 

drets dels salts d’aigua del riu Éssera. Quant a l’aspecte financer, es va acordar 

una increïble ampliació del capital social, que va passar de 12.375.000 pessetes a 

40.000.000 de pessetes, multiplicant-se per més de tres vegades.

L’ampliació de capital de 1912 es va plantejar en diversos trams, un primer per 

repartir accions alliberades als accionistes antics en la proporció de 3¤x¤2, és a dir, 

per augmentar el valor del capital social sense realitzar aportacions addicionals. 

Un altre tram de l’ampliació, avaluat en 4.100.000 pessetes, estava destinat al 

pagament dels accionistes de la Societat General de Forces Hidroelèctriques per 

la seva aportació d’actius i passius a la societat. Finalment es va definir un tercer 

tram a la disposició del consell per si en un futur immediat s’havien de realitzar 

adquisicions i havien de pagar-se amb accions pròpies.

Tots aquests moviments d’accions van alterar la situació d’equilibri de po-

ders que existia en la societat, ja anomenada Catalana de Gas i Electricitat, on 

290. AHFN.SCAG. Junta General d’Accionistes (12-11-1912).
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aproximadament el Consell controlava un 4¤% i el director gerent, al voltant d’un 5¤%; 

en conjunt un 9¤% i la resta estava molt diluït entre els accionistes de la societat.

L’entrada d’Eusebi Bertrand Serra a través dels intercanvis d’accions esmentats, 

així com les pròpies compres d’accions de la Catalana al mercat, amb el suport per 

l’entrada en el mateix moment de Francisco Bastos i Eugenio López Tudela, van 

plantejar una altra situació, en la qual a poc a poc Bertrand Serra va ser considerat 

com a nou home fort de la societat. Va ser designat vicepresident del Consell l’any 

següent i, posteriorment, president el 1922, càrrec que va ocupar fins a la seva 

defunció el 1945, i en el qual el va substituir el seu fill, Joan Bertrand Mata, durant 

20 anys més, al mateix temps que la família triava Pere Duran per continuar el seu 

treball a Catalana de Gas i Electricitat. En definitiva, en un moment de canvi, un 

empresari amb constància i amb certa dedicació a la política en la Lliga Regio-

nalista assumeix la responsabilitat de seguir empenyent cap endavant una de les 

empreses més clàssiques del país (quadre 38).

Abans de l’arribada d’Eusebi Bertrand, el primer accionista de la companyia era 

el director gerent, Josep Mansana. Posteriorment a les operacions ressenyades el 

primer accionista era Eusebi Bertrand. Hauria d’aprofundir-se més en les relacions 

entre Bertrand i Mansana, però va ser aquest últim qui, buscant un soci capitalista 

per a la Societat General de Forces Hidroelèctriques, va facilitar l’entrada de la 

família Bertrand.

Així, a la fi de 1912, l’ara anomenada Catalana de Gas i Electricitat era una em-

presa diferent, que havia absorbit la Societat General de Forces Hidroelèctriques, 

Quadre 38. Catalana de Gas i Electricitat. Participacions en el capital (1911-1912)

Accionista Junta General
1911

Junta General
Inici 1912

Junta General
Final 1912

Membres del Consell 4,2¤% 4,3¤% 4,0¤%

Josep Mansana 4,8¤% 5,1¤% 4,6¤%

Total Tradicional 9,0¨% 9,4¨% 8,6¨%

Eusebi Bertrand — 3,7¤% 7,3¤%

Pròxims a E. Bertrand — — 0,9¤%

Bastos / López Tudela — — 4,9¤%

Total nous accionistes — 3,7¨% 13,0¨%

SUMA 9,0°% 13,1°% 21,6°%

Font: AHFN.SCAG. Junta General d’Accionistes (29-04-1911, 29-04-1912 i 12-11- 1912).
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havia integrat els actius de la Central Catalana d’Electricitat, i havia començat les 

obres de la central de Seira al Pirineu d’Osca. Per tot això, Catalana de Gas i Elec-

tricitat era ja una empresa molt important. Xavier Tafunell indica que el 1913 era la 

setena empresa industrial d’Espanya per capitalització borsària, i que el 1917 seria 

la sisena empresa industrial d’Espanya per volum d’actius nets.

El Consell i la nova situació: Francesc Cambó

Els profunds canvis viscuts per Catalana de Gas i Electricitat a la fi de 1912 van 

tenir algunes de les seves conseqüències l’any següent; un d’ells, evidentment 

important, va ser l’adaptació del Consell d’Administració de la companyia a la nova 

situació accionarial i d’entorn.

I així, per primera vegada en molt de temps, es van designar nous membres del 

Consell d’Administració. Fins aleshores, en els anys d’existència del Consell (1906-

1912), no s’havia designat cap nou membre, ni per substituir els sis consellers morts 

en el període (quadre 39).

Els nous consellers van ser Eusebi Bertrand Serra i Eugeni López Tudela, pro-

vinents de l’antiga Societat General de Forces Hidroelèctriques, i Francesc Cambó, 

polític regionalista.

Quadre 39. Catalana de Gas i Electricitat. Consell d’Administració (14-10-1913)

Nom Càrrec

Álvaro M.a Camín López President

Joan Desvalls Amat, marquès d’Alfarràs Vicepresident 1r

Virgili M. Mora Molins Conseller

Manuel Porcar Tió Conseller

Pablo Torras Pascual Conseller

Raimon Puig Duran Conseller

Eusebi Bertrand Serra Vicepresident 2n

Eugeni López Tudela Conseller

Francesc Cambó Batlle Conseller

Josep Mansana Terrés Conseller i director gerent

Adolf Oller Bosch Conseller i secretari

Font: AHFN.SCAG. Junta General d’Accionistes (28-04-1906) i Consell d’Administració (07-06-1906); AHFN.CGE. Juntes 
Generals Accionistes i Consells (1912-1913).
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En la seva pròpia organització el Consell va designar dues vicepresidències, la 

vicepresidència primera la va atorgar al marquès d’Alfarràs, conseller de llarga tra-

dició en la societat, i la vicepresidència segona al líder dels nous entrants, Eusebi 

Bertrand Serra. Òbviament, en tota aquesta situació de canvis, el president Camín 

i el conseller director gerent Mansana van continuar en els seus càrrecs.

Quan el president Camín va morir el 1919 va ser substituït pel vicepresident 

primer, el marquès d’Alfarràs, que al seu torn va morir el 1922, i va ser substituït 

en aquell moment per Eusebi Bertran Serra, que es mantindria en el càrrec fins 

a 1945, més de vint anys.

Mereix un comentari l’entrada en el Consell de Francesc Cambó, personatge 

molt conegut. En aquell moment era diputat al Congrés a Madrid i estava relacio-

nat amb Eusebi Bertrand Serra, per la seva condició de ser dos dels fundadors de 

la Lliga Regionalista (1901), i amb Josep Mansana, per la seva coincidència en la 

constitució i el Consell d’Administració de la Banca Arnús (1910).

La presència de Cambó en el Consell es va perllongar durant pràcticament 

deu anys, des del 14 d’octubre de 1913 fins al 27 d’octubre de 1923, en què va 

dimitir pel decret del Directori del general Primo de Rivera, que limitava la par-

ticipació en empreses com a consellers, assessors o advocats als exministres de 

la Corona.291

Durant aquells anys Cambó va ser diputat (1912-1923) i ministre de Foment 

(22 de març de 1918 – 9 de novembre de 1918) en el Govern de Maura, on va 

incorporar Francisco Bastos en treballs de subministrament i logística del car-

bó d’Astúries, com s’ha esmentat. El 1919, va intentar aconseguir un Estatut 

d’Autonomia per a Catalunya com avançament i superació de la Mancomunitat 

de Províncies existent i va fracassar, tema que va perjudicar clarament la seva 

imatge política i que va produir aquella coneguda frase de Niceto Alcalá-Zamora 

referida a Cambó en la qual li deia que volia ser alhora el Bolívar de Catalunya i 

el Bismarck d’Espanya.

Com a conseqüència de la Primera Guerra Mundial les potències van intentar 

apropiar-se de tots els actius alemanys que poguessin detectar. Per protegir la 

companyia d’electricitat de Buenos Aires,292 propietat d’interessos alemanys, 

amb l’assessorament de Cambó, es va decidir espanyolitzar la societat creant la 

291. Reial decret de la Presidència del Directori Militar de 12 d’octubre de 1923.
292. La concessió de l’electricitat de Buenos Aires l’havia aconseguit la Companyia Alemanya Transatlàntica d’Electricitat 

(CATE) el 1907, amb una durada de 50 anys.
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companyia Hispano-Americana de Electricidad, coneguda com la CHADE (1920). 

Darrere estaven els interessos de Sofina293 i, per tant, de Dannie Heinemann, i 

d’AEG de Walter Rathenau.294 Van ser nomenats president, el marquès de Co-

millas, i vicepresident, el mateix Cambó. Després de la defunció del marquès de 

Comillas el 1925, Cambó va ser designat president.

Nomenat ministre d’Hisenda (14 d’agost de 1921-8 de març de 1922) en un nou 

Govern d’Antonio Maura, Cambó va tenir una activitat rellevant en la lluita contra 

el contraban de tabac que realitzava Joan March; va recórrer novament a Fran-

cisco Bastos i el va designar director de la companyia Arrendatària de Tabacs. En 

aquesta època, quan el general Primo de Rivera va establir la seva dictadura i va 

dissoldre les Cambres, Cambó es va retirar, encara que tornaria a aparèixer en les 

eleccions a diputats de 1933.

Va aportar al Consell d’Administració de Catalana de Gas i Electricitat la seva 

experiència en finances internacionals i en administració pública. Un exemple 

és el relat següent de 1916, quan les dificultats de la Primera Guerra Mundial 

produïen greus problemes en els subministraments de material per a les noves 

inversions: «... de les dificultats que tenim per poder rebre la canonada alemanya 

per als Salts, així com les calderes procedents de Suïssa per a la central tèrmica 

que estem construint a Sant Adrià de Besòs. El Senyor Cambó es va oferir per 

aprofitar les seves bones amistats a fi d’evitar tota classe de dificultats tant com 

es pogués».295

Amb aquestes incorporacions al Consell de Catalana, la societat entroncava 

amb la millor burgesia industrial i política de Catalunya, amb homes d’una ele-

vada sensibilitat cultural, política i humana. A Catalunya ja només quedaven dos 

grups, el primer una multinacional amb una inextricable trama financera darrere, 

que finalment acabaria després de la Guerra Civil en una sonada fallida. La se-

gona, la societat anònima més tradicional de Catalunya, l’única que havia resistit 

l’envit amb fermesa i personalitat, l’única que havia estat aportant al teixit social 

durant uns llargs 70 anys; la burgesia més avançada del país estava al seu costat.

293. Sofina va ser l’últim propietari rellevant de Barcelona Traction, principal perjudicat per la declaració de fallida de la 
societat aconseguida en un jutjat de Reus per Joan March.

294. Havia heretat la presidència d’AEG després de la defunció del seu pare, Emil Rathenau, el 1915 (Emil va ser qui va 
crear la Companyia Barcelonesa d’Electricitat). Walter va ser ministre d’Afers Exteriors de la República de Weimar.

295. AHFN.CGE. Consejo Administración (29-01-1916).
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L’esforç fi nancer

En el context fi nancer l’evolució amb les noves inversions en electricitat i el crei-

xement en el gas va ser rellevant i va obligar la societat a aconseguir de forma 

permanent nous recursos fi nancers, principalment a partir de 1912 (gràfi c 1).

En defi nitiva, per al conjunt del període analitzat (1900-1920), els nous recursos 

fi nancers necessaris van créixer de forma espectacular, l’activitat elèctrica i més la 

hidroelèctrica era una activitat de volums d’inversió inusitats, sense comparació 

amb la indústria del gas i l’electricitat tèrmica de l’època, on hi havia estat situada 

la companyia en els últims anys. El capital es va multiplicar per 18 vegades, mentre 

que el deute viu en obligacions i bons es va multiplicar per 56, amb la consegüent 

deterioració de la proporció del capital social respecte al total de recursos, que va 

passar per tres períodes molt caracteritzats:

— El primer, de 1900 fi ns a 1905, en el qual el capital representa entre un 64 i un 67¤% 

del total de recursos.

— El segon, de 1906 a 1912, amb una clara millora de la situació, ja que la proporció de 

capital social se situa entre un 84 i un 89¤% del total de recursos, en part a causa de 

Gràfi c 1. Catalana de Gas i Electricitat. Recursos fi nancers (MPTA) 
(1900-1920)

Font: AHFN.SCAG. Juntes Generals (1900-1912); AHFN.CGE. Juntes Generals (1912-1921) i elaboració pròpia.
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l’ampliació de capital de l’any 1906 i la del 1912, i la important millora dels resultats 

de la societat a partir de 1907.

— I el tercer, de 1913 a 1920, en el qual la situació es va anar deteriorant des de la 

folgada situació anterior fins a percentatges entre el 64 i el 36¤% l’últim any, mal-

grat les ampliacions de capital de 1915 i 1919. L’evolució sens dubte té les seves 

bases en l’augment espectacular de les inversions (el total de l’actiu va passar de 

100 milions de pessetes el 1913 a 268 milions el 1920), com la important baixada 

de resultats del període 1916 a 1919, amb els anys 1917 i 1918 en pèrdues, efecte de 

l’especial conjuntura dels preus del carbó amb motiu de la Primera Guerra Mundial, 

en què no es va poder repartir dividend en aquests exercicis.

No obstant això, la societat, amb tots aquests punts positius i negatius, va 

aconseguir créixer, augmentar la seva capacitat i mercat, i mantenir la posició 

entre les grans companyies elèctriques del país en uns moments especialment 

complexos estratègicament, de la real introducció massiva de l’electricitat en el 

mercat de Catalunya, dins d’un context d’una agressivitat i un nivell de competèn-

cia difícils de suportar.

La pressió sobre els recursos financers d’aquests anys potser pugui avaluar-se 

millor si tenim en compte que en els 20 anys contemplats la societat va realitzar 

quatre ampliacions de capital; després d’aquest període tot seria diferent; l’ampli-

ació de capital següent després de la de 1919 es va produir el 1943, després de 24 

anys sense operacions d’aquesta mena (quadre 40).

Utilitzant la informació de base del professor Gregorio Núñez Romero-Bal-

mas sobre el capital i emprèstits de les societats elèctriques espanyoles en el 

període 1905-1947, es poden calibrar les afirmacions anteriors. El 1905 encara 

estaven en els primers llocs companyies del segle XIX com Lebon, CGE (en aquells 

moments fins i tot anomenada Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas) o la 

Barcelonesa d’Electricitat, amb un nou entrant, Hidroeléctrica Ibérica, fundada a 

Bilbao per l’enginyer Juan Urrutia Zulueta el 1901.

Després van venir els anys de Barcelona Traction Light and Power i la seva filial 

Regs i Forces de l’Ebre, amb una posició de CGE en el tercer lloc de 1913 a 1935, 

o sigui, 22 anys. També va estar, però poc temps, Energia Elèctrica de Catalunya.

Mentre, ja començaven a aparèixer en el rànquing les empreses elèctriques del

futur: Hidroelèctrica Espanyola, Sevillana, Unión Eléctrica Madrileña, Electra de

Viesgo i Forces Elèctriques del Nord-est. La Cooperativa de Fluid Elèctric, després

companyia de Fluid Elèctric, va començar a aparèixer quan CGE li va encomanar la
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gestió dels seus actius elèctrics. Més endavant, quan CGE constitueixi Hidroelèctri-

ca de Catalunya, aquesta absorbirà la companyia de Fluid Elèctric.

En definitiva, durant els 42 anys que contempla la informació presentada, pràc-

ticament la primera meitat del segle XX, Catalana de Gas i Electricitat estava entre 

les sis primeres companyies d’electricitat del país per volum de recursos financers 

manejats.296

Adquisicions, el carbó i Sevilla

Noves adquisicions: La Propagadora del Gas i L’Energia
A causa de l’esforç en la modernització de les seves instal·lacions de gas a Barcelona, 

Catalana de Gas i Electricitat (CGE) el 1913 encara mostrava dinamisme i creixement. 

En la Junta General de 1914 es va dir: «Malgrat la competència de l’electricitat, el 

consum de gas creix cada dia, gràcies als nous aparells inventats, que intensifiquen 

la llum i en rebaixen el cost. En l’últim exercici, que ara estem ressenyant, aquest 

296. La base del rànquing és la xifra de capital i obligacions. Les abreviatures utilitzades són les següents: BT (Barcelona 
Traction Light and Power), CFE (Cooperativa/Companyia de Fluid Elèctric), CGE (Catalana de Gas i Electricitat), EEC 
(Energia Elèctrica de Catalunya), ERZ (Eléctricas Reunidas de Zaragoza), HPTE (Hispano Portuguesa de Transportes 
Eléctricos), RiFE (Regs i Forces de l’Ebre).

Quadre 40. Empreses elèctriques espanyoles. Rànquing (1905-1947)296

Rànquing 1905 1913 1924 1935 1947

1 Lebon BT BT BT H. Ibérica

2 Barcelonesa Lebon RyFE RyFE UE. Madrileña

3 H. Ibérica CGE CGE CGE H. Española

4 CGE EEC HPTE CFE BT

5 E. Chamberi H. Española EEC H. Española Sevillana

6 ERZ Barcelonesa H. Española H. Ibérica CGE

7 Alhemeyer H. Ibérica UE. Madrileña UE. Madrileña Fenosa

8 UE. Vizcaína UE. Vizcaína E. Viesgo HPTE E. Viesgo

9 E. Mediodía Sevillana Barcelonesa EEC ERZ

10 Elect. Supply E. Chamberí H. Ibérica S. Alberche CFE

Font: Núñez (1995), pàg. 78-79 i elaboració pròpia.
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augment és de nou mil set-centes vuitanta instal·lacions, doblant el de l’anterior 

exercici i triplicant la mitjana de l’augment en l’últim quinquenni».297

Però per seguir creixent havia de seguir-se la línia de Barcelona Traction d’ad-

quirir totes les petites companyies possibles, i evitar, per tant, que passessin al 

competidor principal. Mansana ho tenia clar i va proposar al Consell, en comen-

çar 1913: «... eixamplar el radi d’acció de la companyia, combinant la nostra fabri-

cació de manera que, enllaçant diverses poblacions per mitjà de canonades que 

portin gas a pressió, es pogués amb molt poques fàbriques proveir gas a diverses 

poblacions i augmentar d’una manera important la nostra producció i, per tant, els 

nostres negocis».298

Es va decidir l’adquisició de La Propagadora del Gas per 1.800.000 pessetes, 

amb fàbriques de gas a Terrassa, Badalona i Premià de Mar, i amb distribució en 

diversos municipis addicionals del Maresme. I també de L’Energia, amb fàbriques 

de gas i electricitat a Sabadell, per 2.992.000 pessetes. Les dues adquisicions eren 

interessants, la de la Propagadora perquè era aquella companyia que es va crear 

per implantar l’enllumenat per gas a Gràcia, que després va vendre la fàbrica a 

Lebon i havia començat aquestes noves activitats, introduint a Europa el concepte 

que des d’una fàbrica de gas es podien subministrar diversos municipis. I el cas de 

L’Energia, perquè era gas i electricitat que provenia de la integració de la fàbrica 

de gas de Josep Mansana a Sabadell, amb la fàbrica d’electricitat de Juan Brujas, 

just on l’any 2011 s’instal·laria el Museu del Gas de la Fundació Naturgy.

Amb aquesta operació Catalana de Gas i Electricitat va acabar disposant de fà-

briques de gas a Barcelona, Badalona, Premià, Sabadell, Terrassa i Sevilla; i centrals 

tèrmiques d’electricitat a Barcelona, Sabadell i Sevilla.

El problema del carbó
El carbó, els seus preus, la seva qualitat i la seva logística sempre era un tema molt 

important per a les fàbriques de gas, que en depenien perquè funcionessin les 

seves instal·lacions de producció. Un carbó de bona qualitat permetia un adequat 

rendiment de la producció de gas per tona, gas de bona combustió i bona llumi-

nositat, i a més s’obtenien subproductes, bàsicament coc, d’alta valoració. Durant 

molts anys el coc va aportar unes xifres molt importants en els comptes de resul-

tats de les companyies, i fins i tot de vegades va arribar a ser més rellevant que el 

297. AHFN.CGE. Junta General de Accionistas (29-04-1914).
298. AHFN.CGE. Consejo Administración (14-01-1913).
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mateix gas. El preu del carbó era un altre punt notable, així com la seva logística, 

és a dir, si era fàcil trobar-lo al mercat per assegurar el subministrament continu 

que feia falta per tenir una producció de gas equilibrada i sense alts i baixos. La 

majoria de les centrals d’electricitat produïen també amb carbó i tenien una pro-

blemàtica semblant, dinàmica de la qual podien escapar les noves instal·lacions 

hidroelèctriques (gràfic 2).

L’estabilitat en el subministrament de carbó i en els seus preus, així com la 

progressiva ampliació de la fàbrica de la Barceloneta, havien permès un augment 

creixent i continu de la producció de gas d’una qualitat raonable, basat en el con-

tinuat desenvolupament de la ciutat de Barcelona i el posicionament en el mercat 

de la companyia en la seva permanent competència amb Lebon. La introducció de 

l’electricitat tèrmica en l’últim quinquenni del segle XIX havia produït una lleugera 

reculada, però l’havia superat ràpidament amb els nous usos del gas i la clara com-

petitivitat dels seus preus en relació amb el fluid elèctric. La gran competència, 

la hidroelectricitat, tampoc faria notar els seus efectes fins passats uns anys de 

la posada en funcionament de les seves primeres centrals en el període 1913-1914.

Amb l’inici de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la problemàtica del car-

bó va entrar en una espiral de dificultats molt notables que van conduir moltes 

empreses a condicions realment límit. El 1915 la situació ja era greu segons les 

Gràfic 2. Catalana de Gas i Electricitat. Fàbrica Barceloneta. Gas produït 
(M/m3) (1880-1931)

Font: AHPF.SCAG. Bernardo Ten. Notes des de l’ any 1875 al[...] (1875-1932).
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explicacions donades a la Junta General d’Accionistes: «[...] es va adonar de les 

dificultats amb què ha ensopegat durant l’exercici de mil nou-cents quinze per al 

proveïment de carbó, per estar tancat per a nosaltres el mercat espanyol, per tenir 

compromesa tota la seva producció; per la reducció i grans exigències del mercat 

anglès i per ser difícils i arriscades les operacions amb el mercat americà. A causa 

de les necessitats de la guerra han augmentat d’una manera excessiva els preus 

dels carbons i dels nolis, havent-hi assolit preus inversemblants».299

Però l’any següent la situació ja era pitjor, els preus del carbó s’havien multi-

plicat per tres vegades, i els dels nolis per sis, a causa de la manca de vaixells i de 

subministraments. A la fi de 1916 ja es va començar a parlar a Espanya de possibi-

litats de suspensió temporal del servei de gas per la impossibilitat d’aconseguir tot 

el carbó necessari.

El 1917 es van haver d’abaixar les pressions de les xarxes, i es va arribar a sus-

pendre el servei durant algunes hores i dies, amb la consegüent reducció d’ingres-

sos per la venda de gas i de subproductes, amb la qual cosa van començar les 

pèrdues en el compte de resultats, i es va haver de deixar de distribuir dividend 

als accionistes. L’any següent va començar malament; es va haver de destil·lar 

llenya en grans quantitats a causa de la manca de carbó,300 i es va continuar amb 

la situació de pèrdues econòmiques, encara que l’entrada en servei de la central 

de Seira al Pirineu va permetre suavitzar la situació en la segona meitat de l’any. 

El final de la Primera Guerra Mundial va permetre recuperar la normalitat perdu-

da el 1919, amb carbó i energia hidroelèctrica, i recuperar la senda dels beneficis. 

Encara que no tot va ser normal, també va ser l’any de la vaga de la Canadenca, i 

si bé els resultats econòmics repuntaven, això era a causa de la normalització dels 

preus del carbó, encara que la seva disponibilitat continuava amb dificultats. Si 

el 1915 la fàbrica de la Barceloneta havia produït 30 milions de metres cúbics de 

gas, en els anys següents la producció va començar a descendir fins a només 12 

milions de metres cúbics el 1919, una reducció del 60¤% en 4 anys. Posteriorment, 

la situació va començar a remuntar fins a normalitzar-se novament el 1923, quan 

es van tornar a produir els 30 milions d’uns anys abans. A continuació, van tornar 

uns anys de creixement continuat fins a la Guerra Civil, en els anys trenta (gràfic 3).

299. AHFN.CGE. Junta General d’Accionistes (30-05-1916).
300. Indica Bernardo Ten: «1917. El mes de novembre, es carreguen els forns inclinats amb llenya per manca de carbó 

comú», i segueix: «1918. En tot aquest any es carrega molt poc carbó comú espanyol; en canvi, es carrega molt lignit, 
pinyolada i llenya». En el període d’1 de desembre de 1917 a 31 de desembre de 1918 es van destil·lar 62.192 tones de 
llenya. AHPF.SCAG. Bernardo Ten. Notes des de l’ any 1875 al[...] (1875-1932).
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El gas i l’electricitat de Sevilla301

Els treballs per modernitzar la fàbrica de gas de Sevilla i instal·lar una central tèr-

mica per produir electricitat i competir amb la companyia Sevillana d’Electricitat 

havien començat el 1910, però per diferents circumstàncies no van poder inaugu-

rar-se fi ns al mes de juliol de 1914. No obstant això, la competència havia de ser 

molt dura, ja que en uns tres anys ja s’evolucionava cap a la recerca d’un model de 

relació menys lesiu entre Catalana de Gas i Electricitat i la Sevillana.

Mansana el 1917 explicava al Consell d’Administració: «... les negociacions se-

guides amb la companyia Sevillana de Electricidad per arribar a una intel·ligència 

en l’explotació per part d’ambdues Companyies del subministrament particular 

en aquesta ciutat. Com a resultat favorable d’aquelles va donar compte al Consell 

del conveni fet entre aquesta companyia i la nostra Societat. Les bases d’aquest 

conveni tenen per principal objecte fer possible un treball en comú, per evitar a 

ambdues Companyies despeses inútils. Amb això no es tracta d’imposar al públic 

condicions oneroses sinó tot al contrari, es va voler assegurar-li tant com sigui 

301. Danys i lucres equival aproximadament al concepte actual d’Ebitda, és a dir, benefi ci abans d’interessos, impostos, 
depreciacions i amortitzacions.

Gràfi c 3. Catalana de Gas i Electricitat. Danys i lucres301 (MPTA) 
(1900-1920)

Font: AHFN.SCAG. Juntes Generals (1900-1912); AHFN.CGE. Juntes Generals (1912-1921) i elaboració pròpia.
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possible un servei d’electricitat satisfactori, sense que les dues Companyies hagin 

de causar-se mutus perjudicis o potser la pròpia ruïna, com ha passat en altres 

capitals».302

Però, malgrat els acords, hi havia un element important difícil de resoldre: la 

Catalana no tenia subministrament d’hidroelectricitat a Sevilla, i en els anys se-

güents això seria la base de l’activitat i de la competència. Finalment, Catalana de 

Gas i Electricitat el 1920 va decidir abandonar la partida, negociant amb Sevillana 

l’arrendament de totes les instal·lacions elèctriques, així com el dels contractes 

amb els clients per un termini de 20 anys.303 Van quedar fora del conveni la cen-

tral tèrmica i la subestació instal·lada a les oficines centrals del carrer de Rivero 

de Sevilla, així com tota l’activitat en el sector del gas manufacturat, en el qual es 

continuaria produint i distribuint aquesta energia de forma continuada.

L’època de les grans obres

El desenvolupament del negoci elèctric de Catalana de Gas i Electricitat en aquests 

anys passava pel gran projecte, el més emblemàtic de tots els projectes dissenyats 

per Francisco Bastos: el salt del Run a Seira i la línia de transport a Barcelona, com 

a eix central, però també a desenvolupar nous salts, després de Seira, com Puente 

Argoné o Campo. Així mateix, aconseguir noves concessions d’aprofitaments hi-

dràulics estant actiu en el mercat d’aquest tipus de drets, també en altres conques 

hidrogràfiques. I addicionalment, utilitzant la seva connexió elèctrica Pirineus-Bar-

celona, aprofitar l’electricitat d’altres productors independents d’aquestes zones 

per millorar la càrrega de la línia de transport i la incidència en el mercat final amb 

més energia, sense haver hagut de construir els oportuns salts. En aquest marc, 

la central teòricament de reserva a Barcelona, la central Vilanova, es quedava 

petita, per tant, es va desenvolupar el projecte d’una nova central tèrmica, i es va 

començar a pensar en Vilanova més com a estació transformadora propera a la 

distribució i als clients.304

La companyia va realitzar en aquests anys un important esforç d’inversió; la 

dimensió de les xifres en l’activitat hidroelèctrica era molt diferent que en el gas 

302. AHFN.CGE. Consell d’Administració (03-03-1917).
303. AHFN.CGE. Consell d’Administració (21-12-1920).
304. Fàbregas, (2012g), pàg. 72-84.
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o en la més tranquil·la de l’electricitat tèrmica, però s’afrontava amb decisió. Si en

el període 1900-1920 els actius en el sector del gas a Barcelona es van multiplicar

per dues vegades, els actius en l’activitat elèctrica de Barcelona en el mateix perí-

ode es van multiplicar per 35 vegades, la qual cosa va donar com a resultat que la

societat fos vuit vegades més gran per la dimensió dels seus actius el 1920 que a

inicis del segle (gràfic 4).

La central de Sant Adrià (1917)
Només sis mesos després de la seva constitució, Catalana de Gas i Electricitat ja 

havia desenvolupat la seva estratègia: construir el salt de Seira i la línia de trans-

port a Barcelona. En la seva anàlisi, la central Vilanova era massa petita per co-

mençar a obrir el mercat mentre s’esperava l’arribada de la hidroelectricitat en uns 

anys. A més, Energia Elèctrica de Catalunya havia iniciat ja el 1912 les obres d’una 

nova central tèrmica en el marge esquerre de la desembocadura del riu Besòs. 

L’abril de 1913, era evident que la central Vilanova no es podia ampliar per manca 

d’espai, per la qual cosa es va decidir construir una nova central tèrmica adquirint 

Gràfic 4. Catalana de Gas i Electricitat. Immobilitzat material brut per activitats (MPTA) 
(1900-1920)

Font: AHFN.SCAG. Juntes Generals (1900-1912); AHFN.CGE. Juntes Generals (1912-1921) i elaboració pròpia.
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uns terrenys d’uns 300.000 metres quadrats al marge dret de la desembocadura 

del Besòs, a la part del terme de Sant Adrià del Besòs, limítrof amb el terme muni-

cipal de Barcelona, entre el riu, el Camp de la Bota i les vies del ferrocarril i el mar, 

on es va projectar la construcció d’una nova central tèrmica, anomenada de Sant 

Adrià. El juliol s’havien contractat a l’empresa suïssa Oerlikon dos turboalternadors 

de 6.000 quilowatts cadascun, amb tots els aparells de condensació per un import 

de 956.500 francs suïssos.

L’inici de la Primera Guerra Mundial, el 28 de juliol de 1914, va detenir la carrera. 

Es tenia previst encarregar la construcció de la central a una empresa alemanya per 

1.350.750 marcs, i el Consell reconeix: «Des de la declaració de la Guerra Europea 

s’han suspès les obres de Sant Adrià».305 Finalment, el novembre de 1915 el projecte 

es va encarregar a una empresa d’un país neutral, la suïssa Maillart & Cº de Zuric, que 

també va tenir dificultats per traslladar les calderes que havia construït des de Suïssa 

a Barcelona el 1916. L’abril de 1917 la central es va posar en funcionament, encara 

que amb una única sala de calderes i un grup generador. L’abril de 1918 ja va poder 

realitzar el seu treball de central de reserva del sistema hidroelèctric.306

Es van instal·lar grups de generació Oerlikon i turbines Westinhouse-Leblanc. En 

el conjunt, s’incloïa una xemeneia de 25 metres d’altura. La nova central va ser con-

nectada a la central Vilanova amb un cable subterrani a 50.000 volts, tensió inicial a 

la qual havia de funcionar la línia d’alta tensió des del salt del Run, situat a Osca, al 

municipi de Seira, fins a la nova central de Sant Adrià. La potència inicial de la central 

va ser de 12¤MW, que es va ampliar posteriorment a 14,6¤MW (1921) amb la incorpo-

ració de dos turboalternadors de la central Vilanova, i va aconseguir finalment els 

34,6¤MW (1930) amb la instal·lació d’un nou turboalternador de Brown-Boveri. La 

central va estar operativa fins a 1966, quan va ser desballestada per construir en la 

seva ubicació les noves centrals tèrmiques del Besòs de fuel-gas.

La instal·lació de la central elèctrica a Sant Adrià, amb les seves importants 

inversions i necessitat de mà d’obra en gran quantitat durant el període de cons-

trucció, va produir un efecte d’acostament a Barcelona de moltes persones atretes 

per les possibilitats de treballar al llarg d’aquests anys.

L’aparició d’aquestes persones amb les seves famílies va originar una zona pro-

pera a la central, concretament al marge dret del riu Besòs, una mica més aigües 

305. AHFN.CGE. Consell d’Administració (16-09-1914).
306. AHFN.CGE. Junta General d’Accionistes (31-05-1917) (29-05-1918). L’abril de 1917 la central tenia una potència de

6.000 kW, i fins a l’abril de 1918 no va assolir els 12.000 kW previstos. Falgueras (1969), pàg. 79-82.
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amunt dels terrens on es construïa la nova instal·lació, una sèrie de construccions 

i habitatges, normalment casetes baixes amb pati i hort, que en molts casos van 

construir els nous veïns, però que amb el temps van configurar un nou barri.

El lloc va ser conegut com el barri de la Catalana, que era el nom amb què era 

designada la central elèctrica, la central de la Catalana, i així va néixer una denomi-

nació que segueix existint en els nostres dies. També segueix existint la carretera 

de la Catalana, que condueix, pel marge dret del Besòs, des del pont de l’avinguda 

de Pi i Margall fins al barri de la Catalana.

El Salt del Run i la central de Seira (1918)
Els treballs per construir el complex del Run-Seira es van iniciar a la tardor de 1912 i 

es va afrontar la construcció d’una línia telefònica que connectés Seira amb Barce-

lona, una distància d’uns 262 quilòmetres. També es va instal·lar una petita central 

de 400 HP que produïa electricitat trifàsica a 6.000 volts per al període de les 

obres, aprofitant l’antic molí del Run sobre el riu Éssera.307

El projecte definitiu del salt del Run incloïa una presa d’uns 80 metres de longi-

tud i 5 metres d’altura, amb un canal de derivació de 8.875 metres, 8.131 dels quals 

de túnel, i un dipòsit regulador de 30.000 metres cúbics, una important canonada 

de pressió de 1.040 metres, i una casa de màquines per 4 unitats de 10.000 HP, 

amb totes les seves instal·lacions hidràuliques i elèctriques.308

L’inici de la Primera Guerra Mundial també va afectar l’obra, principalment els 

subministraments internacionals de maquinària i materials, la qual cosa produiria 

un retard important en l’arribada al competitiu mercat de Barcelona de l’electri-

citat hidràulica de CGE. La situació va continuar amb grans dificultats el gener 

de 1916, quan les autoritats angleses no van deixar passar la canonada alemanya 

encarregada, malgrat les gestions de Francesc Cambó. La canonada es va tornar a 

demanar, aquesta vegada a una empresa suïssa, però ja s’havien perdut set mesos 

addicionals.309 A principis de 1917 tots els temes van començar a tornar a mare.

En aquests anys s’havia construït la línia de transport Seira-Barcelona. Es va in-

augurar el 1918 amb una tensió de 50.000 volts, i el 1922 va aconseguir els 130.000 

volts del projecte, de manera que va arribar a ser la primera línia de transport 

d’electricitat a Europa que funcionava a una tensió tan elevada. La línia tenia una 

307. Cubero i Bravo (2012), pàg. 47-65.
308. AHFN.CGE. Secció Hidroelèctrica. Informe (04-02-1954).
309. AHFN.CGE. Consell d’Administració (29-01-1916 i 04-08-1916).
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longitud de 225 quilòmetres, amb 1.509 pals de ferro i quatre subestacions, a Pe-

rarrúa, Manresa, Sabadell i Barcelona.

La posada en marxa de Seira la va deixar escrita l’enginyer, cap de la construcció, 

Diego Mayoral: «El dimarts 6 d’agost [de 1918] a les 12h 16m va sincronitzar el que 

subscriu la central de Seira amb el sistema general connectat a la central tèrmica de 

Sant Adrià, subministrant a la línia tota la càrrega absorbida en aquell moment pels 

abonats».310 En aquell moment la potència instal·lada era de 14.400 quilowatts.

Els pactes amb Elèctrica del Cinca (1918)

Les possibilitats d’anar ampliant l’actuació de Catalana de Gas i Electricitat en el 

sector elèctric també passaven per aprofitar instal·lacions que havien construït uns 

altres per integrar-les en el sistema, igual que s’havia fet amb les fàbriques de La 

Propagadora del Gas i L’Energia uns anys abans. Una oportunitat va aparèixer amb 

Elèctrica del Cinca (EC) i el seu salt d’Arias en una relació que va començar el 1916.

La societat Elèctrica del Cinca havia estat constituïda a Barbastre (Osca) el 14 

de juliol de 1911, amb un capital de 2 milions de pessetes. La societat havia electri-

ficat municipis a la zona entre Barbastre i Lleida el 1911, com el mateix Barbastre, 

Fonz, Estadilla i Estada, i també a Lleida, on va arribar a un acord de subministra-

ment amb la Societat Elèctrica de Lleida. Disposava de la central d’Arias (3.000 

HP) sobre el riu Cinca, i una central tèrmica de reserva a Lleida (quadre 41).

Un dels punts forts de l’empresa en el mercat era el seu contracte de submi-

nistrament a Elèctrica de Lleida, però, alhora, també era el seu punt feble, ja que 

310. Mayoral (1919), pàg. 6.

Quadre 41. Eléctrica del Cinca. Consell d’Administració 1911

Nom Càrrec

Antonio Massó Llort President

Benito Clavería Barrios Conseller

Francisco Grau Pallés Conseller

Pablo Sánchez Rexach Conseller

Francisco Grau Vilalta Secretari no conseller

Font: AHFN.EC. Consell d’Administració (14-07-1911).
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si un dia deixava de comprar-li electricitat, Elèctrica del Cinca tindria un problema 

difícil de resoldre. Era més fàcil per un distribuïdor canviar de proveïdor que per un 

generador trobar un altre mercat de la dimensió del de la ciutat de Lleida.

Aquesta problemàtica es va aguditzar després de la signatura del contracte de 

subministrament de 30 de desembre de 1914 amb una vigència de 2 anys, en què 

Elèctrica de Lleida seguia sense comprometre’s perquè el seu subministrador fos, 

passés el que passés, Elèctrica del Cinca. Les actuacions van començar el març 

de 1915 estudiant una possible fusió de les dues companyies, possibilitat que es va 

eliminar de la taula el mes de juny següent, quan Elèctrica del Cinca va decidir se-

guir subministrant a la companyia de Lleida, però alhora començar a captar clients 

directament en aquesta ciutat, fent-li la competència i demanant-li la rescissió del 

contracte que vencia el 31 de desembre de 1916, sense aconseguir-ho.

El 1916, Catalana de Gas i Electricitat va emprendre una aproximació amb Elèctri-

ca del Cinca per comprar-li els excedents del salt d’Arias, perquè pensava que amb 

una línia de transport d’Arias a Perarrúa de poc més de 25 quilòmetres podria afegir 

aquesta electricitat a la línia de transport principal de Seira a Barcelona. Però el tema 

es va complicar el 1917 quan Regs i Forces de l’Ebre (RyFE) va començar a submi-

nistrar a la societat Elèctrica de Lleida prenent a Elèctrica del Cinca el seu principal 

client. Catalana de Gas i Electricitat va aprofitar l’oportunitat i va oferir a la societat 

un contracte d’arrendament de totes les seves instal·lacions, que va ser subscrit el 

2 de març de 1918, amb una durada de 5 anys, per 255.000 pessetes/any, la qual 

cosa, com indicarà Mayoral: «... va impedir que Elèctrica del Cinca entrés en l’òrbita 

de control de La Canadenca o de D. Emili Riu, que ho van sol·licitar insistentment».311

La situació no va acabar així perquè, l’abril de 1918, es va posar en marxa la línia 

de transport Arias-Perarrúa. I el gener de 1919, pocs mesos després, Catalana de 

Gas i Electricitat ja n’era la propietària de les accions i, en conseqüència, va nome-

nar la totalitat dels membres del Consell d’Administració.

Una cosa similar es va dur a terme al mateix riu Cinca amb el salt de Zaidín, 

situat en aquell terme municipal. El 28 de novembre de 1918 es va signar un con-

tracte amb el propietari, Manuel de Aranzadi de Pamplona, que contemplava l’ar-

rendament de la força, és a dir, la utilització de l’electricitat generada, amb opció 

de compra per part de Catalana de Gas i Electricitat. Pocs mesos més tard, el 5 

d’agost de 1919 es va realitzar l’adquisició definitiva de les instal·lacions.312

311. Mayoral (1919), pàg. 18.
312. AHFN.CGE. Consell d’Administració (30-11-1918).
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La central de Puente Argoné (1920)
Una vegada ja estava pràcticament culminada la central de Seira el 1918, Catalana 

de Gas i Electricitat es va orientar a seguir amb el seu pla de salts i el següent era 

el de Puente Argoné, molt proper a Seira, situat entre el desguàs de la central de 

Seira i l’anomenat Puente d’Argoné, a l’entrada del congost del mateix nom. Els 

treballs a Puente Argoné van començar el 23 d’abril de 1918 amb les obres de la 

central auxiliar, encara que no van tenir un recorregut important fins a la culmina-

ció dels treballs a Seira el mes d’agost.

No obstant això, Diego Mayoral, l’enginyer director de la construcció per a CGE, 

no havia perdut el temps. Entre la concessió del salt de Puente Argoné i la de 

Campo, que era el següent en les concessions de CGE, existia una altra concessió 

per a un salt d’igual altura, amb el canal més curt, propietat d’uns francesos (M. 

Neveu, M. Matieu i M. Brillouin), amb els quals s’havia realitzat una negociació a 

París el novembre de 1917, que havia produït el traspàs en ferm dels drets a Catala-

na de Gas i Electricitat el 28 de maig de 1918. Amb el conjunt de les dues concessi-

ons es podia aconseguir un desnivell de 100 metres. No obstant això, la concessió 

comprada als francesos tenia un problema, i era que el salt havia d’estar construït 

el 29 de juliol de 1920, i era molt difícil tenir-lo construït o aconseguir una pròrroga.

La solució que es va trobar per reduir la utilització de recursos financers i avan-

çar ràpidament per disposar d’una producció addicional d’electricitat, i alhora no 

superar els terminis de la concessió dels francesos, va ser la de fusionar les dues 

concessions en un sol projecte, allargant el termini per construir-lo, i de forma im-

mediata desenvolupar-ne una part, que seria el primitiu projecte de Puente Argo-

né, reduint les dimensions del canal a l’indispensable per conduir només 10¤m3/seg, 

i establint una central provisional immediata al Puente Argoné, que una vegada 

construït el salt definitiu pogués ser eliminada.

La provisionalitat i estalvi del projecte els explicava Mayoral de la manera 

següent: «La canonada de pressió d’aquest salt serà de fusta, havent-se adoptat 

aquesta solució per la seva barator i caràcter provisional, que permetrà desmun-

tar-la fàcilment i utilitzar-la en un altre salt. El material adquirit en els E.U. es 

troba ja en el nostre poder».313 Però el material tècnic era important, una turbina 

de 4.500 HP de la casa Piccard Pictet de Ginebra, i el generador elèctric trifàsic  

n. 3 de Seira de 7.200 quilowatts de potència, de la casa suïssa Oerlikon, que es va

instal·lar provisionalment.

313. Mayoral (1919), pàg. 11.

205Catalana de Gas i Electricitat i l’electricitat hidràulica



L’esforç en la construcció de l’obra va ser rellevant. El maig de 1919 hi havia 

600 obrers treballant; no faltava feina i existia una gran competència. Comentava 

Mayoral: «... els obrers escassegen, a causa de ser sol·licitats insistentment per les 

nombroses obres de la regió: Regs de l’Alt Aragó, Salts de Sabiñánigo, Salts del 

Cinca (Hidroelèctrica Ibèrica), Estació de Canfranc, Camarasa i, sobretot, per als 

treballs que s’executen a França, on obtenen jornals de fins a 12 francs diaris».314 

Finalment, el febrer de 1920 van acabar les obres i la central provisional de Puente 

Argoné va ser connectada a la xarxa de Catalana de Gas i Electricitat.315 La central 

definitiva no es va posar en marxa fins a 1948.

La vaga de La Canadenca (1919)

Des de la perspectiva social els temps també evolucionaven. Durant els anys de la 

Primera Guerra Mundial a Catalunya els negocis anaven molt bé per al subminis-

trament de tot tipus de productes a les potències bel·ligerants, ja que les empreses 

es van dedicar a la producció de material de guerra. Però en acabar la confronta-

ció el 1918 i començar a funcionar novament les economies d’aquells països amb 

normalitat, les fàbriques de Barcelona van començar a notar la crisi, la manca de 

treball i de beneficis.

En el moviment obrer aquesta situació va produir canvis d’adaptació a la nova 

realitat. A Barcelona, potser un dels més rellevants va ser el realitzat per la Con-

federació Nacional del Treball (CNT), el sindicat anarquista que al seu Congrés de 

Sants celebrat el 1918 havia plantejat un gir en la seva organització interna tradici-

onal de sindicats d’ofici a una nova organització basada en els sindicats d’indústria, 

i va crear, entre d’altres, el Sindicat Únic d’Aigua, Gas i Electricitat de la CNT.

En els mesos inicials de 1919 va començar un problema laboral com tants altres 

a Regs i Forces de l’Ebre, l’empresa espanyola de Barcelona Traction Light and 

Power. El conflicte es va complicar fins a arribar a una complexitat i crispació que 

va acabar en una vaga general, coneguda com la vaga de La Canadenca,316 que 

314. Mayoral (1919), pàg. 12.
315. AHFN.CGE. Junta General d’Accionistes (31-05-1921).
316. Per al conjunt del capítol es poden consultar: La Vaga de La Canadenca. Vegeu www.veuobrera.org [consulta: 30-

08-2012]; Moreno Cullell, Vicente (2011): La conflictivitat social a Catalunya: sindicalisme, vaga de La Canadenca i
pistolerisme (1917-1923). Vegeu blog.sapiens.cat [consulta 30-08-2012]; La huelga de La Canadiense de 1919 y su
repercusión estatal. Vegeu patrimonihidroelectric.paeria.cat/ca/calaix-historic/museu-de-laigua-de-lleida/el-dr.-pe-
arson-i-la-canadiense# [consulta 30-07-2012].
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amb una durada de més de 40 dies, va ser el conflicte social més llarg i important 

de la història de Catalunya.

El problema va aparèixer quan a finals de gener de 1919 es van voler canviar 

les condicions laborals als empleats del servei de facturació de Regs i Forces de 

l’Ebre, canvis que representaven reduccions dels salaris. Els treballadors van de-

manar assessorament i suport al Sindicat Únic d’Aigua, Gas i Electricitat de la CNT, 

i immediatament l’empresa va acomiadar vuit dels empleats afectats. El 5 de fe-

brer, la resta del personal del servei de facturació va començar una vaga de braços 

caiguts en solidaritat amb els seus companys, acció que va representar l’inici de la 

vaga. L’empresa va acomiadar 140 empleats del servei de facturació i els va subs-

tituir per personal d’altres serveis, i va decidir no reconèixer com a interlocutor el 

Sindicat Únic de la CNT, amb el qual ja havia tingut un greu problema a la central 

de Camarasa en els últims mesos de 1918.

Els successos es van anar agreujant, i el 8 de febrer els treballadors de Produc-

ció i Distribució de Regs i Forces de l’Ebre es van solidaritzar amb els seus com-

panys i es van sumar a la vaga, pràcticament total a RyFE en aquells moments.  

El 10 de febrer l’empresa va comunicar als vaguistes que, o tornaven a la feina o 

els acomiadaria, actuació que l’única cosa que va aconseguir és que la vaga es 

generalitzés.

A la fàbrica de la Barceloneta de Catalana de Gas, el dia 15 de febrer es va con-

cedir als treballadors la jornada de vuit hores, la qual cosa no s’aconseguiria per al 

conjunt dels treballadors fins a un decret del Govern de dos mesos més tard.

A la fi de febrer el Sindicat Únic de la CNT va declarar la vaga en tot el sector, 

i s’hi van afegir a les aturades Catalana de Gas i Electricitat, Lebon i Cia., Energia 

Elèctrica de Catalunya, Societat General d’Aigües de Barcelona i Ferrocarrils de 

Sarrià. També s’hi van sumar els obrers dels diaris i de les companyies de tramvies 

i de moltes altres empreses. Amb la ciutat a les fosques, sense tramvies, sense 

diaris, amb problemes amb el gas i l’aigua, el caos va ser total.

En el Consell de la Catalana, Mansana indicava: «Els esdeveniments ocorreguts 

des de la declaració de vaga de part considerable del nostre personal de fàbrica, 

centrals, subcentrals i oficines, sense previ avís ni reclamació de cap classe, i no-

més d’acord, pel que sembla, amb el personal de les Societats similars Lebon i Cia. 

i Energia Elèctrica de Catalunya, en solidaritat amb la vaga que fa dies seguien els 

empleats i obrers de la Societat Regs i Forces de l’Ebre».317

317. AHFN.CGE. Consell d’Administració (20-03-1919).
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El forcejament seguia i l’1 de març les empreses d’aigua, gas i electricitat van 

explicar als seus treballadors que els que no es presentessin el 6 de març a tre-

ballar serien acomiadats, mesura que no va tenir molt d’èxit. Al contrari, el dia 3, 

els treballadors de la Catalana a la Barceloneta, menys els empleats d’oficines, es 

van declarar en vaga. La situació era greu i van ser substituïts en els seus llocs de 

treball per la Infanteria de Marina de l’Armada.318 El 9 de març, el capità general 

de Catalunya, Joaquín Milans del Bosch i Carrió, va ordenar la militarització dels 

empleats de les companyies d’aigua, gas i electricitat, majors de 21 anys i menors 

de 31 anys, els va ordenar que es presentessin en les empreses i els va amenaçar 

amb quatre anys de presó si no ho feien. No obstant això, a la Catalana, el dia 10 

de març es va declarar en vaga també el personal d’oficines de la fàbrica. Les or-

dres de Milans del Bosch no van tenir molt d’èxit, però van portar més de 3.000 

obrers a presó. La resposta de la CNT va ser la vaga general, que va produir una 

paralització sine die del 70¤% de la indústria catalana i va deixar una part important 

del país sense subministrament d’electricitat.

Donada la gravetat de la situació, el Govern va decretar l’estat de guerra, però 

al mateix temps va enviar a Barcelona a negociar el sotssecretari de la presidència, 

José Morote, i va canviar el governador civil de Barcelona; va nomenar Carles Mon-

tanyès, l’enginyer que havia convençut Pearson d’afrontar el projecte de Barcelona 

i va constituir l’entramat de Barcelona Traction.319

L’estat de guerra implicava que l’Exèrcit feia funcionar els tramvies i l’Armada, 

les centrals elèctriques. La presència dels tècnics de l’Armada es justificava perquè 

un dels primers elements que es van electrificar a Espanya van ser els vaixells de 

guerra, i disposava d’experts en la matèria. El subministrament de gas era més 

complex. No es podia deixar de produir gas i permetre que entrés aire a les cano-

nades; el desistiment va produir explosions en alguns barris de la ciutat. La vaga 

va suavitzar els seus efectes sobre la població, però es va seguir mantenint.

Els acords per acabar amb la vaga van ser ratificats en una impressionant 

assemblea, amb més de 20.000 assistents, el 19 de març a la plaça de toros de 

les Arenes, i incloïen: l’alliberament dels treballadors presos, la readmissió per les 

empreses dels vaguistes sense represàlies, el pagament del salari de la meitat dels 

dies que havia durat la vaga i l’establiment de la jornada de 8 hores. Es va acordar 

318. AHPF.SCAG. Bernardo Ten. Notes des de l’any 1875 al[...] (1875-1932).
319. En aquells moments Carles Montañès era diputat a Corts pel districte de Valderrobres, a la província de Terol, pel 

Partit Liberal, que era el que estava al poder; figurava com a president del Govern Álvaro de Figueroa i Torres, comte 
de Romanones. La inestabilitat de l’època pot constatar-se amb la volatilitat del càrrec de governador civil: només 
durant 1919 Barcelona va tenir sis governadors civils diferents.
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que després de l’acord definitiu s’aixecaria l’estat de guerra. La reivindicació per 

part del moviment obrer de la jornada de 8 hores era molt important, i a través 

d’aquesta situació es va aconseguir implantar a Espanya, abans que a França, Su-

ïssa, Holanda, Portugal, Bèlgica, Noruega o Suècia.

No obstant això, el capità general Milans del Bosch es va negar a alliberar 34 

presos sotmesos a la jurisdicció militar i això va tornar a escalfar els ànims, amb la 

qual cosa la vaga va començar de nou el dia 24 de març. Finalment, la suma de la 

publicació per part del Govern d’un decret el 3 d’abril que establia la jornada de vuit 

hores i les amenaces de lockout de la Federació Patronal de Barcelona van aconse-

guir que a partir del 9 d’abril els treballadors anessin tornant a incorporar-se als seus 

llocs a les empreses. La vaga es va donar per acabada definitivament el 14 d’abril.

Els efectes de la segona vaga sobre la Catalana, la reiniciada el dia 24 de març 

va ser similar a l’anterior. Mansana explicava al Consell que: «... els serveis d’elec-

tricitat, a part dels primers dies de l’aturada, havien continuat funcionant gràcies 

al molt estimable concurs del personal idoni de l’Armada»,320 mentre que els del 

gas van estar suspesos des del 24 de març fins al 13 d’abril. La importància del que 

havia passat i la seva repercussió futura en les relacions entre empreses, sindicats 

i treballadors va ser molt rellevant, com ho demostra el fet que, l’endemà d’acabar 

la vaga, el 15 d’abril, va haver de dimitir el president del Govern, el comte de Roma-

nones, i donar pas a un nou president, Antonio Maura.

Les concessions d’aprofitaments hidroelèctrics

Catalana de Gas i Electricitat s’havia constituït el 1912 amb les cinc concessions 

hidràuliques sobre el riu Éssera (El Run, Puente Argoné, Campo, Santaliestra i Perar-

rúa), que havien aportat Francisco Bastos i Eugenio López Tudela a l’anterior Socie-

tat General de Forces Hidroelèctriques el 1911, en la qual havia entrat així mateix com 

a soci capitalista la família Bertrand. Era evident que, si l’estratègia passava per estar 

en el tema de la hidroelectricitat, s’havia d’estar present en el mercat de concessions 

d’aprofitaments hidroelèctrics, molt actiu en aquells anys a Catalunya.

L’ocasió va arribar quan Emili Riu, que havia aportat les concessions en la cons-

titució d’Energia Elèctrica de Catalunya, va aconseguir que Catalana de Gas i Elec-

tricitat li adquirís a ell i a Eusebi Bertrand quatre concessions a la fi de 1913. En 

aquell moment, Bertrand ja era vicepresident 2n de CGE, no obstant això, va tenir la 

320. AHFN.CGE. Consell d’Administració (14-04-1919).
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delicadesa de no assistir a la sessió del Consell per estar involucrat en l’operació. El 

preu que es va establir va ser de 2.500.000 de pessetes, l’operació es va efectuar el 

març de 1914, i el governador civil de la província de Lleida va reconèixer la subroga-

ció a favor de CGE en totes les obligacions i drets que es derivaven de les concessi-

ons d’aigües dels rius Bonaigua, Espot i Noguera Pallaresa, que s’havien concedit a 

Emili Riu. El pagament es va realitzar de forma ajornada en un període d’uns quatre 

anys. Les concessions eren les d’Esterri, Espot superior, Espot inferior i Llavorsí.

La compra d’aquestes concessions significava també afegir a la conca de l’És-

sera, on fins llavors s’havien tingut activitats, la conca del Noguera Pallaresa i el 

seu afluent, el riu Escita. Encara el 1920 es compraria una altra concessió addici-

onal en aquesta zona a Emili Riu, en aquest cas sobre el riu Bonaigua, així mateix 

afluent del Noguera Pallaresa. Els aprofitaments corresponents no es van desen-

volupar fins després de la Guerra Civil, per part de la Societat Hidroelèctrica de 

Catalunya, filial de Catalana de Gas i Electricitat.

Més endavant, es van iniciar les relacions amb Elèctrica del Cinca, titular d’unes 

concessions sobre aquest riu, i després d’uns anys de compra d’electricitat i arren-

dament del salt, es va adquirir el cent per cent de la societat el 1919, aconseguint 

les concessions d’Àries i Ariéstolas.

El mateix procés es va seguir amb el salt de Zaidín, també sobre el Cinca, i amb 

aquesta activitat Catalana de Gas i Electricitat ja estava activa en tres conques. 

L’Éssera és un afluent del Cinca, i de fet les dues explotacions eren relativament 

properes.

Entre 1915 i 1922, es van adquirir quatre concessions sobre el riu Noguera Riba-

gorçana al fabricant alemany Dietrich Cunze (Montrebel, Fet, Blancafort i Pont de 

Montanyana). Mayoral s’hi refereix el 1919 indicant que: «Quant als salts del Baix 

Ribagorçana [...] convindria arribar a un acord d’unificació amb el senyor Sert, pro-

pietari d’aprofitaments intermedis que dificulten la seva utilització racional».321 El 

Sert al qual es refereix és Domènec Sert, que va ser qui va aportar les concessions 

inicials a Barcelona Traction.

Finalment, el 1923, en adquirir el control de Salts del Ter, S.A. es va aconseguir 

una concessió important sobre aquest riu que, amb un desnivell de 160 metres 

d’altura, podria aconseguir els 16.000¤CV de potència. No es van desenvolupar 

les obres immediatament sinó que va caldre esperar al fet que Hidroelèctrica de 

Catalunya posés en marxa les centrals de Sau i Susqueda en la dècada de 1960 

(quadre 42).

321. Mayoral (1919), pàg. 30.
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La informació aportada inclou 18 àmbits concessionals d’aprofitament d’aigües 

sobre els rius Bonaigua, Cinca, Escita, Éssera, Noguera Pallaresa, Noguera Ribagor-

çana i Ter. Alguns van originar salts rellevants, com el Run; uns altres van ser més 

modestos, i uns altres no es van desenvolupar fins a 30 o 40 anys després. Va ser 

una activitat important de posicionament en les possibilitats de desenvolupament 

de noves activitats en el tema del dia, l’energia hidroelèctrica.

Quadre 42. Catalana de Gas i Electricitat. Adquisició concessions hidroelèctriques 
(1911-1923)

Any Riu Propietat Notes

1911 Éssera F. Bastos/E. Pérez Tud. El Run (Seira) (1909) 21.000¤CV

1911 Éssera F. Bastos/E. Pérez Tud. Puente Argoné (Seira) 6.118¤CV

1911 Éssera F. Bastos/E. Pérez Tud. Campo 6.750¤CV

1911 Éssera F. Bastos/E. Pérez Tud. Santaliestra 19.500¤CV

1911 Éssera F. Bastos/E. Pérez Tud. Perarrúa 5.295¤CV

1914
Noguera 
Pallaresa

Emili Riu/E. Bertrand
Esterri. Boren /Esterri. Àneu (1908) 10.000¤CV
i llacs Airoto, Orri i Garrabea (1908) 

1914 Escita Emili Riu/E. Bertrand Espot superior. Sant Maurici (1909) 14.000¤CV

1914 Escita Emili Riu/E. Bertrand Espot inferior. Espot (1909) 14.000¤CV

1914
Noguera 
Pallaresa

Emili Riu/E. Bertrand Llavorsí. Salt/Llavorsí (Escaló) (1906) 2.700¤CV

1920 Bonaigua Emili Riu Molí de Sorpe (1913) i llacs Gerbert i Cabanes

1919 Cinca Elèctrica Cinca Arias 3.040¤CV

1919 Cinca Elèctrica Cinca Ariéstolas 8.700¤CV

1919 Cinca Manuel Aranzadi Zaidín

1919c.
Noguera 
Ribagorçana

Dietrich Cunze Montrebei (1915c.) 7.200¤CV

1919c.
Noguera 
Ribagorçana

Dietrich Cunze Fet (1915c.) 7.800¤CV

1919c.
Noguera 
Ribagorçana

Dietrich Cunze Blancafort (1915c.) 10.200¤CV

1919c.
Noguera 
Ribagorçana

Dietrich Cunze Pont de Montanyana (1915c.) 17.400¤CV

1923 Ter Salts Ter
Agrupació concessions anteriors unificades per 
Salts del Ter (1907) 16.000¤CV 

Font: Bastos (1911), pàg. 13; AHFN.SGFH. Escriptura constitució (28-10-1911); AHFN.CGE. Consell d’Administració (22-12-
1913 i 30-11-1918); Mayoral (1919), pàg. 30; Alayo (2007), pàg. 280, 303-304, 308-309, i elaboració pròpia.
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1921-1955
De l’electricitat al gas, 
tornada a l’electricitat 
i retorn al gas



Després d’uns anys de gran intensitat i concentració en el desenvolu-

pament de les noves activitats en el sector elèctric, Catalana de Gas i 

Electricitat va entrar en un període de reflexió produïda per les grans in-

versions necessàries, i va iniciar una etapa d’involució, de tornada al gas, 

que va culminar amb l’adquisició dels actius de gas de Lebon a Barcelona i amb 

l’arrendament de l’activitat elèctrica322.

Uns anys més tard, la duresa de les restriccions elèctriques de la postguerra i la 

necessitat de construir més salts d’aigua conduiria una altra vegada a l’electricitat, 

amb la constitució d’Hidroelèctrica de Catalunya amb socis bancaris. Quan s’acosti 

l’era del gas natural, se centrarà el core business en aquesta nova energia i culmi-

narà el trànsit permanent gas-electricitat per força anys.

La compra dels actius de Lebon i la tornada al gas

Les seqüeles de la Primera Guerra Mundial van presentar grans dificultats per a les 

companyies de gas, tant per gravíssims problemes de subministrament de carbó per 

a les seves fàbriques, com per l’extremada conflictivitat laboral, la representació més 

destacada de la qual va ser la vaga de La Canadenca, que es va produir els primers 

mesos de 1919. El Govern va agreujar la situació perquè va deixar adaptar els preus 

del gas a l’augment de preus del carbó, de manera que la situació de les societats va 

arribar a ser molt crítica. Un testimoni de la gravetat és l’anunci de Lebon publicat a 

la premsa el juny de 1919: «La Societat Lebon i Cia. posa en coneixement dels seus 

abonats que, no podent seguir la seva explotació en les actuals condicions, cessarà 

el subministrament de gas el dia 10 de l’actual, posant les seves fàbriques a disposi-

ció del Govern perquè procedeixi al seu decomís»323. Pitjor, impossible.

L’adquisició dels actius de Lebon a Barcelona (1923)
Els decrets nacionalitzadors de Primo de Rivera i la competència elèctrica van aca-

bar de convèncer Lebon que havia d’abandonar la seva posició a Espanya. Alguns 

actius els va alienar directament; els de Barcelona els va vendre a Catalana de Gas i 

Electricitat i, finalment, els que no va aconseguir col·locar els va agrupar en una soci-

etat espanyola creada amb aquesta finalitat: la Compañía Española de Electricidad y 

322. Fàbregas (2012g), pàg. 85-92.
323. La Vanguardia, 4 de juny de 1919.
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Gas Lebon, que es va ubicar en l’àmbit de la Societat General d’Aigües de Barcelona, 

que havia seguit el mateix procés amb certa antelació. La nova societat va comen-

çar a cotitzar a la Borsa de Barcelona. Posteriorment, a la dècada dels seixanta del 

segle XX, la major part del control de la societat va ser adquirida per Catalana de Gas 

i va canviar el nom per Compañía Española de Gas. Amb aquestes transaccions aca-

bava la competència gas-gas a Barcelona, en un moment, tanmateix, que ja existia 

la competència gas-electricitat i electricitat-electricitat.

La negociació entre Catalana de Gas i Lebon va ser de gran complexitat, ja que 

s’havien de posar d’acord totes dues societats i, també, amb els banquers que ha-

vien de finançar l’operació. Es tenia molt present la nacionalització324 de la Societat 

General d’Aigües de Barcelona, feta el 1920 per un consorci bancari liderat per la 

S.A. Arnús-Garí. Els bancs volien repetir el model, construir una nova societat amb 

els actius de la Catalana i de Lebon i control bancari en l’estratègia i la gestió. En 

aquests anys, Francesc Cambó era molt proper a la S.A. Arnús-Garí i també figura-

va en el Consell d’Administració de Catalana de Gas.

Els gestors de la companyia, pensant en els seus accionistes, probablement 

preferien integrar en Catalana de Gas els actius de Lebon sense més ni més, però 

això deixava als bancs el finançament de l’operació, però no l’estratègia. D’altra 

banda, i donada la magnitud de l’operació, es va pensar en dues opcions: la com-

pra pura i simple, i una opció d’arrendament per uns anys amb opció a compra per 

superar la difícil situació en aquells moments.

La posició de Lebon era que, si s’havia de llogar el negoci, el gestor havia de ser 

Josep Mansana, persona d’una gran honestedat i que coneixia bé, i no els bancs, 

en els quals no confiava i que podien deteriorar la societat perquè en el moment 

de la compra efectiva ja no tingués valor. La postura de Lebon, tal com explicava 

Eusebi Bertrand, era la de «negar-se a subscriure aquest contracte si no era amb 

l’explotació directa per part de la Catalana, al·legant que només la competència 

i honorabilitat que havien pogut apreciar en el senyor Mansana durant més de 

trenta anys de relacions podien ser per a ells prou garantia que no s’abusaria de 

la situació que aquest contracte creava a la Catalana, mitjançant el qual podria 

aquesta anul·lar la competència de la Companyia Lebon sense portar a terme el 

contracte en definitiva». I continuava: «[...] aquest contracte d’opció ha de ser la 

base del conveni que s’ha d’intentar amb els Banquers, i no en pot ser un altre, 

324. A l’argot de l’època, nacionalització es referia a l’adquisició per part d’inversors espanyols d’una societat estrangera 
que operava a Espanya.
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en interès, que aquell que reconegui, respecti i garanteixi no només els interessos 

materials de la Societat Catalana de Gas i Electricitat, sinó també, igualment, els 

interessos morals, ja que tots dos formen conjuntament el patrimoni real de la 

Companyia»325. Una important defensa dels valors intangibles el 1920.

Les tensions van ser evidents i van desembocar en una Junta General d’Acci-

onistes celebrada per parlar del tema i arribar als acords pertinents, en la qual es 

va proposar i va ser aprovat que el Consell d’Administració «pugui aportar a una 

Societat que es constitueixi a l’efecte, les pertinences de gas de la Catalana i els 

drets que es deriven de l’opció concedida per Lebon i Cia. d’acord amb els pactes i 

condicions que el Consell estimi més convenients als interessos socials»326.

Amb tota probabilitat la persona que estava al centre de la balança era Josep 

Mansana, gestor que tenia la confiança dels francesos per les seves relacions anteriors 

amb Cambó i la de la Banca Arnús; probablement, també, la confiança dels ban-

quers. Amb el temps l’opció escollida va ser la d’integrar els actius de Lebon a Cata-

lana de Gas, però la companyia seguiria amb els seus gestors i accionistes habituals, 

i mantindria la serietat professional i empresarial que defensava Eusebi Bertrand.

Les companyies Lebon i Catalana de Gas van arribar a un primer acord, el 1921, 

d’un dret d’opció a cinc anys, però ja a l’any següent la Catalana va llançar al 

mercat una emissió d’obligacions de 10 milions de pessetes, al 6¤% d’interès, amb 

venciment al cap de 45 anys i garantia hipotecària sobre els actius de gas, tant de 

la Catalana com de Lebon, i anunciava que: «En normalitzar-se, amb la desaparició 

de les excepcionals circumstàncies de la guerra europea, la marxa dels seus nego-

cis, Catalana de Gas i Electricitat, aprofitant la depressió del canvi dels francs, ha 

concertat amb la Societat del Gas Lebon, i en avantatjoses condicions, un conveni 

en virtut del qual entrarà en possessió dels béns i pertinences d’aquesta última»327.

Els actius adquirits per Catalana de Gas definitivament el 3 de maig de 1923, 

corresponien a les fàbriques (l’Arenal i Sant Martí; Gràcia ja estava tancada), béns 

immobles (com a principals actius, l’edifici del carrer de Balmes i terrenys al carrer 

de Còrsega/Bruc), xarxes de distribució, ramals, instal·lacions interiors, compta-

dors i, també, concessions, contractes i clients.

En el mercat del carbó, Catalana de Gas i Electricitat tenia una millor posi-

ció que Lebon després de l’adquisició del control de la Compañía Anónima de 

325. AHFN.CGE. Consell d’Administració (21-12-1920).
326. AHFN.CGE. Junta General d’Accionistes (31-12-1921).
327. La Vanguardia, 6 d’abril de 1922. 
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Carbones Asturianos, amb mines a Astúries, que era el sisè productor d’Espanya 

amb unes 100.000 tones/any.

Amb aquesta operació s’acabava la competència pel mercat de Barcelona, que 

havia començat a mitjan segle XIX, primer amb gran rancúnia i, posteriorment, amb 

més enteniment, però, en qualsevol cas, una confrontació difícil, llarga i rellevant.

Els nous usos del gas (1927)
L’èmfasi en el gas que va fer la Catalana, amb la compra dels actius de Lebon i la 

pràctica pèrdua de l’enllumenat a mans de l’electricitat, obligava a buscar nous 

mercats i activitats per seguir creixent i desenvolupant l’activitat, i assegurar així 

el futur de la societat.

L’actuació es va orientar a promocionar fortament la cuina. Es van organitzar 

classes amb cuiners acreditats per demostrar les qualitats i els avantatges de cui-

nar amb gas en comparació amb l’ús de carbó, que era el combustible habitual per 

aquestes ocupacions el 1926.

També es van publicar el 1927 impactants fulletons de publicitat, de famosos 

dibuixants com Junceda, que demostraven la modernitat, neteja i eficàcia de cuinar 

amb gas. Joan G. Junceda era un dibuixant i il·lustrador que col·laborava amb gai-

rebé totes les publicacions catalanes de l’època, com Cu-Cut!, Papitu, Picarol, D’Ací i 

d’Allà, i especialment En Patufet, on il·lustrava els contes escrits per Josep M. Folch i 

Torres. Fins i tot, i d’una manera molt avançada a l’època, es va produir una pel·lícula 

d’animació protagonitzada per una cuinera, un pollastre i una cuina de gas.

Finalment, en la mateixa línia, es va decidir posar en marxa una botiga ex-

posició en un local contigu a la seu social, a l’avinguda del Portal de l’Àngel,  

n. 20, on es poguessin exhibir els aparells de gas més moderns, i que seria també

l’entorn adequat per a les classes de cuina. En definitiva, es volia impressionar el

client potencial sobre la utilitat i practicitat dels nous usos i els nous aparells, amb

tècniques modernes de publicitat i promoció, showroom inclòs. A la façana es va

retolar: APLICACIONS DEL GAS. EXPOSICIÓ I VENDA.

El disseny i l’interiorisme es va encarregar a Santiago Marco, principal represen-

tant de l’art déco a Espanya, persona de gran prestigi, format a la Llotja, que va ser 

president de Foment de les Arts Decoratives (FAD) durant 27 anys. Entre les seves 

obres destaquen el cine Publi, al passeig de Gràcia de Barcelona, i el Pavelló dels 

Artistes Reunits, a l’Exposició de les Arts Decoratives, celebrada a París el 1925.

La botiga de Catalana de Gas va rebre el 1929-1930 el premi de l’Ajuntament 

de Barcelona al millor local comercial. Els premis s’havien instituït el 1899 per 
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premiar el millor edifici construït durant l’any i, a partir de 1902, també el millor 

local comercial.

En definitiva, màrqueting, promoció comercial, publicitat, espais de demostra-

ció... tot un ventall de modernes tècniques al servei del descobriment de noves 

funcionalitats del gas per part dels ciutadans. Una aposta per la continuïtat i el 

creixement de la companyia sobre bases sòlides de modernitat fa cent anys, a 

començaments del segle XX.

El gasòmetre MAN de Sant Martí (1932)
Amb l’augment de la producció i consum de gas, la Catalana es va plantejar a co-

mençaments de la dècada de 1930 la possibilitat de fer una ampliació de la seva 

capacitat gasomètrica i així tenir un mínim de reserva i adaptar-se millor a la corba 

de modulació diària de la demanda a Barcelona. Els gasòmetres de la societat a la 

ciutat podien emmagatzemar, en aquella època, un total de 146.000 metres cúbics 

de gas, distribuïts entre les fàbriques de la Barceloneta (88.000), l’Arenal (40.000) 

i Sant Martí (18.000). La fàbrica més necessitada d’ampliar la seva capacitat gaso-

mètrica era, evidentment, la de Sant Martí.

La tecnologia utilitzada en els gasòmetres fins al moment era de gasòmetres 

humits. El gas s’emmagatzemava en aquest tipus d’instal·lacions entre la cúpula 

del gasòmetre i un llit d’aigua a la cisterna que realitzava un tancament hidràulic, 

ajustant-ne la capacitat per l’elevació de la cúpula. Però el 1924 l’empresa alema-

nya Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G. (MAN) havia patentat una nova 

tecnologia de gasòmetre sec, que consistia en un cilindre o prisma vertical dins del 

qual pujava o baixava un pistó en funció del gas emmagatzemat.

La Catalana, finalment, va escollir l’opció de tecnologia més moderna, i va de-

cidir instal·lar un gasòmetre MAN a la fàbrica de Sant Martí, amb una capacitat de 

100.000 metres cúbics; s’aconseguia, així, augmentar en una sola operació un 70¤% 

la capacitat dels gasòmetres de la ciutat.

Els contactes amb MAN van començar el 1932. L’Ajuntament va aprovar el pro-

jecte el 1935 i es va iniciar, a continuació, la fabricació i construcció encarregada 

a MAN i a La Maquinista Terrestre i Marítima. El gasòmetre estava pràcticament 

acabat a començaments de 1936, però problemes burocràtics i la Guerra Civil van 

impedir la seva posada en funcionament, que finalment es va poder fer el 16 de 

gener de 1940 en el dur context de la postguerra.

La impressionant alçada del gasòmetre, d’uns 70 metres, en una zona sense 

grans edificacions, va donar forma durant molts anys a la silueta del Poble Nou. La 

217De l’electricitat al gas, tornada a l’electricitat i retorn al gas



possibilitat de pujar a la cúpula amb un ascensor exterior el va convertir en el mirador 

perfecte de l’avançament de les obres del litoral de Barcelona per als Jocs Olímpics 

de 1992. El gasòmetre va estar en funcionament fins que es va produir el tancament de 

les fàbriques pel pas del gas a gas natural, i va ser enderrocat definitivament el 1992.

Horacio Echevarrieta: Salts del Ter i Carbones Asturianos

Horacio Echevarrieta al Consell (1923)
El 1923, a més a més de l’adquisició dels actius de Lebon a Barcelona, es van produir 

altres esdeveniments importants per a l’evolució de la societat en els anys següents. 

Un va ser l’entrada en el Consell d’Administració de Catalana de Gas i Electricitat 

de l’important industrial i financer basc Horacio Echevarrieta Maruri, com a conse-

qüència del conveni subscrit entre ambdues parts el 7 de març de 1923. Echevarrieta 

aportava a la societat el control de Salts del Ter i de la Compañía Anónima de Carbo-

nes Asturianos, com també del vaixell Agadir, de 750 tones. Així mateix, incorporava 

el dret al subministrament del 50¤% de l’energia emprada pel Ferrocarril Metropolità 

de Barcelona. La contraprestació eren 24.000 accions de Catalana de Gas, que, en 

aquells moments, representaven el 16¤% del capital social328.

Amb aquest moviment Echevarrieta es transformava en un accionista impor-

tant de la Catalana i va aconseguir col·locar la seva participació a Salts del Ter, 

que tenia concessions hidràuliques sobre aquest riu, però que no havia arribat a 

construir els aprofitaments hidroelèctrics necessaris, i també venia Carbones As-

turianos a un dels seus grans clients de carbó. La Catalana obtenia noves conces-

sions en una altra conca hidrogràfica i s’assegurava el subministrament de carbó 

després de les dificultats dels últims anys de la Primera Guerra Mundial. D’altra 

banda, si Echevarrieta aconseguia entrar en una de les companyies elèctriques im-

portants de Catalunya, la Catalana contactava amb un industrial present en molts 

contextos importants del país, la indústria elèctrica inclosa. Echevarrieta va seguir 

com a president de Salts del Ter i de Carbones Asturianos.

328. Díaz Morlán (1999), pàg. 170; Muriel (2002), pàg. 69. En el Consell de Catalana de Gas i Electricitat s’informa «de les 
negociacions tingudes amb el senyor Horacio Echevarrieta fruit de les quals ha estat la nota signada el set del mes 
corrent, [...] segons la qual la Catalana podrà adquirir el control de la Compañía de Carbones Asturianos i el dret
a subministrar el 50¤% de l’energia que ha de comprar el Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., el dret del qual 
correspon al senyor Echevarrieta, segons escriptura autoritzada pel Notari d’aquesta ciutat, Sr. D. Antonio Gallardo». 
AHFN.CGE. Consell d’Administració (16-03-1923).
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Tal i com indica Pablo Díaz Morlán: «Les relacions [Echevarrieta] amb Josep 

Mansana, el director gerent, van ser molt estretes, fins al punt que la influència 

d’Echevarrieta en la gestió de la companyia va ser exercida a través d’ell». L’omni-

presència de Josep Mansana en aquests anys era evident; ell era, en última instàn-

cia, qui generava confiança en els entorns. No obstant això, el desembre de 1923, 

pocs mesos més tard, Echevarrieta ja es va vendre 8.000 de les 24.000 accions 

rebudes i va continuar amb el 10,7¤% de participació en el capital de la societat329. 

Echevarrieta va ser membre del Consell d’Administració de Catalana de Gas i Elec-

tricitat fins al 28 de novembre de 1934, que va presentar la dimissió; podria ser que 

aquesta dimissió tingués alguna cosa a veure amb la defunció de Josep Mansana 

uns mesos abans, el 4 d’abril del mateix any.

Horacio Echevarrieta i Maruri va néixer a Bilbao el 15 de setembre de 1870, fill de 

Cosme Echevarrieta, soci i gestor de la comunitat de béns Echevarrieta y Larrinaga. 

Per avaluar-ne la dimensió política, empresarial i financera s’ha de tenir en compte 

que durant anys va ser el director del republicanisme bilbaí, a més de diputat en 

el Congrés (1910-1918) i president de la Cambra de Comerç de Bilbao (1915). Va ser 

l’artífex del concert econòmic de les Provincias Vascongadas el 1925330. Addicional-

ment, va ser membre del Consell d’Administració del Banc de Bilbao, del Banc de 

Comerç i de la Compañía Minera de Sierra Menera, que disposava d’interessos en la 

mineria de ferro a Biscaia i en la de carbó a Terol i Guadalajara, com també en els 

negocis d’urbanització amb terrenys a l’Ensanche de Bilbao.

En el sector elèctric, a part de Salts del Ter, l’activitat de la qual es descriurà 

més endavant, el 1917 va participar, també a Catalunya, en la constitució de la So-

cietat Productora de Forces Motrius amb els germans Emili i Daniel Riu, amb un 

capital de 6,4 milions de pessetes331.

La seva involucració més important en l’àmbit dels aprofitaments hidroelèctrics 

va ser, però, en els salts sobre el riu Duero, en participar en la constitució el 3 de 

juliol de 1918 a Bilbao de la Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos, 

amb un capital de 150 milions de pessetes, en la qual figuraven com a accionistes la 

Sociedad General de Transportes Eléctricos i el Banco de Bilbao. Echevarrieta va ser 

el president de la societat durant els anys 1919 a 1933, període en què es van acon-

seguir les concessions internacionals sobre el riu Duero (1926); es va donar entrada 

329. Díaz Morlán (1999), pàg. 171.
330. Muriel (2002), pàg. 71.
331. Díaz Morlán (1999), pàg. 168.
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a continuació a accionistes americans amb un 25¤%, al Banco Urquijo i la Caja de 

Ahorros Municipal de Vizcaya, i es va canviar el nom de la societat a Saltos del Duero 

(1928)332. La societat, posteriorment, passaria a ser Iberduero i, finalment, Iberdrola.

Salts del Ter (1923)
La societat Salts del Ter, S.A. va ser constituida el 1905 per un grup d’industrials 

bascos a Bilbao amb un capital de 8 milions de pessetes, amb l’objectiu de cons-

truir un aprofitament hidroelèctric entre el municipi de Sau i el de la Cellera, ja que 

pensaven que podrien disposar d’un salt de 160 metres d’altura que podria acon-

seguir fins a 16.000¤CV de potència333.

Horacio Echevarrieta va comprar el paquet de control de la societat el 1907 i va 

encarregar el projecte a Enrique Grasset i Companyia, però donades les serioses 

dificultats que presentava i les fortes inversions necessàries, es va rescindir el con-

tracte i es van paralitzar les obres. El projecte va entrar, així, en uns anys d’espera, 

fins que el 1917 Echevarrieta va encarregar a l’enginyer José Orbegozo una anàlisi 

de la situació. Vista l’envergadura del salt, Orbegozo va recomanar no començar 

les obres fins que es pogués assegurar que la capacitat financera de la societat 

fos suficient per poder acabar-ne la construcció i posar-la en funcionament. Això 

implicava trobar nous inversors que volguessin involucrar-se en el projecte334.

Per arribar al pas següent encara es van haver d’esperar sis anys addicionals, 

fins al 1923; en una operació combinada, Echevarrieta va transferir el control de 

Salts del Ter a Catalana de Gas i Electricitat, pensant que així s’aconseguia la capa-

citat financera necessària per al desenvolupament de la inversió.

Així i tot, la magnitud de l’obra i els costos associats, com també el projecte 

de l’embassament de Sau impulsat per la Mancomunitat Hidrogràfica del Pirineu 

Oriental (1931) van anar endarrerint les feines. Quan Catalana de Gas va crear 

Hidroelèctrica de Catalunya el 1946, la societat Salts del Ter va ser aportada en el 

moment de la seva constitució. Amb els anys, el projecte va ser dividit en dos, i 

va donar lloc a les centrals de Sau (1963) i Susqueda (1967), integrant el salt del 

Pasteral en l’aprofitament integral del riu Ter en aquella zona335.

332. Díaz Morlán (1998), pàg. 196.
333. Alayo (2007), pàg. 790.
334. Díaz Morlán (1999), pàg. 104; Muriel (2002), pàg. 69.
335. Alayo (2007), pàg. 280, 390-395 i 790. La concessió inicial del Pasteral provenia de la sol·licitud de Federico Homs 

el 1870, en representació de la societat Salvadó, Homs i Burés per la producció de l’electricitat necessària per la seva 
fàbrica tèxtil situada en el municipi veí d’Anglès. 
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Carbones Asturianos (1923)
Catalana de Gas i Electricitat havia patit, com totes les empreses de gas, greus pena-

litats durant la Primera Guerra Mundial per la falta de carbó i també pels seus preus 

elevadíssims; havia arribat al punt d’haver de declarar pèrdues i no poder distribuir 

dividends. Per tant, que aparegués Horacio Echevarrieta, el propietari de la Com-

pañía Anónima de Carbones Asturianos, un dels seus principals proveïdors de carbó, 

i els proposés comprar-los el control de la societat els debía semblar la solució defi-

nitiva per, passés el que passés en el futur, tenir garantit un subministrament estable 

i controlat d’un carbó de qualitat coneguda i a preus raonables. En aquells moments, 

Carbones Asturianos era propietària de mines d’hulla a Astúries i el sisè productor 

de carbó d’Espanya, amb una producció anual del voltant de les 100.000 tones/any.

Posteriorment, el temps demostraria que la salvaguarda dels proveïments de car-

bó que s’intentava amb l’adquisició de Carbones Asturianos funcionava en èpoques 

normals, però que en èpoques de grans crisis, com ara la Guerra Civil espanyola, o la 

seva postguerra, i la Segona Guerra Mundial, no aportava la protecció que s’havia cal-

culat. Un exemple d’aquestes circumstàncies es va produir durant els anys quaranta 

del segle XX, moment en què es va donar la situació que quan l’hulla de les mines de 

Carbones Asturianos arribava a Barcelona per a Catalana de Gas, la seva companyia 

matriu, era embargada per les autoritats i entregada a Renfe per utilitzar-la als seus 

ferrocarrils, utilitat que s’havia definit prioritària davant el servei de gas.

La societat Carbones Asturianos havia estat constituïda per empresaris bascos 

a Bilbao el 1890 amb un capital d’1 milió de pessetes, desemborsat en un 50¤%. La 

societat va adquirir propietats mineres bàsicament a la localitat de Ciaño, a la vall 

de Samuño, a Astúries. Les concessions s’estenien en uns 4 quilòmetres quadrats, 

en una zona que no s’havia explotat fins aleshores per la manca de mitjans de 

comunicació336 (quadre 43).

La producció de carbó nacional es va estimular a partir de 1906 amb la nova llei 

aranzelària que elevava la protecció dels carbons nacionals, i addicionalment per la 

Llei de protecció de la indústria nacional de 1907, que va ser la primera disposició 

legal que obligava les indústries espanyoles a consumir carbó nacional. Va ser en 

aquesta època que Horacio Echevarrieta va comprar la C.A. de Carbones Asturi-

anos. Durant els primers anys la societat va mantenir la producció entre 90.000 i 

100.000 tones, amb poc repartiment de dividends.

336. Coll i Sudrià (1987), pàg. 203; Díaz Morlán (1996), pàg. 163; Díaz Morlán (1999), pàg. 107.
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La situació econòmica va millorar clarament durant els anys de la Primera Guerra 

Mundial, que, si bé van perjudicar els consumidors de carbó com Catalana de Gas i 

Lebon, òbviament van beneficiar, i molt, els productors espanyols. El preu de la tona 

de carbó a la boca de la mina va passar de 18,54 pessetes el 1914, a 25,03 el 1916 i, 

finalment, a 40,65 el 1918, l’últim any de la guerra; en definitiva, va més que doblar-ne 

el preu. És evident que en aquella època no hi havia restriccions a la demanda i es 

podien vendre, i a bon preu, totes les tones que fos possible situar en el mercat; així 

i tot, un element restrictiu era la possibilitat de transport, és a dir, de poder treure de 

les conques mineres quantitats tan elevades de carbó amb la infraestructura dels 

ferrocarrils asturians. Cal recordar aquí el nomenament per part de Cambó, el 1918, de 

Francisco Bastos, home de Catalana de Gas, com a delegat especial a Astúries, amb 

competències sobre l’organització del transport i distribució del carbó de la regió.

L’empresa va millorar clarament la seva política de dividends en aquesta època 

gràcies als beneficis aconseguits, alhora que recapitalitzava la societat amb una 

ampliació de capital totalment alliberada el 14 de desembre de 1916, passant d’1 

a 4 milions de pessetes, i repetint el mecanisme el 1919 per arribar a 6 milions de 

pessetes (quadre 44).

Després d’aquests anys de creixement dels preus i la demanda amb importants 

beneficis, Horacio Echevarrieta va aportar Carbones Asturianos a Catalana de Gas. 

Va canviar carbó per electricitat el 1923. Catalana de Gas era un client històric de la 

societat, amb importants volums de compra, serveixi com a exemple que el 1924 

el 58¤% del carbó produït per Carbones Asturianos va ser adquirit per Catalana 

de Gas. El sector del gas era un gran client de les mines de carbó espanyoles, 

que consumia entre un 5 i un 7¤% de la producció nacional de manera continuada, 

d’acord amb els càlculs de Sebastià Coll i Carles Sudrià.

Quadre 43. C.A. Carbones Asturianos. Producció (1890-1930)

Any Producció
(t)

Lloc entre empreses de carbó 
a Espanya

1890 ¤¤19.000 15

1900 56.000 14

1910 ¤97.000 11

1920 114.000 8

1930 99.000 15

Font: Coll i Sudrià (1987), pàg. 220-222.
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La Cooperativa de Fluid Elèctric i l’arrendament de l’activitat 
elèctrica

Les oportunitats de creixement en el sector del gas —després de l’adquisició dels 

actius de Lebon— i l’acceleració del sector elèctric durant aquests anys, amb 

uns importantíssims requeriments d’inversió i nous capitals per a la construcció 

i desenvolupament de salts d’aigua i centrals hidroelèctriques, van fer reflexionar 

Catalana de Gas sobre les seves possibilitats de tenir una presència rellevant en 

els dos mercats. Al final va decidir seguir clarament amb el gas i arrendar el seu 

negoci elèctric, concretament, a la Cooperativa de Fluid Elèctric el 1928.337

La Cooperativa de Fluid Elèctric l’havia constituït el 1920 un grup d’industrials que 

desitjaven tenir una alternativa pròpia de subministrament d’electricitat per a les se-

ves fàbriques. Entre els seus promotors hi havia la família Bertrand que, com s’ha vist, 

va ser un dels promotors de la Societat General de Forces Hidroelèctriques i, després, 

va ocupar una posició clarament relacionada amb Catalana de Gas i Electricitat.

El 1921 la Cooperativa va absorbir Hidroenergia del Cadí i va aconseguir, així, el 

control també de la Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A., repre-

sentant de la Brown Boveri suïssa a Espanya, control que va mantenir fins al 1924, 

època en què van començar les relacions amb Catalana de Gas. Posteriorment, 

el 1926, la Cooperativa es va transformar en societat anònima, va mantenir el nom 

de Cooperativa de Fluid Elèctric i va afegir la S.A. corresponent. El canvi va venir 

337. Dades basades en distribució sectorial verosímil del consum de carbó a Espanya.

Quadre 44. Consum de carbó en la indústria del gas a Espanya (1860-1935)337

Any Consum
(t)

Percentatge del consum  
espanyol

c. 1860   40.000 5,0¤%

c. 1870   50.000 4,4¤%

c. 1890 240.000  7,2¤%

c. 1925 300.000  4,1¤%

Mitjana 1932-1935 435.800 5,9¨%

Font: Coll i Sudrià (1987), pàg. 220-222.
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motivat per les regulacions, que no permetien a una cooperativa actuar mercantil-

ment com una societat a tots els efectes.

La Cooperativa de Fluid Elèctric, S.A. (CFE) es va establir amb un capital de 

50 milions de pessetes i, gairebé immediatament, va fer un conveni amb un nou 

soci tecnològic, l’empresa suïssa Motor Columbus, que va aconseguir inaugurar la 

central tèrmica d’Adrall (Lleida) l’any següent.

Finalment, el 1928, Catalana de Gas i Electricitat, que ja participava en la Co-

operativa de Fluid Elèctric, li va arrendar totes les seves instal·lacions elèctriques, 

tant de la mateixa societat, com les de les seves filials: Salts del Ter, L’Energia i 

Eléctrica del Cinca, i va deixar, per tant, d’administrar directament els actius d’elec-

tricitat dels quals era titular.

A continuació, la CFE va connectar la tèrmica d’Adrall amb la tèrmica de Sant 

Adrià amb una línia aèria de 100.000 volts, i va posar en funcionament la central 

hidroelèctrica de Campo sobre el riu Éssera, i va aconseguir un important acord, 

el 1931, amb Forces Hidroelèctriques d’Andorra, S.A. L’acord amb Motor Columbus 

va acabar el 1932, de manera que, a partir d’aleshores, l’estratègia de la societat la 

va desenvolupar novament la mateixa Catalana de Gas.

Tal i com es recordarà, el febrer de 1920 es va inaugurar la central de Puente 

Argoné, i es va aturar completament el projecte de la central d’Ariéstolas sobre 

el Cinca el juny. En aquest context, el febrer de 1921 van començar les obres de la 

central de Campo, aigües avall de Puente Argoné sobre el riu Éssera, amb el pro-

jecte de realització d’una presa de 3,5 metres d’altura, que seria el projecte inicial.

Després, la situació es va complicar amb les queixes del Canal d’Aragó i Cata-

lunya, relacionades amb les alteracions introduïdes a l’Éssera com a conseqüència 

de l’existència i l’explotació dels salts d’El Run i Puente Argoné, discussions que 

van durar cinc anys, durant els quals el projecte de Campo va estar aturat.

No obstant això, aquesta aturada va permetre la reflexió i l’aparició d’un nou 

projecte: efectuar un recreixement de la presa fins a 11 metres i millorar, així, les 

possibilitats de producció elèctrica del salt. Llavors, el projecte, com indica Joan 

Carles Alayo, va seguir dos camins: l’inicial basat en la presa de 3,5 metres, que 

va continuar construint-se, encara que de forma provisional, i que seria inaugurat 

el 1929338, i un nou projecte basat en una presa d’11 metres.

El nou projecte havia d’aconseguir-ne autorització i, per tant, havia de seguir de 

nou tota la tramitació administrativa. Es va iniciar amb la sol·licitud d’autorització 

338. Alayo (2007), pàg. 818.
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per al recreixement de la presa instrumentada el 3 de novembre de 1926. El permís 

corresponent per resolució del Govern Civil de la província d’Osca no es va obtenir 

fins a cinc anys després, el 27 d’agost de 1931.

Una mica més tard, el 30 d’abril de 1932, Catalana de Gas va aconseguir l’au-

torització per explotar el salt annex a la presa, i es va establir un termini de cinc 

anys per culminar-ne les obres, fet que apuntava a 1937. L’inici de la Guerra Civil ho 

va aturar tot, i ja a la postguerra es va aconseguir un nou termini fins al 30 d’abril 

de 1940339. Finalment, després de tanta provisionalitat, els projectes de Puente Ar-

goné i Campo es van fusionar en un nou projecte anomenat Congost Argoné que 

es va posar en funcionament el 1948340.

Els anys de l’electricitat: una avaluació

Per a Catalana de Gas i Electricitat la posada en funcionament de la central de 

Seira va ser un gran avenç, perquè va significar culminar una història que havia 

començat el 1911 amb la Societat General de Forces Hidroelèctriques, i que havia 

necessitat grans esforços, tant tecnològics com personals i, evidentment, finan-

cers. També va provocar que l’electricitat fos cada vegada més important dins de 

les activitats de la companyia; així, el 1919, en el Consell es reconeixia que: «[...] la 

producció actual d’electricitat iguala la més important de gas que fins ara ha ar-

ribat a tenir la companyia»341. En el mercat del gas la societat portava en aquesta 

època 76 anys; en el mercat de l’electricitat, 23 anys, i en el de l’electricitat hidràu-

lica, només 5 mesos; l’escala dels moviments s’agegantava i s’accelerava amb el 

temps, un símptoma de la modernitat (quadre 45).

La importància del que s’havia aconseguit en electricitat es pot resumir amb 

els posicionaments aconseguits: el 1917, la Catalana era la tercera societat elèctrica 

d’Espanya per potència elèctrica instal·lada, només darrere d’Energia Elèctrica de 

Catalunya i Hidroeléctrica Española; el 1927, després de l’aparició de Barcelona 

Traction (BT) i altres empreses, es mantenia com la sisena elèctrica del país.

El progressiu increment de la importància de l’electricitat i la pèrdua de la im-

portància del gas van transformar en aquests anys Catalana de Gas i Electricitat 

339. AHFN.CGE. Secció hidroelèctrica. Informe (04-02-1954).
340. Alayo (2007), pàg. 317.
341. AHFN.CGE. Consell d’Administració (24-01-1919).
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bàsicament en una empresa elèctrica, si no per la seva història, sí per les seves in-

versions i actius. L’any 1900 un 75¤% de l’immobilitzat estava invertit en la indústria 

de gas, mentre que, cap al 1920 ja era un 75¤%, aproximadament, de l’immobilitzat 

de la societat invertit en l’electricitat. El canvi, en només 20 anys, va ser d’una in-

tensitat difícil de superar (gràfic 5).

El 1920 ja es reconeixia la importància de la generació hidràulica en explicar en 

el Consell de la Catalana que la producció de la central de Seira i la central d’Arias 

ja feia innecessària la producció d’electricitat tèrmica342.

No obstant això, es va arribar tard. Tant Barcelona Traction com Energia Elèc-

trica de Catalunya (EEC) s’havien mogut més ràpid. La central de Seira es va posar 

en funcionament quatre anys més tard que Seròs o Cabdella, i la tèrmica de Sant 

Adrià de Catalana de Gas i Electricitat (CGE) també es va inaugurar quatre anys 

més tard que la tèrmica de Sant Adrià d’EEC, encara que en aquest cas, CGE tenia 

funcionant, amb anterioritat, la tèrmica Vilanova a Barcelona.

Si les empreses de base es van crear totes en els darrers mesos de 1911, què 

havia produït el retard de Catalana de Gas? Potser l’anàlisi s’hauria de centrar 

en el que va succeir entre la constitució de la Societat General de Forces Hidro-

elèctriques (SGFH), el 1911, i la creació de Catalana de Gas i Electricitat, a finals 

de 1912, un any més tard. Aquest any, bàsicament, es va perdre perquè fins a 

l’agost de 1912 es pensava que l’operació que es faria seria la fusió d’EEC amb la 

342. AHFN.CGE. Consell d’Administració (31-05-1920).

Quadre 45. Principals societats elèctriques a Espanya segons potència instal·lada 
(1917-1927)

Societats
Potència instal·lada

1917
CV

Potència instal·lada
1919
CV

Potència instal·lada
1927
CV

Barcelona Traction L&P 35.000 130.000 135.000

Hidroeléctrica Española 44.000  64.000 125.500

Energia Elèctrica de Catalunya 5.000  60.000   61.000

Productora de Fuerzas Motrices —  20.000  42.500

Hidroeléctrica Ibérica  16.000   16.000  42.000

Catalana de Gas i Electricitat 42.000   41.000  39.000

Unión Eléctrica Madrileña  14.000   14.000  20.000

Font: Institut Nacional d’Estadística (1916-1927): Anuari Estadístic d’Espanya. Madrid: INE.
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SGFH i la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas i que això conformaria la 

nova Catalana de Gas i Electricitat, que tindria la dimensió sufi cient per plantar 

cara a Barcelona Traction. També va coincidir amb el moment en què Lebon volia 

marxar de la Central Catalana d’Electricitat, provocant-ne el corresponent desor-

dre addicional (quadre 46).

Un any de retard no justifi ca un esmunyiment de quatre anys, no obstant això, 

s’ha de considerar que BT i EEC van aconseguir pràcticament posar en funciona-

ment les seves instal·lacions bàsiques (Seròs i Cabdella) abans que les paralitzés 

l’inici de la Primera Guerra Mundial, amb els problemes de disponibilitat de materi-

als i equipaments que s’han comentat i que van provocar un importantíssim retard 

en l’execució dels projectes.

Catalana de Gas i Electricitat va estar activa d’una manera molt important en el 

sector elèctric de 1911 a 1920; en va reduir l’activitat a partir de l’adquisició dels ac-

tius de gas de Lebon a Barcelona, i va abandonar, posteriorment, l’activitat directa 

en el sector elèctric en arrendar els seus actius i equipaments a la Cooperativa de 

Fluid Elèctric.

Font: AHFN.SCAG. Juntes Generals (1900-1912); AHFN.CGE. Juntes Generals (1912-1921) i elaboració pròpia.

Gràfi c 5. Catalana de Gas i Electricitat. Estructura immobilitzat material brut 
(percentatges) (1900-1920)

Edifi cis i terrenys

Sevilla: gas i electricitat

Barcelona: gas

Barcelona: electricitat
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Però l’activitat elèctrica no es va abandonar totalment. Finalitzada la Guerra 

Civil, Catalana de Gas va tornar al sector amb la creació d’Hidroelèctrica de Ca-

talunya, que va construir salts d’aigua i que, posteriorment, va tenir activitat en 

centrals tèrmiques i en la primera central nuclear de Catalunya. Més endavant, 

Catalana de Gas va tornar a abandonar l’electricitat (1987) i, en el segle XXI, va 

construir el primer cicle combinat de gas natural d’Espanya, ja com a Gas Natural 

SDG. Finalment, l’absorció d’una societat elèctrica important —Unión Fenosa— 

l’any 2009 va originar Gas Natural Fenosa, una companyia clarament multi-utility, 

orientada al futur.343

En definitiva, la història ens explica l’evolució des d’aquelles primeres com-

panyies d’electricitat que hi havia a Barcelona el 1911, quan va començar la lluita 

per la hidroelectricitat a Catalunya. Entre les més rellevants, trobem una societat 

alemanya, una de francosuïssa, una de, teòricament, canadenca i una d’espanyola; 

l’evolució en els anys següents va comportar que la canadenca acabés absorbint 

d’una manera o una altra l’alemanya i la francosuïssa; va desaparèixer a la dècada 

de 1940 després d’una famosa declaració de fallida per impagament del servei del 

deute. La Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas, la companyia local que 

existeix des de fa gairebé 80 anys, abans d’aquella situació, continua amb la seva 

activitat i és la mateixa societat que ara, el 2018, actua amb el nom de Naturgy.

343. Sigles: (BT): Barcelona Traction Light & Power; (EEC): Energia Elèctrica de Catalunya; (CGE): Catalana de Gas i
Electricitat; (H): Hidràulica; (T): Tèrmica.

Quadre 46. Centrals elèctriques construïdes a Catalunya (1913-1920)343

Any BT EEC CGE

1913 Sossís (H) S. Adrià (T) —

1914 Seròs (H) Cabdella (H) —

1915 — — —

1916 Tremp (H) — —

1917 — — S. Adrià (T)

1918 — Vic (H) Seira (H)

1919 — Molinos (H) —

1920 Camarasa (H) — Puente Argoné (H)

Font: Alayo (2007), pàg. 797, 809 i 818 i elaboració pròpia.
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Un nou director gerent: Ricard Margarit

La proclamació de la Segona República el 1931 va obrir una etapa de canvis, però 

també de convulsions polítiques, que conduirien a l’alçament del general Franco 

contra l’ordre establert, el dramàtic període de la Guerra Civil i la difícil postguer-

ra. En aquest context de problemes i dificultats, Catalana de Gas també va haver 

d’afrontar la desaparició del seu director gerent, Josep Mansana, que va donar pas 

a l’etapa de Ricard Margarit.

Josep Mansana Terrés va morir el 1934; es tancava així una prolongada etapa 

de primer executiu iniciada el 1892, una densa trajectòria durant uns llargs 42 anys, 

en la qual s’havia aconseguit la pau amb Lebon i, posteriorment, l’adquisició dels 

seus actius. També s’havia afrontat la lluita i la competència amb l’electricitat i les 

seves multinacionals, amb les seves mateixes armes, construint salts i centrals, 

primer amb AEG i, després, amb Barcelona Traction. El Consell d’Administració i 

Catalana de Gas i Electricitat eren creació seva. Deixava una gran herència, però 

venien moments difícils. En el Consell d’Administració va ser substituït pel polític 

Jaume Carner Romeu344, i en la gerència de la societat, per Ricard Margarit345.

Ricard Margarit Calvet (Rubí, 1886 – Barcelona, 1974) va ser designat succes-

sor de Mansana com a director gerent i, posteriorment, va ser designat conseller 

el 1946. Margarit era enginyer industrial i s’havia incorporat en la Societat Catalana 

el 1912 com a enginyer en cap del Servei Exterior i dels Serveis Comercials. El 1919 

va ser designat secretari del director gerent Mansana i, posteriorment, subdirector 

(1923), càrrec que va ocupar fins al seu nomenament com a director gerent. Va ser 

un dels artífex del conveni d’arrendament del patrimoni elèctric amb la Cooperati-

va de Fluid Elèctric a finals dels anys vint.

A Ricard Margarit li va tocar administrar la situació convulsa de la Guerra Civil, 

amb els actius de Barcelona i Sevilla en diferents zones, i les dificultats de la post-

guerra. També va ser el promotor de la creació, els anys quaranta, d’Hidroelèctrica 

de Catalunya per a la construcció de salts d’aigua i centrals hidroelèctriques. 

L’organització de l’època de Margarit era molt senzilla: ell era el responsable de 

344. Jaume Carner Romeu va ser un polític que va militar en diferents partits, des de la Lliga Regionalista fins a Esquerra 
Republicana de Catalunya. Durant la Segona República Espanyola va ser nomenat ministre d’Hisenda del segon 
govern de Manuel Azaña el desembre de 1931, càrrec del qual va dimitir per malaltia el juny de 1933. Va substituir 
Josep Mansana l’abril de 1934, però va morir al cap de pocs mesos, el setembre del mateix any.

345. La família de Josep Mansana va continuar a la societat representada pel seu gendre, l’industrial Pere Giró Minguella, 
designat conseller el 1929 i, posteriorment, vicepresident durant molts anys (1939-1984). Fàbregas (2014d), pàg. 8.
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pràcticament tots els aspectes de direcció, amb el suport d’un subdirector tècnic, 

Lluís Marquet Torrents, i un subdirector administratiu, Ramiro Delgado Álvarez, 

amb una estructura molt jerarquitzada. Finalment, va ser substituït com a primer 

executiu per Pere Duran Farell el 1961, i designat vicepresident de Catalana de Gas 

i Electricitat, càrrec que va ocupar fins a la seva defunció el 1974.

Margarit no va tenir la forta implicació amb la societat civil que havia practi-

cat Mansana; era un personatge complex, difícil, molt centrat en la seva activitat, 

amb una autèntica obsessió per mantenir la independència de la Catalana en les 

èpoques en què la podien amenaçar les confrontacions amb les multinacionals 

elèctriques i, posteriorment, reticent a la participació de la banca en les empreses. 

Quan era jove, amb només quinze anys, havia participat en els Jocs Olímpics de 

París de 1900 amb l’equip de rem de quatre amb timoner del Reial Club Marítim 

de Barcelona.

La Guerra Civil espanyola

El 18 de juliol de 1936 van començar tres anys de complexitat, dificultats i proble-

mes amb l’alçament del general Franco contra la legalitat de la Segona República, 

que va provocar que el control de les instal·lacions de Catalana de Gas a Barcelona 

passés a mans dels sindicats obrers, posteriorment a la Generalitat i, finalment, a 

l’Estat, apartada dels seus legítims propietaris. Van ser anys de dificultats i plante-

jaments no convencionals.

El control obrer (juliol de 1936) i la confiscació (agost de 1936)
El 30 de juny de 1936, pràcticament quinze dies abans de l’alçament del general 

Franco, els membres del Consell d’Administració es van reunir en la que seria, tot 

i que ells no ho sabien, l’última sessió en molt de temps; a la reunió hi va assistir 

també el director gerent, Ricard Margarit (quadre 47).

El Consell va començar amb normalitat amb la revisió de la situació de tresoreria, 

la fabricació i els clients. Però les tensions de l’entorn es podien detectar amb la 

presentació d’un informe sobre «un projecte de bases de treball que les Sindicals 

presentaran a les Empreses de Gas i Electricitat», amb propostes com les següents:

— Reconeixement dels comitès de Fàbrica, comissions tècniques i delegacions dels 

sindicats en els llocs de treball.
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— Obligatorietat de sindicació per al personal, amb excepció de la categoria de fun-

cionaris.

— Obligació d’acudir forçosament a la borsa de treball dels sindicats per a la incor-

poració de nou personal.

— Jornada de trenta-sis hores setmanals a totes les feines, tant manuals com mer-

cantils [sic].

— Importants augments de sou.

— Una escala de retirs que arribava fins al 90¤% dels havers al cap de vint-i-cinc anys 

de servei.

Començat el conflicte, la situació de Catalana de Gas i Electricitat va ser com la 

de tantes empreses amb instal·lacions en els dos costats del combat. Inicialment en 

el cas de la Catalana, les fàbriques i instal·lacions de Catalunya van ser administrades 

pels Serveis Unificats de Gas de Catalunya (bàsicament controlats per la CNT, d’ide-

ologia anarquista), i les de Sevilla, pel Consell d’Administració i la Direcció.

El funcionament sembla que va ser correcte durant aquesta etapa, tenint en 

compte la penúria de matèries primeres, però amb el sentiment que s’estaven ad-

ministrant unes fàbriques que proveïen d’un servei bàsic a la ciutat.

Així i tot, la posició estratègica de la fàbrica de la Barceloneta, amb les se-

ves instal·lacions i gasòmetres al costat del port de la ciutat i dels tallers de La 

Quadre 47. Catalana de Gas i Electricitat. Consell d’Administració (1936)

Nom Càrrec

Eusebi Bertrand Serra President

Adolf Oller Bosch Vicepresident

Álvaro M.ª Camín de Angulo Vocal

Enrique Ferrer Portals Vocal

Federico Travé Escardó Vocal

Eugenio López Tudela Vocal

José M.ª Ameller Badía Vocal

Vicente Coma Ferrer Vocal

Joan Bertrand Mata Vocal

Pere Giró Minguella Vocal secretari

Font: AHFN.CGE. Consell d’Administració (30-06-1936).
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Maquinista Terrestre i Marítima, que fabricava material militar, va convertir les 

instal·lacions en un objectiu clar per als bombardeigs de l’aviació del bàndol fran-

quista, en el període 1937-1939.

Els bombardeigs aeris els feia bàsicament l’Aviazione Legionaria italiana amb 

avions Savoia de diferents models i amb resultats de tot tipus. Catalana de Gas 

va ser tocada per primera vegada el 25 de juliol de 1937. Com a novetat, a partir 

d’octubre d’aquell mateix any, els pilots no només deixaven caure bombes, sinó 

que també metrallaven els ciutadans del barri. La tradició explica que una bomba 

va afectar un gasòmetre, però el llit d’aigua del tancament hidràulic va esmortir el 

cop i va impedir que explotés; la bomba va quedar, però, dins del gasómetre. El 

bombardeig del 19 de gener de 1938 va deixar 170 morts i 200 ferits. L’últim va ser 

el 24 de gener de 1939; dos dies després entraven les tropes del general Franco a 

la ciutat.

En general, després del fracàs de l’alçament militar a Barcelona, el 19 de juliol 

de 1936, en tornar els treballadors a les seves empreses es van trobar en alguns 

casos davant la situació, certament estranya, que els propietaris o directius havien 

desaparegut, de manera que els empleats van prendre el control, afavorits per un 

important procés d’excitació ciutadana.

Gairebé immediatament, en altres empreses els dirigents de les quals seguien 

als seus llocs, es va seguir el mateix camí d’intervenció obrera, molt en la línia 

anarcosindicalista imperant en aquells moments. En definitiva, en molt poc temps 

es va posar en funcionament un importantíssim procés d’apropiació o de control 

dels mitjans de producció per part dels treballadors, és a dir, de col·lectivització 

espontània de l’economia del país.

En el cas de la indústria del gas i de l’electricitat, hi va haver un èmfasi especial 

en el control obrer, per la seva qualitat de servei estratègic, sense el qual la socie-

tat perdia el seu impuls, i per la seva capacitat d’actuar, també perquè la principal 

empresa del sector, Regs i Forces de l’Ebre (filial de Barcelona Traction) era de 

capital estranger i dirigida per estrangers.

En el cas de Catalana de Gas i Electricitat, S.A., segons un informe intern, els 

successos de presa de control es van desenvolupar només quatre dies després 

del 18 de juliol, de la manera següent:

El dia 22 de juliol de 1936 a última hora de la tarda va ser requerida la Direcció Ge-

rència de la Companyia per presentar-se als locals de la Central Tèrmica del carrer de 

Mata, que pertany al Grup de Regs i Forces de l’Ebre; hi va acudir una representació 
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de la mateixa que es va trobar allà amb un Comitè que va dir representar els Sindicats 

(CNT, UGT, Centre Autonomista, Sindicat de Tècnics i Regional), el qual va manifestar 

que aquells, juntament amb un representant de la Generalitat, es feien càrrec de les Em-

preses i que tot el seu personal, incloent-hi els antics Directors, havien de mantenir-se 

en els seus llocs fins a nova ordre, però abstenint-se de prendre cap mesura ni d’actuar 

en cap sentit, sense l’anuència dels «controls» que estaven designats ni de tocar «ni un 

paper». Pràcticament es va decomissar des d’aquell moment de la direcció i dels inte-

ressos de la Companyia el titulat «Comitè Central del Control Obrer de les Empreses de 

Gas i Electricitat de Catalunya» juntament amb l’esmentat representant de la Generali-

tat, els quals, per mediació de Sub-Comitès i Delegats van disposar al seu albir de per-

sones i coses, prescindint en absolut del parer dels legítims representants de l’Empresa, 

als quals es va sotmetre sens dubte a una estreta vigilància apartant-los progressiva-

ment de les seves funcions.

Mentrestant, el Govern de la Generalitat de Catalunya intentava assegurar la 

continuïtat de la producció de les fàbriques, com també la seva reorientació cap 

a una indústria de guerra, amb la creació del Comitè d’Indústries de Guerra el 8 

d’agost de 1936, així com la creació d’un programa de mínims amb el qual esti-

guessin d’acord totes les forces polítiques i sindicals que donaven el seu suport a 

la Generalitat. En aquesta línia anava la creació del Consell d’Economia de Catalu-

nya, establert l’11 d’agost de 1936.

En alguns casos, per facilitar el control, les empreses es van agrupar en dife-

rents nivells, però en set casos concrets els sindicats obrers van decidir fer agrupa-

cions nacionals, és a dir, del conjunt del territori de Catalunya. Concretament en els 

sectors del zinc, plom, sal, maquinària frigorífica, arques i bàscules, com també en 

el cas del gas i de l’electricitat, amb la creació en aquests últims casos dels Serveis 

de Gas Unificats de Catalunya (SGUC), amb 25 empreses, la més gran de les quals 

era Catalana de Gas i Electricitat, i dels Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya 

(SEUC), amb unes 600 empreses, la més gran de les quals era la referida Regs i 

Forces de l’Ebre.

L’acció va continuar a la primera quinzena d’agost, quan els treballadors de 

les cinc empreses més importants de gas i electricitat (Regs i Forces de l’Ebre, 

Catalana de Gas i Electricitat, Cooperativa de Fluid Elèctric, Sociedad Española 

de Construcciones Eléctricas i Sociedad Productora de Fuerzas Motrices), d’acord 

amb la Federació Catalana de Treballadors d’Aigua, Gas i Electricitat, de la UGT, i el 

Sindicat Únic Regional de Llum i Força de Catalunya, de la CNT, van decidir crear 
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el Comitè Central de Control Obrer de Gas i Electricitat, com a element màxim de 

l’organització de control obrer de les esmentades empreses, que molt ràpidament 

va decidir passar del control obrer a decomissar les empreses referides346.

El pas següent, decomissar les instal·lacions de Catalana de Gas a Catalunya, es 

va fer, segons els informes interns, el 28 d’agost, i es va obligar el director gerent 

a signar el document següent, després de tenir-lo incomunicat durant unes hores 

al seu despatx347:

A la ciutat de Barcelona a 28 d’Agost de 1936.

Els membres del Comitè Central del Control Obrer de les Empreses de Gas i Elec-

tricitat de Catalunya, degudament autoritzats per les Associacions Obreres que repre-

senten (CNT i UGT), i amb el suport del sentir unànime de tot el personal empleat en 

aquestes, més l’opinió del poble de Catalunya, que continua defensant amb les armes el 

dret a les seves llibertats polítiques i econòmiques.

Reunits al local social de l’Organització Catalana de Gas i Electricitat, S.A., Avinguda 

del Portal de l’Àngel, n. 22, i en presència del representant d’aquesta, Ricard Margarit, 

procedeixen:

A la confiscació, primer pas necessari per a la nacionalització de l’esmentada explo-

tació i les seves organitzacions controlades, annexes i filials, establertes en el territori 

Nacional, necessària, en els moments gravíssims pels quals travessem, controlant així 

TOTALMENT la seva marxa ECONÒMICA I INDUSTRIAL, deixant per al moment oportú 

la discussió dels interessos que puguin creure’s lesionats per aquesta confiscació.

I perquè consti segellem la present Acta a Barcelona i en el dia de la data esmentada.

Comitè Central de Control Obrer de les Empreses de Gas i d’Electricitat

UGT¤-¤CNT – CADCI – SGTC

Barcelona

Posteriorment es van separar amb més claredat uns Serveis Unificats de Gas i 

uns altres d’Electricitat. El 24 d’octubre la Generalitat publicava, finalment, després 

d’una laboriosa gestació, el Decret de Col·lectivitzacions i Control Obrer d’Indús-

tries i Comerços, que implicava un procés de col·lectivització obligatòria per a les 

empreses de més de cent treballadors, i només en determinats casos per a les més 

346. Castells (1993), pàg. 218.
347. Document original en català.
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petites348. Era un pas intermedi entre la nacionalització que volien alguns i la sindi-

calització que desitjaven altres. L’esquema era d’un règim d’autogestió en el qual 

el poder el tenia un consell obrer d’empresa del qual depenia el director, i amb 

l’assistència d’un interventor de la Generalitat. L’excusa era la de l’«abandonament 

dels seus llocs per part dels burgesos».

L’abril de 1937 el Comitè Central de Control es va transformar en el Consell 

General de les Indústries de Gas i Electricitat, i el gas va quedar sota el Consell 

de la Indústria del Gas, estructurat en quatre subgrups: Catalana, Regs, Mansana i 

Fàbriques de Vilanova i Vilafranca349.

La intervenció de la Generalitat (1937) i del Ministeri d’Hisenda i Economia 
(1938)
El maig de 1937, es van produir els que es coneixen com a fets de maig, un seguit 

de greus enfrontaments a Barcelona entre els comunistes del PSUC, proclius a 

guanyar primer la guerra i després fer la revolució, amb els anarquistes de la FAI, 

que volien fer primer la revolució tant sí com no. La situació va arribar a un nivell 

d’enfrontament que va produir la intervenció del Govern central per restaurar i 

controlar l’ordre públic, debilitant l’autoritat de la Generalitat i la necessària unitat 

d’acció de les forces polítiques de Catalunya en aquells moments difícils.

Ja li quedava poc recorregut al control obrer. La Generalitat va decidir la inter-

venció directa dels serveis unificats d’electricitat el 5 d’octubre de 1937, va seguir 

amb la intervenció dels de gas el 26 d’octubre següent, i va nomenar una Comissió 

Interventora per desenvolupar la gestió. La situació a partir de l’1 de novembre 

de 1937 va assolir més alts nivells de complexitat amb el trasllat del Govern de la 

República de València a Barcelona, ciutat on en aquells moments coexistien el Go-

vern català, el Govern basc i el Govern central. Uns mesos més tard, el Govern de la 

República va decidir intervenir-hi i va crear el Comissariat General de l’Electricitat 

el 15 d’abril de 1938, amb la responsabilitat de gestionar la direcció de les empre-

ses d’electricitat de Catalunya. El sector del gas va seguir el mateix camí amb un 

decret de 25 de maig de 1938.

L’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Economia de 25 de juliol de 1938, publicada a 

la Gaceta de la República el 27 de juliol, va executar-ne la intervenció, encara que 

indicant que era provisional, amb la justificació següent: «Interessa a l’Estat, en 

348. Moyano (2012), pàg. 2.
349. Castells (1993), pàg. 226.
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els moments actuals, assegurar eficaçment el normal funcionament dels serveis 

públics i, molt especialment, el d’aquells que, igual que la fabricació de gas, són 

necessaris per atendre degudament necessitats de la guerra. Seguint aquest cri-

teri, han estat ja intervingudes per aquest Ministeri totes les fàbriques de gas de la 

zona lleial, a excepció de les enclavades a la regió catalana i estant, a més a més, 

l’Estat encarregat directament de l’adquisició i distribució del carbó que utilitzen 

com a primera matèria, es fa necessari estendre aquesta intervenció a aquestes 

últimes» (quadre 48).

Durant el procés de confiscació, la direcció de la societat seguia a Barcelona, 

encara que, finalment, va poder desplaçar-se a la fàbrica de Sevilla, des d’on va 

seguir el conflicte armat, instal·lat a l’edifici del carrer de Rivero, n. 6 i 8 de Sevilla, 

Quadre 48. Fàbriques de gas existents a Catalunya intervingudes per l’Estat (1938)

Raó social Emplaçament i fàbriques

Catalana de Gas i Electricitat, S.A.
Barcelona (fàbriques de la Barceloneta, 
El Arenal i Sant Martí)

La Propagadora del Gas, S.A. Badalona, Terrassa, Premià de Mar 

L’Energia, S.A. Sabadell

Regs i Forces de l’Ebre, S.A. Igualada, Tortosa

Energia Elèctrica de Catalunya La Garriga

Alumbrado de Poblaciones, S.A. Arenys de Mar, Girona

Gas Mansana, S.A. Manlleu, Manresa

Gas de Vilafranca, S.A. Vilafranca del Penedès

Energia Elèctrica de Catalunya La Garriga

Alumbrado de Poblaciones, S.A. Arenys de Mar, Girona

Unión Industrial, S.A. Vilanova i la Geltrú

José Planas Sitges, L’Arboç

Gas Mataró, S.A. Mataró

Gregori i Cia. Figueres

Palahí i Cia. Sant Feliu de Guíxols

Viuda de Juan Cascante Vendrell

Gas Reusense Reus

Font: Ordre Ministeri d’Hisenda i Economia (25-07-1938).
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el director gerent, Ricard Margarit Calvet i, també, Josep M. Colomer, el seu se-

cretari350. Les instal·lacions de Sevilla van funcionar amb normalitat durant la 

guerra351. L’enginyer director de l’explotació de Sevilla en aquella època era José 

Formica-Corsi Cuevas, nomenat per Josep Mansana Terrés el 1924 i que exerciria el 

seu càrrec fins al seu decés el 1954.

Pel que fa al Consell d’Administració, sembla que només va aconseguir reu-

nir-se una vegada durant els tres anys de conflicte, concretament el 15 de març 

de 1938 a Sevilla, on es va acordar, entre altres temes, desplaçar el domicili social 

de Barcelona a Sevilla i invalidar tots els acords i decisions presos en relació amb 

els interessos de la societat per persones alienes al seu Consell i Direcció, i es va 

prendre la resolució següent: «El Consell d’Administració no reconeix cap validesa 

ni eficàcia als acords, poders, representacions, actes i contractes que resultin exer-

cits, ostentats o formalitzats en territori espanyol no alliberat, sotmès al domini 

de les autoritats de l’anomenat govern de Barcelona (València i Madrid anterior-

ment); com també els actes, contractes i actuacions personals o delegades que 

hagin estat exercits a l’estranger per persones que actuen en virtut de delegació o 

representació conferides per elements que s’atribueixen la representació social en 

el territori no sotmès encara al domini de les autoritats nacionals espanyoles»352.

Les matèries primeres i el funcionament de les fàbriques
Abans de la confrontació, Catalana de Gas i Electricitat utilitzava com a matèria 

primera l’hulla d’Astúries, que li subministrava la seva filial, la Compañía Anónima 

de Carbones Asturianos, el control de la qual s’havia assegurat el 1923 per no tor-

nar a passar pels problemes de subministrament de carbó que hi va haver durant 

la Primera Guerra Mundial.

No obstant això, amb l’esclat del conflicte bèl·lic i la divisió d’Espanya en dos, 

el carbó d’Astúries va tenir serioses dificultats per arribar a Barcelona, ja que o 

intentava passar per terra a través de territori controlat per les tropes del gene-

ral Franco, cosa decididament impossible, o mirava d’arribar en vaixell, amb la 

complexitat d’un trajecte de moltes milles marines amb zones clarament també 

controlades por l’enemic.

350. El difícil desplaçament de Barcelona a Sevilla de Ricard Margarit va ser facilitat per alguns treballadors de la societat, 
de filiació anarquista, però allunyats de les posicions de violència.

351. González García (1981), pàg. 196.
352. AHFN.CGE. Consell d’Administració (15-03-1938).
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Els primers mesos del conflicte, davant el decaïment de l’hulla d’Astúries, es 

va substituir primer, estranyament, per carbó alemany; posteriorment, per carbó 

anglès i, després, també rus, i es va fer algun ús addicional de lignits catalans.

La problemàtica de subministrament de carbó afectava molt més la indústria 

del gas que la de l’electricitat, ja que en aquella època la part més important de la 

producció elèctrica provenia de la hidroelectricitat i no de les centrals tèrmiques 

de carbó. El preu del carbó pràcticament es va multiplicar per cinc des d’abans del 

conflicte fins a l’agost de 1936, mentre que el preu de venda del gas no es va incre-

mentar, el que va provocar que els Serveis de Gas Unificats de Catalunya tinguessin 

pèrdues ràpidament, pèrdues que van haver de ser cobertes pels Serveis Elèctrics 

Unificats de Catalunya, que es trobaven en una situació molt més equilibrada353.

L’any següent, el 1937, la situació es va complicar: a les fàbriques, el carbó 

espanyol pràcticament va desaparèixer a finals d’any, amb un progressiu ús dels 

lignits de pitjor qualitat; ja no es disposava de carbó alemany i rus; es va mantenir 

l’anglès i va aparèixer en escena el carbó polonès. Cal tenir en compte que la millor 

manera de burlar la vigilància marítima dels bucs de guerra franquistes era la de 

navegar amb pavelló d’un país que, formalment, no estigués implicat en el con-

flicte, cosa que atorgava una certa lògica a la desaparició dels pavellons alemany i 

rus. La situació de necessitat també es detectava en l’aparició, per primera vegada, 

com a matèria primera de la pinyolada de l’oliva, compost pel residu que es podia 

recuperar després de premsar les olives.

En resum, l’emissió de gas de les fàbriques de Barcelona es va reduir, el 1937, 

un 24¤% amb relació a 1936, mentre que la producció de coc va disminuir un 65¤% 

respecte a l’any anterior, clars símptomes de la recessió del consum i l’absoluta 

degradació de les matèries primeres utilitzades.

El 1938 es va aconseguir una certa estabilitat; ja pràcticament només s’utilitzava 

carbó anglès, sense consum ni de lignits ni de pinyolada. No obstant això, l’emissió 

de gas va seguir baixant, concretament un 14¤% en relació amb el 1937, però la millora 

de les matèries primeres va originar que, encara que es reduís el consum, la produc-

ció de coc, en lloc de disminuir, va augmentar, i un important 44¤%.

El 1939, quan a partir de gener es va acabar la situació de conflicte bèl·lic a Bar-

celona, el consum es va recuperar clarament; per al conjunt de l’any es va arribar 

a assolir un creixement del 31¤% respecte a 1938, que representava ja un 85¤% del 

reflectit el 1936. Així i tot, la qualitat de les matèries primeres va tornar a disminuir, 

353. Castells (1993), pàg. 229.
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perquè el carbó anglès es va substituir ràpidament per carbó espanyol, i van apa-

rèixer de nou els lignits i, també, la pinyolada. Els inicis de la dura postguerra es 

començaven a albirar.

La difícil postguerra

Ocupada la ciutat de Barcelona per les tropes del general Franco a finals de gener 

de 1939, gairebé immediatament, el 17 de febrer, Catalana de Gas i Electricitat va 

celebrar el seu primer Consell d’Administració després de la guerra a l’edifici social 

de Barcelona. Els temes van ser importants; s’havia de reprendre el control dels 

principals actius de la societat després de pràcticament tres anys. El primer punt 

va ser l’anàlisi de la situació en què es trobaven les instal·lacions i la definició del 

pla d’obres que s’havia de fer per tal de posar-les «en el debido estado».

També s’havia d’iniciar, d’acord amb les disposicions del nou govern, el procés 

d’investigació i depuració del personal, i per això es va crear una comissió que va 

presidir el capità de cavalleria Luis Valderrábano. Malgrat tot, en una demostració 

de personalitat i tarannà i intentant minimitzar els efectes de la situació, el Consell 

va ratificar en els seus càrrecs el subdirector administratiu de la societat, Ramiro 

Delgado, l’enginyer en cap, Lluís Marquet, i els caps de servei que havien continuat 

treballant a Barcelona durant la confrontació. Aquesta actuació va tenir les seves 

conseqüències i el gerent, Ricard Margarit, es va haver de defensar en ser denun-

ciat com a presumpte maçó. En definitiva, denúncies i oficiositats de tota mena.

D’altra banda, i donat que les disposicions legals no permetien cobrar els re-

buts dels anys de la guerra, es van haver de començar ràpidament gestions per 

aconseguir vertebrar les operacions de crèdit necessàries que permetessin desen-

volupar amb agilitat la complexa situació de tresoreria de la societat.

Els anys de postguerra van ser durs, molt durs; havia de reconstruir-se la capa-

citat de servei, però els problemes i la penúria econòmica eren realment greus. 

La matèria primera bàsica, el carbó, que la societat feia arribar a Barcelona de les 

seves mines d’Astúries, de la filial CA de Carbones Asturianos, era embargada per 

les autoritats en arribar a Barcelona i lliurada a altres usos que les noves autoritats 

havien decidit que eren prioritaris, i que bàsicament eren els ferrocarrils.

Als forns de les fàbriques es cremaven tota mena de materials, tant clofolles 

d’avellana, com draps, fusta, etc., elements que produïen un gas de mala qualitat. 

D’altra banda, la combustió de matèries primeres tan bigarrades i no adequades 
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provocava que, amb el gas, anaven a parar a les xarxes de distribució altres pro-

ductes, per exemple, àcid acètic, que afectaven negativament la xarxa de ca-

nonades i produïen fenòmens de corrosió. Les restriccions que van afectar tant 

l’electricitat també van existir a la indústria del gas, i així, el 1941 només hi havia 

uns mil clients amb servei a la zona de Barcelona, i no es va aconseguir restablir el 

servei a tots els clients fins al 1951.

La societat va començar a tenir també problemes polítics amb les noves au-

toritats per la seva denominació social, que pel fet d’incloure des de sempre la 

paraula catalana la feia sospitosa de gairebé qualsevol cosa. La situació havia 

d’administrar-se amb molta delicadesa per tal de poder continuar desenvolupant 

les activitats amb normalitat. La principal dificultat van ser les pressions per canvi-

ar la denominació social, fet al qual la societat no estava disposada en cap cas; la 

qüestió es va poder resoldre in extremis amb altes instàncies del Règim354, i es va 

mantenir així l’històric nom de la societat.

En el conjunt del país, la situació econòmica i industrial era molt difícil; la manca 

d’exportacions generava falta de divises per poder fer les importacions necessàri-

es de maquinària i, així, trencar el cicle negatiu. El que posteriorment serien grans 

canals de finançament, les remeses d’emigrants espanyols a Europa i el turisme, 

senzillament no existien. En aquest context, la ideologia i la realitat van portar al 

Règim a una política industrial basada en l’autarquia i la substitució d’importaci-

ons, fins a límits realment inimaginables. El franquisme va actuar bàsicament en el 

tema industrial a través de quatre instruments355:

— La Secretaría General del Movimiento, provinent de l’antiga organització de la 

Falange de José Antonio Primo de Rivera. Va ser incorporada com a Ministeri 

el 1939 per introduir clarament l’ideari falangista de la revolució social, i atorgava 

una funció preeminent a l’Estat per damunt d’altres organitzacions i dels ciutadans.

— Els sindicats, creats com a sindicats corporatius, reunien en la mateixa organització 

empresaris i obrers, enquadrats en les diferents branques d’activitat, amb afiliació 

obligatòria.

— L’Instituto Nacional de Industria, creat el 1941, per a la industrialització del país i 

la substitució d’importacions. Estranyament estava ubicat a Presidència, en lloc 

d’Indústria, amb l’ínclit Juan Antonio Suanzes com a president356.

354. Segons la tradició oral, es van fer contactes amb Ramón Serrano Suñer.
355. González González (1979), pàg. 29; Fàbregas (2017c), pàg. 2-3.
356. De Suanzes s’ha dit que era «un servidor i defensor dels interesos de l’Estat com ens autònom i diferent dels ciutadans 

que el composen». Schwartz i González (1978), pàg. 16.
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— El Ministeri d’Indústria, potser el menys rellevant dels estaments referits. Cal re-

cordar que Juan Antonio Suanzes va agregar al seu càrrec a l’INI el de ministre 

d’Indústria en els períodes 1938-1939 i 1945-1951.

Tot aquest marc va portar a situacions difícils d’enquadrar amb els paràmetres 

actuals, com ara la inversió en les pissarres bituminoses de Puertollano (1952), o 

els acords d’un Consell de Ministres el 1956, a proposta del ministre de Treball, 

José Antonio Girón de Velasco, que van aprovar un augment salarial immediat 

del 23¤%, quan el mateix Govern no deixava incrementar els preus de venda de 

les empreses. En definitiva, inversions sense cap càlcul econòmic i decisions que 

condemnaven les empreses a la penúria en un entorn decadent.

L’estratègia industrial de Catalana de Gas i Electricitat a l’època va passar per 

posar al dia les fàbriques de la Barceloneta i Sant Martí, i tancar-ne les petites 

—Sabadell, Terrassa, Badalona i Premià de Mar—, subministrant-les des de les fà-

briques de Barcelona per gasoductes a pressió construïts ad hoc, en aquell temps 

anomenats feeders. Amb aquest plantejament s’aconseguien les corresponents 

economies d’escala i millora del servei. El tancament de les fàbriques i el nou sub-

ministrament es van fer en els anys 1939-1941 i les societats filials propietàries de 

les esmentades fàbriques, és a dir, La Propagadora del Gas i L’Energia, van passar 

a arrendar els seus negocis a Catalana de Gas i Electricitat.

Un cop més, inversions en electricitat: arriba Pere Duran

En la postguerra, el subministrament energètic presentava greus dificultats, tant 

pels problemes de producció nacional de carbons, com per la impossibilitat de 

fer importacions de petroli per la falta de les divises necessàries, circumstància 

produïda per l’aïllament internacional d’Espanya a causa del seu règim polític. 

Les coses es van agreujar encara més quan el 1944-1945 el país va patir una eta-

pa de sequera de les més severes suportades durant molts anys, que va originar 

l’expressió col·loquial de la pertinaç sequera, culpable de gairebé tot en aquella 

època.

La situació era greu; el 1940, de la potència elèctrica instal·lada, pràcticament 

un 80¤% depenia de l’aigua. Com a conseqüència, van aparèixer els talls i les res-

triccions elèctriques que van afectar més del 20¤% del consum el 1945 i el 1949. 

Això va produir greus problemes a les companyies elèctriques; si tenien tèrmiques, 

faltava carbó, però si disposaven d’hidràuliques, hi havia sequera. La conseqüència 
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va ser que es va generar una nova onada de construcció de centrals hidroelèctri-

ques i de creació de societats elèctriques. En aquest context, es va crear el 1943 

Fuerzas Eléctricas del Noreste, S.A. (Fenosa), actualment incorporada a Naturgy, i 

també Hidroelèctrica de Catalunya, S.A. (HECSA), el 1946, promoguda per Catala-

na de Gas. En el cas de Catalunya, addicionalment l’INI va constituir el 1946 l’Em-

presa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A. (ENHER), que, estranyament, 

seria l’única intervenció de l’Estat en el tema hidroelèctric a tot el país.

Un nou president: Joan Bertrand Mata (1945)
El 1945 va morir el president de Catalana de Gas, Eusebi Bertrand Serra, en el càr-

rec des de 1923, i va ser substituït pel seu fill Joan Bertrand Mata, que l’ocuparia 

durant vint anys, fins al seu decés el 1965. El nou president tenia només 37 anys 

quan va ser nomenat i representava una nova generació que hauria d’afrontar el 

canvi i la modernització de la societat. Joan Bertrand era un empresari tèxtil im-

portant que va liderar Textiles Bertrand i Serra i el seu important grup de societats, 

i va ser també vicepresident del Banc Vitalicio d’Espanya.

En aquella època, Juan Lladó, el conseller delegat del Banco Urquijo357 des 

de 1944, i també el veritable autor del Pacto de la Jarillas de 1942, que va acostar 

definitivament l’Urquijo al Banco Hispano Americano, estava intentant crear xarxes 

d’interessos sobre el territori espanyol per tal d’assegurar el creixement del banc i 

la seva participació rellevant en els nous processos d’industrialització del país. Ha-

via arribat ja a acords amb la família Aznar a Bilbao i la família Benjumea a Sevilla.

Els interessos d’un jove president i d’un bon banquer es van trobar i Joan Ber-

trand va ser el soci català de Juan Lladó, i va entrar en el Consell d’Administració 

del Banco Urquijo i del Banco Hispano Americano, que es van associar amb Cata-

lana de Gas en la creació d’una nova empresa elèctrica, que s’anomenà Hidroelèc-

trica de Catalunya, S.A., dedicada a la construcció de nova potència hidroelèctrica 

al Pirineu i al Ter, aprofitant les concessions hidroelèctriques obtingudes per Cata-

lana de Gas abans de la Guerra Civil. Aquesta proximitat va comportar que Joan 

Bertrand participés en els consells d’empreses catalanes participades per l’Urquijo, 

com ara La Maquinista Terrestre i Marítima.

Joan Bertrand va ser la persona que va confiar en Pere Duran Farell, que va ser 

qui el substituiria com a president després de la seva mort el 1965. En aquells anys 

357. El Banco Urquijo de Juan Lladó seria el banc industrial del país; estava present a pràcticament tots els sectors bàsics 
de l’economia, entre ells, el gas i l’electricitat.
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van ser nomenats consellers Manuel Bertrand Mata, germà de Joan, i Miquel Mateu 

Pla, que havia estat alcalde de Barcelona el 1939 i ambaixador d’Espanya a França, 

a més de propietari de l’empresa editora del Diari de Barcelona i de l’Agència EFE. 

Un altre conseller va ser Ricard Margarit Calvet, que va continuar com a director 

gerent i, amb els anys, va aconseguir entrar en el Consell com el seu antecessor, 

Josep Mansana.

Finalment, s’ha de registrar que el 1946 es va produir un nou canvi d’Estatuts. 

El punt més rellevant va ser la modificació de la durada de la societat, que va pas-

sar de l’anterior previsió d’acabar l’activitat el 1950 a establir la durada indefinida.

Hidroelèctrica de Catalunya i el Banco Urquijo (1946)
A Catalunya, després de la Guerra Civil, en el sector elèctric pràcticament només 

existien dos grups, Barcelona Traction —que operava a través de Regs i Forces de 

l’Ebre— i Catalana de Gas, que utilitzava la Companyia de Fluid Elèctric. Ambdues 

societats van ser les úniques companyies amb seu a Catalunya que van participar 

en la creació de la patronal del sector elèctric a Espanya el 1944, la Unidad Eléctri-

ca, S.A., coneguda com a UNESA.

Catalana de Gas i Electricitat (CGE), com s’ha explicat, havia arrendat el seu 

patrimoni elèctric a la Companyia de Fluid Elèctric el 1929 i abandonat, així, la ges-

tió directa dels seus actius en el sector de l’electricitat. El 1942, la Cooperativa de 

Fluid Elèctric, S.A. es va convertir en Companyia de Fluid Elèctric, S.A. (CFE) per 

poder desenvolupar amb més amplitud la seva activitat empresarial. No obstant 

això, les dificultats de subministrament i la crisi de la postguerra van arrossegar 

la CFE a una situació de greu crisi financera que no va tenir conseqüències més 

greus per la decidida intervenció de Catalana de Gas el 1945, que va prendre el 

control de la societat i va aportar el corresponent suport financer. La contrapartida 

va ser un nou conveni d’arrendament del patrimoni de CGE molt dur per a la CFE, 

que pràcticament posava el domini total de les decisions de la societat en mans 

de Catalana de Gas.

Però la nova situació de restriccions elèctriques generava oportunitats per a 

la construcció de noves centrals i nous salts que ajudessin a equilibrar l’oferta i la 

demanda d’electricitat en el país. En aquest context Catalana de Gas i els bancs 

Urquijo i Hispano Americano van constituir Hidroelèctrica de Catalunya, S.A. 

(HECSA), el 29 de juny de 1946, CGE va mantenir el 53¤% del capital i es va fer un 

pacte de sindicació a deu anys entre els accionistes. Com a president de la nova 

societat va ser designat Ricard Margarit, el director gerent de CGE.
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La nova societat va iniciar les seves operacions realment el 1947 quan van con-

tractar com a enginyer per a la construcció dels nous salts Pere Duran Farell358, 

que havia acabat els seus estudis a l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 

de Madrid aquell mateix any, i havia desenvolupat algunes activitats per al Banco 

Urquijo. En aquells moments, la principal afició de Pere Duran era provocar pluja 

artificial, bombardejant els núvols amb gel carbònic i altres materials. Duran tri-

garia només tretze mesos a ser designat enginyer en cap de la societat. Des del 

principi el va acompanyar en el seu recorregut José María Lozoya Augé com a 

responsable de l’administració i dels temes jurídics, compartint problemes i opor-

tunitats durant molts anys.

Però la situació del sector elèctric a Catalunya es va alterar fortament quan 

Joan March Ordinas va aconseguir el 1948 que es declarés en un Jutjat de Reus 

la fallida de Barcelona Traction (BT), creant el desordre consegüent en tot el seu 

grup, i més en l’empresa principal, Regs i Forces de l’Ebre. La constitució per part 

de March de Forces Elèctriques de Catalunya, S.A. (FECSA) el 1951, per poder 

concórrer a l’adjudicació de béns de Barcelona Traction, i la subhasta i adjudicació 

definitiva que va aconseguir el 4 de gener de 1952, van tancar amb èxit total l’es-

tratègia del financer mallorquí.

HECSA va concentrar els seus esforços els primers anys en la construcció d’un 

sistema de sis salts al Pallars Subirà, a la conca del Noguera Pallaresa, amb una 

potència de 78.000 cavalls. Eren els salts de Lladres, Espot i Torrassa el 1953, el de 

Sant Maurici l’any següent, i els d’Unarre i Esterri el 1958. Les centrals de Sant Mau-

rici, Espot i Torrassa van ser inaugurades pel general Franco en una visita que va 

fer al Pirineu la tardor de 1955; allí va tenir l’oportunitat Pere Duran de conèixer-lo 

i explicar-li les seves teories sobre la pluja artificial i com això podria ajudar al país 

per disposar d’aigua, tan necessària per superar la pertinaç sequera.

Un nou conseller delegat a HECSA: Pere Duran (1956)
Tot i que els aspectes tècnics a HECSA funcionaven raonablement, la dinàmica 

entre els socis es va anar tensant per la magnitud de les inversions necessàries i 

la manca de control dels bancs sobre la Companyia de Fluid Elèctric (CFE), que 

era la societat que realment tenia clients i venia l’electricitat. L’esquema era que 

HECSA realitzava grans inversions amb els seus tres socis i venia l’electricitat a 

CFE, en la qual els bancs no participaven, i en la qual manava clarament Catalana 

358. Fàbregas (2014b), pàg. 34-38.
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de Gas, gràcies al contracte d’arrendament del seu patrimoni elèctric i principal-

ment perquè el president de CFE era el director gerent de CGE, Ricard Margarit.

La situació es va anar enrarint progressivament i no va millorar, encara que 

el 1953 es van traspassar les accions de CFE de Catalana a HECSA, a petició dels 

bancs. A la Companyia de Fluid Elèctric la voluntat social no la formaven els 

seus accionistes, sinó el titular del contracte d’arrendament, que era Catalana de 

Gas. Però la banca podia pressionar no ajudant en el finançament de les noves i 

nombroses inversions. L’acord va arribar en els primers mesos de 1956, en què els 

bancs es van comprometre a donar suport financer per al programa de creixement 

i de construccions d’HECSA. La contrapartida era la reorganització de les societats 

nomenant conseller delegat d’HECSA Pere Duran Farell, que tenia 35 anys359, i 

obligant a una sintonia millor entre CGE, HEC i CFE, reunides en un Comitè de 

Coordinació presidit per Joan Bertrand Mata, com s’ha indicat abans, conseller 

dels bancs Urquijo i Hispano Americano. En definitiva, Joan Bertrand i Pere Duran 

avançaven i Ricard Margarit reculava; només era el primer acte, el segon es desen-

voluparia al cap d’uns anys a Catalana de Gas directament, i seria l’inici d’una nova 

etapa de gran desenvolupament en l’àmbit del gas amb la modernització de les 

fàbriques i amb la introducció del gas natural de la mà de Pere Duran.

359. Fàbregas (2014b), pàg. 41-47.
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Del gas ciutat al gas natural



La segona meitat dels anys cinquanta del segle XX és un moment de grans 

canvis i de nous horitzons. La construcció inicial del projecte europeu 

amb la signatura del Tractat de Roma el 1956 en condicionarà clarament 

el futur. A Espanya, el Pla d’Estabilització de 1958 i l’alliberament del tipus 

de canvi de la pesseta van iniciar la sortida de l’autarquia econòmica de post-

guerra, apuntant el camí del desenvolupament dels anys seixanta, orientat per 

les conclusions de l’informe del Banc Mundial de 1962. En aquests anys, el sector 

del gas a Espanya experimentarà el gran canvi tecnològic: passarà del gas ciutat 

al gas natural360.

Canvis d’entorn: nuclear, gas natural, butà, Algèria

Els inicis de l’energia nuclear (1955) i del gas natural (1956)
La importància de la indústria del gas ciutat a Europa i la manca de jaciments 

propis no havien permès el desenvolupament del gas natural, que als Estats Units 

ja s’utilitzava des del segle XIX. Però la situació va començar a canviar ràpidament 

després de la Segona Guerra Mundial pels descobriments de reserves explota-

bles de gas natural a Itàlia (vall del Po, 1949), França (Lacq, 1951), Algèria (Hassi 

R’Mel, 1956) i Holanda (Groninguen, 1959) i, posteriorment, al mar del Nord, tant 

britànic com noruec.

L’avenç de les tècniques criogèniques també va permetre en els anys seixanta 

plantejar-se el transport de gas natural, amb dues alternatives: gasoducte i vaixell 

metaner, que afegien flexibilitat al sistema. Els metaners transporten el gas a 160 

graus sota zero, de manera que es redueix el volum transportat unes 600 vega-

des, optimitzant el moviment de gas en funció de les distàncies. La progressiva 

conscienciació ecològica que, amb el temps, aniria apareixent també estimularia 

positivament l’ús del gas natural, el més net i menys contaminant dels combusti-

bles fòssils, amb clars avantatges sobre el carbó i el petroli.

En els anys cinquanta, en una trajectòria paral·lela, va començar el seu recorre-

gut l’energia nuclear per a finalitats pacífiques i va fer-se una posició en el mercat 

energètic: els primers encàrrecs de reactors nuclears per a usos comercials de 

360. Històricament, s’anomenava gas ciutat o gas manufacturat el que es produïa en una fàbrica de gas a partir de carbó 
o nafta principalment, mentre que el gas natural es troba a la natura, d’aquí el seu nom. El gas natural no es fabrica, 
s’extrau de jaciments de gas o de gas i petroli associats i es transporta als mercats. 
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generació d’electricitat es van fer el 1955: un per a la central de Dresde (Illinois), de 

200¤MWe, encarregat a General Electric amb la seva tecnologia d’aigua en ebulli-

ció (BWR), i un altre de 175¤MWe per a la central de Yankee (Massachusetts) de la 

tecnologia en competència, la de Westinghouse d’aigua a pressió (PWR). El 1960 

només cinc països del món disposaven de tecnologia nuclear.

Les dues innovacions, tant el gas natural, com l’energia nuclear, van arribar a 

Espanya en la dècada dels seixanta. L’energia nuclear, el 1968, amb la central José 

Cabrera d’Unión Eléctrica Madrileña (UEM), a Almonacid de Zorita (Guadalajara); 

en el cas de Catalunya, la primera central nuclear va ser la de Vandellòs (Tarrago-

na), connectada a la xarxa el 1972 i promoguda per HIFRENSA (Hispano Francesa 

de Energía Nuclear, S.A.). El gas natural s’introduiria al país el 1969 a través de la 

planta de Barcelona de Gas Natural, S.A. (Genesa)361, important gas natural liquat 

procedent de Líbia. En aquella època, Genesa i Hifrensa pertanyien a l’àmbit de 

Catalana de Gas i Electricitat, actual Naturgy, que va incorporar el 2009 Unión 

Fenosa, successora d’UEM.

L’aparició del butà a Espanya (1957)
Dins del context d’evolució i canvi, un fet rellevant va ser la creació, per part de 

l’Estat, de la societat Butano, S.A. (1957), per comercialitzar i distribuir butà i propà 

envasats en les conegudes bombones a tot el territori espanyol, dins de l’àmbit 

del Monopoli de Petrolis. Els accionistes de la nova societat van ser, al 50¤%, la 

Refinería de Petróleos de Escombreras (Repesa) i la Compañía Arrendataria del 

Monopolio de Petróleos (Campsa). El concepte de Monopoli de Petrolis, tan arrelat 

a Espanya des de la seva creació per part de Calvo Sotelo durant la dictadura de 

Primo de Rivera el 1927, encara mantenia tot el seu vigor en aquesta època, tot i 

que ja era un concepte difícil d’explicar en l’Europa democràtica.

El nou producte era un gas residual de refineria sense utilitat comercial en 

aquells moments i amb un cost marginal pràcticament zero. La seva introducció 

va tenir un gran èxit, ja que el servei de gas canalitzat estava poc difós i era d’una 

qualitat qüestionable a causa de la manca del carbó adequat en quantitat i quali-

tat per produir-lo. D’altra banda, la millora de cuinar amb carbó a cuinar amb gas 

era evident. En només deu anys el butà va aconseguir captar sis milions de clients 

361. No s’han de confondre Gas Natural, S.A. i Gas Natural SDG, S.A. La primera es va crear el 1965 com a filial de Catalana 
de Gas per portar el gas natural a Espanya a través de la planta de regasificació de Barcelona, i la segona prové del 
canvi de nom, fet el 1992, de Catalana de Gas, S.A., en absorbir per fusió Gas Madrid, S.A.; és la companyia que ara 
utilitza, com a denominació comercial, el nom de Naturgy. 
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a Espanya. Alguna reflexió s’hauria de fer per entendre les motivacions que van 

conduir al fet que, mentre els països desenvolupats s’orientaven al gas natural 

canalitzat, Espanya apostés pels gasos derivats del petroli (GLP) i, a més a més, 

subministrats com a gas envasat. Amb els anys es revertiria la situació362.

La indústria espanyola del gas havia arribat a aquesta època amb instal·laci-

ons antiquades, la majoria d’abans de la Guerra Civil, i sense haver pogut fer els 

necessaris processos d’actualització i millora a causa de la situació general de 

penúria econòmica, que no havia permès afrontar grans inversions ni importar els 

materials necessaris. El problema de les matèries primeres, la qualitat del servei i la 

necessitat de modernització acabaven de tancar el marc de referència. En aquest 

context, l’aparició del butà en el mercat acabava de fer insostenible la situació, 

deixant a les companyies de gas només dues sortides: o desaparèixer —línia que 

van seguir una gran quantitat de companyies de gas al país— o reinvertir, fer el salt 

tecnològic i preparar-se per al futur, competint i lluitant pel mercat. Catalana de 

Gas i Electricitat escolliria clarament la segona opció.

Els projectes de França a Algèria: l’ASSEMI (1960)
França, que el 1954 havia estat derrotada a Indoxina, es va plantejar fer una tasca 

important de desenvolupament econòmic a Algèria, encara un departament de 

França, estimulant-hi les inversions industrials i promovent la participació dels paï-

sos europeus. Així i tot, la creació, entre altres iniciatives, de l’ASSEMI (Association 

Eurafricaine Minière et Industrielle) l’1 de gener de 1955, promoguda pel general 

Georges Georges-Picot363, Erik Labonne i Louis Armand, va arribar una mica tard: 

l’any anterior s’havia constituït el FLN (Front d’Alliberament Nacional) i havia 

començat la guerra d’alliberament d’Algèria, que aconseguiria la independència 

finalment el 1962.

L’ASSEMI va reunir societats industrials privades d’Alemanya, Bèlgica, Luxem-

burg, Holanda, Suïssa i Itàlia, del nivell de la Société Générale de Bèlgica, Brown 

Boveri o Fiat, és a dir, empreses industrials o bancs molt orientats a inversions en 

la indústria. No obstant això, els projectes inicials de desenvolupament industrial 

de l’ASSEMI van canviar radicalment quan es van descobrir els jaciments de gas 

natural de Hassi R’Mel el 1956, amb un volum de reserves que els situava entre els 

més importants del món.

362. Fàbregas (2017c), pàg. 8.
363. Fàbregas (2001), pàg. 69-72; Fàbregas (2014b), pàg. 46-51.
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La possibilitat de transportar el gas algerià a Europa va tenir prioritat, amb 

l’objectiu de portar-lo fins a Essen, a la conca del Ruhr, a Alemanya. En tres anys es 

van desenvolupar dues alternatives: un camí passava pel Marroc i l’estret de Gibral-

tar i, l’altre, amb un tram submarí Orà-Cartagena, arribava directament a Espanya. 

En qualsevol cas, el gasoducte havia de passar per Barcelona, Avinyó i Estrasburg. 

El traçat era d’uns 3.000 quilòmetres i el pressupost d’uns 30.000-35.000 milions 

de pessetes.

En aquest context, els esdeveniments es van accelerar i, el febrer de 1959, 

Maurice Lemaire, exministre de Reconstrucció Nacional de França i membre del 

Consell d’Europa, presentava a Espanya l’Eurofrigaz, com es va anomenar el pro-

jecte de gasoducte Algèria-Alemanya, i explicava l’extrema dependència exterior 

de l’energia a Europa i la manca d’una energia bàsica com el gas natural364. Para-

l·lelament, en els primers mesos de 1960, s’estava promovent un altre projecte per 

transportar gas natural liquat des d’Algèria al Regne Unit, amb la constitució de 

CAMEL (Compagnie Algérienne du méthane liquide), per construir una planta de 

liqüefacció de gas natural a Arzew, a la costa algeriana, que havia d’estar acabada 

el 1963. L’importador britànic era el British Gas Council.

El Banco Urquijo va aconseguir ser admès a l’ASSEMI el 27 de juny de 1960, 

designant com a representants Jaime Mac-Veigh Alfós i Pere Duran Farell. En 

aquells moments365, dins d’ASSEMI, ja existia un Comité Industriel Européen pour 

l’Utilisation du Gaz du Sahara, que impulsava simultàniament el projecte Eurofri-

gaz, de connexió Algèria-Alemanya a través d’Espanya, amb un tram submarí de 

Mostaganem a Cartagena; i, també, el projecte Tun-Ital-Afrigaz, per connectar Al-

ger via Tunísia amb Sicília i el sud d’Itàlia. El projecte Eurofrigaz s’estava dissenyant 

per transportar 10.000 milions de metres cúbics anuals, uns 1.000 dels quals es 

pensava que podien quedar-se en el mercat espanyol.

Catalana de Gas i Electricitat va començar a formar part del Comitè de Gas 

el mes de novembre de 1960 com a empresa gasista espanyola. En el Comitè ja 

participaven Rhurgas, Distrigaz, Societa’ Italiana del Metano (SOCIM), Montecatini 

i Gaz de France, amb les seves filials Comes i Semarel.

En definitiva, a partir de 1960, Catalana de Gas, a través del Banco Urquijo i de 

Pere Duran, participava en un dels clubs més exclusius d’Europa per avançar en 

la gasificació del continent amb gas algerià. Els horitzons de canvi i adaptació de 

364. Fàbregas (2017c), pàg. 9-10; Suárez Candeira (1988), pàg. 346.
365. AHFN.PD. ASSEMI.
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Catalana de Gas a les noves realitats arribaven. Duran s’apropava al gas i també 

als líders algerians, per exemple, Abdelaziz Bouteflika, amb els quals sempre man-

tindria una relació personal absolutament privilegiada de confiança i proximitat.

Els anys següents van ser molt complexos per a Algèria: la guerra d’allibera-

ment va empitjorar amb els greus successos protagonitzats pels pied noirs, el 

complot dels generals de 1961 a Alger, l’aparició de l’OAS, anys de lluites acarnis-

sades, terror i molt dolor. La situació no va trobar vies de solució fins que Charles 

de Gaulle va recuperar el poder a França, va crear la Cinquena República (1958) i 

va conduir la situació fins a la declaració d’independència d’Algèria el 1962. Però 

tot això va canviar dràsticament el marc de referència del gas algerià per uns anys.

Pere Duran i el pas del carbó a la nafta

Si en els anys quaranta i cinquanta l’èmfasi de Catalana de Gas s’havia centrat 

novament en l’electricitat, amb la creació i desenvolupament d’Hidroelèctrica de 

Catalunya als inicis dels anys seixanta, el foc d’atenció tornaria a passar al gas. La 

necessitat de modernització després de tants anys, l’aparició del butà com a nova 

competència, els inicis del gas natural a l’horitzó... tot aconsellava un gran canvi 

de rumb, d’adaptació, de creixement i desenvolupament. Per a Catalana de Gas la 

prioritat de les inversions tornava a ser el gas i les seves importants possibilitats de 

desenvolupament, i considerava subsidiàries les inversions en electricitat.

El nou salt cap endavant de Catalana de Gas era difícil que el pogués portar a 

terme Ricard Margarit. El director gerent portava pràcticament 30 anys en aquest 

càrrec i havia fet grans aportacions a la societat, però el futur seria diferent i, amb 

els seus 77 anys, era difícil que fos la persona del nou futur. També els bancs ha-

vien tingut friccions amb Margarit a HECSA, i el president, Joan Bertrand, havia 

hagut d’exercir el seu arbitratge per aconseguir suavitzar-los, com ja s’ha explicat.

La visió de Bertrand va ser la de posicionar Pere Duran Farell com a nou primer 

executiu de Catalana de Gas, el brillant enginyer de camins que havia construït les 

noves centrals d’HECSA, i que tenia només 40 anys. Ben relacionat amb el Banco 

Urquijo i amb el Banco Hispano Americano, amb un brillant pensament estratègic i 

anticipatiu, una gran capacitat de seducció personal366 i que, en aquells moments, 

era el conseller delegat d’HECSA.

366. Fàbregas (2014b), pàg. 52-56.
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El procés de canvi, plagat de complexitats, va durar uns mesos al llarg de 1961, 

però finalment Pere Duran Farell va ser nomenat conseller delegat de la societat, 

mentre Ricard Margarit era designat vicepresident sense feines executives. Margarit 

va recalcar en marxar que havia mantingut durant el seu llarg mandat «el caràcter 

industrial i independent de Catalana, sense mediatitzacions de cap classe, malgrat 

les nombroses dificultats que, per causes externes, ha passat la Companyia i desitjo 

expressar la meva confiança que aquest caràcter pugui mantenir-se, també, en el 

futur»367. S’hi mantingué l’especial èmfasi de l’activitat i la visió industrial i no finan-

cera de Margarit i la seva contínua defensa de la independència de la societat. Pro-

bablement, la seva visió de Pere Duran era més la d’un representant dels interessos 

dels bancs que la d’un verdader industrial. El temps no li donaria la raó.

La renovació de les fàbriques de gas de Barcelona plantejava la disjuntiva de si 

seguir amb el tradicional procés basat en el carbó o iniciar-ne decididament un de 

nou amb les últimes tecnologies disponibles a partir de combustibles líquids. Es 

va escollir aquest segon camí, i es va basar en les experiències fetes en la primera 

línia de producció d’Espanya a partir de productes procedents del petroli, feta a la 

fàbrica de Sant Martí el 1956 i utilitzant el cracking catalític de fuel. Amb tot això, 

es va desenvolupar un pla d’eliminació del carbó de les fàbriques de Barcelona: 

Barceloneta i Sant Martí. La fàbrica de l’Arenal ja s’havia clausurat el 1958.

Les noves fàbriques utilitzarien el cracking catalític de naftes lleugeres, amb 

línies de tecnologia francesa ONIA-GEGI, per a una producció global de 500.000 

metres cúbics/dia de gas de 4.200 calories, amb la previsió inicial que poguessin 

estar en servei a finals de 1962. Aquesta tecnologia transformava les fàbriques en 

plantes químiques, pràcticament automàtiques, funcionant a partir d’una matèria 

primera abundant, la nafta, una gasolina lleugera. El procés permetia una gran au-

tomatització i, per tant, uns requeriments molt reduïts de personal de producció. 

Així i tot, no s’obtenien subproductes que es poguessin monetitzar per millorar-ne 

el rendiment econòmic, com havia estat tradicionalment el cas del coc a les plan-

tes de carbó. També requerien inversions importants i era una tecnologia descone-

guda a Espanya. Tot i els riscos, el projecte es va posar en marxa i la nova fàbrica 

de Sant Martí va començar a funcionar el 1963 i la de la Barceloneta, el 1964368.

Amb aquests canvis, tota la zona costanera de Barcelona va deixar de rebre 

el trànsit constant de carbó. També van desaparèixer feines molt clàssiques, però 

367. AHFN.CGE. Consell d’Administración (27-03-1961).
368. Falgueras (1969), pàg. 63-65.
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molt dures, com la de fogoner. Es va passar de sistemes nascuts en el segle XIX, 

mantinguts més de cent anys, a la modernitat, que va comportar, no obstant això, 

uns programes importants de readequació del personal i reducció de plantilles, 

conduïts dins del context de programes d’aturada tecnològica.

El canvi no consistia només a modernitzar les fàbriques, sinó que era tot un 

programa d’actuacions per capturar les sinergies dels canvis i avançar en una 

cultura i uns sistemes d’empresa més competitius que permetessin la ràpida ren-

dibilitat de la important inversió feta a les fàbriques, afegint creixement i eficàcia 

en totes les actuacions.

La nova capacitat de les fàbriques permetia, per primera vegada en molts anys, 

créixer en vendes i clients, però per això era necessari desenvolupar la funció de 

màrqueting a l’organització. El màrqueting va aparèixer a Catalana de Gas uns 30 

anys abans que a les companyies elèctriques tradicionals, que no competien pel 

mercat. També es van promocionar nous usos del gas, principalment la calefacció. 

El procés d’eficiència en els costos i captura de sinergies va avançar el 1962 amb 

la instal·lació del primer ordinador a Espanya de la segona generació, un IBM 1401, 

que va permetre modernitzar els processos administratius existents i augmentar 

l’eficiència de la gestió.

La preparació del creixement futur va passar per l’adquisició de diferents fà-

briques i companyies de gas: la Unió Industrial de Vilanova i la Geltrú, J. Planas 

Robert de Sitges i la fàbrica de gas de Fecsa a Mataró l’any 1963, com també la 

fàbrica de gas de Manresa a Gas Mansana el 1964369. També la possibilitat que es 

fes un gasoducte per la costa mediterrània des d’Algèria va aconsellar prendre 

posicions, adquirint el paquet de control, el 1964, de la Compañía Española de 

Electricidad i Gas Lebon, que cotitzava en la Borsa de Barcelona i disposava d’ex-

plotacions a València, Múrcia, Màlaga, Granada, Cadis i Santander. També es van 

iniciar els estudis per fornir Espanya de gas natural, que ja es veia com la futura 

alternativa al gas de fàbrica (quadre 49).

En pocs mesos, Pere Duran va estructurar una nova organització i un nou 

equip directiu, i va plantejar i redirigir la major part dels temes difícils de la so-

cietat. La revolució i el canvi ja estaven en marxa, amb força i a alta velocitat; 

addicionalment, només calia aconseguir els resultats esperats. El 1965, la societat 

n’havia reconvertit les instal·lacions de producció, millorant-ne la qualitat del 

servei, iniciant la recerca de nous clients i, en termes de les actuals comunitats 

369. Sudrià i Aubanell (2017), pàg. 90-97, 103-112 i 127-129. 
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autònomes, ja era present a Catalunya, Andalusia, Cantàbria, Múrcia i Comunitat 

Valenciana. Creixement, adquisicions, sinergies: una nova i positiva dinàmica 

d’actuació.

Però els seixanta van ser anys difícils en l’aspecte econòmic; la sobreinversió 

feta, tant en l’actualització de les fàbriques com en la preparació de la futura in-

troducció del gas natural —tenint en compte els set anys de congelació per part 

de l’Administració dels preus de venda del gas (1962-1969) mentre la inflació era 

permanentment de dos dígits— va comportar tensions econòmiques i financeres 

que van provocar que, en el compte de resultats, el gas aportés pèrdues absolutes, 

només compensades amb l’arrendament que se seguia cobrant del patrimoni elèc-

tric. Les tensions van començar a minvar amb la implantació de les tarifes binòmi-

es el 1969, amb el desenvolupament i maduració del mercat a causa de les noves 

inversions, amb la introducció d’innovadores polítiques de màrqueting i publicitat, 

amb la creació de tarifes específiques de promoció de nous usos com la calefacció, 

a 2,60 ptes./m3, i amb l’entrada progressiva en el mercat industrial.

El final d’una època

El Pla de la Ribera (1966)
La reconversió industrial dels anys seixanta va permetre que les indústries que 

tenien terrenys importants a la franja costanera de Barcelona, entre la Barceloneta 

i Sant Adrià de Besòs, i la via del ferrocarril i el mar, es plantegessin una anàlisi de 

la situació i les possibilitats de desenvolupar una alternativa urbanística per als 

Quadre 49. Catalana de Gas i Electricitat. Estructura organitzativa (1961)

Nom Càrrec Estudis

Pere Duran Farell Conseller delegat Enginyer de Camins

Luis Marquet Torrents Director general Enginyer industrial

José M.ª Garriga Carbonell Cap Divisió Tècnica Enginyer industrial

José Cervera Bardera Cap Divisió Administrativa Intendent mercantil

José Formica Corsi-Hezode Cap Divisió Comercial Enginyer industrial

Francisco Falgueras Roca Cap Divisió StaÏ Enginyer industrial

Font: AHFN.CGE. Consell d’Administració (19-10-1961).
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importants terrenys d’ús industrial de la zona, per la qual cosa van constituir la 

societat La Ribera, S.A., el 1966370.

El 1963, els importants tallers de La Maquinista Terrestre i Marítima a la Bar-

celoneta havien tancat; les fàbriques de gas es modernitzaven i requerien menys 

espais i, a més a més, potser podrien ser eliminades si arribava el gas natural. Al 

mateix temps, Crédito & Docks estava reorientant les seves naus i magatzems.

La zona industrial de Poble Nou era antiquada i necessitava transformar-se; 

encara hi havia àrees importants de barraques, com el Somorrostro, i es preveia la 

futura remodelació de les infraestructures ferroviàries, amb el trasllat de l’estació 

terminal de Barcelona de l’Estació de França a l’Estació de Sants. Així mateix, la 

necessitat de construir la connexió amb la trama urbana de Barcelona dels ac-

cessos de les autopistes de peatge que s’estaven projectant incidia en el marc de 

referència.

L’objectiu de La Ribera, S.A. era obrir Barcelona al mar, eliminant barraques i fà-

briques obsoletes, i generant un nou urbanisme en aquells espais. Com a president 

de la societat va ser designat Pere Duran Farell i, com a cogerents, Miquel Roca 

Junyent i Narcís Serra. El projecte arquitectònic es va encarregar a Antonio Bonet, 

que havia treballat amb Josep Lluís Sert i Le Corbusier, i amb àmplia experiència 

a l’Argentina, on havia projectat tipus d’edificacions similars a les previstes, com 

l’edifici Terraza Palace, a Mar del Plata, actualment Monument Històric Nacional en 

aquell país.

Les reflexions que es van fer en la presentació del projecte van ser les se-

güents: «La realitat és que actualment Barcelona té aquella zona de cara al mar, 

transformada en sis quilòmetres de terreny sense valor, saturada de vies de fer-

rocarril, desballestadors, fums, roques i allotjaments envellits d’ínfima qualitat. 

Aquest fet ens ha portat a substituir la simple idea d’una revalorització d’aquells 

terrenys per la de promoure un gran pla de transformació d’aquella zona de Bar-

celona. És a dir, passar d’una obra a escala privada a una altra d’escala ciutadana. 

D’aquí ha nascut la idea de remodelar els sis quilòmetres de cara al mar, des del 

Port fins al riu Besòs»371.

Dos anys més tard, el 1968, l’Ajuntament en va aprovar el projecte, però la 

pressió dels veïns el va detenir indefinidament després d’una intensa lluita de cinc 

anys. Va caldre esperar fins als prolegòmens dels Jocs Olímpics de 1992 perquè 

370. Fàbregas (2014b), pàg. 70-72.
371. Promotors del Pla de la Ribera (1965).
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el projecte d’obrir Barcelona al mar pogués realitzar-se, això sí, no per iniciativa 

privada, sinó a partir de les expropiacions i transformació de l’ús dels terrenys fets 

sota la iniciativa pública municipal.

L’adéu als fanals de gas (1966)
La perspectiva de la modernitat, de l’avenç imparable de la tecnologia i del 

desenvolupament de la societat no han de fer oblidar altres elements, potser 

més en l’esfera de la intel·ligència emocional. Al llarg de l’any 1966 es van apagar 

els últims fanals de l’enllumenat públic de la ciutat, al passeig de la Bonanova. 

Només havien passat 124 anys des que es van encendre els primers fanals de gas 

a Santa Maria del Mar en un llunyà 1842, amb el primer gas produït a la fàbrica 

de la Barceloneta.

Una època acabava, la de l’enllumenat per gas, la de l’ús que va afavorir la cre-

ació d’indústria. Amb el temps, l’electricitat havia anat canviant les regles de joc en 

aquest terreny i el gas havia anat trobant nous usos: la cuina, l’aigua calenta o la 

calefacció. Quan arribés el gas natural també arribarien els usos industrials a gran 

escala i, després, la generació d’electricitat amb cicles combinats de gas natural.

Però cal recordar que, quan va començar el sector del gas, l’objectiu era acon-

seguir que la nit deixés de ser nit a voluntat del ciutadà, i això va produir un avenç 

de modernitat i de canvi sociològic rellevant per a la construcció de la ciutat i del 

seu futur.

Gairebé al mateix temps també va desaparèixer un dels barris marginals amb 

més dificultats de Barcelona, el Somorrostro, que s’estenia per la platja des de la 

Barceloneta fins al Bogatell, o dit d’una altra manera, des de la tàpia de la fàbrica 

de gas de la Barceloneta, de la Catalana, fins a la tàpia de la fàbrica de gas de 

l’Arenal, de Lebon. Era una zona de barraques sense cap servei que havia comen-

çat amb la immigració que es va produir amb la hiperactivitat de preparació de 

l’Exposició Universal de 1888. Es deia que hi va néixer la gran ballarina gitana Car-

men Amaya. El barri estava pràcticament a la platja, de manera que quan el mar 

s’embravia, més d’una vegada havien hagut de desallotjar veïns perquè no se’ls 

enduguessin les onades.

El barri va sobreviure des de l’últim quart del segle XIX fins al dia 25 de juny 

de 1966, en què, segons es diu, s’havien de fer unes maniobres navals a la platja 

que havia de contemplar el general Franco i, dies abans, el barri va ser desman-

tellat i eliminat. Encara quedaven unes 600 barraques, i els seus aproximadament 

3.000 habitants van ser traslladats a barracons mentre els construïen pisos al barri 
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de Sant Roc, a Badalona. Anys més tard, el 1969, l’Institut Municipal de l’Habitatge 

va construir el barri de la Mina, com a destinatari de persones erradicades de dife-

rents nuclis de barraques (Camp de la Bota, Pequín, la Perona, Somorrostro, Can 

Tunis i Montjuïc). Durant molts anys, qualsevol foto del Somorrostro mostrava els 

propers gasòmetres de les fàbriques de gas i gairebé qualsevol foto general de les 

fàbriques de gas mostrava les barraques del Somorrostro, un veïnatge real durant 

molt de temps. Tota una època s’anava acabant.

Els gasòmetres esfèrics d’Horta (1967)
Potser l’última actuació tècnica d’importància abans de l’arribada del gas natural 

va ser la construcció dels gasòmetres esfèrics d’Horta. Per subministrar el gas 

als clients no n’hi havia prou de tenir unes fàbriques importants, també s’havia 

de disposar d’unes xarxes que anessin creixent i que poguessin vehicular el gas 

necessari a les pressions oportunes per donar un servei de qualitat a la ciutat. Els 

increments de consum de gas havien estat espectaculars des de la posada en fun-

cionament de les noves fàbriques i el decidit estímul dels consums de calefacció. A 

l’hivern de 1967, en els dies punta, a temperatures iguals, la demanda havia crescut 

un 30¤% respecte a l’any anterior, mentre que el consum del conjunt de l’any 1968 

va créixer un 20¤% respecte a 1967.

Per tot això, i pensant ja en la pròxima arribada del gas natural, a finals dels 

anys seixanta es va decidir dotar Barcelona d’una nova xarxa de gas a mitja pres-

sió (4 bar), i se’n va iniciar la construcció per ajudar a igualar les pressions de 

servei a la ciutat i millorar el suport de les hores punta, agreujades en els darrers 

anys amb l’ús de la calefacció. Dins d’aquest context, es va planificar la construcció 

d’una estació gasomètrica a Horta, situada sobre la nova xarxa, en el quilòmetre 10 

de la carretera d’Horta a Cerdanyola, un punt crític de la xarxa, però també d’una 

gran visibilitat des de la ciutat per quedar en una zona a camp obert enmig de la 

muntanya, fet que va provocar alguns problemes amb la imatge ciutadana. Es van 

sol·licitar els permisos oportuns el març de 1967; es va construir la instal·lació, que 

incloïa dos gasòmetres esfèrics, i va començar a funcionar a finals de desembre 

del mateix any.

Els gasòmetres van estar en funcionament fins que la introducció definitiva del 

gas natural a la ciutat va permetre altres solucions tècniques. Tant el terreny, com 

les instal·lacions, ja fora de servei, van ser cedits a l’Ajuntament de Barcelona el 18 

de desembre de 1985, amb el conjunt d’actius transferits en la preparació dels Jocs 

Olímpics de 1992. Els gasòmetres van ser definitivament enderrocats l’any 1991.
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Les últimes fàbriques de gas (1842-1979)
Amb l’arribada del gas natural, s'acabava tota una època de la indústria del gas a 

Espanya; el futur seria d’una nova energia, el gas natural, per la qual ja no es ne-

cessitaven instal·lacions de fabricació ni de carbó ni de nafta. Es creia que, en pocs 

anys, el gas natural podria multiplicar de manera molt important la presència en el 

mercat del gas en competència amb les altres energies, i que a més a més podria fer 

arribar un combustible gasós de qualitat per canalització a molts punts d’Espanya, 

on no havien arribat mai les clàssiques fàbriques de gas, per diferents motius372 

(quadre 50).

372. Fàbregas (1969), pàg. 84-98.

Quadre 50. Fàbriques de gas existents a Espanya (1842-1979)

Comunitat autònoma 1842 1861 1901 1958 1969 1979

Catalunya 1 11 33 21 15 14

Andalusia — 4 15 6 3 3

Com. Valenciana — 1 8 2 1 1

Illes Balears — 1 6 3 1 1

Castella i Lleó — 1 3 1 1 1

Galícia — 1 3 1 — —

Múrcia — 1 3 2 1 1

Astúries — 1 2 2 2 2

País Basc — 1 2 2 2 2

Aragó — — 1 1 1 1

Cantàbria — 1 1 1 1 1

Castella-La Manxa — — 1 — — —

Com. Madrid — 1 1 1 1 1

Navarra — 1 1 — — —

La Rioja — — 1 — — —

Canàries — — — 1 1 —

Extremadura — — — — — —

TOTAL ESPANYA 1 25 81 44 30 28

Font: Fàbregas (1980), pàg. 7, 11-12; Sudrià (1983), pàg. 116-118; Fàbregas (2003), pàg. 109-112; Fàbregas (2017a), p. 40; 
AHPF.SCAG. A la Comissió de Pressupostos del Congrés (16-05-1898).
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Probablement pels diferents nivell de vida, poca urbanització i poca indús-

tria, i també un clima més suau i més hores de sol, la difusió de les fàbriques de 

gas a Espanya va ser mínima en les èpoques històriques en comparació amb la 

densitat del miler de fàbriques existent al Regne Unit i altres països. De les fà-

briques de gas del conjunt d’Espanya, pràcticament sempre la meitat van estar 

ubicades a Catalunya, seguida principalment d’Andalusia, Comunitat Valenciana 

i Illes Balears.

La necessitat de subministrament de carbó i les dificultats del transport intern 

configuraren un mapa amb poques fàbriques a l’interior de la península. També hi 

va tenir influència la presència (o no) d’emprenedors locals, o el gust dels estran-

gers per les capitals de província. Hi ha diferències significatives en la nacionalitat 

dels promotors de les fàbriques i empreses segons les zones d’Espanya. En el con-

junt de les fàbriques de gas promogudes durant els primers 20 anys de la indústria 

(1842-1861), en el cas de Catalunya, un 82¤% eren promotors locals, mentre que a la 

resta d’Espanya un 71¤% eren estrangers.

Pere Duran, nou president del Consell

En els anys seixanta, l’hora del gas natural havia arribat per a Europa, però sem-

blava que Espanya, com sempre, en quedaria al marge. En realitat, amb l’excepció 

de Catalunya, a Espanya, històricament, la difusió del gas manufacturat mai havia 

estat gaire important i, en els últims anys, el petroli, l’electricitat i el butà havien 

crescut d’una manera important, mentre moltes fàbriques de gas havien hagut de 

tancar les portes. Així i tot, l’oportunitat va arribar de la mà de Catalana de Gas i 

Electricitat, que a finals dels anys cinquanta ja havia començat a estudiar la possi-

bilitat de portar gas algerià a Espanya a través d’un gasoducte que es construiria 

a la costa mediterrània, i gràcies, també, a Pere Duran, autèntic executor de la 

introducció del gas natural al país.

L’any 1965 es va produir la defunció de Joan Bertrand Mata, president de Ca-

talana de Gas i Electricitat des de 1945, la persona que havia apropat la societat 

al Banco Urquijo, en el Consell d’Administració del qual figurava com a vocal, que 

havia liderat la creació d’Hidroelèctrica de Catalunya com a filial, i que, finalment, 

havia posat tota la seva confiança en Pere Duran, primer com a conseller delegat 

d’Hidroelèctrica de Catalunya i, posteriorment, de Catalana de Gas.
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En aquells anys, Pere Duran s’havia anat convertint en el factòtum de la in-

dústria de Catalunya373; la seva maduresa, la seva imaginació desbordant, la seva 

orientació a l’acció, la seva fortalesa personal que li permetia assumir riscos, i, 

per últim, però no menys important, la seva capacitat de lideratge per atraure i 

empènyer diferents col·lectius gràcies a la seva feina i a la seva capacitat personal 

de seducció, l’havien fet estar present en múltiples escenaris. No només en temes 

de gas i electricitat, sinó també en gran quantitat d’altres activitats; així, quan una 

empresa metal·lúrgica històrica com La Maquinista Terrestre i Marítima va tenir 

problemes, Duran va ser nomenat president executiu, tot i que l’empresa no tenia 

cap relació amb el gas ni l’electricitat, ja que es dedicava bàsicament a produir 

caps tractors per a ferrocarrils i motors dièsel per a vaixells.

Si el tema del dia era promocionar el Banc Industrial de Catalunya, Pere Duran 

hi era. Si s’havia de salvar una empresa de material elèctric per a l’automòbil i 

d’aparells d’aire condicionat, com Auto Electricidad, també hi era. Però si l’Ad-

ministració pensava com implantar les primeres autopistes a Espanya, Duran era 

nomenat gerent de la Comissió Promotora d’Autopistes, o si es tractava de moder-

nitzar Renfe, apareixia en el seu Consell d’Administració. Quedaven lluny els temps 

en què Duran experimentava amb la pluja artificial i escrivia articles de ciència i 

tecnologia a la revista del Col·legi d’Enginyers de Camins.

Duran havia demostrat la seva capacitat de relacionar-se amb els polítics i els 

banquers, com es desprenia de les seves relacions amb López Bravo i Juan Lladó, i el 

seu eventual coneixement del general Franco. Però també seria el primer empresari 

a Espanya que dialogaria amb les il·legals Comissions Obreres el 1967, en una etapa 

clarament predemocràtica. En aquells anys, tant per la seva posició a Catalana de 

Gas i Hidroelèctrica de Catalunya, com per la seva relació amb el Banco Urquijo i la 

seva profunda amistat amb el ministre d’Indústria, Gregorio López Bravo, o per la 

seva important xarxa de connexions, Pere Duran era el gran expert per resoldre els 

problemes de les empreses industrials i de les infraestructures del país.

En algun moment es va dir que el volien fer ministre, i era evident que havia 

construït una densa xarxa de relacions internacionals a través de l’ASSEMI, amb 

personalitats de diferents països, com Aurelio Peccei, el creador del Club de Roma, 

o líders del FLN algerià. Duran havia obtingut ja els seus primers reconeixements,

com la Gran Creu de l’Orde del Mèrit Civil l’1 d’octubre de 1964, o la Medalla de

Plata de la Província de Barcelona, concedida per la Diputació Provincial.

373. Fàbregas (2014b), pàg. 60-84.
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Havia arribat el moment del gran joc, i el primer moviment va ser que els 

accionistes de Catalana de Gas van decidir que el substitut de Joan Bertrand, 

com a president de la societat, seria Pere Duran, que va ser nomenat el mateix 

any 1965374. Això representava un canvi evident per a Duran, que passava a ser 

l’últim responsable del conglomerat que liderava Catalana de Gas, un dels més 

importants del país, i que evidentment tenia grans reptes en el futur gairebé im-

mediat: el gas natural i l’energia nuclear, temes en els quals podria desenvolupar 

tota la seva capacitat d’emprenedor àgil i amb força de creació i d’atracció, en 

definitiva, de lideratge, d’integració i d’orientació a resultats. Pere Duran va ser 

un dels primers casos a Espanya, si no el primer, de president d’una gran compa-

nyia que no formava part de la propietat del capital; al contrari, provenia del que 

John Kenneth Galbraith designaria com un dels vectors de desenvolupament dels 

temps moderns, la tecnoestructura375.

En poc temps el canvi va ser substancial. Catalana de Gas va crear Gas Natu-

ral, S.A. per portar aquesta energia a Espanya i el president en va ser Pere Duran; 

Hidroelèctrica de Catalunya es va unir amb altres elèctriques a HIFRENSA per fer 

la primera central nuclear de Catalunya; el president també en va ser Pere Duran. 

Així mateix, va ser designat membre del Consell d’Administració del Banco Urquijo 

el 1966 i, més endavant, del Consell de l’Hispano Americano. Quan l’Urquijo va 

crear l’any 1966 el primer fons d’inversió d’Espanya, NUVOFONDO —dins de les 

possibilitats de la Llei 2/1962 de 14 d’abril, sobre bases d’ordenació del crèdit i de 

la banca—, va designar com a gestora Gesfondo, S.A., el president de la qual va ser 

Duran Farell, i Ramon Trias Fargas, el conseller delegat.

Les principals inversions de l’Urquijo en gas i electricitat en l’època eren Cata-

lana de Gas i Electricitat, Unión Eléctrica Madrileña, Hidroelèctrica de Catalunya i 

Gas Madrid. Poc podia pensar-se en els anys seixanta que en els vuitanta l’Urquijo 

desapareixeria, que en els noranta Catalana de Gas i Gas Madrid es fusionarien i 

donarien pas a Gas Natural SDG i que, ja en el segle XXI, Gas Natural SDG i la con-

tinuadora d’Unión Eléctrica Madrileña, o sigui, Unión Fenosa, també es fusionarien 

i donarien lloc a Gas Natural Fenosa. La història deixa permanentment les seves 

petjades i obre nous camins.

Tot el temps que va ser president de Catalana de Gas, Pere Duran sempre va 

fer les juntes generals d’accionistes a Barcelona i en català, tant en l’època de 

374. Fàbregas (2014c), pàg. 46-47.
375. Galbraith va publicar les seves idees a El nou estat industrial, publicat als Estats Units el 1967.
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Franco com durant la democràcia; creia que era l’idioma d’ús habitual dels acci-

onistes i no va voler utilitzar-ne cap altre, independentment de les autoritats de 

les diferents èpoques. Catalana de Gas era, i Duran ho sabia perfectament, una 

empresa molt arrelada al país.

Duran tenia un altra característica que, a les juntes generals d’accionistes 

adquiria tot el seu valor: desenvolupava totes les seves intervencions sense llegir 

mai un text, ni unes quartilles ni uns apunts. Era una habilitat que impressionava 

perquè, si calia, recitava quantitats de números i xifres sense equivocar-se, és 

més, si s’equivocava se n’adonava i corregia sobre la marxa. La tècnica de Du-

ran era aprofitar la seva increïble memòria fotogràfica; si un altre li preparava el 

discurs, ell el transcrivia a mà, i quan el presentava, el deia com si el tingués al 

davant.

Pere Duran ho farà i ho serà tot en l’àmbit del gas; modernitzarà les instal·laci-

ons de carbó amb instal·lacions de nafta, portarà el gas natural a Espanya, iniciarà 

les relacions amb els països del Magreb, serà un president de consens entre Repsol 

i “la Caixa” en l’última època, etc. Cal recordar que el tram algerià del gasoducte 

Magreb-Europa va rebre el nom de gasoducte Pere Duran per part de les autori-

tats algerianes en reconeixement a la seva labor de tants anys i a la seva especial 

amistat amb el poble algerià.

L’oportunitat de Líbia: Gas Natural, S.A.

A mitjans dels seixanta, les possibilitats de portar gas d’Algèria a Espanya per 

gasoducte eren ja molt baixes. La independència del país el 1962, amb el canvi de 

prioritats polítiques que comportava i també l’avenç de les tècniques criogèni-

ques, allunyaven el projecte en el temps. En aquestes circumstàncies, Esso (actual 

Exxon) va descobrir gas natural al desert de Líbia i va dissenyar un projecte per 

portar-lo a la costa mediterrània amb un gasoducte i construir una planta de liqüe-

facció a Marsa-el-Brega, per posteriorment exportar-lo a Europa via metaner, amb 

dues terminals per a la recepció a Fos, a prop de Marsella, i a La Spezia, als afores 

de Gènova, per subministrar gas a França i Itàlia. Líbia, aleshores, estava governa-

da pel rei Idriss; el cop de Gaddafi no es produiria fins al 1969376.

376. Muhammad Idris al Senussi va ser rei de Líbia des de la descolonització posterior a la Segona Guerra Mundial fins a 
la presa del poder pel coronel Muamar al-Gaddafi el 1969.
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El projecte ja acordat va haver de reconsiderar-se per l’oposició del general 

De Gaulle pel fet que França tingués una dependència energètica, encara que fos 

petita, d’una empresa americana dins de la seva política de grandeur. Duran se’n 

va assabentar i va aconseguir amb gran habilitat i rapidesa que el projecte inclo-

gués Barcelona i, per tant, el subministrament a Espanya, com a substitució de la 

posició de França.

A Espanya, des del començament, en el tema del gas natural s’havien interessat 

Catalana de Gas, estranyament el Sindicat Nacional d’Aigua, Gas i Electricitat, sota 

l’àmbit del ministre José Solís, i l’Institut Nacional d’Indústria (INI), de Juan Antonio 

Suanzes, amb les seves conegudes tesis que tota la indústria pesada l’havia de fer 

l’Estat, tesis que havien dominat totalment l’època d’autarquia econòmica. També 

el Govern havia creat en el seu moment una Comissió Interministerial dirigida per 

Afers Exteriors, i fins i tot l’Exèrcit s’havia interessat pel tema després del conflicte 

de Suez, que havia generat problemes en el subministrament espanyol de petroli, 

preocupant des de la perspectiva de la defensa nacional.

Però després del Pla d’estabilització, dels inicials plans de desenvolupament, 

i del nomenament com a ministre d’Indústria de Gregorio López Bravo el 1962, 

l’orientació política havia començat a canviar cap a una més gran apertura de 

l’economia espanyola i una intervenció més àmplia de la iniciativa privada en tots 

els fronts377. La posició de Suanzes en aquest context es va anar agrejant pro-

gressivament, fins que va presentar la seva dimissió a Franco l’octubre de 1963, 

dimissió que, a diferència d’altres ocasions, li va ser acceptada immediatament. 

Va començar un canvi de línia política, i més concretament en el cas de l’ener-

gia, amb modificacions en la política de gas i les referents a l’energia nuclear i al 

petroli.

El 24 de novembre de 1964 Catalana de Gas i Electricitat va sol·licitar al Govern 

la concessió administrativa per a la recepció, emmagatzematge i regasificació de 

gas natural liquat i la seva distribució, utilització i venda, via la construcció d’una 

planta de regasificació al port de Barcelona. També va sol·licitar que es pogués 

transferir la concessió a una societat en la qual fos majoritària, i que s’autoritzessin 

les instal·lacions necessàries per separar del gas de Líbia el propà i el butà que 

portava associat i que s’havia de vendre al Monopoli378.

377. Suárez Candeira (1988), pàg. 354-356.
378. Fàbregas (2014b), pàg. 96-97; Ballestero (2017), pàg. 31-32. Per al conjunt de la història del gas natural a Espanya, 

vegeu el llibre d’Alfonso Ballestero, resultat d’una abundant consulta d’arxius i de multiplicitat d’entrevistes a prota-
gonistes, encara que, bàsicament, dels domiciliats a Madrid. 
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CAMPSA i Butano es van oposar de forma immediata perquè pensaven —in-

teressadament— que el gas natural era un producte del Monopoli de Petrolis, i 

com a tal no podia ser administrat per una empresa privada. També creien que el 

Ministeri d’Indústria no tenia competències per resoldre aquesta qüestió, sinó que 

havia d’autoritzar-ho el Govern. Un dels que va intentar ajudar en aquesta línia 

d’oposició va ser el subsecretari d’Hisenda de l’època, Luis Valero Bermejo, que 

apareixerà continuadament durant aquest període. Tot i així, i després d’un any i 

mig de tramitació, s’atorgà la concessió sol·licitada a Catalana de Gas el 10 de maig 

de 1966, per una Ordre del Ministeri d’Indústria379.

Com indica Ballestero: «Encara que pugui semblar que d’aquesta manera es 

posava fi al debat entre públic i privat en el sector del gas natural, la realitat era 

ben diferent. Els defensors de l’estatalització de l’activitat van mantenir obert el 

debat almenys una dècada més»380.

Mentre s’esperava la concessió administrativa, es va negociar l’oportú contrac-

te de subministrament amb Esso, per a l’adquisició de 1.300 milions de metres 

cúbics/any de gas de Líbia i amb una durada de quinze anys. El gas estaria com-

post bàsicament de metà (gas natural), que portaria associats uns 300 milions 

de metres cúbics l’any de propà i butà, que haurien de ser separats en arribar a 

la terminal del port de Barcelona. La signatura de l’acord es va fer a Nova York el 

9 de novembre de 1965, dia de la històrica apagada elèctrica que va deixar sense 

electricitat vuit estats de la costa est dels Estats Units. Potser el destí va voler fer 

la seva advertència sobre la fragilitat de les construccions humanes en contextos 

complexos, però l’únic que havia passat —segons les explicacions que es van do-

nar després— va ser una sobrecàrrega no absorbida adequadament pels relés de 

protecció de la subestació Clay, de les cascades del Niàgara.

Per desenvolupar el projecte, Catalana de Gas i Electricitat associada amb 

Esso, el Banco Hispano Americano, el Banco Urquijo i el Banco Popular Español 

van constituir, a Barcelona, el 1965, la societat Gas Natural, S.A. amb l’objectiu 

inicial d’importar el gas natural de Líbia, contractat amb Esso, i posteriorment el 

d’Algèria, i construir una planta de regasificació al port de Barcelona, i una xarxa 

de comercialització a la zona. Com a primer president va ser designat Pere Duran i, 

com a director general, Pere Grau Hoyos, tots dos procedents de Catalana de Gas.

Per a l’edificació de la planta, es van estudiar diverses ubicacions fins que, fi-

nalment, es va escollir el moll d’inflamables del port de Barcelona, on es va haver 

379. Fàbregas (2017c), pàg. 12-13.
380. Ballestero (2017), pàg. 37.
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d’aixecar en terreny guanyat al mar, complexitat addicional a la ja existent d’erigir, 

per primera vegada a Espanya, una planta que funcionava amb tecnologia criogè-

nica, amb la consegüent absorció de tecnologia punta. Així mateix, es va constituir 

entre Catalana de Gas i Electricitat i Marítima del Norte, la societat Naviera de 

Productos Licuados, S.A. (NAPROLI), per a la construcció del primer metaner es-

panyol, el Laietà, que va ser botat el 1968 i assignat al trànsit amb Líbia.

La inauguració de la planta amb la descàrrega del primer carregament es va 

fer el 1969; s’iniciava així la història del gas natural a Espanya, a la mateixa ciutat 

de Barcelona, on havia començat el gas de l’enllumenat feia molt temps, 127 anys 

abans. També s’iniciava el compte enrere per a les fàbriques de gas ciutat, en 

aquells moments produït a partir de nafta, fàbriques que ja no serien renovades al 

final de la seva vida útil.

Amb l’energia acabada d’arribar el sector del gas podia aspirar, donades les 

qualitats energètiques i mediambientals del producte, a tenir accés a un nou i im-

portant mercat: la indústria, la qual cosa permetria un creixement inusitat del sec-

tor. Es passava d’una etapa de creixement limitat per la capacitat de les fàbriques 

a una fase pràcticament sense límits, ja que, si es necessitava més gas, podien pro-

gramar-se més metaners. La qualitat del producte permetia, per primera vegada 

a Espanya, disposar d’un combustible que en una instal·lació de producció podia 

tocar el producte sense embrutar-lo com el fuel, i això obria insòlites possibilitats 

en sectors, com el de fabricació de ceràmica, per exemple.

Però també la dinàmica interna havia de canviar; el primer pas havia de ser l’inici 

de l’operació de canvi de gas ciutat a gas natural en l’àrea de Barcelona, amb una 

primera fase durant 1969-1972 i una segona fase en els anys 1985-1990. L’operació 

implicava una complexa logística, ja que havien d’adequar-se tots els injectors de 

tots els aparells d’utilització al nou gas, de més poder calorífic. S’havien d’aprendre 

noves tecnologies, la criogènica evidentment, però també com distribuir un gas sec, 

com transportar gas a pressions altes, com controlar una xarxa cada vegada més 

complexa. Havien de formar-se experts en combustió que poguessin ajudar les in-

dústries. Un tema no menor era com aprendre a treballar amb els americans d’Esso, 

que en els primers anys van aportar la seva experiència al projecte i un coneixement 

molt important de management modern aplicat amb naturalitat.

El projecte no podia ser més ambiciós; el gas de Líbia portava associada una 

part petita d’età, propà i butà, que havien de ser separats a la planta, i pels quals es 

va estudiar un possible desenvolupament gasoquímic i industrial, juntament amb 

socis tecnològics adequats en cada cas. I així es van dissenyar societats i projectes, 

entre d’altres, Etileno, S.A., per produir etilè a partir de l’età del gas de Líbia, que no 
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estava entre els productes del Monopoli; també Aquitania Ibérica, S.A., per, a partir 

de l’etilè, produir polipropilè, juntament amb la SNPA francesa (Société Nationale 

des Pétroles d’Aquitaine); Frigas, S.A., per aprofitar el fred del GNL, i Petrofibra, S.A., 

per produir fibres acríliques a partir del polipropilè. També es va constituir Terquimsa 

(Terminales Químicos, S.A.), per a l’emmagatzematge de productes químics al port 

de Barcelona, que va ser pràcticament l’única que es va posar en marxa realment i 

va actuar de manera continuada en els mercats. Per aquests plantejaments es va in-

tegrar un nou equip procedent de Derivados del Azufre, S.A., i dirigit per José Arbós 

Batista, amb persones com Gregorio Rivera, Joan Romagosa, Julio Torras o Carlos Pi.

En el moment de fixar la fiscalitat del gas natural, va tornar a aparèixer el sub-

secretari d’Hisenda, Luis Valero, que creia que el gas natural havia de pagar un 

cànon a la Renda de Petrolis i no tenir cap avantatge. No obstant això, Valero va 

ser destituït pel ministre d’Hisenda, Juan José Espinosa San Martín, el desembre 

de 1967. El gener de 1968 es va establir que el gas natural pagaria un 4,7¤% CIF port 

espanyol a la Renda de Petrolis381.

La planta de regasificació de Barcelona va iniciar la seva activitat industrial el 19 

de febrer de 1969, quan va descarregar el primer metaner; començava així l’era del 

gas natural a Espanya382. En molt poc temps, s’havia passat del gas de carbó, al gas 

de nafta, i havia arribat el gas natural, concretament en vuit anys des de l’arribada 

de Pere Duran al Consell de Catalana de Gas, fins a l’arribada del primer metaner a 

Espanya. Però en pocs mesos, el setembre de 1969, es produiria el cop d’Estat del 

coronel Muamar al-Gaddafi i s’entraria en un temps de clara incertesa política

D’altra banda, les llargues i pesades discussions amb diferents organismes de 

l’Administració, amb el Monopoli de Petrolis, amb CAMPSA, amb Butano, de si el gas 

natural era un producte del Monopoli, o quina fiscalitat se li havia d’assignar, etc., 

semblava que havien acabat amb la posada en funcionament de la planta, i més 

quan el juny de 1970, el mateix general Franco va inaugurar oficialment les instal·laci-

ons de Gas Natural, S.A. al port de Barcelona, al costat de Pere Duran. Així i tot, com 

veurem i com sempre passa, la història no havia acabat, la història continuava[...]

Malgrat tots els problemes i dificultats, gràcies a l’esforç de Catalana de Gas i 

Electricitat i del seu president, Pere Duran, a partir de 1969 i des de Barcelona, el 

381. Fàbregas (2017c), pàg. 13.
382. A Espanya existia una certa imatge que la indústria del gas natural a Europa estava bàsicament en mans de la iniciativa 

pública, i el cas d’Espanya amb Gas Natural, S.A. era estrany, ja que figurava en l’àmbit privat. Realment, la introducció
del gas natural a Europa va ser liderada per empreses privades com Shell i Exxon, a través de les seves participades 
Gasunie i Rhurgas actuant en els principals mercats. Cas apart eren França i el Regne Unit, amb els sectors del gas i 
de l’electricitat nacionalitzats després de la Segona Guerra Mundial, política a la qual Espanya havia renunciat en el 
seu moment.
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mercat energètic espanyol començava a disposar d’una de les energies de futur; 

s’havia produït el gran salt, Espanya ja no era tan estranya ni tan diferent d’Europa. 

Les possibilitats d’expansió i creixement eren rellevants des del moment en què 

ja no seria necessari que a cada municipi hi hagués una fàbrica de gas, sinó que 

aquest podria subministrar-se amb una extensió de gasoducte; s’apropaven, així, 

les possibilitats de servei i es reduïen els terminis de maduració de les inversions. 

S’introduïa, també, a l’àrea de Barcelona, una energia més neta que les existents, 

amb la consegüent millora de l’entorn mediambiental. Una vegada més, Catalana 

de Gas havia liderat el canvi tecnològic i introduït noves possibilitats en l’històric 

sector del gas, contribuint a transformar la societat.

El gas natural i els nostàlgics del Règim

El canvi de ministre d’Indústria i de president de l’INI el 1969, i la designació de 

José María López de Letona i Claudio Boada, respectivament, per substituir-los, 

alteraria la línia política establerta; es buscava donar més protagonisme a l’Ad-

ministració pública en el sector energètic, fet que va comportar que, mentre en 

els anys seixanta a Espanya s’havien adjudicat diverses refineries a la iniciativa 

privada, l’última, la de Catalunya, seria de l’INI. En l’àmbit del gas la nova línia va 

fer ressuscitar les postures dels qui creien que el gas natural era un producte del 

Monopoli de Petrolis i que havia de ser administrat per l’Estat.

Els paladins d’aquests posicionaments serien Luis Valero Bermejo i José García 

Hernández. A Valero ja l’hem vist actuar; en aquells moments era el president de 

la Refinería de Petróleos de Escombreras, S.A. (REPESA), després d’haver exercit 

diferents càrrecs a l’Administració pública del general Franco. També havia estat 

governador civil i cap provincial del Movimiento de Navarra, procurador en Corts 

per designació directa del cap de l’Estat i representant del grup falangista en la 

crisi del diari Madrid, i havia estat condecorat amb la Gran Creu de l’Orde Imperial 

del Jou i les Fletxes el 1968. Més endavant, tornaria a aparèixer com a president de 

l’Empresa Nacional del Gas i de Butano, i també en la transició com a estret col·la-

borador de José Antonio Girón de Velasco383.

José García Hernández era en aquells moments president de Butano, S.A., 

però provenia d’una llarga trajectòria en l’administració franquista; era advocat de 

l’Estat i havia estat governador civil i cap provincial del Movimiento, en aquest cas 

383. A qui va acompanyar com a secretari de la Confederación Nacional de Combatientes.
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de Lugo i de Las Palmas, i president de la Diputació de Guadalajara, procurador 

en Corts i director general de l’Administració local. Col·laborador de Camilo Alonso 

Vega i d’Arias Navarro, seria designat vicepresident primer del Govern en els ga-

binets de Carlos Arias en 1974-1975.

A principis dels anys setanta, Pere Duran estava a punt de culminar una molt 

llarga negociació amb Algèria per aconseguir per a Espanya un subministrament 

de gas algerià. La negociació amb interregnes de tot tipus s’havia desenvolupat 

pràcticament des de la independència del país el 1962. I si el 1966 semblava que 

s’havia arribat a un acord, el 1968 es trencaven les negociacions. La revolució a 

Líbia el 1969, amb la planta de Barcelona ja en operació comercial, havia afegit 

interès a les possibilitats d’Algèria com a subministrador alternatiu. I així, Pere 

Duran va tornar a obrir negociacions amb el país al llarg del mes de febrer 

de 1971, no ja com a Catalana de Gas, sinó com a Gas Natural, S.A. Les nego-

ciacions van culminar amb la signatura d’un acord de principis el 10 de febrer 

de 1972 a Alger, entre Pere Duran i Sid Ahmed Gozali, president director general 

de Sonatrach.

L’acord era per a l’adquisició de 232.000 milions de tèrmies384, començant el 1974 i 

acabant el 1991, amb un preu inicial de 46 centaus de dòlar per milió de BTU (British 

Thermal Unit) i amb un preu estimat el 1991 de 58,76 centaus. L’escalada de quanti-

tats, el build up, en milions de tèrmies, es va iniciar el 1974 amb 3.000 milions de tèr-

mies i va tocar sostre a partir de 1979 amb 15.000 milions de tèrmies/any fins al 1991, 

la clàusula take or pay inclosa, és a dir, el gas contractat s’havia de retirar, i si pel que 

fos no es pogués, per exemple per falta de desenvolupament del mercat, s’hauria de 

pagar igualment. El contracte definitiu es va subscriure el 14 d’abril de 1972, i incorpo-

rava una clàusula de rattrapage, que suavitzava el take or pay pel fet de permetre, si 

es produïen retards en les retirades, recuperar-los en un termini de temps determinat. 

El contracte es beneficiava d’un preu realment imbatible de 46 centaus de dòlar per 

milió de BTU, perquè se li assignaven els excedents d’un tren de liqüefacció que es 

construiria per un contracte d’exportació als Estats Units. Aprofitant la dimensió re-

duïda del mercat espanyol s’havia aconseguit comprar a preu marginal. El contracte 

amb la companyia espanyola era el tercer subscrit per Algèria, després dels de El Paso 

i Gaz de France.

384. La tèrmia és una unitat d’energia que durant molts anys es va utilitzar en la indústria de gas; és equivalent a 1.000 
kcal, a 1,163 kWh, o a 3967 BTU.
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Però mentre Duran arribava a acords amb Algèria, a Madrid avançava la nova 

línia política en el Ministeri d’Indústria. José García Hernández indicava que s’havia 

de desenvolupar la política de gas «sobre la base d’anar cap a una nacionalització 

del gas natural i, fonamentalment, que fos una empresa estatal la que realitzés la 

política energètica determinada pel Govern en el sector del gas»385, amb inten-

ció d’incloure el gas natural en el Monopoli de Petrolis i encarregar-ne la gestió 

a Butano, que se subrogaria en el que s’havia fet amb anterioritat, i seria el nou 

importador del gas a Espanya, encara que respectant l’activitat a la ciutat de Bar-

celona de Gas Natural, S.A., però sense possibilitats de creixement. En definitiva, la 

intervenció de l’Estat en el sector.

En la línia enunciada, Butano, que era propietat 50¤% de REPESA i 50¤% de 

CAMPSA386, va preparar fins i tot un avantprojecte per fer un gasoducte des 

d’Algèria, i va començar a realitzar gestions en aquell país, les autoritats del qual, 

que havien parlat amb Duran des de sempre, no entenien massa bé què estava 

passant. Sense un projecte europeu i amb un mercat espanyol no desenvolupat, 

l’alternativa d’un gasoducte només per a Espanya era realment impensable des 

d’una perspectiva econòmica i financera. Pere Duran i Luis Valero, president de 

REPESA, es van reunir el 10 de gener de 1972, però les perspectives estaven molt 

allunyades. Un tenia una visió mítica i mística de l’Estat, mentre que l’altre era un 

empresari pragmàtic obsessionat a fer coses, fer-les bé i construir elements de 

futur d’una forma eficaç. El diàleg era, com a mínim, difícil.

El moment de la màxima confrontació es va iniciar com a conseqüència d’una 

carta que José García Hernández, president de Butano, va enviar el 9 de febrer 

de 1972 al ministre d’Hisenda, Alberto Monreal, explicant-li una reunió amb el minis-

tre d’Indústria, López de Letona, sobre les relacions de Gas Natural, S.A. i Butano, 

S.A. A la carta García Hernández mostrava dubtes sobre la conducta del ministre 

d’Afers Exteriors, Gregorio López Bravo; indicava que «[...] no tenia cap recel pel que 

fa a la pulcritud de la conducta de l’actual equip en el Ministeri d’Indústria, si bé les 

meves reserves i pensaments eren molt diferents amb relació a una altra etapa»387. 

L’etapa actual d’Indústria era la de López de Letona; l’altra etapa, la de Gregorio 

López Bravo. També aprofitava en la seva argumentació la coincidència de l’estada a 

Alger de Duran per signar el contracte, i de López Bravo en visita oficial.

385. AHPF.VALERO. Informe de Butano, S.A. (24-02-1972) i Esborrany Decret llei pel qual es regula el règim dels gasos
combustibles de base hidrocarburada dins de l’àmbit del Monopolio de Petróleos (29-02-1972).

386. CAMPSA en aquesta època era de majoria privada, amb les accions en mans de bancs espanyols.
387. AHPF.VALERO. Carta de José García Hernández a Alberto Monreal Luque (09-02-1972); Ballestero (2017), pàg. 51-52.
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La reacció del Govern va ser fulminant; la Comissió Delegada del Govern per 

a Afers Econòmics, presidida pel general Franco i celebrada l’11 de febrer de 1972, 

només dos dies després de l’esmentada carta, va decidir la destitució de José 

García Hernández com a president de Butano, com també la de Luis Valero com 

a president de REPESA, que era l’altra persona obsessionada que el gas natural 

s’havia de nacionalitzar a Espanya, per reparar els errors de López Bravo en la seva 

època de ministre d’Indústria. En les seves explicacions a la carta, García Hernán-

dez va comentar que les seves reserves sobre López Bravo provenien de quan va 

atorgar la concessió el 1966 a Gas Natural, S.A. per desenvolupar el seu projecte, 

fet que, en la seva opinió, en cap cas s’hauria d’haver fet perquè el gas natural era 

un producte del Monopoli de Petrolis.

Tot i l’acord de la Comissió Delegada, i de pressions subsegüents de López 

de Letona, i fins de Luis Carrero Blanco, ni García Hernández ni Valero van dimitir 

dels seus càrrecs; van haver de ser separats, el primer, pel Consell d’Administració 

de Butano del 29 de febrer, i el segon, per la Junta General d’Accionistes de RE-

PESA celebrada el 5 de maig. Els enemics de Pere Duran eren personatges d’alta 

complexitat. Les dimissions forçades de García Hernández i Valero Bermejo per si 

mateixes no resolien el problema, potser sí les seves estridències més extremes, 

però amb un cost humà que més endavant tornaria a aparèixer.

La creació d’Enagás

El 6 de març de 1972 es va produir un desgraciat accident al carrer del Capitán Are-

nas, n. 57-59, de Barcelona, en el qual una explosió va demolir un edifici de nou plan-

tes, provocant la mort de 18 persones. L’explosió va ser atribuïda immediatament al 

gas natural, fet que va produir una lògica reacció a la premsa, però que va ser molt 

amplificada, com indica Francesc Cabana, en la premsa del Movimiento —La Prensa, 

Solidaridad Nacional, Hoja del Lunes—, provocant una autèntica campanya contra 

Catalana de Gas i Electricitat i Pere Duran. Posteriorment, tant el Col·legi Oficial 

d’Enginyers Industrials de Catalunya, com British Gas, van emetre sengles dictàmens 

que concloïen que l’explosió no va poder ser causada pel gas natural.

Però el moment de debilitat transitòria dels introductors del gas natural a 

Espanya va ser aprofitat amb eficàcia; només uns dies més tard, el 23 de març, 

el Govern, sorprenentment, aprovava un Decret pel qual s’encarregava a l’INI que 

constituís l’Empresa Nacional del Gas, S.A. (Enagás), amb la finalitat de ser l’instru-

ment de l’Estat en el sector del gas natural.
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L’empresa es va constituir el 13 de juliol de 1972, amb un capital de 100 milions 

de pessetes i un accionista únic, l’INI. Era una solució intermèdia; es creava un 

instrument de l’Estat, però sense incloure el gas natural en el Monopoli de Petrolis 

ni assignar cap funció a l’empresa Butano. La finalitat d’Enagás, segons el Decret, 

havia de consistir a ser l’instrument de l’Estat, per a l’adquisició de gas natural a 

l’interior del país o en els mercats exteriors, com també per a la importació, cons-

trucció i explotació de gasoductes, quan l’Estat decidís emprendre per si mateix 

aquestes operacions. I també, construir xarxes secundàries i la distribució i venda 

directa als consumidors, però només en cas de defecte de la iniciativa privada. Per 

a Catalana de Gas era una amenaça, però per a Valero-García Hernández era un 

moviment massa curt. La història prosseguia.

Cal observar que, si es creia que Enagás havia de fer coses importants amb el 

capital de 100 milions de pessetes que se li va assignar, difícilment podia plante-

jar-se seriosament objectius ambiciosos388. De fet, la situació financera d’Enagás 

durant molts dels seus primers anys d’existència va ser un dels seus greus proble-

mes; el llenguatge altisonant de l’Estat de voler fer, després no es concretava en 

el finançament adequat del seu instrument per fer-ho. Es van donar molts anys 

de pèrdues comptables d’Enagás, no per les seves activitats comercials, sinó pel 

pèssim finançament que li va atorgar el seu accionista únic, l’Estat. El llenguatge 

era una dimensió, però la realitat era una altra dimensió més contundent.

La nova societat Enagás va ser autoritzada pel Consell de Ministres, de 26 de 

juliol de 1973, per negociar amb Sonatrach un contracte de subministrament de 

gas natural d’Algèria de 4.500 milions de metres cúbics/any, durant 20 anys, i 

perquè invertís fins a 12.000 milions de pessetes en un termini de 4-5 anys per ins-

tal·lar una xarxa de gasoductes que unís Catalunya, València, el País Basc i Madrid, 

pressupost que incloïa la construcció de dos terminals de regasificació a València 

i el País Basc. Enagás també va participar el desembre de 1973 en la constitució 

de la societat SEGAMO (Société d’Études de Gazoduc de la Méditerranée Occi-

dentale), amb Gaz de France i Sonatrach, per estudiar la possibilitat de creuar el 

Mediterrani amb un gasoducte389.

388. A nivell comparatiu, el capital social de Catalana de Gas i Electricitat en el mateix any 1972 ascendia a 2.441 milions 
de pessetes, gairebé 25 vegades més.

389. L’equip de gestió d’aquell primer Enagás era bàsicament dels que en algun moment algú va anomenar la beautiful 
people: president, Rafael del Pino, propietari de Ferrovial; conseller delegat, Mariano Rubio, després governador del 
Banc d’Espanya, i director financer, Carlos Bustelo, posteriorment ministre d’Indústria. Tots ells emmarcats amb el
ministre d’Indústria, López de Letona, i el president de l’INI, Claudio Boada. Fàbregas (2017c), pàg. 15-16.
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Als pocs mesos de la posada en marxa d’Enagás, el 16 d’octubre de 1973, els 

països productors de petroli del golf Pèrsic reunits a Kuwait van decidir fixar el 

preu del cru en 3,7 dòlars/barril, una decisió que canviaria el món. Fins aleshores 

el petroli es mantenia en preus de l’ordre d’1 dòlar/barril, suaument descendents. 

En els moments actuals, que estem acostumats a preus d’entre 50 i 100 dòlars/

barril, probablement resulti complex explicar el canvi de circumstàncies que es va 

produir al món —ensurts, restriccions, embargaments, talls de subministrament, 

etc. Un any més tard, els preus estaven ja al nivell d’11 dòlars/barril.

La primera crisi de l’energia havia aparegut. Energia, ja era evident, que era 

vital per al funcionament de la societat moderna. Les seves conseqüències van 

afectar pràcticament tots els països en major o menor grau, i van produir un pro-

gressiu debilitament del sistema monetari internacional. A Espanya, els greus efec-

tes de l’anomenada crisi de l’energia van arribar amb el final del règim del general 

Franco i els seus efectes van ser apaivagats, o ocultats, com es prefereixi, durant 

els primers anys de la transició, fins que van aparèixer en tota la seva cruesa obli-

gant a actuar més durament per recuperar un camí de creixement i estabilitat en 

l’economia espanyola.

L’assassinat de Carrero Blanco

El 20 de desembre de 1973 es va produir un fet que va tenir un fort impacte en 

l’evolució de la realitat espanyola: l’assassinat de l’almirall Luis Carrero Blanco, 

víctima d’un atemptat d’ETA en un carrer de Madrid. I això va canviar la història. 

Carrero havia estat designat president del Govern l’11 de juny del mateix any, en 

un moviment d’una certa evolució del règim de Franco, que separava la presidèn-

cia del Govern de la suprema autoritat de l’Estat. Carrero havia estat l’escollit per 

Franco de la terna presentada pel Consell del Regne: Luis Carrero Blanco, Raimun-

do Fernández Cuesta i Manuel Fraga Iribarne. La desaparició de Carrero va posar 

el Règim a la defensiva, i així, la terna següent que va presentar el Consell del 

Regne va ser de persones molt properes i fidels: Carlos Arias Navarro, José Solís 

Ruiz i José García Hernández.

Carlos Arias, ministre de Governació amb Carrero, va ser l’escollit. José Solís ha-

via estat el ministre secretari general del Movimento des de sempre, fins que es va 

produir l’assumpte MATESA, que va provocar la seva destitució per part de Franco. 

Pel que fa a José García Hernández, era el mateix García Hernández que hem vist 
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actuar com a president de Butano, i que, per uns paràgrafs d’una carta al ministre 

d’Hisenda de l’època, havia estat destituït fulminantment. Una mala època.

Però, a més a més, quan Carlos Arias va formar Govern el 3 de gener de 1974390, 

va situar García Hernández com a vicepresident primer i ministre de Governació. 

La desaparició de Carrero va tenir com a conseqüència un enduriment de les 

posicions del Govern en relació amb el gas natural. García Hernández avançava 

posicions; després ho faria Luis Valero, però amb les seves idees de sempre, el gas 

havia d’estar en el Monopoli de Petrolis i tot ho havia de fer Butano. Catalana de 

Gas i Gas Natural, S.A. haurien d’assumir les complexes conseqüències i començar 

a construir noves realitats.

Una mostra de l’estil i el pensament és la carta que Luis Valero va enviar a 

Carlos Arias el 5 de gener de 1974391, només dos dies després de la seva presa de 

possessió, amb l’excusa d’una visita a Madrid d’una delegació de l’OPAEP (Orga-

nització de Països Àrabs Exportadors de Petroli). Les reflexions de Valero continu-

aven basades en els seus punts obsessius, és a dir, que tots els problemes venien 

de Gregorio López Bravo, Duran i els privats; la carta explicava que: «Després de 

l’arribada al Ministeri d’Indústria de Gregorio López Bravo, l’alliberament del sector 

produeix els efectes següents: Campsa s’ha de limitar només a la comercialització; 

les refineries poden ser de capital mixt [...]; el capital privat i, per descomptat, el 

bancari ha de venir al sector; els preus de l’energia industrial han de ser protegits 

(d’aquí el fenomenal augment del consum de fuel al que van les centrals elèctri-

ques, el ciment, les calefaccions, la indústria en general); s’ha de valorar la impor-

tància del monopoli fiscal, però no excessivament, el Ministeri d’Indústria és la clau 

per la política de l’energia».

I continuava: «Gregorio López Bravo la congela [es refereix a Butano]; des 

de 1966 tracta de llançar un altre gas, el gas natural, i estimula Pere Duran per-

què sigui l’instrument d’una política nova de gas; amb un gas que, per tenir 

origen petrolífer, està subjecte a monopoli. Però se salta totes les barreres i els 

homes que defensen la unitat de monopoli, d’utilització fins a les seves últimes 

possibilitats de l’empresa Butano, S.A., que està perfectament capacitada per 

introduir el gas natural a Espanya, i la garantia de l’Estat en les compres del 

gas en l’exterior, etc. [...], van ser destituïts dels seus càrrecs». I així fins a set 

pàgines. Aquesta carta a Carlos Arias, dos dies després de formar Govern, devia 

390. Fàbregas (2017c), pàg. 16-17.
391. AHPF.VALERO. Carta de Luis Valero Bermejo a Carlos Arias Navarro (05-01-1974).
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aconseguir el seu efecte, com es veurà per les actuacions realitzades en els me-

sos següents.

La nacionalització de la capçalera del sector del gas natural

La renovació del Govern posterior a l’assassinat de Carrero, amb Arias de president 

i García Hernández de vicepresident primer, també va donar lloc al canvi de López 

de Letona per Alfredo Santos Blanco a Indústria, que va implicar al mateix temps 

la substitució de Claudio Boada com a president de l’INI per Francisco Fernández 

Ordóñez, a partir de l’1 de febrer de 1974. Posteriorment, García Hernández va 

pressionar molt Fernández Ordóñez, fins que va aconseguir que col·loqués Luis 

Valero a Enagás i Butano; Rafael del Pino va dimitir, i amb ell van marxar Mariano 

Rubio i Carlos Bustelo. Entre juny i juliol d’aquell mateix any, Valero va ser nomenat 

formalment president d’Enagás i, també, de Butano. Després, ell mateix escriuria: 

«No vaig demanar el nomenament, però el vaig acceptar, sempre amb la condició 

que la fusió es faria [fusió d’Enagás i Butano], nacionalitzant el sector i tractant 

d’establir un statu quo satisfactori amb el grup català que, amb la protecció i estí-

mul de López Bravo, havia ocupat posicions monopolistes de fet en el mercat més 

important d’Espanya, i preparat per estendre’s a altres zones importants (Madrid, 

Saragossa, València, Sevilla, etc.) amb el suport de l’americana Esso, i debilitar el 

monopoli estatal dels hidrocarburs líquids»392.

Pere Duran, en veure l’evolució de l’entorn, i intentant salvar l’empresa base, 

Catalana de Gas, dos dies abans dels nomenaments de Valero ja havia establert 

un principi d’acord amb ell; es basava en un best eºort sobre una possible entrada 

d’Enagás a Gas Natural, S.A. amb un 25¤% i a CEGAS, amb un 50¤%, a canvi que 

Valero donés suport a l’expansió pel conjunt d’Espanya d’aquest conglomerat. En 

definitiva, tu entres a participar en la meva activitat de forma minoritària, però jo 

amb tu em puc expandir sense problemes per Espanya. Aquest acord de principis 

mai es va portar a la pràctica. En aquells moments, juliol de 1974, la premsa ja es-

peculava amb el futur, se sentien rumors de fusions, semblava clara la fusió d’En-

agás amb Butano, però també Feliciano Baratech escrivia a La Vanguardia sobre 

una possible fusió de Catalana de Gas, Gas Natural i CEGAS, per donar després 

entrada minoritària a Enagás-Butano.

392. AHPF.VALERO. Carta de Luis Valero Bermejo a Adolfo Suárez (13-09-1976). Luis Valero, en ser nomenat president 
d’Enagás, va designar com a conseller delegat Antonio Martínez Cattaneo. Ballestero (2017), pàg. 66.
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Al final, la política del sector del gas va provocar el Consell de Ministres cele-

brat a A Coruña el 30 d’agost. Casualment el Consell va estar presidit pel príncep 

d’Espanya a causa de les malalties del general Franco; en la sessió es va aprovar 

el document Ordenació del sector de combustibles gasosos, i es va acordar que 

es fusionarien Enagás i Butano, i que Enagás seria l’únic comprador de gas per a 

Espanya, segons va explicar Luis Atienza.

Tot canviava i, al mateix temps, tot s’accelerava. El 17 de novembre es va crear 

la Confederación Nacional de Excombatientes, i es va designar com a president 

José Antonio Girón de Velasco, l’exministre falangista de Franco, i com a secretari, 

Luis Valero Bermejo. De les paraules de Girón quan va assumir el càrrec extreiem: 

«El compromís d’aquesta hora resideix a evitar que es digui “Aquí no ha passat 

res”. Aquí han passat moltes coses i en passaran moltes més»393. Un missatge 

evidentment poc tranquil·litzador. L’arrel política, falangista i franquista de Luis 

Valero anava apareixent progressivament en els prolegòmens del canvi de règim, 

amb una intensitat creixent.

Un altre exemple del progressiu interès de l’Estat en el sector energètic es va 

poder veure quan el 28 de novembre de 1974 s’anunciava la concentració dels 

interessos de l’Estat en el sector amb la creació d’ENPETROL (Empresa Nacional 

de Petróleo, S.A.), per fusió de REPESA, ENCASO i ENTASA, és a dir, les refineries 

d’Escombreras, Puertollano i Tarragona. La participació de l’INI ascendiria al 71,7¤%, 

amb Chevron i Texaco com a socis minoritaris.

A finals de novembre, Luis Valero es va presentar a la premsa com a nou presi-

dent d’Enagás i Butano; estava realment pletòric. Va explicar que estava negociant 

subministraments amb Algèria i també amb Veneçuela, Nigèria i l’Iran; que la fusió 

d’Enagás amb Butano es faria en els primers mesos de 1975; que el gasoducte 

Barcelona¤-¤València¤-¤Bilbao estaria finalitzat el 1979; que Bilbao tindria una planta 

de regasificació el 1977, que a Madrid s’hi arribaria una mica més tard, i que també 

s’instal·larien plantes a Algesires i Palma de Mallorca. Amb el temps es veuria que 

pràcticament cap dels projectes enunciats es realitzaria en aquells moments. També 

va explicar que: «Les empreses catalanes (Catalana de Gas i Gas Natural, SA) han 

rendit un bon servei al país, servei que seguiran oferint. La participació que Enagás, 

segurament, hi prendrà serà, en tot cas, minoritària»394. El món ja era un altre món.

Finalment, el desembre de 1974, i vista la situació, a Pere Duran no li va quedar 

més remei que adaptar-se a la realitat i pactar; va rebutjar l’entrada de l’Estat en 

393. El Alcázar, 17 de novembre de 1974.
394. La Vanguardia, 29 de novembre de 1974.
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les seves empreses, va preferir pactar la venda dels actius a l’Estat a través de 

l’Enagás de Luis Valero. Duran ho va explicar més endavant de la manera següent: 

«Durant una llarga reunió a Barcelona, el nou president d’Enagás i jo ens vam co-

municar, amb clara contundència i amb exquisida cordialitat i respecte personal, 

els nostres criteris respectius i punts de vista absolutament oposats. Però en el 

marc d’una situació política inflexible, sense pal·liatius de cap classe, en la qual a la 

raó industrial i a la força moral de tota una història se’ls oposava implacablement 

la raó d’Estat; vaig haver d’acceptar, en últim terme i per pur pragmatisme i instint 

de conservació o de supervivència, la cessió a Enagás de la planta de Barcelona i 

dels contractes de Líbia i d’Algèria. Gas Natural, S.A. va cedir, doncs, a Enagás la 

planta i els contractes, i a Catalana de Gas, la xarxa de distribució industrial»395.

Es va obrir una negociació de detall que duraria dotze mesos396. Es va acordar 

que Gas Natural, S.A. traspassaria a Enagás els contractes de subministrament de 

Líbia i Algèria, i la planta de regasificació de Barcelona, per un import de 2.900 mi-

lions de pessetes, a pagar 1.504 al comptat i la resta en 2 anys en dos terminis de 

700 milions de pessetes cadascun, i que traspassaria a Catalana de Gas i Electrici-

tat els clients industrials i la xarxa de transport i distribució que els alimentava, per 

un import de 2.400 milions de pessetes a pagar en 15 anys. A més a més, Catalana 

de Gas compraria el gas natural que necessités a Enagás, per via d’un contracte 

de subministrament que es definiria més endavant. Els acords es van signar l’1 de 

desembre de 1975 a la seu social de Catalana de Gas i Electricitat, a Barcelona397. 

Coses del destí: feia 17 dies que s’havia atorgat a Enagás la concessió administra-

tiva per a la construcció de la Xarxa Nacional de Gasoductes, i feia deu dies que 

havia mort el general Franco. Començava una altra etapa de la història.

Des de la seva creació el 1972, Enagás encara no havia subministrat ni un metre 

cúbic de gas, fins que a finals de 1975 va adquirir els actius i contractes de Gas Na-

tural, S.A. No obstant això, l’endemà el seu únic client era Catalana de Gas, que li 

comprava el gas i el subministrava als seus clients industrials, i a Térmicas del Besós, 

que era una subsidiària d’Hidroelèctrica de Catalunya, per a la seva central a Sant 

Adrià. Al llarg de 1975, Enagás havia rebut autorització del Govern per construir 880 

395. Fàbregas (2001), pàg. 76.
396. En aquesta negociació vaig coincidir per primera vegada amb Antonio Téllez de Peralta, llavors director de Planificació 

d’Enagás, i posteriorment conseller delegat de Gas Natural SDG.
397. Enagás va construir l’explicació que l’operació era necessària per la precarietat de la situació de Gas Natural, S.A., 

que serviria per intentar obviar la imatge de moviment evident cap a la centralització i la estatalització del sector del 
gas natural de les operacions dissenyades. Ballestero (2017), pàg. 80.
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quilòmetres de gasoducte, però continuava amb el seu ínfim capital de 100 milions 

de pessetes, en definitiva, discursos grandiloqüents, posicions de gran duresa, però, 

després, empreses impossibles a través d’un finançament inadequat.

La situació darrere aquest important canvi de papers va deixar una Enagás 

com a capçalera del sector, i una Catalana de Gas i Electricitat que, al seu tradici-

onal mercat domèstic i comercial, afegia el mercat industrial, amb una orientació 

més de downstream. Però també un Gas Natural, S.A. que tenia diners a caixa i 

que s’havia de reorientar en una nova direcció, i que s’acabaria transformant en 

Corporació Industrial Catalana. Luis Valero va aconseguir expropiar a Pere Duran i 

ser la capçalera del gas, però la seva gran obsessió, la fusió d’Enagás i Butano, no 

va aconseguir dur-la a terme, tot i haver-la aprovat un Consell de Ministres.

La regulació del Ter, la nuclear de Vandellòs i la refineria 
de Tarragona

La dècada dels seixanta i els primers setanta, tot i ser anys de canvis transcendents 

en el sector del gas i que n’orientaran el futur, amb innovacions i lluites polítiques de 

tota mena, són també uns anys en què Catalana de Gas i Electricitat va ser present 

des de diferents plantejaments en el desenvolupament d’altres sectors energètics a 

Catalunya. Va participar en els prolegòmens del concurs de la refineria de Catalunya, 

va continuar amb les inversions en electricitat hidràulica i tèrmica, i va col·laborar en 

la construcció del projecte de la primera central nuclear de Catalunya.

La regulació del riu Ter i Térmicas del Besós, S.A. (1962-1967)
La companyia elèctrica del grup, Hidroelèctrica de Catalunya (HECSA), després de 

construir les centrals en el riu Noguera Pallaresa en els anys cinquanta, es va orien-

tar a l’aprofitament de les concessions en la conca del Ter, provinents de Salts del 

Ter, S.A., amb les tres centrals de El Pasteral (1962), Sau (1963) i Susqueda (1967), 

que havien d’aportar 180.000¤CV a la societat, aconseguint la regulació del riu Ter 

en una zona propera a Girona.

La modernització de les instal·lacions també va avançar amb l’inici de la subs-

titució de la xarxa de distribució en corrent contínua de Barcelona per corrent al-

terna, procés iniciat el 1963, que va fer que quedés fora de servei la part dedicada 

a la conversió de la central Vilanova, la xemeneia de la qual ja s’havia enderrocat 

dos anys abans. La dinàmica dels fets i la important activitat desenvolupada per 
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HECSA van comportar un canvi del pes relatiu amb la Companyia de Fluid Elèctric, 

per la qual cosa, finalment, el 1965, aquesta última va ser absorbida per la primera, 

i HECSA es va subrogar en l’històric contracte d’arrendament del patrimoni elèctric 

de Catalana de Gas i Electricitat a la Companyia de Fluid Elèctric.

En els anys seixanta, els paràmetres del món energètic havien canviat, i si fins 

en aquell moment s’havia produït el gas amb carbó, ara s’havia passat a les naftes, 

destil·lat lleuger del petroli. En el cas de l’electricitat, l’electricitat tèrmica, també 

històricament produïda amb carbó, estava agafant el mateix camí del canvi a pe-

troli, en aquest cas un destil·lat pesat, el fuel, i també al gas natural, molt menys 

contaminant.

En aquest context, la central de Sant Adrià, construïda el 1917 i alimentada amb 

carbó, va ser enderrocada el 1966, després de pràcticament 50 anys de servei, i en 

la seva mateixa ubicació es va començar la construcció d’una nova central tèrmica, 

50/50 entre Hidroelèctrica de Catalunya i ENHER, que es va anomenar Besòs I, i 

que va ser inaugurada el desembre de 1967, amb una potència de 150¤MW. Aquesta 

línia de col·laboració va continuar el 1968, amb la constitució 50/50 de la societat 

Térmicas del Besós, S.A. (TERBESA), per HECSA i ENHER, amb un capital social 

de 850 milions de pessetes, per administrar Besòs I i desenvolupar nous projectes, 

com la construcció d’un segon grup a la central, anomenat Besòs II, inaugurat 

el 1972, i posteriorment una altra central a Cubelles.

Aquestes centrals van ser dissenyades per cremar fuel o gas natural, com-

bustible pel qual durant aquells mateixos anys s’estava construint la planta de 

regasificació a la zona franca del port de Barcelona. Van ser les primeres centrals 

elèctriques a Espanya que van produir electricitat a partir de gas natural; van inici-

ar el seu consum el 1969. Així i tot, a causa del retard en el desenvolupament de les 

infraestructures del gas a Espanya, també van ser les úniques centrals alimentades 

amb gas natural fins al 1979.

El progressiu dimensionament d’HECSA i les possibilitats de creixement de 

Catalana de Gas i Electricitat en el sector gas, amb la introducció del gas natural, 

van produir una progressiva desinversió de la participació a HECSA que posseïa 

Catalana de Gas. En la mateixa línia de desvinculació de l’electricitat es va produir 

l’alienació del patrimoni elèctric de Catalana que tenia arrendat, adquirint HECSA 

el 1976, tots els actius elèctrics tant de Catalana, com de les seves filials Eléctrica 

del Cinca i L’Energia, amb l’única excepció del salt i central Hidroelèctrica de El 

Run, a Seira. Entre els actius hi havia, evidentment, la central Vilanova, l’edifici del 

carrer dels Arcs, n. 10, i la central tèrmica de Sant Adrià.
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Amb totes aquestes reestructuracions, l’immoble de la central Vilanova havia 

deixat de tenir l’ús industrial per al qual s’havia construït, i HECSA va decidir fer un 

curós procés de restauració de l’edifici de Pere Falqués i reconvertir-lo a oficines 

comercials de la societat. Va encarregar el projecte a l’enginyer Antoni Torra, que 

va fer una feina important mantenint la grua pont, els quadres de comandament 

i control, com també els elements decoratius de ferro forjat en un edifici en ple 

centre de Barcelona.

Pel que fa a l’aspecte societari, Pere Duran havia substituït Ricard Margarit en la 

presidència d’HECSA el 1968, i pràcticament va passar a ser l’únic nexe entre Cata-

lana de Gas i HECSA després de la venda del patrimoni elèctric el 1976, juntament 

amb un grup de membres compartits dels respectius consells d’Administració. És 

una època molt gasista de Catalana de Gas, molt allunyada de l’electricitat.

Vandellòs, la primera central nuclear de Catalunya (1966-1972)
L’energia nuclear a Espanya es va orientar inicialment al desenvolupament autò-

nom d’algun reactor experimental en la línia de l’autarquia econòmica, fins que 

amb Gregorio López Bravo en el Ministeri d’Indústria es va aprovar el 1964 la Llei 

sobre energia nuclear, per fomentar bàsicament el desenvolupament de les apli-

cacions pacífiques de l’energia nuclear i regular els elements bàsics de seguretat 

i protecció. També es va modernitzar i es van donar noves funcions a la Junta 

d’Energia Nuclear (JEN) com a organisme que devia tutelar el sector. Pere Duran 

va ser designat membre de la JEN en aquells moments.

Els primers projectes a Espanya van escollir les tecnologies d’urani enriquit. 

És el cas de la central d’Unión Eléctrica Madrileña (UEM), a Zorita (Guadalajara), 

sobre el riu Tajo, coneguda com a central José Cabrera, amb tecnologia de Wes-

tinghouse d’aigua a pressió. Es va dissenyar una central de 160¤MW de potència 

que es va construir en el període 1965-1968, i que va estar en funcionament fins a 

2006. Va ser la primera central nuclear d’ús comercial que va funcionar a Espanya.

La segona va ser la central de Santa María de Garoña (Burgos), sobre el riu 

Ebre, promoguda per Nuclenor (Iberduero i Electra de Viesgo), que va escollir la 

tecnologia de General Electric d’aigua en ebullició. La central es va construir amb 

466¤MW de potència en els anys 1966-1971, i es va mantenir en funcionament fins a 

desembre de 2012. Va ser la segona central nuclear d’ús comercial que va funcio-

nar a Espanya.

Però faltava la tecnologia de l’urani natural, en la qual es van posar expectati-

ves, vist des d’Espanya, perquè el país, per una part, tenia mines d’urani, i per una 
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altra, no disposava de gaires divises per pagar processos d’enriquiment, i tampoc 

desitjava crear una dependència política en aquells moments.

Charles de Gaulle, amb la seva obsessió de no dependre dels Estats Units, 

havia aconseguit que es desenvolupés a França la tecnologia de l’urani natural, i 

necessitava, per difondre la seva tecnologia, que algun tercer país es decidís a uti-

litzar-la. En aquest context, França va proposar a Espanya la construcció conjunta 

d’una central nuclear basada en aquesta tecnologia a Catalunya, tant per la seva 

proximitat a la frontera francesa, com pel seu elevat consum energètic; així, l’octu-

bre de 1964 es va constituir un grup de treball conjunt per estudiar-ne la viabilitat, 

presidit per Pere Duran, com a representant d’HECSA.

Els treballs del grup van durar aproximadament un any; a través de comissions 

especialitzades van estudiar-ne els emplaçaments, els costos, l’absorció de l’ener-

gia produïda, la utilització de l’urani espanyol, etc., per al desenvolupament final 

del pla de viabilitat de la central. La decisió sobre la ubicació va situar la nova cen-

tral a Vandellòs, en una zona situada entre l’Hospitalet de l’Infant i l’Ametlla de Mar, 

que oferia les millors condicions a causa de la seva estructura geològica, la facilitat 

d’aprofitar l’aigua del mar per a la refrigeració i la distància als nuclis habitats.

El tema de la inversió i els costos també tenien una importància rellevant; la 

tecnologia francesa era més cara d’inversió que l’americana, encara que més bara-

ta d’operació, perquè no havia de passar pel procés d’enriquiment de l’urani, que 

era car i que, a més a més, creava dependència, normalment dels Estats Units. Així 

i tot, les excepcionals condicions de finançament que oferien els francesos van 

aconseguir igualar els costos per quilovat produït.

Per a la realització de la central, es va constituir la societat HIFRENSA (Hispano 

Francesa de Energía Nuclear, S.A.) el 16 de novembre de 1966, amb un capital de 

1.000 milions de pessetes. Els accionistes eren Électricité de France (EDF) (25¤%), 

FECSA (25¤%), HECSA (25¤%) i ENHER (25¤%), i es va designar Pere Duran com a 

president. Les obres van començar el 1966, van acabar el 1972, i la central es va 

acoblar al sistema el dia 6 de maig de 1972, amb la denominació de Vandellòs I. Era 

la primera central nuclear de Catalunya i, en aquells moments, la més gran de les 

tres existents a Espanya per la potència instal·lada.

Però la dimensió dels temes elèctrics seguia sent molt gran, i si el maig de 1972 

es connectava Vandellòs I amb 480¤MW, a l’agost es connectaria a la xarxa el 

segon grup de TERBESA, de 300¤MW a Barcelona; s’havia aconseguit l’autorit-

zació per a 500¤MW addicionals, que es van instal·lar a Cubelles, i a més, s’havia 

entrat en un 15¤% de participació en la construcció de la central nuclear d’Ascó 2 

280 1955-1975



(Tarragona), d’uns 1.000¤MW. La carrera de la potència elèctrica havia començat, 

les seves conseqüències es veurien més endavant.

El concurs de la refineria de Tarragona (1969)
A començaments dels anys seixanta a Espanya hi havia dues refineries de petroli, 

una de pública, de REPESA, a Cartagena, i una altra de privada, fora de l’àmbit 

del Monopoli, la de la Compañía Española de Petróleos, a Tenerife. El desenvolu-

pisme espanyol i la progressiva penetració del petroli van conduir a l’adjudicació 

de noves refineries a A Coruña, Puertollano, Algesires, Castelló de la Plana, Huelva 

i Bilbao, amb una major part d’interessos privats, tret de Puertollano. On no hi 

havia refineria era a Catalunya, contra tota lògica, ja que era on es donava, amb 

diferència, la principal demanda de productes petrolífers d’Espanya. El 1968 i 1969 

el Servei d’Estudis del Banco Urquijo va desenvolupar un profund treball sobre el 

tema en el qual demostrava la necessitat de l’equipament a Catalunya, estudi en el 

qual van participar Pere Duran i Catalana de Gas. Com a conseqüència d’aquests 

moviments, el 22 de juliol de 1969 el Govern va decidir que es permetria una nova 

refineria i que estaria situada a Tarragona.

Catalana de Gas havia iniciat relacions amb Shell per a la participació conjunta 

en Industrias Químicas Asociadas, S.A. (IQA), a Tarragona, que produïa etilè a 

partir de nafta, en els moments en què Catalana explorava la possibilitat de fer 

un desenvolupament gasoquímic amb l’età provinent del gas natural de Líbia. 

L’aproximació va provocar que, quan es va plantejar el tema de la possible refineria 

a Catalunya, Shell i Catalana de Gas van anunciar, el març de 1970, que es presen-

tarien junts a la licitació i liderarien el corresponent consorci. Catalana de Gas en 

aquells moments ja era sòcia d’Esso a Gas Natural, S.A., i una aliança amb Shell en 

l’àmbit del petroli tancava un posicionament realment important. Shell i Esso eren 

les primeres companyies de gas i petroli del món en aquells moments.

No obstant això, la il·lusió va durar poc temps, perquè quan el Govern va con-

vocar el concurs, amb López de Letona a Indústria, va decidir canviar les regles 

del joc i va establir que la refineria de Catalunya seria de majoria pública d’acord 

amb l’interès nacional398. Per què la refineria de Bilbao podia ser privada i la de 

Tarragona havia de ser pública, realment és difícil d’entendre, o de poder explicar. 

Les noves regles van acabar amb l’interès tant de Catalana de Gas com de Shell 

d’estar en el projecte.

398. Fàbregas (2014b), pàg. 115-120.
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1975-1990
La transició política  
a la democràcia



La desaparició de Franco i l’adveniment de la democràcia a través del procés 
de transició política va produir grans canvis per anar transformant Espanya 
en un país democràtic després de tants anys. Això va produir situacions ben 
diferents en personatges com Luis Valero, que va desaparèixer, o Pere Du-

ran, a qui tothom veia com a candidat ideal per a un càrrec públic.
La crisi econòmica, embassada des de la primera crisi de l’energia, apareixeria i 

serien necessaris grans esforços i grans sacrificis per avançar en la construcció de 
nous horitzons, des d’una competitivitat més gran i una, també, més gran eficàcia 
en el context internacional.

La transició a la democràcia va portar nous elements en els entorns polítics 
espanyols. Dos vectors van ser especialment importants: la posada en marxa de 
l’anomenat Estat de les Autonomies i el pensament que algun dia Espanya, l’Es-
panya democràtica, s’incorporaria al mercat comú europeu, el que ara anomenem 
Unió Europea i que en aquella època es deia Comunitat Econòmica Europea (CEE). 
Un dels problemes era que no hi havia ni estadístiques, ni feines ni estudis des 
d’una perspectiva autonòmica, tampoc en el cas del context energètic. Faltaven 
polítiques i línies d’actuació. No existien les corresponents anàlisis de l’impacte i 
de les conseqüències d’una adhesió a Europa, i el consegüent disseny de les políti-
ques necessàries. En el mateix moment, i en un context polític poc conegut, l’Estat 
espanyol havia de cedir competències cap a les autonomies i cap a Brussel·les399.

La compressió de les dates va ser innegable; es pot recordar, com a exemple, 
que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es va aprovar el 1979, amb la posada en 
marxa del primer Govern de la Generalitat de Catalunya el 1980, i només cinc anys 
més tard, el 12 de juny de 1985, es ratificava el tractat d’adhesió a la CEE, per a la 
seva entrada en vigor l’any 1986. En pocs anys, un canvi mai vist, de paradigmes i 
d’entorns.

Enagás i l’entorn democràtic

En els primers anys d’activitat operativa de l’Empresa Nacional del Gas400, ja 
propietària de la planta de Barcelona i dels contractes de Líbia i Algèria, es va 

399. La situació descrita va donar lloc, en els primers anys vuitanta, a nombrosos treballs, estudis i activitats, com els que 
es relacionen a continuació, a títol d’exemple, en els quals va participar l’autor, i que figuren a la bibliografia: I Jornadas 
de Estudios Socioeconómicos de las Comunidades Autónomas, que va organitzar la Junta d’Andalusia (1980), o les 
jornades d’Estudis i propostes tècniques per al desenvolupament de la política tecnològica i energètica del Govern de 
la Generalitat (1982), també el Llibre Blanc sobre la repercussió econòmica a Catalunya de l’entrada de Espanya a les 
Comunitats Econòmiques Europees (1982), o la ponència «Un ensayo de estructura energética comparada: Espanya 
i la CEE», en la VII Asamblea Técnica del Gas (1981). 

400. Fàbregas (2017c), pàg. 17-19.
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renegociar el contracte amb Algèria: es va passar d’1 bcm a 4,5 bcm401, i el preu, 

aproximadament, de 0,42 centaus de dòlar per milió de BTU (British Thermal Unit) 

a 1,30 dòlars per milió de BTU, pensant en una importantíssima expansió del gas 

natural a Espanya, per a la qual cosa, però, calien gasoductes que apropessin el 

producte al mercat i clients disposats a consumir-lo. La variació de preu entre 

els dos contractes es devia al volum sol·licitat; el contracte existent aprofitava els 

excedents de línies de liqüefacció construïdes per a l’exportació a altres països, 

mentre que, amb l’augment del volum requerit per Enagás, devia suportar tots els 

costos d’una línia de liqüefacció dedicada.

El 1978, Enagás pràcticament només tenia dos clients, Catalana de Gas i Tér-

micas del Besós; havia iniciat el 1976 la construcció d’un gasoducte per la vall de 

l’Ebre per connectar Barcelona amb el País Basc que hauria d’estar acabat el 1978, 

i que aquell any només estava construït en un 60¤%.

D’altra banda, el finançament d’Enagás per part de l’Estat tots aquests anys va 

ser bastant deficient, ja que es trobava en una situació permanent de manca de 

recursos per realitzar les seves activitats d’inversió i creixement, quan no en situ-

acions de fallida tècnica, només mantinguda per la garantia de l’Estat. En aquests 

anys, Enagás va arribar a presentar amb un capital social de 100 milions de pesse-

tes endeutaments superiors als 30.000 milions de pessetes.

En definitiva, discurs grandiloqüent i magnes contractes de subministrament, 

però realitzacions escasses, poc desenvolupament del mercat i poques inversions 

en la xarxa de gasoductes per apropar el gas natural als seus consumidors poten-

cials. Tot això des d’una estructura financera clarament deficient.

Els canvis polítics cap a la democràcia no auguraven res de bo per a perso-

natges com Luis Valero, que estava amb Girón de Velasco en el Consell d’Admi-

nistració del diari El Alcázar —presidit pel general Jaime Milans del Bosch— i en la 

Confederación Nacional de Combatientes.

Quan Carlos Arias, el 13 de desembre de 1975, va formar el primer Govern de la 

Monarquia, després de la mort de Franco, van aparèixer novetats rellevants; figu-

rava un nou ministre secretari general del Movimiento que es deia Adolfo Suárez 

González, i ja no hi era José García Hernández, l’anterior vicepresident primer.

Amb el pas dels mesos, la situació de Valero es va anar complicant. Diario 16 

el va acusar els primers dies de novembre de 1976 d’haver utilitzat la logística de 

Butano —plantilla, camions, etc.— per preparar entrepans per als assistents a la 

401. Les sigles bcm corresponen a billion cubic meters, equivalent a mil milions de metres cúbics.
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manifestació de suport al Caudillo de l’1 d’octubre de 1975 a la plaça d’Oriente, i 

també en la concentració del 23 de novembre de 1975 amb ocasió de les honres 

fúnebres de Franco. Així mateix, el setmanari Opinión va publicar un article en el 

qual comentava que: «El Govern té en nòmina els més conspicus representants del 

“búnquer” i de l’oposició conservadora; si abans de portar a terme la reforma no 

desmunta aquest tripijoc, haurà d’afrontar la lluita contra un enemic més, el cavall 

de Troia de les empreses públiques»402. Amb el nomenament d’Adolfo Suárez com 

a president del Govern el juliol de 1976, la situació es va anar fent insostenible. Fi-

nalment, el 21 de gener de 1977, el Consell d’Administració de l’INI va acceptar les 

renúncies de Luis Valero com a president d’Enagás i de Butano, va designar Santi-

ago Foncillas per substituir-lo a la presidència i va nomenar Joaquín Abril Martorell 

conseller d’ambdues societats i vicepresident executiu d’Enagás. Joaquín Abril 

Martorell era el germà de Fernando Abril Martorell, en aquell moment ministre 

d’Agricultura i, posteriorment, vicepresident del Govern. La història continuava403.

En definitiva, després d’anys de lluites i enfrontaments, la capçalera del sector a 

Espanya, creada per Catalana de Gas, havia passat de l’Estat a Enagás, no se sabia 

massa bé per què. L’actuació d’aquell Enagás inicial va acabar, a mitjans dels anys vui-

tanta, havent de pagar centenars de milions de dòlars d’indemnització a Algèria per 

no poder complir els compromisos de compra de gas segons el contracte. No s’ha-

vien fet les inversions ni s’havia desenvolupat el mercat. La gestió pública no havia 

estat a l’alçada de les circumstàncies; molta ideologia i poca eficiència empresarial.

Catalana de Gas, Pere Duran i la transició política

La venda de la planta de Barcelona va produir un canvi important a Catalana de 

Gas, ja que va passar a ser responsable dels clients industrials de Gas Natural, SA. 

La companyia, que des de sempre s’havia especialitzat en la gestió de molts 

clients, en l’àmbit domèstic i comercial, amb petits consums i molts costos de 

402. «El bunker en nómina», a Opinión (06-11-1976). Ballestero (2017), pàg. 71.
403. Valero, en dimitir, va lliurar un dossier a la premsa autojustificant-se; la reacció de Diario 16 va ser d’una gran duresa, 

quan va publicar, el 5 de febrer de 1977, l’article «Sin cuenta ni razón, o els arrecogíos del beaterío del INI», que entre 
altres coses explica que la tesi de Luis Valero era que: «Per culpa dels interessos tecnocràtics i bancaris, i malgrat els 
esforços quixotescos de Valero i els seus amics, en particular José García Hernández, avui president del Banc Exterior 
d’Espanya, la revolució nacional-sindicalista segueix pendent també en el camp dels hidrocarburs gasosos». Valero 
encara va publicar el 1978 el llibre La Constitución y los siete enanitos, el títol del qual ja insinua la línia política del
seu contingut.
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funcionament, va haver d’aprendre a administrar un negoci de grans clients, amb 

marges molt ajustats, que introduïen el gas en les seves cadenes de producció i no 

podia permetre’s cap errada. A més a més, normalment, per poder ser-ne clients 

havien d’afrontar inversions en les seves instal·lacions, i esperaven del seu sub-

ministrador de gas que fos un expert en combustió de cremadors industrials. Tot 

això es va haver d’aprendre i incorporar-ho a la cultura de l’organització per poder 

estar i subsistir en un mercat clarament competitiu. Un element important era 

que la intrínseca qualitat com a combustible del gas natural no era gaire valorada 

pel mercat. La preocupació pels temes de residus de combustió i la contaminació 

atmosfèrica pràcticament encara no havia començat; encara faltaven uns anys.

El disseny d’una economia democràtica en ple període de crisi també dificulta-

va l’estabilitat del marc en el qual les empreses havien de desenvolupar-se. Va ser 

molt important la firma dels Pactes de la Moncloa el 1977 per avançar en la cons-

trucció d’una nova realitat, però la conflictivitat laboral va ser molt alta en aquell 

període. Un element per destacar dels primers anys va ser que en les successives 

fixacions de preus decidits per l’Administració pública per a les vendes a la central 

tèrmica del Besòs, TERBESA, el principal client per volum de Catalana de Gas, van 

anar deixant l’activitat sense marge per obligar al traspàs del principal client a 

Enagás, traspàs que es va consumar el juliol de 1977.

La situació dels mercats financers, element indispensable per a empreses 

d’inversió contínua com són les utilities, va passar moments de grans dificultats i 

falta de liquiditat. Espanya encara era un mercat financer tancat, la banca no do-

nava pràcticament préstecs a llarg termini, només es podien col·locar obligacions 

o bons, però les mateixes emissions de l’Estat deixaven poc espai al mercat. Les

grans empreses espanyoles van començar a firmar préstecs sindicats en el mercat

europeu; així, Catalana de Gas va iniciar aquesta activitat a finals dels setanta. És

important destacar que Catalana de Gas i Electricitat va ser la primera companyia

del sector de gas i electricitat que va publicar una auditoria a Espanya el 1977.

Catalana de Gas seguia amb la seva activitat de distribució de gas ciutat i gas 

natural, però amb un important canvi d’escala, atenent un mercat molt més ampli 

pel fet de poder accedir a l’important sector de la indústria. L’esforç d’inversió que 

seria necessari per al desenvolupament del gas natural va fer que CGE es concen-

trés totalment en el gas; el 1976, va cedir totes les seves activitats de diversificació, 

com s’explicarà més endavant, a la nova Corporació Industrial Catalana (CIC), suc-

cessora de Gas Natural, S.A.

Com s’ha exposat, també es va abandonar el sector de l’electricitat; en el ma-

teix any 1976 es va traspassar a HECSA el patrimoni elèctric que durant tants anys 
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havia estat arrendat a la societat i a la Companyia de Fluid Elèctric. Es va excloure 

l’emblemàtic salt de Seira, al Pirineu d’Osca, per mantenir un actiu elèctric rellevant 

i històric que permetés seguir amb la denominació de Catalana de Gas i Electrici-

tat, i no obligués a alterar-ne el nom i l’objecte social. Així mateix, la participació 

accionarial romanent de CGE a HECSA que ascendia al 4,83¤% del capital social 

també va ser traspassada a CIC. El salt de Seira seria traspassat a HEC el 1987404.

En aquest context, un altre element important, les relacions polítiques, evolu-

cionaren clarament, i van permetre aprofitar el posicionament de Pere Duran que, 

des d’abans de la desaparició de Franco, mantenia relacions amb tothom; igual 

estava en un sopar amb el llavors príncep Joan Carles a casa de Joaquín Garrigues 

Walker el 1966, que parlava amb les il·legals Comissions Obreres el 1967. Tenia 

autèntics admiradors, com Josep Pla, mantenia relacions amb Tarradellas a l’exili, 

parlava amb els representants dels partits polítics a la clandestinitat, etc. Potser 

es podria fer esment de l’opinió de Jordi Pujol en les seves memòries: «Duran Fa-

rell tenia molta entrada a Madrid. Mantenia contactes a dreta i esquerra, amb els 

comunistes i els tardofranquistes, i també creia que després de la mort de Franco 

es podria instaurar la democràcia». Duran tenia també relació amb els militars, i 

intervenia de manera continuada en el CESEDEN (Centre Superior d’Estudis de la 

Defensa Nacional), per la relació de l’energia amb la defensa nacional405.

Manuel Fraga Iribarne, vicepresident segon per a Afers de l’Interior i ministre 

de la Governació en el Govern de Carlos Arias, pensava que Pere Duran seria la 

persona ideal per substituir en l’alcaldia de Barcelona Joaquim Viola, i va encetar 

converses sobre això. L’alternativa no va fructificar a causa de la substitució de 

Fraga per Rodolfo Martín Villa com a ministre, el qual ja tenia un candidat de la 

seva línia política, Socias Humbert.

Duran era un analista fi del moment polític i, quan va detectar que les ex-

pectatives dels ciutadans anaven per davant dels canvis polítics, ja en època de 

Suárez, va demanar al rei velocitat i simplificació dels processos per no defraudar 

els espanyols en l’avançament cap a la democràcia. Quan Salvador Sánchez Terán, 

enginyer de camins com ell, va ser designat governador civil de Barcelona i va ser 

necessari organitzar el diàleg discret amb l’oposició democràtica, el canal seria 

Pere Duran, i la privacitat de la seva casa de Premià de Dalt i de la seva dona, 

404. HECSA també va patir la seva crisi el 1985; va ser adquirida per Hidroeléctrica Española i, posteriorment, amb les 
diferents reorganitzacions del sector eléctric, els seus actius es van dividir entre diferents companyies. L’emblemàtica 
central de Seira segueix funcionant, el 2018, en l’ámbit d’Acciona, i la central Vilanova, reconvertida en el seu moment 
en oficines, está ocupada per la seu a Catalunya d’Endesa, filial d’ENEL.

405. Fàbregas (2014b), pàg. 142-153.
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Montse. Pere Duran tenia contacte amb tothom. Jordi Pujol l’havia ajudat en el seu 

diàleg amb Comissions Obreres, i Miquel Roca i Narcís Serra havien estat els dos 

gerents de La Ribera, S.A., aquella societat que es va crear per obrir Barcelona al 

mar en els anys seixanta. Ramon Trias Fargas era el responsable del Servei d’Estu-

dis del Banco Urquijo a Barcelona. Coneixia els socialistes Joan Raventós o Josep 

Pallach, Heribert Barrera d’Esquerra Republicana de Catalunya, però també Santia-

go Carrillo del PCE, i Antonio Gutiérrez Díaz del PSUC; en definitiva, tot l’arc polític. 

Escoltava tothom, parlava amb tothom i insistia com pocs que s’havien de legalit-

zar totes les organitzacions democràtiques: «Si de la democràcia excloem el Partit 

Comunista i les Comissions Obreres, el futur se’ns pot escapar de les mans»406.

En les eleccions al Senat de 1977, es rumorejava que Pere Duran s’hi podia pre-

sentar, o que podia ser designat pel rei[...] Duran va estar sempre prop de la políti-

ca, però mai es va involucrar amb cap partit, tampoc en aquell moment. Quan les 

eleccions municipals de 1979 eren a prop, l’UCD li va oferir la presidència del partit 

a Catalunya; Duran va intentar representar tots els partits de centre, però Conver-

gència Democràtica de Catalunya s’hi va oposar i en va desistir. El maig de 1979 

va ser Tarradellas qui el voldria nomenar conseller del Govern de la Generalitat 

provisional per substituir Manuel Ortínez, però tampoc va aconseguir involucrar-lo.

En definitiva, una personalitat dialogant, oberta i profundament democràtica, a 

la qual el final de la dictadura de Franco ajudava a donar més valor i més protago-

nisme, al contrari del que li passava a Luis Valero.

La crisi industrial i financera dels anys vuitanta

Amb una economia encara en construcció després dels Pactes de la Moncloa de 1977, 

i gairebé sense temps de reacció, va aparèixer el 1979 la segona crisi de l’energia, la 

que es va produir quan Jomeini es va fer amb el poder a l’Iran, i que va provocar una 

important convulsió de la situació en què es trobaven les empreses espanyoles.

El país, a partir de 1980, va haver d’afrontar un complex procés d’ajustament 

que va afectar de forma molt clara la banca i la indústria de base, més obsoleta 

i poc competitiva; àrees com la siderúrgia o la construcció naval van ser les més 

afectades, però els greus desordres socials i de caiguda de la demanda van tenir 

conseqüències sobre tots els sectors de l’economia. Tot això va produir una di-

fícil situació de reconversió industrial que, pel fet de coincidir amb el procés de 

406. «Política empresarial i evolució democrática». Jornada Hostalric Cercle d’Economia (17-07-1976).
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transició política, va deixar uns anys molt difícils —una evolució molt complexa cap 

a noves realitats—, dificultada pel temor a una involució política que va culminar 

amb l’intent de cop d’estat del 23 de febrer de 1981407.

La situació bancària a Espanya durant aquests anys va ser d’extrema gravetat. 

Com explica Pablo Martín Aceña, en el període 1977 a 1987, la crisi va afectar amb 

més o menys transcendència 56 bancs dels 110 que existien el 31 de desembre 

de 1977. Tot això va obligar el novembre de 1977 a crear el Fons de Garantia de 

Dipòsits, per suavitzar els impactes de les crisis en el sistema bancari espanyol. 

Entre tots els casos, potser cal destacar-ne, per la dimensió dels recursos aliens, 

la rellevància i la concentració en el temps (febrer 1982-gener 1983), les crisis de 

Banco Unión, Banca Catalana-Banc Industrial de Catalunya, Banco Urquijo, i la del 

grup Rumasa, capitanejat pel Banco Atlántico.

Un exemple de la duresa de la crisi va ser la desaparició del Banco Urquijo, el 

banc industrial per antonomàsia del país, que havia donat suport a Catalana de 

Gas i Electricitat des de la creació d’Hidroelèctrica de Catalunya el 1946, i en el 

Consell d’Administració del qual havien estat els presidents Joan Bertrand i Pere 

Duran. El banc va perdre la seva independència quan va ser comprat pel Banco 

Hispano Americano el 1983; posteriorment l’Urquijo es va fusionar amb Banco 

Unión i, finalment, va ser venut al Banc de Sabadell.

En aquest context apareixeria la crisi de Corporació Industrial Catalana, S.A. 

(CIC), la societat en què s’havia transformat Gas Natural, S.A. després de la venda 

de la planta de regasificació de Barcelona i els contractes de Líbia i Algèria a Ena-

gás el desembre de 1975.

Gas Natural, S.A., després d’aquests fets, tenia diners a caixa i s’havia de plan-

tejar una nova orientació. Hi havia dues alternatives possibles: tornar els diners als 

accionistes i liquidar la societat, o bé reorientar l’activitat amb els fons disponibles. 

Es va escollir la segona, fet que va provocar la sortida de l’accionariat del Banco 

Popular Español. En els primers mesos de 1976 una Junta General va canviar la 

denominació social a Corporació Industrial Catalana, S.A., amb l’objecte social 

centrat en la inversió en empreses de sectors punta, amb contingut tecnològic i 

visió multinacional, global i de col·laboració amb els països del tercer món, però 

diversificant les inversions en diferents sectors d’activitat per reduir-ne el risc. Pere 

Duran va continuar en la presidència de la societat, i també Francesc Tardà Meler 

com a director general, en una aposta per ajudar un nou procés d’industrialització 

i de modernització de les estructures.

407. Fàbregas (2014b), pàg. 154-162.
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La CIC es va plantejar com una societat de promoció d’empreses industrials, 

com els moderns fons, amb vocació d’aconseguir una fase de creixement i desen-

volupament de les seves societats participades que permetessin en uns anys la 

desinversió amb plusvàlues per continuar el cicle. Així i tot, el moment de la seva 

sortida als mercats no coincidiria amb una fase positiva i de creixement de l’eco-

nomia espanyola, sinó amb uns anys molt difícils, de molts problemes i tensions.

El mix de risc es va plantejar inicialment per disposar de negocis en actiu dels 

quals es pogués obtenir una rendibilitat, juntament amb negocis emergents que 

necessitarien un temps de maduració. Per posar en marxa aquest disseny, CIC va 

arribar a un acord amb Catalana de Gas, que inicialment li havia arrendat la xarxa 

de distribució industrial de gas natural, per vendre-se-la cobrant prop d’un 65¤% 

de la valoració en accions de societats filials de Catalana ja en funcionament i amb 

actuació en diferents sectors: Naviera de Productos Licuados (Naproli), Terminales 

Químicos (Terquimsa), Petrofibra, Obras y Servicios Hispania (OSHSA) i Hidroelèctri-

ca de Catalunya, S.A. (HECSA). L’altre 35¤% s‘aniria cobrant entre els anys 1977 i 1983.

Las inversions en nous sectors en desenvolupament es van iniciar ràpidament 

amb l’adquisició o promoció de les societats: Enclavamientos y Señales (EYSSA), 

Proalan, Sinorkao, Molins i Puigarnau, Maretro, Empresas Constructoras Asociadas, 

Aproalfa, Fona, Comercial de Manutención (CODEMSA), Hispanoland, Coprima, 

Cida-Hidroquímica i Barnaexport. L’accionariat en aquells moments estava format 

per Catalana de Gas (36¤%), Urquijo (10¤%) i Hispano (6¤%), i l’altre 52¤% estava dis-

tribuït entre petits accionistes. La societat seguia cotitzant en la Borsa de Valors.

La situació en els primers mesos de 1977, quan van començar a aparèixer els 

primers símptomes de crisi en l’economia espanyola, era de creixement; s’havien 

pres posicions en electrònica, química fina i alimentació, i també havien començat 

activitats a Gabon i Algèria. També es va crear en aquells moments un organisme 

assessor de la presidència, format per Pere Grau —substituït en la direcció general 

de Catalana de Gas per Joan Romagosa—, Francisco Sanuy i Emilio Fontela. Però 

el temps es comprimia; tot anava molt ràpid.

Les dificultats globals de l’economia i la crisi industrial subsegüent no perme-

trien el desenvolupament positiu de la CIC, que va tenir un recorregut molt difícil 

durant els seus anys d’existència. El 1977 van aparèixer els primers problemes a 

EYSSA, en la qual va tenir una participació la Companyia d’Electrònica i Comunica-

cions, S.A. (CECSA), d’Enrique Masó, empresa dedicada a l’electrònica de consum, 

fabricació de components, electrònica de defensa i aviònica. En correspondència, 

la CIC va adquirir una participació a CECSA. Però l’any següent, EYSSA ja presen-

tava suspensió de pagaments.
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La complexitat va seguir el 1979, amb un nou director general, Joan Grau, i cap 

a finals d’any es va plantejar la possibilitat de trobar una via de sortida a les per-

sones físiques, petits accionistes, que havien passat d’una companyia de gas a un 

conglomerat industrial. L’oportunitat va aparèixer amb l’aproximació del Banco de 

Bilbao que, en aquells moments, volia ampliar la base accionarial de la seva cor-

poració industrial, i es va desenvolupar una oferta de bescanvi d’accions dirigida 

als accionistes de la CIC. L’oferta consistia a bescanviar 3 accions de la CIC, per un 

conjunt de 2 accions de Catalana de Gas, 2 accions d’Hidroelèctrica de Catalunya i 

2 accions de Corporación Industrial Bancobao. L’operació es va fer l’abril de 1980 i 

va ser un èxit. La participació dels petits accionistes va passar d’un 52 al 13¤%; Ca-

talana de Gas va assolir un 42¤%; es van iniciar com a nous accionistes el Banco de 

Bilbao (16¤%), HECSA (4,53¤%) i diverses institucions financeres (8,02¤%), i Urquijo i 

Hispano van mantenir les seves posicions.

Reduïda la participació dels petits accionistes es va decidir no repartir dividends 

amb càrrec als resultats de 1979 i sanejar 1.665 milions de pessetes amb càrrec al 

compte de Regularització de Balanços de 1973. Amb les decisions adoptades es va 

poder superar l’any 1981, durant el qual CECSA va aconseguir adjudicar-se en un 

tender internacional el primer concurs pel control del trànsit aeri civil d’Espanya, per 

un valor de 450 milions de pessetes, operació que incloïa el desplegament d’una 

extensa bateria de radars de fabricació pròpia distribuïts sobre el territori espanyol.

Els primers anys vuitanta, com s’ha explicat, van ser molt difícils per al conjunt 

de l’economia espanyola, amb una greu crisi industrial i financera, que va afectar 

clarament la CIC. Per poder suportar una situació ja prou difícil per a Catalana 

de Gas, es va organitzar una entrada important d’Hidroelèctrica de Catalunya en 

el capital de la CIC i es va designar el director general d’HECSA, Jaime Carrasco 

Belmonte, conseller delegat de la CIC, que al seu torn va escollir Miguel Ruano 

com a director general. El canvi també va arribar a CECSA, on es va augmentar la 

participació fins al 67¤%, i es va nomenar conseller delegat i director general Jaume 

Llopis, que provenia de Moulinex España, en uns moments que un nou Pla Electrò-

nic Nacional potser podia aportar nous marcs de solució.

L’equip acabat de constituir va afrontar immediatament —1982— un saneja-

ment addicional de 1.771 milions de pessetes de les participacions, reduint en un 

40¤% el capital social (673 milions), i en 1.098 milions les reserves de la societat. De 

seguida es va fer una ampliació de capital de 2.020 milions de pessetes. La nova 

ampliació la van subscriure bàsicament Catalana de Gas i el Banco de Bilbao en les 

seves proporcions respectives, i també HECSA, que va subscriure aproximadament 

un 28¤% de l’operació.
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Les dificultats van continuar, i el maig de 1983 van aparèixer comentaris a la 

premsa indicant que Pere Duran havia decidit abandonar els càrrecs en les socie-

tats en què estava; el fet no va passar de rumors sense cap consistència. Qui sí que 

se’n va apartar va ser Jaume Llopis, que va deixar CECSA el novembre per anar 

a una altra empresa; la seva estada a la companyia havia estat de 20 mesos, i va 

ser substituït per Miguel Ruano, director general de la CIC. També va abandonar 

CECSA, el desembre de 1983, el seu creador, Enrique Masó, que va vendre la seva 

participació en el capital a la CIC.

En aquella època la competència de l’electrònica alemanya i japonesa, en l’ano-

menada línia marró, va ser decisiva en la contínua desaparició de les empreses 

espanyoles, i així van acabar Iberia Radio, Lavis, Vanguard, etc. La dimensió naci-

onal de les empreses del sector no permetia competir amb les multinacionals que 

dissenyaven i produïen productes pensant en els mercats mundials. Faltava massa 

crítica, tecnologia, desenvolupament de producte, xarxa comercial i suport finan-

cer. L’última empresa a desaparèixer va ser CECSA, que va presentar la suspensió 

de pagaments el 2 de gener de 1984 amb 7.000 milions de pessetes de deutes. 

L’impacte sobre la CIC va ser rellevant, ja que els esforços fets per intentar la 

continuïtat de la participada havien anat concentrant el risc de la CIC en el sector 

electrònic, que, si el 1981 era el 31¤% de la cartera d’inversions, el 1983 ja representa-

va el 53¤% del total. L’any 1984 va estar marcat per les conseqüències de la situació 

de CECSA, encara que també es va fer una ampliació de capital de 7x15, que ja va 

reduir la participació dels petits accionistes a només un 4,8¤% del capital.

Finalment, el 1985, va començar la fase final; Catalana de Gas va recomprar 

les accions en poder dels bancs, va sanejar el capital amb una reducció del valor 

nominal de les accions de 600 pessetes per acció a 125, va acordar l’exclusió de 

la cotització en la borsa, i va executar l’oferta pública d’adquisició (opa) correspo-

nent. A continuació, es va desenvolupar una liquidació ordenada que va durar uns 

anys, amb el capital distribuït pràcticament entre Catalana de Gas i Hidroelèctrica 

de Catalunya al 50¤%.

La Corporació Industrial Catalana va entrar a invertir en uns moments extrema-

ment difícils; després Pere Duran afegiria que el van obligar a invertir molt ràpid; 

la meitat de la banca espanyola va desaparèixer aquells anys; els sectors puntals 

en què va invertir la CIC eren molt diferents d’aquell sector del gas natural de quan 

van començar els equips de gestió disponibles. Nous sectors, nous problemes, en 

definitiva, crisi i més crisi, amb una preocupació permanent per intentar minimitzar 

els impactes en el petit accionista, i construint possibilitats i alternatives de sortida.
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La situació del sector del gas natural

També en els anys inicials de la dècada dels vuitanta va arribar al seu zenit un 

contenciós que es venia gestant entre Enagás i Sonatrach, per les negociacions 

sobre els preus del subministrament, però principalment perquè Enagás, que 

havia adquirit les instal·lacions de Gas Natural, S.A. el 1975 havia fet molt poc 

per desenvolupar el mercat del gas natural en el país, i les quantitats que havia 

de retirar d’Algèria no podia assumir-les com tenia compromès, originant quan-

tioses indemnitzacions pels termes del contracte. Aquesta situació va obligar el 

Govern a involucrar en el tema i va posar en qüestió la mateixa existència del 

sector del gas natural a Espanya. La difícil situació després de moltes dificultats 

va acabar bé, i finalment es va produir un gran impuls, un definitiu impuls, al gas 

natural a Espanya.

L’estructura del sector del gas manufacturat a Espanya estava constituïda 

el 1978 per 17 societats que disposaven de fàbriques a 31 municipis, liderades per 

Catalana de Gas i Electricitat, seguida de Gas Madrid i Compañía Española de Gas, 

aquesta última, al seu torn, filial de Catalana de Gas. Així i tot, en la distribució de 

gas natural només operaven dues societats, Catalana de Gas, que subministra-

va a 51 municipis, i Gas Figueres, S.A., que subministrava a aquest municipi. Els 

proveïments, la regasificació i el transport de gas natural estaven gestionats per 

l’empresa pública Enagás408 (quadre 51).

La introducció del gas natural a Europa s’havia fet en la dècada dels seixanta 

amb inusitada rapidesa, arribant a un 13¤% del consum d’energia primària de la 

Comunitat Econòmica Europea (CEE) el 1973, i fins a un 18¤% el 1980. A la província 

de Barcelona, on actuava Catalana de Gas, la trajectòria havia estat similar a l’eu-

ropea, amb un 11¤% el 1973 i un 18¤% el 1979. Així i tot, a la resta d’Espanya, on havia 

d’actuar Enagás, la situació es va desenvolupar amb un retard considerable, ja que 

es va iniciar el subministrament el 1980, onze anys més tard que a Barcelona.

La situació del mercat energètic espanyol en comparació amb l’europeu venia 

marcada per un consum d’energia per habitant que només arribava a la meitat 

del nivell de la CEE, amb una participació més alta del petroli, que compensava 

la falta de gas natural en el país. El mercat residencial a Espanya representava un 

21¤% del consum d’energia, mentre que a Europa arribava al 40¤% pel nivell de vida 

i les circumstàncies climàtiques. El consum de petroli es caracteritzava per la baixa 

408. Fàbregas (1980), pàg. 1-19; Fàbregas (1981), pàg. 1-25.
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proporció de gasolines i la més alta de fuel, consegüent amb el baix índex de mo-

torització i la menor sensibilitat a la problemàtica de la contaminació atmosfèrica.

En el cas del gas, les diferències encara eren més marcades. El consum de gas 

per habitant, incloent-hi gas manufacturat, gas natural i GLP, era a Espanya el 16¤% 

de l’europeu (1979)409. Addicionalment, a Espanya el 66¤% era gas envasat i el 34¤% 

gas canalitzat, mentre que a Europa el 93¤% era gas canalitzat i només el 7¤% gas 

envasat. Faltaven infraestructures i tradició gasista en moltes zones del país, ja que 

disposava de gas només un de cada trenta habitants, una xifra cinc vegades inferior 

a l’europea.

409. Fábregas (1981), pàg. 17-22.

Quadre 51. Societats del sector del gas a Espanya (1978)

Societat Data de constitució Subsector

Catalana de Gas i Electricitat 1843 GM, GN

Fábrica Municipal de Gas de Bilbao 1885 GM

Fábrica Municipal de Gas de San Sebastián 1889 GM

Hidroeléctrica del Cantábrico 1919 GM

Vilafranquesa de Gas 1919 GM

Gas Madrid 1921 GM

Compañía Española de Gas 1923 GM

Gas Figueres 1923 GM

Compañía del Gas de Zaragoza 1927 GM

Gas y Electricidad 1927 GM

Gas de Vic 1935 GM

Juan Cascante Rogé — GM

Gas Tarraconense 1948 GM

Compañía Leridana de Gas 1949 GM

Fábrica de Gas Costa Brava 1956 GM

Empresa municipal de serveis públics de Tortosa 1969 GM

Gas Gerona 1971 GM

Gas Igualada 1971 GM

Empresa Nacional del Gas 1972 GN

Font: Fàbregas (1980), p. 7. Abreviatures: GM: Gas manufacturat; GN: Gas natural.
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En aquest context, l’últim govern d’UCD va preparar el Pla Energètic Nacional 

(PEN) de 1979, que era la tardana reacció espanyola a la primera crisi del petroli 

de 1973, quan ja s’estava entrant en la segona crisi (la de Jomeini a l’Iran). Era tard, 

però mentrestant havia mort Franco, s’havia passat d’una dictadura a una demo-

cràcia i s’havia aprovat la Constitució Espanyola de 1978.

El Pla conceptuava favorablement el gas natural indicant: «El gas natural ha de 

potenciar-se al màxim la seva introducció per ser un combustible de menor cost 

en divises que el petroli i molt menys contaminant». Així i tot, la quantificació que-

dava curta, ja que projectava que el gas natural passaria de representar un 2,1¤% de 

la demanda d’energia primària (1977) a un 5,3¤% en l’horitzó del pla el 1987, quan a 

Europa ja era el 19¤%.

Xifres curtes, però encara massa optimistes. En l’últim any del PEN’79 encara 

no s’havia assolit la demanda de gas en el país prevista per al primer any del pla i 

no ajudava la dinàmica empresarial d’Enagás, que el 1983 ni tan sols havia arribat 

amb els seus gasoductes ni a València ni a Bilbao. Tampoc ajudaven les actuacions 

del Govern, que el gener de 1980 va apujar els preus de venda del gas natural en el 

mercat residencial a Espanya un 40¤%, gravant addicionalment el producte amb un 

impost especial molt més alt que el de la seva competència en la indústria, el fuel, 

cosa que va produir un immediat retrocés en el mercat, precisament de l’energia 

que, en teoria, es volia estimular.

Les complexes relacions Enagás-Sonatrach

El criteri amb el qual es fixaven els preus internacionals del gas natural depenia del fet 

que la retribució del productor i els costos de la cadena de subministrament havien de 

permetre competir en els mercats finals amb el fuel, un dels productes de menor valor 

de les refineries, però el d’ús més intensiu en la indústria. En definitiva, i encara més 

des de la crisi de l’energia de 1979, en el mercat els preus del petroli havien pujat clara-

ment i, per tant, la retribució dels països productors, mentre que en el gas els preus es-

taven limitats per un esquema de preus més pensat per facilitar la introducció del gas 

natural en els mercats que per retribuir els països productors. En resum, el tema era 

si els preus del gas havien d’assimilar-se als del fuel o als del cru, clarament més alts.

La situació es va mantenir fins que, en la 57a Conferència de l’OPEC, celebrada 

el juny de 1980 a Alger, la delegació algeriana va aconseguir que es decidís un 

canvi clar de política, acordant «la determinació dels països de l’OPEC d’alinear els 
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preus del gas amb els del petroli a l’objecte d’aconseguir una política de comer-

cialització coherent per als seus hidrocarburs. Els principals països importadors 

de gas haurien de considerar l’equivalència de preu petroli-gas com una incitació 

necessària per desenvolupar econòmicament els recursos de gas i, en conseqüèn-

cia, permetre que el gas contribueixi de manera substancial a la satisfacció de les 

necessitats mundials d’energia». Aquesta posició representava pràcticament un 

intent de doblar els preus del gas natural.

En aquest context, a partir del 1981 la Sonatrach algeriana va iniciar negociacions 

amb Enagás per augmentar-ne els preus, mentre que Enagás va intentar aprofitar 

l’ocasió per reduir-ne les quantitats contractades, que no es podien assolir de cap 

manera per la poca activitat desenvolupada de creació de nous mercats per al gas 

natural a Espanya. L’amenaça de la clàusula take or pay del contracte estava cada 

vegada més a prop. Des de 1979 Enagás havia de retirar 4.500 milions de metres cú-

bics per any i no sobrepassava els 1.500, una tercera part410. Quan França va accep-

tar la filosofia de preus algeriana el 1981, la situació es va agreujar considerablement.

La victòria del PSOE en les eleccions d’octubre de 1982 va provocar un replan-

tejament. El Partit Socialista sempre havia estat proper a Algèria, donant suport 

políticament en el cas del Front Polisari. Les negociacions van pujar de nivell quan 

es va involucrar el Ministeri d’Indústria, i també el vicepresident del Govern, Alfonso 

Guerra, que va viatjar a Alger per parlar de la situació, encara que qüestionava les 

actuacions espanyoles: «Nosaltres entenem que aquest contracte està en vigor, 

naturalment, però ens preguntem quins varen ser els interessos d’aquella Adminis-

tració per signar un contracte per 45.000 milions de tèrmies, quan coneixia perfec-

tament la incapacitat tècnica per retirar una xifra que ni s’apropava a aquest límit»411.

Tot i els esforços, durant dos anys pràcticament no es va avançar en el camí de 

la solució, mentre el procés s’anava enrarint. Sonatrach va decidir portar a Enagás 

davant el Tribunal d’Arbitratge de Ginebra el juliol de 1984. En aquells moments, 

el problema ja va començar a afectar les exportacions espanyoles a Algèria. Des 

d’una altra perspectiva, potser més interessada, hi havia qui es preguntava si 

Espanya no podria prescindir del gas natural; és la famosa teoria desenvolupada 

el 1981 segons la qual Espanya havia arribat tard a això del gas natural i que, per 

410. En un informe a l’INI, de 22 de novembre de 1977, de Joaquín Abril Martorell, vicepresident executiu d’Enagás, ja 
indicava que: «En l’etapa de Luis Valero es van concloure nous contractes de subministrament amb Algèria amb un 
ritme de subministrament que va resultar molt superior, no només a les possibilitats de comercialització, sinó fins i 
tot de les possibilitats d’execució física del gasoducte que havia de vehicular aquests subministraments». Ballestero 
(2017), pàg. 110.

411. El País, 26 de març de 1983.
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tant, el que s’havia de fer era liquidar Enagás i que el gas natural desaparegués de 

la dieta energètica espanyola, potser per aconseguir ser el país energèticament 

més estrany d’Europa. Aquestes teories havien circulat, en el seu moment, per 

l’Institut Nacional d’Hidrocarburs, on Miguel Boyer exercia la funció de director de 

Planificació i Estudis, abans de ser ministre412.

Finalment, després de molts esforços, es va aconseguir un acord, que va ser ra-

tificat el 28 de febrer de 1985 per Elías Velasco i Youced Yousti, consistent a reduir 

les quantitats globals del contracte en un 26¤%, amb un allargament del termini en 

10 anys, de 1994 a 2004, adaptant el build up a les noves previsions de construcció 

de gasoductes a Espanya.

Espanya acceptava pagar a Algèria una indemnització de 500 milions de dò-

lars (200 pels perjudicis de la reducció de l’activitat de la planta de liqüefacció de 

Skikda, i 300 per diferències de preus en el període 1979-1984), i també acceptava 

el preu europeu de 3,89 dòlars per milió de BTU.

El contenciós havia acabat, però el mercat del gas natural havia de créixer ràpi-

dament i encara quedaven alguns dubtes; la premsa publicava el següent: «Mitjans 

energètics posen de relleu que només amb un canvi radical en la capacitat de 

gestió de la companyia pública [Enagás] es podria complir l’objectiu d’estendre 

l’ús del gas natural»413.

Un nou Consell d’Administració executiu

A la Catalana de Gas d’aquells moments no hi havia grans accionistes, i el Consell 

estava format per una majoria del que en diríem consellers independents, més al-

guns consellers que inicialment s’havien inclòs en la categoria de dominicals, però 

que havien anat diluint la seva participació. El 1984, Pere Duran es va retirar com a 

president i va plantejar un interessant experiment de reorganització societària. Tot 

el Consell va dimitir en bloc, i es va establir un nou Consell d’Administració, format 

totalment per consellers executius.

El disseny de l’operació passava pel nomenament de Pere Duran com a president 

de les Juntes Generals d’Accionistes, deixant la presidència del Consell d’Adminis-

tració. També es va constituir una Comissió Assessora de la presidència de la Junta, 

formada per tots els membres, fins a aquell moment, del Consell d’Administració, 

412. Fàbregas (2017c), pàg. 19-20; Ballestero (2017), pàg. 109-122.
413. La Vanguardia, 23 de febrer de 1985.
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és a dir: José María Lozoya Augé, Eusebi Bertrand Mata, Pedro Giró Minguella, Luis 

Desvalls Trías, Enrique Gabarró Samsó, Eusebi Bertrand BatIló, Arturo Suqué Puig i 

Raimundo Noguera Guzmán, als quals s’afegiria Joaquim Maluquer Sostres com a 

secretari (quadre 52).

El nou Consell d’Administració nomenat el 26 de setembre de 1984 estava 

presidit per Pere Grau Hoyos, i constituït per alts directius de la societat i el seu 

grup, amb la incorporació de Joaquim Maluquer Sostres, que faria de nexe amb la 

Comissió Assessora. Posteriorment, ja el 1985, es van incorporar al Consell Miquel 

Ribas Pujol i Josep Musté García, també directius de la societat.

El projecte plantejava la necessitat de construir un nou estil de govern, ja que 

encara que legalment l’únic responsable de tot era el Consell d’Administració, la 

nova presidència de la Junta General i la seva Comissió Assessora havien d’arrelar 

la societat en el seu entorn —el que modernament anomenem stakeholders—, 

i podien fer els suggeriments que considerés oportuns al Consell, en la sempre 

difícil tasca d’institucionalitzar millor les relacions entre l’empresa i la societat 

que l’envoltava. Pere Duran va explicar a la premsa que: «Aquest òrgan podrà 

transmetre al Consell d’Administració el contingut real de les demandes socials 

i transmetre a la societat civil les inquietuds i serveis de la Companyia. D’aquí la 

nova estructuració proposada dels òrgans societaris de Catalana de Gas i Electri-

citat, S.A.», i afegia: «Tots som necessaris. Ningú se’n pot anar, però sí que convé 

que tots ens recol·loquem»414. Duran apostava per un enriquiment de la formació 

de la voluntat social des d’una perspectiva integradora de sensibilitats diferents i 

complementàries, valorant l’experiència, però reubicant-la.

414. AHFN.CGE. Junta General d’Accionistes. Discurs de Pere Duran Farell (15-05-1984).

Quadre 52. Catalana de Gas i Electricitat. Consell d’Administració (1984)

Nom Càrrec

Pere Grau Hoyos President

Joaquim Maluquer Sostres Vicepresident

Joan Romagosa Petit Conseller delegat

Josep M. Batalla Catà Conseller delegat i secretari

Francesc Badia Vidal Conseller director

Pere-A. Fàbregas Vidal Conseller director

José Manuel Manzanedo Díaz Conseller director

Font: Catalana de Gas i Electricitat. Memòria 1984.
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La interpretació d’aquells canvis és molt complexa, ja que d’aquest tipus de 

moviment societari no n’hi havia precedents enlloc i, no obstant això, es tenien 

uns punts de modernitat conceptual sorprenents. La conjuntura no era fàcil: la 

crisi industrial, l’evolució de CIC, el qüestionament del sector del gas natural pel 

contenciós amb Algèria. Canvis, dificultats, recerca de camins de futur.

La conseqüència per a Catalana de Gas del moviment de Pere Duran va ser 

l’aparició d’un Consell d’Administració totalment executiu que denotava que no hi 

havia accionistes importants al seu darrere i que, per tant, quan es resolguessin o 

orientessin les problemàtiques existents, l’empresa atrauria clarament nous inver-

sors, que no tindrien necessitat de tenir més grans discussions amb els anteriors 

grups històrics de control.

En els anys d’actuació del nou Consell Executiu, però, es van produir canvis 

molt rellevants en la societat i el seu entorn:

— Es va aportar de forma important a la negociació del Protocol del Gas un nou marc 

regulador que aclariria les relacions entre el Ministeri d’Indústria, Enagás i la resta 

de les societats del sector, aportant el reconeixement definitiu de la posició de la 

companyia en el mercat, oferint grans possibilitats de creixement a Catalana de 

Gas, oportunitats d’una dimensió impensable fins en aquell moment i, a més a més 

de creixement rendible, amb estímuls al dinamisme i a l’eficiència. El Protocol es 

va subscriure el 1985.

— També el nou Consell va haver d’administrar un estricte programa financer per 

afrontar les últimes conseqüències de la crisi de la CIC i el seu definitiu sanejament 

aconseguit amb rigorosos plantejaments financers i grans esforços de gestió el 1986.

— La definició d’un marc de creixement rendible de futur del core business i l’elimi-

nació de les incerteses que aportava el tema la CIC, juntament amb l’esforç del 

nou equip executiu, van produir un canvi transcendent en la societat, que, en el 

període 1980-1990, va aconseguir que la seva xifra de negoci es multipliqués per 

3, passant de 18.991 milions de pessetes a 56.049, mentre que el benefici net va 

passar de 626 milions de pessetes a 6.986, multiplicant-se per onze.

Potser l’element més rellevant va ser el canvi en el valor de la societat en el mer-

cat borsari, que, si el 1980 s’elevava a 2.685 milions de pessetes, el 1990, al final del 

període considerat, ja havia arribat als 133.138 milions de pessetes. La capitalització 

borsària de la societat en aquells transcendents 10 anys es va multiplicar per 50 ve-

gades, principalment a partir de 1985. El creixement va ser important fins al 1988, bà-

sicament a causa de les millors expectatives i realitat de les activitats empresarials, i 
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absolutament fora de control en els dos anys següents, per l’entrada dels futurs nous 

accionistes dominants que construirien la companyia del futur (gràfic 6).

L’evidència de la greu falta d’accionistes de referència que permetessin donar 

estabilitat i continuïtat a les línies d’acció de la societat va fer que la situació a 

partir de l’estiu de 1987 comencés a ser d’una gran complexitat, amb diferents en-

trades sorprenents de nous accionistes. Després de diversos canvis i moviments, 

el 1989 es van produir les primeres modificacions de la composició del Consell 

amb entrada de representants dominicals. L’evolució definitiva es va produir 

el 1991, amb la fusió de Catalana de Gas i Gas Madrid, per donar lloc a la nova Gas 

Natural SDG, amb la tornada a la presidència de Pere Duran i amb dos accionistes 

de referència: “la Caixa” i Repsol.

El Protocol del Gas

L’octubre de 1982 el PSOE va guanyar les eleccions a Espanya, primer partit d’es-

querres que arribava al poder des de la Segona República. El programa electoral 

socialista establia les directrius de política energètica següents: «La primera és 

Font: Memòries de la societat.

Gràfic 6. Catalana de Gas. Capitalització borsària (MPTA) 
(1980-1990)
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l’estalvi i la millora de l’eficiència del consum energètic; la segona és donar més 

pes relatiu al carbó i al gas natural i menys a l’energia nuclear, i la tercera, evitar el 

sobreequipament actual de la generació elèctrica i en els plans de reconversió de 

la indústria de refineria».

La situació energètica a Espanya era complexa i, a més a més dels tradicionals 

recursos per millorar l’eficiència i, en el cas de l’esquerra, protegir els miners, hi 

havia tres objectius fonamentals: primer, aconseguir que el gas natural assolís 

els nivells normals d’Europa, per la qual cosa s’havia d’acabar el contenciós amb 

Algèria i dinamitzar el sector; segon, per deixar espai al gas, calia reconvertir les 

refineries per produir més gasolina i menys fuel, que era el normal a Europa, i 

tercer, aconseguir que el sector elèctric, que arrossegava problemes financers per 

la sobreinversió en centrals nuclears, en moderés les inversions per evitar la seva 

desaparició per un default, o impagament, global de tipus financer.

En el sector del gas, el 1985 molts temes s’havien avançat per permetre un 

canvi de política, entre ells l’eliminació de la fiscalitat discriminatòria amb el gas, 

a través de la Llei de pressupostos generals de l’Estat de 1983; el nou marc, amb 

el desenvolupament de jaciments nacionals de gas, començat amb el subminis-

trament des de Serrablo (1984) i Bermeo (1986), i la important posada en funcio-

nament del gasoducte de Barcelona a Euskadi i València inaugurat el 1984, encara 

que amb un retard de sis anys sobre els plans previstos inicialment.

En el nou Pla energètic nacional de 1984, el Govern va conceptuar bé el gas na-

tural, però va ser prudent en la seva quantificació, segons es va indicar, en aquells 

moments, per l’existència de les negociacions del contenciós amb Algèria, que 

finalment es va resoldre el 1985.

En definitiva, existien tots els elements bàsics per establir una gasificació sòlida 

progressiva i ràpida del país recuperant els històrics endarreriments del sector a 

Espanya en relació amb l’Europa comunitària. Per això el Ministeri d’Indústria i les 

empreses del sector van posar en marxa el Comitè d’Ordenació del Sector Gas, 

amb diferents Grups de Treball415, que van aconseguir preparar i consensuar en 

una negociació de 18 mesos les regles i el marc perquè, si s’arribava a un acord 

amb Algèria, el sector del gas a Espanya pogués recuperar a alta velocitat el retard 

que presentava.

415. Com a exemple, en el Grupo de Trabajo de Política de Márgenes de les Empresas Distribuidoras de Gas Canalizado 
hi van intervenir Nemesio Fernández-Cuesta com a representant de l’Administració, i com a representants d’Enagás/
Butano: Antonio Blanco, Antonio González Adalid, Félix Ibáñez i Antonio Téllez de Peralta, i, finalment, com a repre-
sentants del sector privat, Pere-A. Fàbregas (Catalana de Gas), Alberto Valdés (Gas Madrid) i Juan Antonio Odriozola 
(UNIGAS).
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L’acord amb Algèria es va formalitzar el febrer de 1985, i el 23 de juliol es va 

poder subscriure el nou marc del sector, el Protocol d’Intencions pel Desenvo-

lupament del Gas a Espanya, que aconseguiria un increment mai vist d’activitat 

inversora, de creixement i expansió, tant en noves distribucions com en clients; es 

començava, així, a recuperar acceleradament el retard històric del sector en relació 

amb Europa416.

El Protocol es va fixar com a objectiu augmentar les vendes de gas a Espanya 

de 17.000 a 50.000 milions de tèrmies de 1985 a 1992, programant inversions 

per valor de 168.000 milions de pessetes en aquell període. En l’horitzó establert 

s’esperava que totes les comunitats autònomes d’Espanya disposarien de submi-

nistrament de gas natural, amb les úniques excepcions de Galícia, Extremadura 

i les Illes. També es va instaurar una nova política de tarifes, que havien de ser 

definitivament competitives amb els preus de les energies que substituïen, i una 

política de marges amb estímuls clars a la inversió i al creixement i penalitzacions 

a la inactivitat, amb protecció de l’equilibri financer final d’Enagás.

Per avaluar l’esforç que s’havia de fer s’ha de tenir en compte que les inversi-

ons posades en marxa pel sector en tota la seva història fins al 1984 ascendien a 

164.000 milions de pessetes, és a dir, es volien doblar els actius del sector en set 

anys, multiplicant les vendes per tres.

Els resultats van ser espectaculars, gràcies a l’esforç de tots els actors, amb un 

ritme d’expansió, dinamisme i creixement realment inusitat. El salt endavant de la 

indústria del gas espanyola durant el període 1985-2008 va ser una cosa insòlita en 

un sector d’infraestructures; es va aconseguir reduir les diferències amb Europa i es 

van assolir paràmetres perfectament homologables, amb un creixement del consum 

de gas del 13¤% anual acumulatiu, mantingut durant 23 anys. Un cas únic (quadre 53).

Els esdeveniments es van accelerar clarament després de la firma del Protocol 

del Gas el 1985. El 1987 es va publicar la Llei del gas, que establia el nou marc ju-

rídic del sector, i també es va aconseguir que el gas natural arribés a Madrid. Des 

dels inicis del gas natural a Barcelona el 1969 havien passat 18 inexplicables anys 

perquè la nova energia arribés a la capital de l’Estat. El 1990 les vendes de gas 

natural a Espanya ja s’havien multiplicat per dos.

Mentrestant, el 1986 Espanya s’havia incorporat a la Comunitat Econòmica 

Europea, que anava avançant en la seva política d’alliberament energètic, amb 

temes com el mercat únic energètic o l’accés de tercers a les xarxes de gas. També 

plantejava la desaparició a termini fix del Monopoli de Petrolis i de la tradicional 

416. Fàbregas (2017c), pàg. 20-21; Ballestero (2017), pàg. 123-132.
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CAMPSA, que va provocar la creació de Repsol, S.A. (1987), o com preparar-se per 

a la caiguda de barreres gràcies a l’actuació de les empreses comunitàries al país, 

amb els canvis profunds que això podia comportar en el sector de l’energia.

Catalana de Gas en la nova situació

Davant les expectatives de creixement que van aparèixer en el sector, Catalana de 

Gas va accelerar els seus programes. El nou Consell, presidit per Pere Grau i format 

en la seva totalitat per consellers executius amb una dilatada experiència en el sec-

tor, va construir i posar en marxa una organització orientada al creixement ràpid del 

negoci de base, el gas, amb elements clars d’eficàcia i exigent acompliment.

D’acord amb el Protocol i els plans subsegüents, Catalana de Gas va assumir la 

gasificació a Catalunya i va adquirir a Butano les societats Gas Girona, Gas Iguala-

da i Gas Vic417. Mentre que Butano va adquirir un 25¤% de participació a Gas Madrid 

(1986) i un 33¤% a la nova societat Gas Andalucía (1987), en la qual participaven 

Catalana de Gas i l’Instituto de Fomento de Andalucía. Així mateix, Butano va cre-

ar distribuïdores a Palència, Valladolid i La Rioja.

També es va reiniciar l’operació de canvi de gas de Barcelona, que va culminar 

en el període 1985-1990, quan tots els clients de la ciutat podien consumir direc-

tament gas natural. Tot això va permetre que el 1986 s’arribés a un acord amb 

l’Ajuntament per cedir-li els terrenys de les antigues fàbriques, i així col·laborar en 

la realització dels Jocs Olímpics de 1992, que serien clarament emblemàtics per a 

la localitat. Sense aquells terrenys era impossible l’obertura de Barcelona al mar i la 

417. Sudrià i Aubanell (2017), pàg. 98-193, 121-127 i 138-142. 

Quadre 53. Evolució del sector del gas a Espanya (1985-2008)

Indicators Unitats 1985 2008

Gas natural / Demanda energia primària % 3,1 24,3

Municipis amb servei Nombre 159 1.409

Xarxes de gas Milers km 9 68

Clients Milions 1,5 6,9

Vendes de gas natural GWh 26.700 443.800

Font: SEDIGAS (2009) i elaboració pròpia.
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realització de les instal·lacions adequades; s’ha de tenir en compte que s’hi havien 

d’ubicar la Vila Olímpica i el Port Olímpic, entre altres equipaments. Aquesta ober-

tura al mar culminava els esforços que havien començat el 1965 els industrials de la 

zona, entre ells Catalana de Gas, per acabar amb les barraques, els solars abando-

nats per la indústria i la degradació de la zona, amb un gran projecte que va haver 

d’esperar més de 25 anys i ser liderat pel consistori aprofitant una gran ocasió.

Perquè fos més clar el compromís amb el creixement del sector del gas, la socie-

tat va decidir, el 1987, canviar la denominació social per tercera vegada en la història: 

va passar de Catalana de Gas i Electricitat a només Catalana de Gas, S.A. La paraula 

electricitat en aquells moments de dificultats del sector elèctric per la sobreinversió 

efectuada bàsicament en nuclears produïa una depreciació de les accions en el mer-

cat borsari. En la mateixa operació es va vendre a Hidroelèctrica de Catalunya l’últim 

salt d’aigua que es tenia, l’històric salt de El Run sobre el riu Éssera, a la província 

d’Osca, i es va recomprar l’antic edifici del carrer dels Arcs, n. 10, per ampliar les ofi-

cines de Portal de l’Àngel; mentrestant, HECSA va traslladar la seu social del carrer 

dels Arcs a l’antiga central Vilanova, adequadament remodelada.

La concentració en el gas, la capacitat de creixement del sector, i de creixement 

rendible gràcies als marcs establerts en el Protocol del Gas, i un equip altament 

professionalitzat van fer avançar la societat i la van fer cada vegada més atractiva, 

tant per al mercat financer nacional com per a l’internacional. Però aquesta més 

gran exposició també va posar més de relleu una important debilitat: Catalana de 

Gas no disposava d’un nucli dur d’accionistes que la protegissin de possibles en-

trades en el seu capital social d’altres inversors.

La situació va provocar que a l’estiu de 1987 s’iniciessin les entrades no sol·lici-

tades a l’accionariat. Per aconseguir una certa protecció mútua, el febrer de 1988 

es va constituir una societat d’inversió conjunta en les pròpies accions i en altres 

negocis de Catalana de Gas, Asland i Societat General d’Aigües de Barcelona 

(SGAB), anomenada inicialment Promocinser, S.A. i, posteriorment, AAC Grup, 

S.A. No obstant això, l’evolució va ser molt ràpida: el maig la Caixa de Pensions 

ja anunciava que posseïa un 13¤% de Catalana de Gas. La primera aproximació de 

l’INH/Repsol a Catalana del Gas es va fer el setembre de 1988, per parlar d’un pos-

sible Protocol d’Enteniment per organitzar la indústria del gas a Espanya integrant 

actius i voluntats, però finalment no va prosperar. Repsol sí que va aconseguir per-

mís del president del Consell de Catalana de Gas per subscriure bons convertibles, 

cosa que va permetre disposar d’accions en les conversions de desembre de 1988 

i abril de 1989. També en els últims mesos de 1988 el Consell va arribar a un acord 
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amb la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, que a finals d’any tenia apro-

ximadament un 3¤% de les accions.

En definitiva, el 1988 es van començar a construir els paquets que estarien pre-

sents en el futur de Catalana de Gas: la Caixa de Pensions, amb un 13¤%, i Repsol, 

amb una mica més del 6¤% a finals d’any. El juny de 1989, el procés de concentració 

ja s’havia accelerat i figuraven com a principals accionistes la Caixa de Pensions 

(23,64¤%), el grup Repsol (8,54¤%), el grup Asland (6,97¤%), AAC Grup (4,94¤%), 

Caixa de Barcelona (4,47¤%) i SGAB (1,52¤%), és a dir, sis accionistes ja controlaven 

el 50,1¤% de la societat.

Tots aquests canvis de participacions van donar lloc a la dimissió de quatre 

consellers executius: Francesc Badia, Pere-A. Fàbregas, Josep Musté i Miquel Ri-

bas, i a l’ampliació en dues places del Consell i la designació d’Isidre Fainé, Antoni 

Brufau i Agustí Montal en representació de la Caixa de Pensions; Ricard Fornesa 

(SGAB), Joaquín Bertran de Caralt (Asland) i Juan Torres Picamal (Caixa Barcelo-

na). Finalment, el setembre, British Gas, plc. va començar a comprar accions de 

forma amigable. El desembre Repsol ja en controlava un 12¤%.

L’any 1989 va acabar amb la notícia d’una possible fusió de Catalana de Gas i 

SGAB, operació en la qual els equips de Catalana de Gas, SGAB, Caixa de Pensi-

ons i Lyonnaise des Eaux estaven treballant conjuntament. L’aigua i el gas en les 

relacions amb els clients tenien sinergies clares: tubs, accions comercials, clients, 

sistemes informàtics, etc.; accionistes que s’entenien: Caixa de Pensions i Lyonnai-

se; i un gran interès del president de SGAB en aquells moments, Ricard Fornesa. El 

negoci del gas tenia grans possibilitats de creixement, i el de l’aigua tendia a l’es-

tabilització, com s’ha vist clarament amb posterioritat, però el concepte francès de 

l’empresa de serveis públics veia avantatges clars d’administrar-los conjuntament. 

Les dues grans companyies franceses de serveis, Générale des Eaux i Lyonnaise 

des Eaux, eren els únics referents mundials d’administració conjunta del gas i 

l’agua. En qualsevol cas, si es feia la fusió, els dos principals accionistes de la socie-

tat fusionada serien la Caixa de Pensions i la Lyonnaise, i quedaria en un segon pla 

Repsol i les seves possibles ambicions.

El canvi d’any es va iniciar amb la compra per part de British Gas de les accions 

de Catalana de Gas propietat d’Asland, transacció executada el gener de 1990, la 

qual cosa va provocar la dimissió del conseller que representava aquesta última 

societat; el febrer es va acordar la dissolució d’AAC Grup. Tot això venia provocat 

per la compra per part de la cimentera francesa Lafarge Coppée del paquet de 

control d’Asland el juny de 1989.
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El primer semestre de 1990 va ser pletòric de moviments en totes direccions, 

però es va treballar intensament en l’operació de fusió de Catalana de Gas i SGAB, 

amb el vistiplau i col·laboració dels seus principals accionistes, Caixa de Pensions 

i Lyonnaise des Eaux.

Les notícies de la possible fusió d’aigua i gas a Barcelona van portar Repsol 

a accelerar els seus plans. Així, en els mateixos mesos va arribar a un acord amb 

els accionistes rellevants de Gas Madrid, és a dir, Banco Pastor (33¤%) i Hidroeléc-

trica Española (20¤%), per adquirir-ne les respectives participacions, fet que, una 

vegada executat, va donar a Repsol una participació del 88¤% en la societat i, evi-

dentment, el seu control. Aquest es va instrumentar en un Consell celebrat el 4 de 

juny de 1990, en el qual es va produir la substitució de pràcticament tots els seus 

membres i la designació d’un representant de Repsol, Félix Ibáñez de Carlos, com 

a nou president executiu de la societat, en substitució de Guillermo de la Dehesa, 

que representava el Banco Pastor; simultàniament, es va aprovar una nova estruc-

tura organitzativa de l’empresa.

Les pressions no van trigar a arribar des del Ministeri d’Indústria, el titular del 

qual, Claudio Aranzadi, conjuntament amb el president de Repsol, Óscar Fanjul, 

van tenir diferents reunions amb Josep Vilarasau, en aquells moments director ge-

neral de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears. La 

seva argumentació era fàcil: si Catalana de Gas es fusionava amb Aigües de Barce-

lona, tindria d’accionista important una companyia estrangera (la Lyonnaise), fet 

que no els semblava adequat; en canvi, una agrupació de totes les companyies de 

gas d’Espanya, amb excepció de la Societat del Gas d’Euskadi, que era propietat 

del Govern basc, tenia tot el sentit estratègic des de la perspectiva dels interessos 

del Ministeri d’Indústria i de Repsol, pensant a més a més en la privatització imme-

diata de Repsol.

Com va escriure Vilarasau: «Les pretensions de Repsol i “la Caixa” es trobaven 

distants i va ser una feina molt difícil i aspra aproximar-les»418, però finalment van 

arribar a un acord que implicava constituir una gran societat de gas a Espanya 

integrant els principals actius de distribució existents al país, a saber, Catalana de 

Gas, Gas Madrid i, el que es va anomenar posteriorment actius escindits de Repsol 

Butano, que corresponien a les petites distribuïdores promogudes per Butano en 

els últims anys.

418. Vilarasau (2012), pàg. 565.
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En la Junta General d’Accionistes de Catalana de Gas, celebrada el 28 de juny 

de 1990, els principals accionistes eren: Caixa de Pensions (23,64¤%), grup Repsol 

(14,27¤%), British Gas (9,98¤%), Caixa Barcelona (7,00¤%) i SGAB (6,48¤%), o sigui, cinc 

accionistes controlaven el 61¤% del capital; el procés de concentració continuava.

A més a més, les dues caixes d’estalvi estaven enmig d’un procés de fusió, en el 

qual ja només quedava pendent, des del mes de març, que el ministre d’Economia 

i Hisenda, Carlos Solchaga, concedís les oportunes exempcions fiscals per fer-la 

possible. Els van indicar que les exempcions serien de 125.000 milions de pesse-

tes, però no els ho comunicaven formalment. Comenta Vilarasau que no entenien 

el retard i que, quan va insistir en el Ministeri, «algú em va insinuar que el ministre 

provocava la demora perquè “la Caixa” no havia signat el protocol de creació de 

Gas Natural»419. És a dir, o es formalitzava el que volien Repsol i el Ministeri, o no hi 

havia exempcions fiscals a la fusió de les caixes.

La història va acabar amb la firma del protocol d’acords sobre l’empresa del 

gas entre Repsol i “la Caixa” el 19 de juliol de 1990, l’endemà arribava l’atorgament 

de les desgravacions fiscals, i el dia 27 de juliol els consells d’administració de les 

dues caixes arribaven als acords de fusió.

La notícia de l’acord de Repsol i “la Caixa” es va fer pública immediatament i 

es van suggerir les estructures societàries que es feien servir en aquells moments, 

que no serien les que definitivament es van instrumentar; així i tot, quelcom que 

es va publicar aleshores sí que seria definitiu: que el president del nou grup seria 

Pere Duran.

El novembre de 1990, ja va ser designat Repsol com a membre del Consell de 

Catalana de Gas, representat per Guzmán Solana, en substitució del conseller Jo-

aquim Maluquer.

A final de l’any 1990 els principals accionistes eren: “la Caixa” (30,45¤%), grup 

Repsol (13,74¤%), British Gas (9,98¤%) i SGAB (6,47¤%). Només quatre accionistes 

controlaven ja el 61¤% de la companyia; dels nou membres del Consell d’Adminis-

tració, només tres eren executius i els altres sis eren dominicals, quatre en repre-

sentació de “la Caixa”, un de Repsol i un altre de SGAB.

419. Vilarasau (2012), pàg. 566.
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1991-2008
Gas Natural SDG:  
el gran canvi



L’evolució de l’accionariat de Catalana de Gas des de 1987, promogut per 

l’interès en el creixement i desenvolupament del sector del gas a Espanya, 

havia comportat l’aparició d’un gran accionista, “la Caixa”, seguit per Rep-

sol; tots dos van ser els protagonistes del canvi d’escala del sector. En el 

cas de “la Caixa” s’havia dissenyat una poderosa estratègia d’inversió en utilities 

—telecomunicacions, autopistes, aigua, gas, etc.— i en aquesta línia havia entrat 

en l’accionariat de Catalana de Gas, buscant inversions complementàries a les de 

l’estricte negoci financer, i que poguessin aportar elements contracíclics.

La societat Repsol s’havia creat el 1986 per centralitzar la reconversió dels ac-

tius públics del sector petrolier i del gas —Empetrol, Hispanoil, Alcúdia, Calatrava, 

Butano, etc.—, de cara a l’adaptació necessària després de l’entrada a la Comunitat 

Econòmica Europea. Només havia quedat fora Enagás, tot i que compartien l’ac-

cionista de base, l’Institut Nacional d’Hidrocarburs (INH). Enagás no s’havia incor-

porat a Repsol, ja que es va estimar que, en la seva futura sortida a borsa, podia 

perjudicar l’operació a causa de la seva complexa situació financera.

El sector del petroli a Espanya sempre havia seguit l’estratègia d’intentar que el 

sector del gas no es fes gran, al contrari del que es feia a Europa, on actuaven amb 

naturalitat en els dos sectors. Repsol va iniciar l’apropament d’ambdós, primer 

promovent noves distribuïdores de gas des d’Enagás o des de Butano i, finalment, 

adquirint la segona distribuïdora en importància d’Espanya: Gas Madrid, S.A., per 

afrontar posteriorment l’operació amb Catalana de Gas.

La fusió de Catalana de Gas i Gas Madrid

La creació de Gas Natural SDG, S.A. (1991)
L’estratègia de Repsol i “la Caixa” coincidia, encara que les seves perspectives 

fossin diferents, i aquest fet va emmarcar l’acord al qual van arribar de configurar 

una nova realitat per al sector del gas a Espanya, des de les seves respectives 

inversions a Catalana de Gas i Gas Madrid. Tot i que el primer plantejament era re-

unir totes les accions en una societat holding paritària. Finalment, i amb una gran 

habilitat, es va aconseguir que l’operació es dissenyés com una fusió per absorció, 

en la qual Catalana de Gas realitzaria l’absorció de Gas Madrid i també de les peti-

tes distribuïdores de gas que s’havien anat creant en el perímetre de Repsol/INH. 

En aquells moments, Catalana de Gas era la distribuïdora de gas més important 

d’Espanya i Gas Madrid era la segona en dimensió.
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L’acord també establia que el Consell d’Administració seria paritari entre Rep-

sol i “la Caixa”; aquesta última en designaria el president i Repsol, el conseller de-

legat. El març de 1991 van ser designats per a aquests càrrecs Pere Duran i Antonio 

Téllez, respectivament. La primera organització conjunta de les dues companyies 

es va engegar el juny de 1991, com si es tractés de la preparació del procés. En 

aquells mesos British Gas i Aigües de Barcelona van abandonar l’accionariat.

Amb aquesta operació Pere Grau en deixava la presidència, que ocupava des 

de 1984, i tornava Pere Duran, l’introductor del gas natural a Espanya, en un clima 

de consens entre els dos principals accionistes (quadre 54).

Després d’una laboriosa preparació, l’operació de fusió es va realitzar el 31 de 

desembre de 1991; es creava, així, una distribuïdora de gas d’una dimensió mai 

vista a Espanya, amb 1.400.000 clients, un milió provinents de Catalana de Gas i la 

resta, de Gas Madrid i de les altres petites societats intervinents. El domicili social 

va continuar al tradicional edifici de l’avinguda de Portal de l’Àngel de Barcelona. 

L’accionariat estava distribuït entre un 44¤% de Repsol/INH (30¤% Repsol, 14¤% 

INH); “la Caixa”, un 25¤%, i un 31¤% distribuït entre uns 28.000 petits accionistes. Les 

proporcions eren les que eren, però el control de la societat seria paritari, un gran 

èxit considerant la posició de Pere Duran i “la Caixa”.

Estratègicament, el govern seria paritari, però en l’àmbit de la gestió aviat es van 

intentar incorporar molts elements de la incipient cultura de Repsol i d’Enagás, que 

encara eren empreses públiques, bàsicament en els temes de planificació i recursos 

Quadre 54. Catalana de Gas. Consell d’Administració (març 1991)

Nom Qualificació

Pere Duran Farell President

Antonio Téllez de Peralta Conseller delegat

José Manuel Basáñez Villaluenga Vocal

Antoni Brufau Niubó Vocal

Francisco Carballo Cotanda Vocal

Isidre Fainé Casas Vocal

Ricard Fornesa Ribó Vocal

Pere Grau Hoyos Vocal

Repsol, S.A., (Guzmán Solana Gómez) Vocal

Font: CNMV.CdG. Fet rellevant. Composició del Consell d’Administració (25-03-1991).
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humans. El tarannà de l’antiga Catalana de Gas es va poder mantenir, per contra, 

en les activitats operatives, les finances i els sistemes informàtics. La integració 

de cultures va ser complexa; hi havia persones de Repsol i Enagás, però també de 

Catalana de Gas i Gas Madrid, que, tot i que eren empreses privades, provenien de 

tradicions molt diferents. El mateix llenguatge era confús; allò que uns anomenaven 

aprovar una inversió, els altres ho anomenaven habilitar un crèdit pressupostari.

La nova societat va iniciar-ne ràpidament el funcionament; així doncs, va acoblar 

cultures empresarials i va iniciar un important pla de creixement a la major part de les 

comunitats autònomes d’Espanya. També va haver-hi un èmfasi important pel que fa 

a la consecució de sinèrgies i la millora de l’eficàcia dels processos i sistemes existents, 

amb l’objectiu d’implantar en el perímetre global les millors pràctiques disponibles.

Per facilitar el desplegament a tot Espanya, la Junta General d’Accionistes, 

celebrada el juny de 1992, va decidir adaptar-ne la denominació social a la nova 

realitat, i va passar de dir-se Catalana de Gas al nom més genèric de Gas Natural 

SDG, S.A., el quart canvi de nom en uns 150 anys. Així mateix, es va aprovar un 

modern símbol que incorporava una papallona multicolor, en aquell temps una 

aposta arriscada, però que amb els anys ha demostrat la seva personalitat i potèn-

cia pel que fa a la comunicació.

Gas Madrid i la Compañía Madrileña (1851-1991)
El primer antecedent de la companyia Gas Madrid integrada a Gas Natural SDG 

el 1991 pot trobar-se en l’interès pel gas iniciat a Madrid el 1831, quan l’Ajuntament 

va convocar un concurs d’enllumenat públic. Tot i això, no es van aconseguir resul-

tats pràctics fins al 1846, que va ser quan els anglesos Edward O. Manby i William 

Partington van promocionar la Sociedad Madrileña para el Alumbrado por Gas420 

amb el suport financer del grup del marquès de Salamanca —José de Salamanca, 

José Buschental, Gaspar de Remisa, Nazario Carraquiri, Luis María Pastor i Pedro 

Surra Rull— i un capital de 12 milions de rals.

Immediatament, l’Ajuntament va cedir un terreny i es va iniciar la construcció 

d’una fàbrica de gas a la zona de la Puerta de Toledo; es van realitzar les proves 

d’enllumenat públic el 1847, al carrer del Prado i Lobo, i es va iniciar la captació dels 

primers clients d’enllumenat particular.

La societat va passar per greus problemes el 1848, a causa de la crisi de la 

Borsa de Madrid, i van desaparèixer els seus promotors, tant José de Salamanca, 

420. Simón Palmer (1989), pàg. 47-56; Fàbregas (2012d), pàg. 46-47.
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que havia fugit d’Espanya, com els dos experts anglesos que l’havien posat en 

funcionament. En aquesta situació, la direcció va recaure en l’il·lustrat Melitón 

Martín de Bartolomé, que va haver d’afrontar la falta de carbó i les conseqüèn-

cies de la crisi que havien provocat pràcticament la fallida de la societat. El 

setembre de 1848, els accionistes van nomenar director esclusivo (sic) Gregorio 

López de Mollinedo per un termini de tres anys. Va iniciar-se la reorganització de 

la companyia i l’expansió del servei amb la captació accelerada de nous clients, 

la qual cosa va donar lloc a la firma d’un nou contracte amb l’Ajuntament el 1849. 

Finalment, el 1851 la societat es va reestructurar i es va crear la Compañía Ma-

drileña para el Alumbrado por Gas, amb un capital de 17 milions de rals i sota el 

control de López Mollinedo.

L’aparició el 1856 de la Llei de societats de crèdit va emmarcar la creació del 

Crédito Mobiliario espanyol, filial del Crédit Mobilier francès dels germans Pereire, 

que va adquirir la societat del gas de Madrid. L’estratègia dels Pereire passava per 

construir la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, que podia tenir 

una càrrega de base transportant carbó de les seves mines de Palència al principal 

consumidor de carbó de l’època, una fàbrica de gas de la importància de la de 

Madrid, amb la qual cosa es tancava un clar cercle virtuós.

El pas següent es va desenvolupar el 1865, quan el Crédito Mobiliario espanyol 

va vendre al Crédit Mobilier francès la societat del gas de Madrid. El nou propietari 

va fer un plantejament més ambiciós i va constituir una nova societat, la Compañía 

Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas, amb un capital de 91,2 milions de 

rals, seus a Madrid i París, i un consell rellevant, entre els membres del qual figura-

va Laureà Figuerola.

Laureà Figuerola era un economista català que va ser ministre d’Hisenda (1868-

1870); va ser responsable de la implantació de la pesseta com a unitat monetària 

a Espanya el 1868. El 1865 va ser nomenat conseller de la Compañía Madrileña 

de Alumbrado y Calefacción por Gas i designat president el 1869, càrrec que va 

ocupar fins a la seva mort el 1903421. Personatge de gran nivell, un cop finalitzada 

la seva etapa de política activa, va ser president de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas (1898-1903). L’expansió a Madrid va ser important, i el des-

plegament geogràfic va culminar el 1880 amb la compra de les fàbriques de gas 

d’Alacant422, Burgos, Cartagena, Jerez, Logronyo, Pamplona i Valladolid a una 

companyia holandesa del grup Stockman.

421. Martínez (2014), p. 5.
422. Fàbregas (2013c), pàg. 46-47.
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L’electricitat tèrmica va aparèixer a Madrid el 1889, quan es va constituir la 

Compañía General Madrileña de Electricidad en un joint venture 50/50 entre 

l’alemanya AEG i la companyia de gas, alhora que s’establia a la capital la compa-

nyia anglesa Electricity Supply. S’iniciava, així, una nova etapa; els problemes van 

començar a aparèixer a partir de 1897, quan la companyia gasística va comprar 

la societat anglesa d’electricitat per eliminar-ne la competència i fusionar-la amb 

la Compañía General Madrileña de Electricidad per un preu elevat. La necessitat 

d’afrontar la reforma i modernització de les seves instal·lacions va deteriorar ràpi-

dament la posició financera.

En el context de finals de segle, la companyia del gas de Madrid era una soci-

etat important amb més de 800 treballadors, que dominava igualment l’electrici-

tat de la capital i el gas d’altres ciutats importants. El 1903 va morir el president, 

Laureà Figuerola, i va ser substituït per l’enginyer de camins, canals i ports Luis 

Canalejas y Méndez, germà de José Canalejas, que seria ministre i president del 

Govern. Luis Canalejas també va ser molt actiu en política; va ser diputat per Cuba 

el 1896 i per Girona (1898, 1901, 1903, 1905), així com també senador per Girona 

(1899-1900) i senador vitalici (1905) fins a la seva mort el 1910.

AEG es va retirar de Madrid el 1905, després de vendre el seu 50¤% de la Com-

pañía General Madrileña al seu altre soci, la companyia del gas de Madrid. No 

obstant això, el 1908, quan van començar a aparèixer els primers indicis de la hi-

droelectricitat, la situació financera de la societat ja era difícil per les seves altes 

càrregues financeres i els seus costos elevats. Amb l’objectiu d’aconseguir energia 

hidràulica en bones condicions, el 1912 la Compañía General va constituir, juntament 

amb la Sociedad de Gasificación Industrial i el Salto de Bolarque, una nova societat 

denominada Unión Eléctrica Madrileña, que, amb el temps es transformaria en la 

tercera companyia elèctrica d’Espanya, ja com a Unión Fenosa, i que finalment s’in-

corporaria a Gas Natural SDG el 2008. Aquest últim moviment no va poder salvar la 

Compañía General Madrileña de Electricidad, que va presentar fallida el 1913.

La Primera Guerra Mundial va provocar una greu crisi de carbó que va perjudicar 

la companyia del gas de Madrid, la qual cosa va portar a la municipalització de la so-

cietat per part de l’Ajuntament el 1917, que li imputava no disposar d’un stock sufici-

ent de carbó i no haver posat en funcionament noves instal·lacions. No obstant això, 

en pocs anys les autoritats van obligar a revertir la municipalització; per assolir-ho es 

va crear el 1921 una nova societat, Gas Madrid, en la qual figuraven com a accionis-

tes l’antiga Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas, així com les 

companyies elèctriques que subministraven a la capital: Unión Eléctrica Madrileña, 

Hidroeléctrica Española, Cooperativa Electra Madrid i Hidráulica de Santillana. Va ser 
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designat president Valentín Ruiz Senén, que va exercir el càrrec fins a la seva mort 

el 1954. Ruiz Senén era l’home de confiança dels germans Urquijo Ussía, conseller 

del Banco Urquijo i director d’Unión Eléctrica Madrileña. El 1954 es va nomenar un 

nou president, Germán de la Mora y Abarca, en aquell temps director gerent de la 

Cooperativa Electra Madrid, casat amb una filla d’Antonio Maura i germanastre del 

comte de Gamazo. Va ser president fins al 1959. Gas Madrid tenia en aquella època 

uns 80.000 clients. El canvi es va iniciar a partir de 1959 amb la designació com a 

nou president de Pedro Barrié de la Maza, com a conseqüència de l’entrada del Ban-

co Pastor en l’accionariat de la societat.

Les primeres experiències amb derivats del petroli es van realitzar el 1962 quan 

es va instal·lar una línia de cracking catalític de fuel a l’antiga fàbrica, i van culminar 

amb la posada en marxa el 1967 de la nova factoria de Manoteras423 de tres línies 

de cracking catalític de nafta a alta pressió, amb una capacitat de 600.000 m3/dia, 

que van ser les primeres a Espanya amb aquesta tecnologia. Tot plegat va com-

portar el tancament l’any següent de la fàbrica de Ronda de Toledo.

El 1971 va morir Pedro Barrié i el va substituir a la presidència la seva dona, 

Carmela Arias, comtessa de Fenosa. Van ser anys d’augment de clients, extensió 

de xarxes i un creixement continu de la capacitat de producció amb noves línies; 

a mitjan anys vuitanta es van superar els 400.000 clients. L’etapa següent era la 

del gas natural, vista amb recel per la necessitat de realitzar importants inversions, 

en una societat controlada per un banc que esperava dividends i una empresa 

elèctrica de la mateixa zona sense especial interès en el creixement de l’activitat 

del gas. Tot plegat comportava una cultura interna que sobrevalorava la tècnica i 

infravalorava el mercat. Així i tot, la societat va desplegar gasoductes de gas ma-

nufacturat des de Madrid a les poblacions del seu entorn, com Torrejón de Ardoz, 

San Fernando de Henares, Coslada, Pozuelo de Alarcón i Tres Cantos. El 1987 les 

seves xarxes arribaven als 1.700 quilòmetres.

L’acceleració definitiva es va iniciar a partir de la firma del Protocol del Gas 

de 1985, que va comportar l’entrada l’any següent de Butano al capital de Gas 

Madrid amb un 25¤%. El gas natural va arribar, finalment, a Madrid el 1987 a través 

dels gasoductes d’Enagás. L’any següent va ser designat president Guillermo de la 

Dehesa com a representant del Banco Pastor, entitat que va vendre les seves acci-

ons a Repsol el 1990, moviment dut a terme també per l’altre accionista rellevant, 

Hidroeléctrica Española, amb la qual cosa el control de la companyia va passar a 

mans de Repsol. Gas Madrid s’integraria al nou Gas Natural SDG a finals de 1991.

423. Gas Natural SDG (1996), pàg. 41-47.
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Els directors generals de Gas Madrid durant la seva llarga trajectòria de 70 anys 

van ser Vicente Gómez Muñoz (1921-1946), Luis de Domingo Villanueva i Domingo 

García Lorenzo (1946-1958), José Valdés López (1958-1972), Cristóbal Fernández 

Prieto (1972-1975) i José María Sáez García (1975-1990).

La Fundació Catalana de Gas (1992)
L’actual Fundació Naturgy es va crear el 1992 com a Fundació Catalana de Gas 

dins del context de la creació de Gas Natural SDG. L’orientació de la nova institució 

va estar en els seus inicis marcada per l’experiència desenvolupada per Pere Duran 

com a president de la Junta General d’Accionistes, i dels treballs de la seva comis-

sió assessora, que com s’ha indicat, havia començat a connectar amb els entorns i 

els stakeholders de la companyia en els anys anteriors.

La Fundació Catalana de Gas es va constituir sota la denominació de Catalana 

de Gas per a mantenir aquest històric nom, tot i que, pels equilibris polítics, amb 

domicili social a Madrid424. Segons Pere Duran la fundació estava dissenyada per 

a «impulsar la millor integració i comprensió possibles entre l’empresa i el nostre 

entorn, que faciliti, enriqueixi i optimitzi la nostra gestió industrial i social».

Addicionalment a la relació amb els entorns, la fundació també estava pensada 

per ajudar a la integració de les diferents cultures de les empreses i les persones 

intervinents en el procés de fusió que va donar lloc a l’aparició de Gas Natural 

SDG. Suavitzar les relacions, millorar la comprensió mútua i aportar instruments 

de management van ser alguns dels objectius i tasques de la institució en aquest 

període. Combinar públic i privat, reunir directius acostumats a lluitar pels mercats 

amb els que no ho estaven, eren dificultats, però també reptes que l’aportació de 

la fundació va ajudar a anar superant, amb conceptes com llibertat responsable, 

sensibilitat, etc.

D’acord amb els Estatuts, un ajustat resum dels objectius fundacionals i els 

camps d’actuació incloïen: el marc cultural, referit a les manifestacions del sector 

del gas, la seva història, el seu impacte social, etc.; el marc humà i sociològic, amb 

els temes d’integració de la persona a l’empresa i, d’aquesta, a la societat civil; 

també el marc mediambiental, principalment en temes de contaminació atmos-

fèrica i, finalment, el marc científic i tecnològic, amb activitats relacionades amb 

l’activitat gasista. Amb aquests objectius i un important patronat —amb polítics, 

intel·lectuals, artistes, militars, dissenyadors, científics, etc.— la Fundació va iniciar 

el seu camí. Joan Rigol Roig va ser designat primer director general (quadre 55).

424. Acord de constitució de la Fundació Catalana de Gas. AHFN.GN.SDG. Consell d’Administració (16-07-1992).
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Amb el temps, la fundació va ampliar les seves activitats i va seguir la compa-

nyia en el seu procés d’internacionalització, amb programes com el de prevenció 

del còlera desenvolupat a la frontera entre l’Argentina i Bolívia, o les Càtedres 

Unesco a les universitats del Magreb. També es va dedicar a la realització de pro-

cessos de reflexió conceptual sobre les empreses de serveis públics, o sobre la 

indústria del gas i la societat civil, entre molts altres exemples.

Quadre 55. Fundació Catalana de Gas. Patronat (1992)

Nom Càrrec

Pere Duran Farell
   President de Gas Natural SDG

President

Óscar Fanjul Martín
   President de Repsol

Copresident

Joan Antoni Samaranch Torelló
   President de “la Caixa”

Copresident

Antonio Téllez de Peralta
   Conseller delegat de Gas Natural SDG

Vicepresident

Joaquín Almunia Amann Vocal

Enrique Barón Crespo Vocal

Leopoldo Calvo Sotelo Vocal

Josep Carreras Coll Vocal

Ricardo Díaz Hochleitner Vocal

Carles-A. Gasòliba Böhm Vocal

Manuel Gutiérrez Mellado Vocal

José Lladó Fernández-Urrutia Vocal

Federico Mayor Zaragoza Vocal

Marcelino Oreja Aguirre Vocal

Joan Oró Florensa Vocal

Gregorio Peces-Barba Vocal

Marta Pessarrodona Artigues Vocal

André Ricard Vocal

Gastón Thorn Vocal

Josep M. Vilaseca Marcet Vocal

Francisco Carballo Cotanda Secretari

Font: AHFN.GN.SDG. Consell d’Administració (16-07-1992).
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A partir de l’any 2000, la institució va reorientar les seves activitats a temes 

de medi ambient, va reduir-ne les activitats internacionals, i la seva denominació 

evolucionà a Fundació Gas Natural. Posteriorment, a partir de 2004, coincidint 

amb el nomenament com a director general de Pere-A. Fàbregas, va ampliar-ne 

les activitats de forma considerable; va desenvolupar actuacions relacionades 

amb el medi ambient, la formació, també de tipus internacional, i va engegar una 

important dedicació cultural, amb la consolidació de l’arxiu històric de Catalana de 

Gas/Gas Natural425, i finalment, amb la construcció i la posada en marxa del Museu 

del Gas, inaugurat a Sabadell el desembre de 2011.

En els últims anys, 2013-2018, sota la direcció de Martí Solà, la fundació ha 

prosseguit amb la seva activitat divulgativa en energia i medi ambient, ha creat 

el programa de primera exportació a Espanya (2014) i ha ampliat les activitats 

internacionals amb la inclusió de Xile i altres països, i ha iniciat amb força una 

línia d’èmfasi en la divulgació i suport de l’important temàtica de la vulnerabilitat 

energètica materialitzada en diferents acords amb entitats i programes d’actuació, 

formació i voluntariat. A la Fundació Naturgy s’han incorporat també els museus 

provinents d’Unión Fenosa: el Museu de Bolarque, creat el 1977 i incorporat el 2016, 

i el Museu d’Art Contemporani d’A Coruña, inaugurat el 1995 i incorporat el 2017.

La fundació ha facilitat des de la seva creació la relació de la societat amb el 

seu entorn, amb més èmfasi en els àmbits de l’energia, medi ambient, cultura i 

acció social en els últims anys, amb una especial vocació de servei a la societat. La 

Fundació Naturgy té un elevat compromís amb la transparència de la seva infor-

mació i les seves activitats, per la qual cosa ha estat considerada per la Fundación 

Compromiso y Transparencia, des de 2011 i durant anys, com una de les fundacions 

d’empresa més transparents d’Espanya; el 2018 n’ha ocupat la segona posició426.

Els Jocs Olímpics de Barcelona (1992)
Barcelona, la ciutat que des de sempre havia acollit la seu de Catalana de Gas, 

en aquells moments ja denominada Gas Natural SDG, celebrava el 1992 el gran 

moment dels Jocs Olímpics en un clar context d’il·lusió col·lectiva i de canvi vers 

el futur. La companyia estava involucrada en el projecte, des de feia temps, amb 

la cessió dels terrenys de les seves antigues fàbriques, acordada el 1986, per a la 

425. Fàbregas i Bragulat (2005), pàg. 1-9; Fàbregas (2011d), pàg. 46-47.
426. GNF. Nota de premsa. La Fundació Gas Natural Fenosa és la segona fundació d’empresa més transparent, segons

l’informe Construir Confiança 2017 (02-03-2018).
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construcció en alguns d’aquests d’instal·lacions olímpiques i per permetre obrir 

Barcelona al mar.

La col·laboració amb l’Olimpíada de Barcelona, a més a més de terrenys i patro-

cinis, també es va fer palesa en els elements de l’escenografia que utilitzaven gas en 

el seu funcionament, com ara la torxa olímpica i el peveter de l’estadi de Montjuïc.

La innovadora torxa olímpica va ser creada per André Ricard, un mestre en 

el disseny industrial, però el cremador i el disseny del seu funcionament van ser 

realitzats pels tècnics de Catalana de Gas/Gas Natural SDG. Explicava Ricard: «Un 

dia, a l’oficina tècnica de Catalana de Gas, vaig poder veure com s’enlairava una 

flama que tenia la forma que havia imaginat i que corresponia amb aquella que, 

originàriament, havia dibuixat»427.

També el peveter olímpic, disseny de Pep Sant i Ramon Bigas, va funcionar 

amb la col·laboració del gas natural. S’havia concebut la idea d’encendre el peveter 

a la cerimònia inaugural dels jocs amb una fletxa encesa que passaria per damunt 

de la instal·lació. No podia haver-hi possibilitats d’error, i aquí van tornar a fer acte 

de presència els tècnics de Gas Natural SDG, que van dissenyar uns cremadors que 

emetessin amb seguretat el raig de gas suficient per a encendre’s amb la fletxa en 

qualsevol circumstància, mentre sonava la música d’Angelo Badalamenti prevista 

per a l’acte d’inauguració, el 25 de juliol de 1992. Va ser un èxit espectacular.

La reconversió dels terrenys va comportar la instal·lació de la Vila Olímpica i 

el Port Olímpic a l’antiga fàbrica de l’Arenal; mentre que els terrenys de la fàbrica 

de la Barceloneta, d’acord amb els projectes municipals, havien de convertir-se en 

un parc que un dia pogués permetre unir la Ciutadella amb el mar a través d’una 

zona verda. El nou parc, que va ser dissenyat pels arquitectes municipals Jordi 

Henrich Monràs i Olga Tarrassó Climent, ocupava una superfície de 56.000 metres 

quadrats, i conservava en el seu interior la Torre de l’Aigua i l’edifici d’oficines de 

la fàbrica, obres ambdues de Domènech Estapà, i l’estructura metàl·lica d’un dels 

gasòmetres com a record de la seva antiga activitat industrial. Diversos retards i 

altres prioritats van fer que el parc no pogués ser inaugurat fins al 1996, encara 

que el camp de futbol ubicat al seu interior va iniciar l’activitat el 1994.

Amb la cessió de terrenys de l’antiga fàbrica de la Barceloneta, l’Ajuntament va 

rebre l’antic edifici d’oficines i direcció, obra de Domènech Estapà, situat en l’actua-

litat al passeig de Salvat-Papasseit, n. 1, cantonada amb el carrer de Ginebra. En un 

principi va ser cedit temporalment pel consistori a l’associació Futur Sostenible, que 

427. Ricard (1992), pàg. 1-6.
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el va ocupar uns anys, i on va realitzar algunes tasques d’instal·lació d’energies reno-

vables. Finalment, el 2008, l’Ajuntament de Barcelona va presentar per a l’edifici el 

projecte de la Fàbrica del Sol, que consistia en un programa per a convertir-lo en un 

centre d’educació ambiental per a la sostenibilitat, vinculat als objectius de l’Agen-

da 21 de Barcelona; amb aquesta finalitat es va crear un equipament educatiu per al 

coneixement i l’experimentació en matèria de sostenibilitat energètica.

Els primers 150 anys de la societat (1993)
El 1993 la societat complia els seus primers 150 anys d’existència. Com s’ha descrit, 

l’empresa s’havia constituït el 1843 com a Societat Catalana per a l’Enllumenat 

per Gas per il·luminar amb gas produït amb carbó la ciutat de Barcelona. Els anys 

de treballs i acompliments i l’esforç permanent dels responsables de la societat i 

dels seus equips, juntament amb la resta de stakeholders, havia permès superar 

el segle i mig d’existència i, a més a més, en un moment en què s’iniciava un nou 

projecte de gran envergadura, el de Gas Natural SDG. En definitiva, una companyia 

de gran tradició, però també de gran modernitat, una de les companyies líders en 

el mercat del gas.

L’ocasió era important, la companyia no havia pogut celebrar els seus primers 

cent anys (1943) a causa de la dura situació de postguerra, i en el cas dels 125 anys 

(1968) la situació econòmica era difícil, després de molts anys de gran inflació que 

no es reflectien en les tarifes de venda i del gran esforç inversor de passar del car-

bó a la nafta i, posteriorment, al gas natural.

La situació el 1993 era molt diferent; havia finalitzat amb èxit la fusió de Cata-

lana de Gas i Gas Madrid per fer una gran companyia, i s’havia iniciat un nou camí: 

el de la internacionalització amb grans perspectives.

En l’acte commemoratiu celebrat el 23 de setembre de 1993 al Saló Oval del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a Barcelona, en presència dels reis 

d’Espanya, el president Pere Duran va anunciar que en els últims dies s’havia arri-

bat a l’acord que Gas Natural adquirís el control de l’empresa pública de capçalera 

del sector, Enagás, amb la qual cosa es tancava un cercle virtuós de molts anys.

Duran va remarcar en l’acte la dimensió de protagonisme històric de la societat 

amb les paraules següents: «Penso, Majestats, tal com he intentat subratllar en el 

curs de les meves paraules, que el traç existencial més característic de la vida de 

la nostra companyia, com a personatge històric de la societat civil catalana, és que 

mai va ignorar ni abdicar de les seves arrels, d’altra banda, fermament arrelades 

en l’entorn social amb el qual des del moment de la seva constitució ha viscut en 
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autèntica simbiosi. Simbiosi que li ha permès enfortir la pròpia identitat amb la 

constant recepció de la immensa riquesa de matisos i de sensibilitats que només 

la societat civil pot i sap emetre i que pensa que la nostra companyia ha sabut 

captar i acumular convertint-la en un potent actiu propi intangible que, de veritat, 

la singularitza com a personatge històric»428.

La internacionalització: Argentina, Brasil, Colòmbia i Mèxic

La indústria del gas a Espanya sempre havia estat domèstica, és a dir, orientada 

a la producció i posteriorment distribució de gas a Espanya, amb una densitat 

d’actuació inferior a la normal pel que fa a Europa. No obstant això, l’aparició d’una 

gran companyia com Gas Natural SDG, amb l’adequat múscul financer, permetia la 

superació d’aquestes limitacions i l’inici d’un plantejament d’obertura internacional 

en el context de la progressiva globalització.

L’inici: Argentina (1992)
L’oportunitat va aparèixer quan el Govern de la República Argentina va decidir pri-

vatitzar amb un concurs internacional la societat Gas del Estado, una de les socie-

tats gasistes més importants del món429. Gas del Estado va sortir al mercat, a finals 

de 1992, en deu lots, dues societats de transport i vuit de distribució. Gas Natural SDG 

va aconseguir aproximadament la meitat de l’àrea de Buenos Aires, la qual cosa va 

donar lloc a la companyia coneguda com a Gas Natural BAN —Gas Natural Buenos 

Aires Norte—, amb gairebé un milió de clients i clares possibilitats de creixement.

L’experiència va ser un gran repte per a Gas Natural SDG, que gairebé sense 

acabar d’integrar el gas a Espanya —on disposava d’1,5 milions de clients—, inici-

ava una nova línia d’actuació, la internacionalització de les seves activitats amb 

l’adquisició a l’Argentina de pràcticament un milió de clients. Tanmateix, eren els 

camins del futur. Calia aprendre gairebé de tot en molt poc temps, però així aug-

mentava el valor de l’organització: expatriació, finances internacionals, relació amb 

governs locals, etc.

El 2013, l’activitat del grup a l’Argentina disposava d’1.556.000 punts de subminis-

trament amb una xarxa de 24.033 quilòmetres i unes vendes de 73.164¤GWh de gas 

428. Duran Farell (1993), pàg. 15-16; Fàbregas (2014b), pàg. 210-212. Amb motiu de l’acte es va editar la meva biografia
de Josep Roura i Estrada, la primera persona a fer experiments amb gas de l’enllumenat a Espanya el 1826. Vegeu 
Fàbregas (1993).

429. Sobre la història del gas a l’Argentina, vegeu Transportadora de Gas del Sud (1998).
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per a usos residencials, comercials i industrials, amb una important presència dins del 

rellevant mercat argentí del gas natural vehicular, el de més dimensió del món.

La inversió al Brasil (1997)
El juliol de 1997, en un increïble termini de tan sols cinc setmanes, Gas Natural SDG 

va iniciar les seves activitats al Brasil, Colòmbia i Mèxic. Al Brasil, la companyia va 

resultar vencedora de la licitació internacional per a la distribució de gas de Rio de 

Janeiro, i va adjudicar-se el control de les companyies CEG (Companhia Estadual 

de Gás) i CEG RIO, amb el 54,2 i el 59,6¤% de participació, respectivament.

CEG era l’antiga companyia d’enllumenat per gas de Rio, constituïda el 1854, 

que havia estat en mans d’accionistes brasilers, anglesos i belgues, tant públics 

com privats. Subministra a la populosa ciutat de Rio i és la distribuïdora de gas 

més important del Brasil430. CEG RIO va ser fundada el gener de 1997 per l’estat de 

Rio de Janeiro i Petrobras, per distribuir gas canalitzat a 65 municipis de l’estat. El 

2013 distribuïa a 29 ciutats, com Petrópolis, Tres Ríos, Cabo Frío, etc.

L’any 2000 va aconseguir la concessió per realitzar la distribució a la zona sud 

de l’estat de São Paulo, una àrea de 53.000 quilòmetres quadrats amb una ele-

vada presència industrial. Per al seu desenvolupament es va crear la societat Gas 

Natural SPS, controlada el 100¤%, que va subministrar a 35.000 punts de consum.

El 2013, l’activitat del grup al Brasil disposava de 899.000 punts de subminis-

trament, amb una xarxa de 6.476 quilòmetres i unes vendes de 88.961¤GWh de gas 

per a usos residencials, comercials i industrials, així com per a vehicles, amb una 

elevada presència dels consums de la potent indústria brasilera.

L’entrada a Colòmbia (1997)
També el 1997, i a través d’una licitació internacional, Gas Natural SDG va iniciar les 

seves activitats a Colòmbia mitjançant l’adjudicació de l’empresa colombiana Gas 

Natural ESP, que havia estat constituïda el 1987 per Ecopetrol perquè portés a terme 

la introducció del gas natural a Bogotà. El 2014, es distribuïa gas als municipis de 

Bogotà i Soacha directament, i s’arribava a altres zones del país a través de les seves 

subsidiàries: Gasoriente ESP, Gases de Barrancabermeja ESP i Gas Natural Cundiboya-

cense ESP, adquirides el 1998. El creixement de les activitats de gas a Colòmbia va ser 

espectacular, sobretot per l’accelerat procés d’urbanització de Bogotà i el seu entorn.

A Colòmbia, com a resultat de la fusió amb Unión Fenosa, que va tenir lloc el 

2009, es va adquirir la societat Electricaribe, S.A., ESP, que distribuïa electricitat a 

430. Sobre la història del gas a Rio de Janeiro, vegeu Dunlop (1949), Azevedo (1971) i Melo (2005).
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la zona litoral del Carib. La societat va ser constituïda el 1998 per Houston Indus-

tries i Electricidad de Caracas amb el 65¤% i altres accionistes amb l’altre 35¤%, per 

intentar superar la crisi de subministrament elèctric a Colòmbia durant els anys 

anteriors; finalment, va ser adquirida per Unión Fenosa l’any 2000. Electricaribe va 

absorbir la companyia Electrocosta el desembre de 2007.

El 2013, l’activitat del grup a Colòmbia, en el sector del gas, disposava de 

2.518.000 punts de subministrament, amb una xarxa de 20.293 quilòmetres i unes 

vendes de 18.736¤GWh de gas per a usos residencials, comercials i industrials, així 

com també per a vehicles. L’activitat en el sector de l’electricitat disposava de 

2.396.000 punts de subministrament i unes vendes d’11.929¤GWh. Els pràcticament 

5 milions de llars de Colòmbia amb subministrament energètic de Gas Natural Fe-

nosa presentaven clarament la importància i la dimensió de la companyia al país 

en aquells moments.

Mèxic, un mercat amb futur (1997)
Naturgy va iniciar les seves activitats a Mèxic el 1997, tan bon punt va aconse-

guir els permisos per a la distribució de gas a Toluca. El mateix any va adquirir 

les distribuïdores de Saltillo i Nuevo Laredo, de Repsol. Posteriorment, el 1998 

es va adjudicar en una licitació internacional la zona de Monterrey i, finalment, 

l’any 2000 va aconseguir els permisos per a la zona de Bajío Sur, i va adquirir 

la distribuïdora de Distrito Federal, amb importants possibilitats de desenvolu-

pament. Una àmplia presència en un país amb creixement econòmic i evidents 

possibilitats de futur.

El 2013, l’activitat del grup en el sector del gas a Mèxic disposava d’1.348.000 

punts de subministrament, amb una xarxa de 18.252 quilòmetres i unes vendes de 

48.972¤GWh; subministrava gas per a usos residencials, comercials i industrials, i 

també per a vehicles.

En el sector elèctric es va iniciar l’activitat amb la compra de cinc centrals de 

cicle combinat a EDF i Mitsubishi el 2007 per un import de 1.448 milions de dòlars, 

la qual cosa representava una potència instal·lada de 2.233¤MW; en conseqüència, 

la companyia es va convertir en el segon operador privat del país. La posterior 

integració amb Unión Fenosa (que havia desenvolupat una gran activitat amb la 

instal·lació de cicles combinats al país) va implicar la venda, el 2010, de les centrals 

anteriors al consorci format per Mitsui i Tokyo Gas.

El 2013 es disposava d’uns 2.000¤MW de potència instal·lada a les centrals 

d’Hermosillo (2001, 270¤MW), Naco Nogales (2003, 300¤MW), Tuxpan III i IV (2004, 

1.000¤MW), i Norte Durango (2010, 450¤MW), procedents totes elles d’Unión Fenosa.
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El 2013 Gas Natural Fenosa era la principal empresa privada del sector de 

l’energia a Mèxic; actuava a Distrito Federal i en els estats d’Aguascalientes, Co-

ahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, San Luis de Potosí, 

Sonora, Tamaulipas i Veracruz.

La privatització d’Enagás i el gasoducte Magrib-Europa

A inicis dels anys noranta va arribar el moment de connectar per gasoducte Es-

panya i Algèria, que rebria el nom de gasoducte Magrib-Europa. Enagás havia 

d’assumir la construcció del tram marroquí i espanyol de la infraestructura, la qual 

cosa comportava un esforç financer addicional, a més a més d’assumir el risc de la 

construcció, que era molt rellevant, tenint en compte la situació interna a Algèria 

en aquells moments i les relacions d’aquest estat amb el Marroc; en conjunt, es 

presentava un marc realment complex.

D’altra banda, el govern presidit per Felipe González volia iniciar el desenvolu-

pament d’una política de privatitzacions de les empreses públiques constituïdes 

durant els anys del règim anterior amb la finalitat d’alleugerir la situació financera 

del mateix Estat, i va decidir que començaria amb Enagás. Difícil empresa, ja que 

el 1993 presentava unes pèrdues acumulades de 120 milions d’euros, i era sabut 

que no havia pogut incorporar-se al perímetre de Repsol en la seva privatització 

per la seva imatge financera.

Tot plegat va portar a pensar que Gas Natural SDG podia adquirir la compa-

nyia. Tot i que anteriorment s’havien realitzat alguns intents per part de Repsol de 

fusionar Enagás i Gas Natural SDG, operació que hauria comportat una majoria 

clara de Repsol enfront de “la Caixa” en tot el perímetre, finalment, es va optar 

perquè Gas Natural SDG adquirís el 91¤% del capital d’Enagás i que s’hi establís un 

consell paritari, però amb un conseller addicional per a l’INH, la qual cosa perme-

tria una majoria del grup Repsol-INH.

La valoració de la societat que van realitzar experts independents projectava 

un valor clarament negatiu, a causa del risc del gasoducte del Magreb. Amb l’ob-

jectiu d’aconseguir un valor positiu es va decidir separar el projecte del gasoducte 

en una societat anomenada SAGANE, en la qual el capital es distribuiria de la 

manera següent: el 91¤% INH i el 9¤% Enagás, amb la intenció de retornar el pro-

jecte al balanç d’Enagás tan bon punt s’hagués posat en marxa el gasoducte i es 

clarifiqués la situació algeriana. En definitiva, pel 91¤% d’Enagás, Gas Natural SDG 

va pagar el 1994 la quantitat de 51.233 milions de pessetes.
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A continuació, va començar un ampli procés de consecució de sinergies entre 

Enagás i Gas Natural SDG; es va designar Pere Duran com a president d’Enagás, 

i, a qui havia estat fins aleshores president d’Enagás, Juan Badosa, com a nou 

conseller delegat de Gas Natural SDG i d’Enagás, en substitució d’Antonio Téllez 

el 23 de setembre de 1993, moment en què ja s’havia decidit l’adquisició. Es van 

reduir organitzacions paral·leles en múltiples àmbits, i es va posar un gran èmfasi 

en el creixement i gasificació d’Espanya. Enagás, que fins aleshores havia estat 

una empresa pública, va haver d’avançar en múltiples aspectes per preparar-se 

amb vista al futur. Posteriorment, després de les eleccions de 1996, en les quals va 

aconseguir la victòria el Partit Popular amb José María Aznar, es va adquirir a la 

SEPI el 9¤% restant de les accions l’octubre de 1998, amb la qual cosa Gas Natural 

SDG va disposar, finalment, de la totalitat del capital.

Amb aquesta adquisició, la planta de regasificació del port de Barcelona tor-

nava a estar dins del grup que l’havia construït entre els anys 1965-1969, que 

aleshores es deia Catalana de Gas, anomenada a partir de 1992 Gas Natural SDG, 

en aquells moments societat, i el 1994 presidida per Pere Duran Farell. La venda 

forçada a l’Estat el 1975 s’havia revertit amb el temps, després de 19 llargs anys.

Deixant de banda la satisfacció moral, la situació no tindria una gran continuï-

tat. L’inici de la liberalització del sector el 1998, culminada amb el Reial decret de 

23 de juny de 2000, va comportar l’obligació legal de tornar a separar les xarxes 

de transport i la funció de Gestor Tècnic del Sistema de les xarxes de distribució i 

de la comercialització. Gas Natural SDG va plantejar una OPV del 65¤% d’Enagás el 

juny de 2002. En els anys successius va seguir el programa de desinversions fins 

que el 2006 la participació de Gas Natural SDG a Enagás ja representava tan sols 

un 5¤%, fins a reduir-se posteriorment a zero al final del procés l’any 2009.

L’Enagás que va començar a cotitzar a la borsa, el 2002, poc s’assemblava a la 

que va iniciar el gasoducte Magreb-Europa l’any 1994. La construcció del gasoducte 

havia finalitzat i estava en operació des de 1996. Mentrestant, s’havia realitzat un im-

portant esforç inversor i comercial, però també d’organització i de sistemes, la qual 

cosa havia creat una societat amb unes expectatives radicalment diferents i que, 

a més a més, obtenia beneficis, que l’any 2002 van ascendir a 110 milions d’euros. 

L’actuació de Gas Natural SDG a Enagás va suposar que en nou anys l’immobilitzat 

es multipliqués per dues vegades, les xarxes en funcionament, per tres, i les vendes, 

per tres vegades i mitja. Un gran canvi, gairebé era una altra empresa (quadre 56).

Quant a la construcció del Magrib-Europa, va ser la culminació d’aquells estudis 

iniciats als anys cinquanta amb el projecte Eurofrigaz de l’ASSEMI, tal com s’ha 
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explicat anteriorment. També, des dels inicis de la creació d’Enagás, s’havia estat 

estudiant la possibilitat de la realització d’un gasoducte des d’Algèria a Espanya, 

amb la societat SEGAMO i les campanyes oceanogràfiques d’Yves Cousteau, amb 

la idea d’una estesa directa Algèria-Almeria. Però les possibilitats de la tecnologia 

disponible i la voluminosa inversió no ho havien fet possible. No obstant això, a 

inicis de la dècada dels noranta es va presentar la possibilitat de realitzar el gaso-

ducte a través del Marroc, i com un projecte europeu, quan es van introduir en el 

plantejament, a més a més dels interessos d’Espanya, també els de Portugal.

El projecte comprenia un tram algerià, des de Hassi R’Mel fins a la frontera 

algerianomarroquina (530 km), construït per Sonatrach; un tram marroquí i ma-

rítim, des de la frontera algerianomarroquina fins a la costa espanyola (525 km), 

construït per un consorci liderat per Enagás, amb un cost aproximat de 110.000 

milions de pessetes; un tram espanyol, des de la costa espanyola fins a connectar 

amb la Red Nacional de Gasoductes a Còrdova i després prosseguir fins a la fron-

tera portuguesa, responsabilitat bàsica d’Enagás, i finalment, un tram portuguès, 

des de la frontera hispanoportuguesa a Extremadura fins a Galícia, responsabilitat 

bàsica de la societat portuguesa TRANSGAS. El 13 de maig de 1993 van començar 

les obres a la frontera algerianomarroquina, a Ain Beni Mathar. Un projecte que es 

va crear amb una complexa estructura jurídica i financera, l’eix central de la qual 

era la societat Europe Maghreb Pipeline Limited (EMPL).

Amb tot el procés en marxa i poc abans de la inauguració, el 24 de juliol 

de 1996 el conseller delegat de Gas Natural SDG i d’Enagás, Juan Badosa, va ser 

designat president de Repsol Butano; va ser substituït per Guzmán Solana, vice-

president de Repsol durant l’època d’Óscar Fanjul. La inauguració del gasoducte 

la van fer a Còrdova, el 9 de desembre de 1996, Pere Duran i els reis d’Espanya. 

El Magrib-Europa aportava una important connexió del sistema gasístic espanyol 

pel sud, i per gasoducte, i complementava les plantes de regasificació i una petita 

connexió per gasoducte al nord amb Noruega.

Quadre 56. Enagás. Dades bàsiques (1993 i 2002)

1993 2002

Immobilitzat net (M €) 1.022 2.360

Xarxes (km) 2.661 6.390

Vendes (bcm) 6,5 22,1

Font: ENAGÁS, Memòries 1993 i 2002.
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Cal afegir que el Magreb-Europa permetia apropar els interessos d’Algèria, 

el Marroc, Espanya i Portugal, amb les seves connotacions positives de futur, i 

aportava la possibilitat de trencar la tradicional falta de comunicació de la comu-

nitat autònoma de Galícia amb el subministrament de gas natural. Amb aquesta 

connexió Gas Natural SDG iniciava la seva activitat en l’àmbit del transport inter-

nacional de gas i començava, també, les seves activitats en un nou país: el Mar-

roc. La transcendència del gasoducte i la iniciativa clarament espanyola d’aquest 

va ser reconeguda per les autoritats algerianes, que després de la mort de Pere 

Duran el 1999 van decidir anomenar el tram algerià amb el nom de Gasoducte 

Pere Duran Farell.

En els seus primers vint anys de funcionament (1996-2016), el Magrib-Europa 

ja havia transportat 182 bcm de gas natural, el 74¤% dels quals havia tingut com a 

destinació Espanya431.

El president Antoni Brufau

Les polítiques europees, que buscaven la constitució d’un mercat únic de l’energia, 

amb un discurs important referent a la liberalització de les activitats en el tradicional 

sector d’actuació de les companyies de gas i electricitat, emmarcaren una nova eta-

pa de desenvolupament de la companyia, però també de reorientació de l’estratègia 

per adaptar-se al nou marc, que coincidia, a més a més, amb un canvi de president.

El 1997, després dels primers cinc anys de funcionament de la nova Gas Natural 

SDG, “la Caixa”, l’accionista que l’havia designat, va decidir substituir Pere Duran 

per la progressiva dificultat de les seves relacions amb el president de Repsol, Al-

fonso Cortina, segons va explicar Josep Vilarasau en les seves memòries432. Duran 

defensava els interessos de Gas Natural SDG i Cortina, els de Repsol, i no sempre 

eren coincidents. Alfonso Cortina havia estat nomenat president de Repsol en 

substitució d’Óscar Fanjul després de la victòria del PP a les eleccions de 1996. La 

partida de Pere Duran era un gran canvi; en el context podia haver-hi, segons es 

comentava aleshores, alguna operació política de més envergadura.

El president Pere Duran Farell s’apartava de la primera línia; l’home que havia 

fet possible l’existència d’un sector del gas natural a Espanya es retirava després 

d’innombrables anys de servei. Havia aconseguit, també, integrar les estructures 

431. GNF. Nota de premsa. 20 aniversari del gasoducte Magreb-Europa (12-12-2016).
432. Vilarasau (2012), pàg. 569-572.
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empresarials i humanes de Catalana de Gas i de Gas Madrid en el nou projecte de 

Gas Natural. Va ser nomenat president d’honor de Gas Natural SDG pel Consell 

d’Administració i va continuar com a president de la fundació, en aquells moments 

encara anomenada Fundació Catalana de Gas, i desenvolupant múltiples activi-

tats, fins a la seva mort el 1999. En record seu, com s’ha mencionat anteriorment, 

Algèria va anomenar el tram algerià del gasoducte Magrib-Europa amb el nom 

de Gasoducte Pere Duran; i la ciutat de Barcelona li va dedicar un carrer a la seva 

memòria, al costat del Palau de Pedralbes.

Per substituir-lo es va designar Antoni Brufau, que ja era membre del Consell 

d’Administració des de feia uns anys, i que en aquells moments era un alt càrrec de 

“la Caixa”, un dels dos principals accionistes de la societat.

Quan Antoni Brufau es va incorporar a la presidència el 1997, el conseller delegat 

continuava essent Guzmán Solana, que es mantindria en el càrrec fins al 29 de juliol 

de 1999, moment en què va ser designat vicepresident executiu de gas natural i 

electricitat de Repsol. Aleshores va ser substituït per José Luis López de Silanes, que 

provenia de Repsol-CAMPSA i figurava ja com un alt directiu de Gas Natural SDG.

Antoni Brufau Niubó és natural de Mollerussa (Lleida) i llicenciat en ciències 

econòmiques per la Universitat de Barcelona. La seva activitat professional la va 

iniciar a Arthur Andersen, on va ser el responsable de l’oficina de Barcelona i soci 

director d’Auditoria. El 1988 es va incorporar a “la Caixa” com a director general 

adjunt, i posteriorment va ser director general del Grup “la Caixa”, i el principal 

constructor del grup de participades industrials de l’entitat, entre les quals hi havia 

Gas Natural SDG. El 1997 va ser nomenat president de Gas Natural SDG, càrrec que 

va ocupar fins a l’any 2004, moment en què va ser designat president de Repsol, 

en substitució d’Alfonso Cortina i, així mateix, vicepresident de Gas Natural SDG en 

representació de l’esmentat accionista.

El període de la presidència d’Antoni Brufau (1997-2004) no va ser fàcil, sinó que 

va plantejar grans reptes: l’establiment de criteris homogenis entre els principals ac-

cionistes, els camins de l’anunciada liberalització del sector, la convergència de gas 

i electricitat, la construcció del futur, l’entrada a nous sectors d’activitat, etc. En de-

finitiva, una nova etapa de la història amb totes les seves grandeses i complexitats.

La liberalització del sector gas a Espanya

La desaparició dels monopolis públics en el sector del petroli i la liberalització d’ac-

tivitats tant per al petroli com per al gas van donar lloc a una llei important, la Llei 
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d’hidrocarburs de 1998433. Amb aquesta llei es va iniciar realment el procés de 

liberalització del sector del gas a Espanya. Regulava la separació de les activitats 

de comercialització i distribució, és a dir, que la propietat d’un gasoducte o d’una ca-

nalització determinada ja no donaria el dret a vendre gas als clients, sinó que el dret 

a vendre el tindria qualsevol comercialitzadora si pagava un cànon per l’ús de la ca-

nonada. També va crear la Comissió Nacional de l’Energia. El procés era d’una gran 

envergadura i magnitud i, en part, obeïa a les diferents directives comunitàries sobre 

la matèria, que Espanya va decidir aplicar abans que molts altres països d’Europa.

En l’exposició de motius, la mateixa Llei explicava la seva orientació i abast; 

establia que: «La present Llei té per objecte renovar, integrar i homogeneïtzar 

la diversa normativa legal vigent en matèria d’hidrocarburs. Es pretén, per tant, 

aconseguir una regulació més oberta, en què els poders públics salvaguardin els 

interessos generals a través de la pròpia normativa, limitant la seva intervenció 

directa en els mercats quan existeixin situacions d’emergència. Aquesta regulació 

ha de permetre, a més a més, que la lliure iniciativa empresarial ampliï el seu camp 

d’actuació i la introducció en el nostre ordenament jurídic de realitats tècniques i 

mercantils socialment assumides, però mancades, en aquest moment, de l’encaix 

legal adequat. Així mateix, paral·lelament a aquesta obertura de la legislació s’ha 

d’aprofundir en els mecanismes de la informació detallada pels agents del mercat 

a les administracions competents, per permetre la constatació de la consecució 

dels objectius proposats amb la liberalització dels mercats».

La nova llei va suprimir la consideració de servei públic del sector del gas, i el 

règim de concessions administratives. També va avançar en la liberalització del 

sector, ja que va separar les funcions de transport, distribució i comercialització, i 

va reconèixer al consumidor la capacitat de canviar lliurement de subministrador.

També va aparèixer la nova figura del gestor tècnic del sistema per assegurar 

el funcionament de la xarxa bàsica i les xarxes de transport secundàries. Es va 

establir l’unbundling, la separació d’activitats entre distribució i comercialització. 

D’aquesta manera, les distribuïdores només administrarien punts de subministra-

ment, mentre que les comercialitzadores solament administrarien clients.

Va ser una llei d’una gran transcendència i amb importantíssimes conseqüènci-

es. La liberalització de la indústria del gas en els anys següents va ser molt ràpida, 

molt més ràpida que el seu equivalent en el mercat de l’electricitat. En quatre anys 

el mercat liberalitzat ja representava el 70¤% del total, i en deu anys (2009) s’havia 

433. Llei 34/1998 de 7 d’octubre del sector d’hidrocarburs (BOE, 8 d’octubre de 1998).
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culminat totalment el procés, tot i que per als petits clients domèstics que no ha-

vien volgut sumar-se al canvi es va crear la tarifa d’últim recurs. El 2009, i com a 

conseqüència d’aquest procés, hi havia registrades trenta-dues comercialitzadores 

de gas a tot Espanya, vint de les quals estaven realment actives. Un gran canvi.

Noves activitats i nous instruments

Ampliació d’activitats: transport, flota, trading, upstream (1994-2004)
Com a conseqüència de la internacionalització de les activitats i del procés de libe-

ralització del gas a Espanya, Gas Natural SDG va anar entrant progressivament en 

aquests anys en nous sectors d’activitat i nous desenvolupaments per completar el 

seu perfil de companyia rellevant en el context internacional, i també per millorar el 

mix de riscos entre diferents països i diferents negocis, amb l’adequat equilibri entre 

activitats regulades, és a dir, subjectes al risc d’un regulador, i activitats no regulades.

Les iniciatives ja havien començat el 1994. A través de l’adquisició del control 

d’Enagás s’havia entrat en el negoci del transport de gas, que s’ampliaria el 1996 

amb el gasoducte Magrib-Europa, que va introduir a Gas Natural SDG en el transport 

internacional de gas quan va realitzar aquesta activitat també al Marroc i Portugal.

El 1999 es va iniciar el trading434 de gas amb la intenció de generar negoci a tra-

vés de la optimització conjunta de les diferents disponibilitats de gas, flota i activitat 

internacional, que es va consolidar amb els anys com una de les activitats clau en 

la generació de beneficis de Gas Natural SDG, posteriorment Naturgy. També les 

activitats de comercialització de gas i electricitat iniciades l’any 2000 eren una nova 

assignatura obligada per la liberalització implantada en aquests sectors.

Cal citar, així mateix, la inversió en cicles combinats a Espanya, la tecnologia 

que apropava els sectors del gas i l’electricitat i que va iniciar la seva activitat a 

Espanya l’any 2002. També l’aproximació a l’upstream435 amb el desenvolupament 

d’actuacions en exploració i producció de gas a Algèria o a Angola (2004). I l’inici 

de les activitats en energies renovables madures. En aquest aspecte, es van iniciar 

en els corresponents parcs eòlics les operacions de producció d’electricitat per 

aprofitar l’energia del vent (2004).

434. El trading fa referència al comerç internacional de gas natural liquat entre operadors majoristes del mercat.
435. Upstream són les operacions relacionades amb l’activitat de prospecció, investigació i producció de gas natural des 

dels seus jaciments d’origen.
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Finalment, l’apropament entre Repsol i Gas Natural SDG en els temes de tra-

ding i flota de metaners va donar lloc a la constitució 50/50 de la societat Repsol 

Gas Natural LNG, per operar en el proveïment, transport, trading i comercialització 

majorista de gas natural liquat. Aquesta societat va estar operativa amb un desen-

volupament important de les seves activitats fins a la venda del negoci del gas 

natural per part de Repsol a Shell a finals de 2013.

Nous instruments: finances, internet, RSC (1998-2004)
L’augment de la dimensió del sector gas a Espanya, amb l’important posició de la 

companyia, a més de la seva progressiva internacionalització, i tenint en compte 

l’obertura de noves línies d’actuació, van reclamar un ampli procés de desenvolu-

pament d’instruments i elements de suport de les activitats empresarials de base.

La carrera dels últims anys havia transformat l’empresa; en només 15 anys 

s’havia posat en marxa el Protocol del Gas (1985), amb tot el seu potencial de di-

namització dels mercats del país; s’havia consumat la creació de Gas Natural SDG 

(1991), i s’havia iniciat el procés d’internacionalització (1992), desenvolupant en els 

anys següents l’obertura a noves activitats i l’expansió a nous països.

La conseqüència de tots aquests moviments es va poder veure l’any 1998, 

moment en què l’augment del valor en borsa de la societat va presentar un signi-

ficatiu creixement del 95¤%, i va situar Gas Natural SDG com la segona companyia 

de gas d’Europa segons la seva capitalització borsària. Un estudi anglès sobre les 

principals companyies de gas del sector designava Gas Natural SDG com la com-

panyia gasista més dinàmica del món. El nivell havia canviat. En el context més 

proper, Gas Natural SDG era el 2005 la dècima empresa per capitalització borsària 

d’Espanya i la primera de Catalunya.

Consegüentment, amb aquest millor posicionament, la societat va posar en 

marxa un programa per finançar-se amb naturalitat en els mercats internacionals 

d’acord amb el seu estatus; el 1998 es van iniciar els treballs per a l’obtenció d’un 

rating, una qualificació externa, per a les seves emissions de deute. El procés va 

culminar el febrer de 1999 amb l’obtenció d’uns nivells clarament positius tant de 

Standard & Poor’s amb un nivell AA-, com en el cas de Moody’s, amb una qualifica-

ció d’A1, ambdós amb perspectiva estable.

Basat en l’obtenció del rating, Gas Natural SDG va subscriure el 29 d’octubre 

de 1999 la posada en marxa d’un programa marc d’emissió de bons en el mercat 

europeu, Euro Medium Term Notes (EMTN), amb un format públic o privat i termi-

nis variables, per una quantia de mil milions d’euros, amb títols llistats al London 

Stock Exchange. L’emissió benchmark, per aconseguir el punt de referència dels 
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bons en el mercat, va ser de 500 milions d’euros el 1999, amb la qual cosa s’hi va 

aconseguir una molt bona acceptació. El programa, amb les pertinents adequaci-

ons i actualitzacions, segueix actiu el 2018 i permet la col·locació de bons en els 

sempre competitius mercats financers internacionals436.

També es van produir processos de modernització en altres àmbits, com l’ober-

tura als nous conceptes d’Internet a la companyia, amb una direcció corporativa 

d’e-Business, que en el període 2000-2004 va introduir el nou canal en la relació 

amb els clients, també amb els proveïdors i instal·ladors, i la intranet del grup, Natu-

ralNet, per als empleats. Per la manera com es van realitzar i en el moment en què es 

van posar en marxa, aquestes activitats van rebre diversos premis i reconeixements 

de la societat espanyola, i van millorar clarament la interacció operativa del grup 

amb els seus entorns.

Un altre aspecte important va ser la progressiva aparició dels conceptes de 

responsabilitat social corporativa (RSC), i la creixent exigència dels mercats i de la 

societat perquè les companyies enriquissin la seva activitat, no només centrades 

en l’obtenció de benefici econòmic, sinó que abastissin un concepte més ampli de 

relacions amb la societat en general i amb els diferents stakeholders. Gas Natural 

SDG va estar activa en aquests àmbits des dels primers anys del segle XXI, sempre 

en una posició destacada.

L’any 2001, Gas Natural SDG va ser incorporada al selectiu índex FTSE4Good creat 

per mesurar objectivament l’activitat de les empreses que complien amb els estàn-

dards de responsabilitat corporativa reconeguts globalment, i així facilitava la inversió 

en aquestes. L’any següent el Global Reporting Initiative, la finalitat del qual era que 

les empreses publiquessin un informe de sostenibilitat amb els impactes econòmics, 

ambientals i socials de les seves activitats, va atorgar el seu màxim reconeixement a 

l’informe de responsabilitat corporativa de Gas Natural SDG. El 2004, el Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI) va incorporar la companyia a la seva composició.

Els cicles combinats

Un dels motius del gran creixement del consum de gas natural al món durant els 

últims anys del segle XX i inicis del XXI va ser la implantació a gran escala dels cicles 

436. El novembre de 2017, el programa EMTN, després de diferents actualitzacions, es va renovar fins a un límit de 15.000 
milions d’euros; estava llistat a la Borsa de Luxemburg, i utilitzava com a vehicles emissors: Gas Natural Capital Markets, 
S.A., i Gas Natural Fenosa Finance BV. Gas Natural Fenosa (2017): Wholesale Base Prospectus euro 15,000,000,000 
Euro Medium Term Note Programme, 30 de novembre de 2017.
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combinats, una nova tecnologia de generació d’electricitat que utilitzava com a ma-

tèria primera el gas natural, i que permetia disminuir les inversions necessàries, reduir 

els terminis de construcció i millorar el rendiment de les centrals. D’aquesta manera 

s’aconseguia, a més a més, un important estalvi de l’energia consumida en el procés 

de producció, que esdevenia, clarament, més respectuós amb el medi ambient.

Un dels principals avantatges d’un cicle combinat era la seva eficiència en el 

procés de conversió d’energia per produir electricitat; permetia aconseguir ren-

diments del 57¤%, mentre que, en un cicle convencional, era només d’un 36¤%. Per 

produir 100 unitats d’electricitat, un cicle requeria un 37¤% menys d’energia primà-

ria, i evitava el consum innecessari d’energia com a matèria primera.

Pel que fa al medi ambient, la tecnologia de cicles combinats de gas natural 

aconseguia reduir tant les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (amb emissi-

ons d’aproximadament un 60¤% menys de CO2), com les emissions responsables 

dels fenòmens de contaminació local (amb reduccions d’un 70¤¤% de les emissions 

d’òxids de nitrogen i la pràctica desaparició de les emissions de sofre i partícules). 

També eren més eficients en l’ús de l’aigua de refrigeració, ja que en requereixen 

menys quantitat.

Un altre dels seus avantatges era la flexibilitat de la seva operació a diferents 

règims de càrrega i la facilitat de la seva engegada i parada, que permetien l’ús 

coordinat amb altres mecanismes de generació i adaptar-se a la sempre canviant 

demanda d’electricitat.

A Espanya, des de la situació de sobreinversió i excés de capacitat instal·lada 

de mitjan anys vuitanta, s’havien realitzat poques inversions per augmentar la 

potència instal·lada, i quan a inicis del 2000 es va haver de tornar a invertir per 

augmentar-ne la potència, va coincidir amb la difusió de la nova tecnologia dels 

cicles combinats, que va obtenir una gran reputació.

El primer cicle combinat que va entrar en funcionament a Espanya va ser el de 

San Roque (Cadis) l’any 2002. El cicle havia estat construït per Gas Natural SDG 

amb una potència de 400¤MW. D’aquesta manera, Gas Natural SDG, com l’antiga 

Catalana de Gas en diferents ocasions, tornava un cop més a ser una empresa 

pionera i a apropar-se al sector elèctric, però aquest cop seria amb una gran força 

i en els anys següents canviaria clarament el seu perfil de companyia de gas a 

companyia de gas i electricitat.

L’aposta de Gas Natural SDG pels cicles combinats va comportar que, en el 

mateix any 2002, s’inaugurés el que estava instal·lat a Sant Adrià de Besòs (Bar-

celona), també de 400¤MW, ubicat als terrenys on TERBESA havia tingut les seves 
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tèrmiques de fuel/gas, i que consistien en una part dels solars adquirits per Cata-

lana de Gas i Electricitat el 1913 per a la construcció de la primera central de pro-

ducció d’electricitat amb carbó al marge dret del riu Besòs.

Més tard, el 2004-2005 es van posar en marxa els dos grups d’Arrúbal (La Rio-

ja), que van aportar 800¤MW addicionals. Així mateix, el 2006, va entrar en opera-

ció el cicle de Cartagena (Múrcia) de 1.200¤MW, i l’any següent el de Plana del Vent 

(Tarragona) de 800¤MW. La llista s’acabava amb els dos grups del port de Barce-

lona amb 850¤MW en conjunt, i el cicle de Màlaga de 400¤MW, inaugurats després.

També Gas Natural SDG va estar activa durant aquests anys en l’àmbit interna-

cional pel que fa a l’activitat de cicles combinats, concretament l’any 2003 amb la 

compra a Puerto Rico d’un cicle de 540¤MW de potència, i posteriorment el 2007 

amb l’adquisició de cinc cicles a Mèxic amb una potència conjunta de 2.233¤MW.

Era la tecnologia del moment, àgil, barata, ràpida, eficaç i menys agressiva amb 

el medi ambient. Amb el temps, van començar a sorgir problemes amb aquests 

desenvolupaments per la introducció massiva, en el cas espanyol, de les energies 

renovables, que malgrat ser més cares i requerir importants subvencions estatals 

durant molts anys, van ser promocionades amb primes exagerades en els seus inicis, 

la qual cosa va generar el conegut problema del dèficit de tarifa del sector elèctric 

espanyol. En el nou context, els cicles combinats, precisament gràcies a un dels seus 

avantatges com és la flexibilitat d’operació, han anat assumint el paper de backup de 

les energies renovables: quan no hi ha vent, aigua o sol, es posen en marxa els cicles, 

a causa de la impossibilitat de flexibilitzar l’aportació de les centrals nuclears. En el 

futur, la nova generació elèctrica haurà de treballar en combinacions de tecnologies 

perquè permetin resoldre amb els millors plantejaments d’eficiència els requeri-

ments d’inversió, cost, qualitat, seguretat i impacte en el medi ambient.

Una possible operació Gas Natural – Iberdrola

La liberalització del mercat que implicava que una mateixa empresa no podia 

disposar a la vegada dels tubs de gas i dels clients de gas, però sí de clients de 

gas i elèctrics, o de tubs de gas i cables elèctrics, apropava els sectors del gas i de 

l’electricitat en el downstream, en les activitats de distribució i també de comer-

cialització. Per una altra banda, la tecnologia dels cicles combinats apropava els 

dos sectors pel que fa a la generació i els proveïments de combustible per a les 

centrals. Les companyies de gas serien el gran proveïdor de matèria primera per a 
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la producció dels cicles combinats i les empreses elèctriques serien un gran client 

per als subministraments de gas.

Que s’emprenguessin mecanismes d’apropament entre els dos sectors que 

s’havien mantingut bàsicament allunyats fins en aquell moment només era qüestió 

de temps. Un exemple, un bon precedent, va ser la fusió de les elèctriques alema-

nyes VEBA i VIAG l’any 2000 que va donar lloc a E.ON que, al seu torn, va absorbir 

la gran empresa gasista alemanya Rhurgas el 2003, operació que no va ser apro-

vada pel Tribunal de la Competència alemany, però que va autoritzar el govern de 

Gerhard Schröder.

El cas francès que va apropar GDF i Suez va ser particularment interessant. Gaz 

de France (GDF)437 era l’empresa nacional de gas a França, creada el 1946 com a 

empresa pública amb l’objectiu de nacionalitzar la indústria del gas al país, sota 

la forma d’un monopoli d’Estat438. Després de molts anys, l’evolució del context 

europeu cap a la liberalització del subministrament energètic va provocar la trans-

formació de Gaz de France en societat anònima (2004) en la qual l’Estat francès 

no podia tenir menys del 70¤%, la qual cosa va permetre la seva posterior admissió 

en la cotització en borsa (2005).

Suez era una companyia privada, que provenia de la Compagnie Universelle du 

Canal Maritime de Suez, constituïda per Ferdinand de Lesseps el 1858 per finançar 

la construcció del canal de Suez. Des de la nacionalització del canal per part del 

govern egipci (1956), s’havia reorientat cap a una societat d’inversió financera i 

d’activitat industrial en energia i serveis. En el seu perfil d’empresa privada, havia 

iniciat amb anticipació importants moviments, amb la precoç adquisició de la 

Lyonnaise des Eaux (1997), una empresa molt activa en el sector de l’aigua i dels 

serveis a municipalitats en diferents països. També havia adquirit el gas de Bèlgica, 

la companyia Distrigas439, ja el 2004.

Però la gran operació seria la fusió de Gaz de France i Suez, en què la primera 

va absorbir la segona, operació consumada el juliol de 2008, i en la qual continua-

va l’Estat francès amb un mínim del 35¤% de les accions. En el moment de la fusió, 

Gaz de France tenia 14 milions de clients. Prèviament a l’operació, i per tal que fos 

autoritzada, es va haver d’excloure del perímetre societari Distrigas, que va ser 

437. Fàbregas (2011c), pàg. 177-180.
438. Entre els actius nacionalitzats hi havia els actius de gas de la Compagnie Centrales d’Éclairage per Gaz, Lebon et 

Cie., així com els de la Lyonnaise des Eaux et de l’Éclairage, relacionades amb la introducció del gas i de l’aigua a la 
ciutat de Barcelona al segle XIX.

439. Distrigas havia estat creada per la britànica Imperial Continental Gas Association el 1929.

334 1991-2008



adquirida per la italiana ENI. La nova societat va passar a denominar-se GDF Suez. 

En poc temps va ampliar-ne el camp d’actuació, i es va introduir notòriament en 

el sector elèctric amb la presa del control d’International Power, al Regne Unit el 

2010. Finalment, va passar a denominar-se ENGIE el 2015440.

En definitiva, operacions, operacions, i més operacions, de vertebració del 

sector del gas i del sector de l’electricitat en el marc de referència de les grans 

companyies europees.

A Espanya, els moviments van començar amb altres símptomes. El novem-

bre de 1999 Repsol va plantejar una possible fusió amb Iberdrola, que no va ser 

acceptada i no va prosperar. Un dels elements era la falta de sinergies entre el 

petroli i l’electricitat, tant en l’àmbit de distribució, com en el d’upstream. No 

obstant això, el moviment de Repsol sí que va produir una reacció, que es va 

evidenciar una mica més tard, quan el mes de setembre de 2000, Endesa i Iber-

drola van presentar conjuntament una operació de fusió de les dues societats. 

Aquesta hauria derivat en una companyia elèctrica d’una gran dimensió i amb 

un elevat control del mercat espanyol, ja que eren clarament les dues principals 

companyies del sector.

La reacció immediata de Repsol els primers dies d’octubre de l’any 2000 va 

ser presentar al Govern, de forma conjunta amb Gas Natural SDG, la possibilitat 

de realitzar una opa sobre Iberdrola. La posició del govern de l’època, teòricament 

defensor a ultrança del liberalisme, no va permetre que es donés el marc necessari 

perquè cap procés d’integració pogués prosperar i ser exitós, tenint en compte els 

complexos condicionants plantejats.

No obstant això, el temps passava i la necessitat d’integrar activitats i crear 

empreses de dimensió més gran que poguessin competir en els mercats internaci-

onals es feia ben palesa. Als principals països d’Europa, les empreses energètiques 

de gas i electricitat ja eren clarament més grans; a Europa una cosa era la retòrica 

de defensa dels termes de la competència, la liberalització i les possibilitats dels 

nous entrants, i una altra cosa ben diferent era la realitat de les empreses existents, 

la seva dimensió, les seves operacions d’agrupació i de domini del mercat, en vista 

de la nova època que s’aproximava en els mercats energètics.

La història va continuar quan el 10 de març de 2003 Gas Natural SDG va pre-

sentar una opa sobre Iberdrola. L’operació va ser debatuda durant mesos, però 

440. En l’actual ENGIE algunes de les seves arrels provenen de les companyies de Charles Lebon i de Ferdinand de Lesseps, 
als quals hem vist actuar des de perspectives properes a Barcelona i Egipte en el segle XIX. 
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novament no va prosperar per la duresa dels condicionants que es van establir per 

poder dur-la a terme, en aquest cas, des de la Comissió Nacional d’Energia.

El 23 de juny de 2003 es va substituir de nou el conseller delegat, càrrec que va 

passar de José Luis López de Silanes a Enrique Locutura Rupérez, que provenia de 

Repsol, com tots els dels últims anys.

Un nou president: Salvador Gabarró

La progressiva compra d’accions de Repsol per part de “la Caixa” la va anar conver-

tint en el principal accionista de referència de la societat, la qual cosa, per una banda, 

l’ajudava a protegir la seva inversió a Gas Natural SDG, i per una altra, li va permetre 

anomenar un nou president de Repsol en substitució d’Alfonso Cortina, i es va elegir 

a Antoni Brufau per assumir aquesta responsabilitat. Els anys de Brufau com a presi-

dent de Gas Natural SDG van ser d’adaptació de la companyia a la liberalització dels 

mercats energètics, l’entrada a noves activitats, la modernització dels instruments, 

els cicles combinats i l’inici del nou edifici social, però principalment van ser els anys 

del disseny de l’estratègia d’aproximació del sector gas i el sector elèctric.

Amb motiu del nomenament d’Antoni Brufau com a president de Repsol YPF, 

va ser designat president de Gas Natural SDG Salvador Gabarró Serra, que ja era 

membre del Consell d’Administració des del juny de 2003, i un industrial de reco-

negut prestigi, amb una llarga trajectòria d’eficàcia i resultats. Salvador Gabarró 

era doctor en enginyeria industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i 

havia desenvolupat la seva activitat professional durant molts anys com a gerent 

de la Compañía Roca Radiadores, S.A., càrrec pel qual va ser designat el 1974. 

També havia estat president del Cercle d’Economia de Barcelona. Va ser nomenat 

president del Consell d’Administració de Gas Natural SDG i de la seva comissió 

executiva l’octubre de 2004.

El canvi es va completar, uns mesos més tard, quan el mes d’abril de 2005, es 

va designar a Rafael Villaseca com a nou conseller delegat de Gas Natural SDG i 

membre de la comissió executiva. Villaseca és enginyer industrial per la Universitat 

Politècnica de Catalunya i MBA per l’IESE, i havia dut a terme una intensa tasca 

de gestor (CEO) d’empreses rellevants com Panrico, Túnels del Cadí, GISA, INISEL 

i Nueva Montaña Quijano; també havia estat conseller d’Amper i Enagás, així com 

també president de l’Associació d’Antics Alumnes de l’IESE i membre de la Junta 

Directiva del Cercle d’Economia.
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Els anys en què Gabarró era president i Villaseca, conseller delegat, van estar 

marcats pel procés de convergència entre el gas i l’electricitat, i els diferents temp-

teigs fins a la solució definitiva amb Unión Fenosa, però també pels impactes de 

la liberalització energètica i de la progressiva globalització de les activitats. A més 

a més, i no menys important, una característica de l’època que començava seria 

la gran estabilitat de la cúpula de l’organització; Gabarró ocuparia la presidència 

entre els anys 2004 i 2016, i Villaseca exerciria de conseller delegat entre els anys 

2005 i 2018.

L’opa sobre Endesa

Però el moviment en el context energètic espanyol continuava, malgrat no haver 

assolit resultats, o justament per això. El 5 de setembre de 2005 Gas Natural SDG 

va llençar una opa amb la finalitat d’aconseguir la totalitat del capital d’Endesa, 

societat que portava un recorregut borsari força inferior al de les utilities europees. 

En els últims anys, entre els dividends i la reapreciació borsària l’inversor d’Endesa 

no havia pogut recuperar ni l’índex del cost de la vida. La seva cotització estava 

deprimida i, per tant, era un bon moment per fer l’intent. L’oferta de Gas Natural 

SDG de 21,30 euros per acció estava clarament per sobre del preu de mercat, su-

perava en un 14,8¤% el preu de tancament del dia anterior a l’anunci i en un 19,4¤% 

la cotització mitjana dels últims sis mesos.

El tema va ser molt llarg i es va polititzar amb extrema facilitat, la qual cosa va 

produir tensions i crispació en alguns moments. La reacció immediata d’Endesa 

a l’opa va ser qualificar-la d’insuficient i hostil i es va preparar per defensar-se. El 

tràmit es va iniciar quan la Comissió Nacional de l’Energia (CNE) va aprovar l’ope-

ració previ compliment d’una sèrie de condicions en les activitats regulades tant 

en l’àmbit del gas com en el de l’electricitat, decisió que va ser recorreguda per 

Endesa. El novembre, l’expedient ja va arribar al Tribunal de la Competència, men-

tre que la Comissió Europea decidia que l’operació no tenia dimensió comunitària i 

que, per tant, calia que resolguessin l’assumpte les autoritats espanyoles.

El gener de 2006 el Tribunal de Defensa de la Competència va recomanar al 

Govern que no autoritzés l’operació. El mateix tribunal, però, de la Comunitat de 

Madrid, va emetre un informe de rebuig de l’operació, tot i que no era clar que en 

aquells moments Endesa hi tingués clients. No obstant això, el Govern va aprovar 

a inicis de febrer l’operació amb un gran nombre de condicionants que Gas Natural 
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SDG va decidir acceptar, la qual cosa va produir un apropament d’Enel per adquirir 

els actius que s’havien de vendre d’acord amb les regles del govern.

La situació va canviar el 21 de febrer, moment en què va aparèixer l’empresa 

alemanya E.ON llençant una nova opa sobre Endesa a 27,50 euros per acció, que 

superava en un 29¤% el preu de la de Gas Natural. L’opa alemanya va ser valorada 

positivament per Endesa, tot i que encara la considerava insuficient, mentre que el 

Govern començava a preocupar-se per la possibilitat que una gran empresa espa-

nyola com Endesa passés a ser propietat estrangera, i va donar més competències 

als reguladors espanyols, la Comisión Nacional d’Energia (CNE), per frenar, en el 

seu cas, l’opa d’E.ON, acció que va ser rebutjada per la Comissió Europea.

Gas Natural SDG va seguir amb el seu recorregut, i el 27 de febrer la Comissió 

Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va aprovar l’opa de Gas Natural; el 6 de 

març es va iniciar el termini d’acceptació. Una de les primeres conseqüències de la 

lluita legal que s’havia iniciat immediatament després de la primera oferta de Gas 

Natural va ser que un jutjat mercantil de Madrid va ordenar la suspensió cautelar 

de la tramitació de l’opa el dia 21 de març. Un mes més tard, el 21 d’abril, el Tribunal 

Suprem va decidir suspendre de forma cautelar l’acord del Consell de Ministres 

que va autoritzar amb condicions l’opa de Gas Natural, actuacions que aquesta va 

recórrer immediatament.

Mentrestant, el 25 d’abril la Comissió Europea (CE) va aprovar l’opa formulada 

per E.ON sobre Endesa sense condicions, i el 27 de juliol la va aprovar la CNE amb 

dinou condicions, que obligaven la companyia alemanya a desprendre’s del 32¤% 

dels actius.

La situació va donar un tomb quan el 25 de setembre Acciona va anunciar que 

havia comprat un 10¤% d’Endesa i que podia arribar fins a un 24,9¤%. L’endemà, 

E.ON, amb una agilitat increïble, va augmentar la seva oferta en 10 euros per acció.

Finalment, el 23 de gener de 2007 el Tribunal Suprem va aixecar la suspensió 

cautelar de l’opa de Gas Natural que així va poder reiniciar el seu recorregut. Però 

l’1 de febrer el Consell d’Administració de Gas Natural va comunicar que: «Gas 

Natural ha decidit no participar en un procés d’opes que considera desigual i ha 

acordat desistir de la seva oferta d’adquisició del 100¤% d’Endesa», ja que consi-

derava que «la companyia s’ha vist immersa en una irracional i llarga controvèrsia 

política, social i jurídica»441.

L’evolució dels esdeveniments, des de setembre de 2005, moment en què Gas 

Natural va presentar la seva opa, fins a febrer de 2007, moment en què va desistir 

441. CNMV.GN. Fet rellevant. Posició en relació procés oferta sobre Endesa, S.A. (01-02-2007).
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de realitzar l’operació, havia estat farcida de dificultats, temes financers i empresa-

rials, però també d’interpretacions i qüestionaments polítics a tots els nivells.

Un element addicional de complexitat era la diferent regulació aplicable a l’opa 

de Gas Natural i a la d’E.ON; la primera, l’havien de resoldre les autoritats espanyo-

les i l’altra era de dimensió comunitària. Els intents de les autoritats espanyoles per 

igualar el tractament van ser permanentment denunciats per Brussel·les, i es van 

obrir expedients a Espanya que perjudicaven la situació de l’empresa espanyola.

Per una altra banda, la durada de tot el procés i l’escalada dels preus de les 

ofertes per les accions d’Endesa havien arribat a uns límits prohibitius, fora de tota 

lògica econòmica, que després hauria d’administrar l’adquirent.

La situació d’Endesa va acabar amb una forta aparició en escena d’Enel, que 

actuava d’acord amb Acciona, durant els mesos de febrer i març de 2007, fet que 

va provocar que E.ON desistís de la seva opa el mes d’abril. A continuació, van 

presentar l’opa final Enel i Acciona a 41,3 euros per acció, que quan es va liquidar 

l’octubre de 2007 va ser un èxit, ja que va aconseguir el 92¤% de les accions de la 

societat. Amb el temps, Acciona es va retirar d’Endesa, i una gran companyia elèc-

trica espanyola va passar a ser regida des d’Itàlia. Posteriorment, Enel separaria 

d’Endesa els seus importants actius a Llatinoamèrica, la qual cosa va fer que en 

reduís de forma important la dimensió i centrés la seva activitat a Espanya. Amb 

tots aquests moviments, els salts d’aigua que Catalana de Gas i Electricitat havia 

construït sobre el riu Éssera a inicis del segle XX, van acabar formant part del patri-

moni d’Acciona, amb la central de Seira al capdamunt.

El retorn a la Barceloneta: una nova seu

Amb el creixement de la societat, la seu social tradicional de Portal de l’Àngel de 

Barcelona havia quedat petita i calia considerar que, malgrat el seu valor històric, 

la societat ja no era la mateixa. La comparació entre el Gas Natural SDG de finals 

dels noranta del segle XX amb la Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas que 

el 1895 es va instal·lar a l’edifici era ridícula, i a més a més, havien transcorregut 

més de cent anys.

El tancament de les fàbriques de Barcelona, malgrat que havia obligat a una 

massiva cessió de terrenys a l’Ajuntament de Barcelona, també havia permès rete-

nir una ubicació a la zona de l’antiga fàbrica de la Barceloneta que podia ser ade-

quada a l’hora de plantejar un projecte ambiciós d’una nova seu social. Va ser en 

aquest context que el Consell d’Administració presidit per Antoni Brufau va decidir 
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la construcció d’una nova seu social a la Barceloneta; es retornava així, d’alguna 

manera, a la zona de Barcelona on va començar la producció de gas a Espanya i, 

també, a la història fabril de la societat.

El desenvolupament del projecte va ser llarg; el 1999 es va convocar un concurs 

d’arquitectes en el qual va guanyar amb claredat el disseny d’Enric Miralles, funda-

dor de l’estudi EMBT Arquitectes Associats442, amb la seva companya Benedetta 

Tagliabue. En aquesta època Enric Miralles era probablement l’arquitecte català 

més reconegut, de fama internacional i amb una gran projecció de futur. Entre 

les seves obres cal destacar el Parlament d’Escòcia, la rehabilitació del mercat de 

Santa Caterina a Barcelona, la Biblioteca Nacional del Japó, a Tòquio, el Tribunal de 

Justícia de Salerno, el Palau d’Esports de Leipzig, l’Escola de Música d’Hamburg i el 

Parc Diagonal Mar de Barcelona, entre moltes altres.

Desgraciadament Enric Miralles va morir el 2001, amb poc més de quaranta 

anys, sense poder culminar diverses de les seves obres, entre elles l’edifici de 

Gas Natural, que finalment veuria la llum gràcies a l’esforç de continuïtat i d’estil 

de Benedetta Tagliabue. El mateix any els temes van començar a avançar i es va 

constituir entre Immobiliària Colonial i Gas Natural SDG la societat Torre Mare 

Nostrum (55/45) per desenvolupar el projecte del conjunt arquitectònic previst.

Mentrestant, Gas Natural SDG, a través de la direcció corporativa d’e-Business, va 

posar en marxa el procés de venda dels edificis de l’avinguda de Portal de l’Àngel, 

del carrer dels Arcs i unes oficines del carrer de Castanyer per un innovador sistema 

de subhasta d’actius immobiliaris a través d’Internet, utilitzat per primer cop a Espa-

nya. Aquest sistema va permetre aconseguir els millors preus assegurant un proce-

diment transparent i respectuós amb tots els ofertants. La venda d’aquests edificis 

es va fer mitjançant la clàusula d’ocupació temporal i pagament de lloguer fins que 

arribés el definitiu i esperat trasllat a la nova seu de la Barceloneta.

Les obres van començar i va continuar la construcció fins a la definitiva culmi-

nació del projecte. La qualitat i rellevància arquitectònica del conjunt pot valorar-se 

amb l’impacte que va produir la maqueta de l’edifici —primer símbol del treball 

d’Enric Miralles— que va ser exposada a la Galeria Aedes de Berlín, i que posterior-

ment, el 2006, es va poder admirar al Museu d’Art Modern de Nova York, el famós 

MoMA, dins de la mostra On site: New architecture in Spain. L’interès va ser tan gran, 

i també la singularitat i rellevància, que finalment el MoMA va adquirir la maqueta de 

l’edifici de Gas Natural SDG per a la seva col·lecció permanent d’arquitectura.

442. EMBT (2009); Tagliabue (2016).
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L’edifici destinat a seu social que havia iniciat el seu camí amb un concurs 

d’arquitectes el 1999 estava pràcticament acabat l’estiu de 2006. Durant el mes 

de setembre es va procedir al trasllat des de diferents edificis de la ciutat dels 

empleats de Gas Natural SDG que l’havien d’ocupar. El procés va finalitzar a finals 

de novembre quan l’edifici estava en ple funcionament amb una ocupació inicial 

d’unes mil persones. Això implicava l’abandonament definitiu de diversos edificis 

de la societat, però molt singularment el de Portal de l’Àngel, que havia estat la 

seu social durant més de cent anys. No obstant això, es tornava als orígens, a la 

primera fàbrica, on va començar tot en aquella llunyana data de 1842.

El nou complex està compost d’una torre vidrada de vint plantes i un edifici 

horitzontal en voladís, que sorgeix de la meitat de la torre, concretament entre les 

plantes cinc i nou. Completa el conjunt un tercer edifici allargat de quatre plantes, 

també vidrat i amb forma de cascada443.

El complex està rodejat d’una zona enjardinada, que crea una plaça entre el 

conjunt d’edificis i el passeig de Salvat-Papasseit, una nova plaça oberta a tots els 

ciutadans, que porta el nom de plaça del Gas, tot evocant la permanent adscripció 

de la zona a les fàbriques de gas i, per tant, aleshores a la seu social de Gas Natural 

SDG.

Des de la plaça creada, neix un passeig de vianants entre els edificis que con-

necta el carrer del Doctor Aiguader amb el parc de la Barceloneta, a través del 

qual s’observa, al fons, la característica imatge de la Torre de les Aigües, de Domè-

nech Estapà, un dels elements modernistes conservats de l’antiga fàbrica de gas.

Finalment, el 24 de gener de 2008, els reis d’Espanya, Joan Carles i Sofia, van 

inaugurar la nova seu social de Gas Natural a la Barceloneta, a molts pocs dies 

de la celebració del 165è aniversari de la constitució de la societat que va crear el 

sector del gas a Espanya, i que en aquells moments ja es denominava Gas Natural 

SDG, S.A.

El complex, construït amb les seves altures moderades i les seves infinites 

superfícies canviants a causa dels reflexos de la seva pell de cristall, ha constituït 

un referent de l’arquitectura de la ciutat i del seu nou i respectuós skyline. Co-

mentaven els seus creadors, EMBT: «Com una criatura vivent que reacciona als 

impulsos externs, el nou edifici de la companyia Gas Natural desenvolupa i amplia 

les diferents condicions del programa i del complex entorn»444.

443. Permanyer i Sabaté (2007), pàg. 8-48; Tagliabue (2016).
444. EMBT (2009). 
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El període iniciat el 2009 és d’una gran rellevància per Gas Natural SDG,

que es transformarà en Gas Natural Fenosa, tant per la importància de les

operacions i actuacions realitzades, com per les complexitats del context,

dominat per les conseqüències de l’última gran crisi econòmica iniciada

amb la problemàtica de les hipoteques subprime als Estats Units el 2007. Els seus 

efectes van endurir la situació dels ciutadans i de les empreses durant molt temps. 

Espanya va patir els pitjors impactes els anys 2008 a 2014, amb falta de creixe-

ment i fins i tot reducció del PIB, augment molt important de la taxa d’atur i del 

risc de pobresa i exclusió social (quadre 57).

Des de la perspectiva del creixement del PIB, el pitjor any de la crisi va ser 2009, 

i no es va tornar als nivells precrisi fins s l’any 2015. Pel que fa a l’atur, els anys més 

durs van ser 2012 i 2013; després va començar a davallar, però el 2017 es va situar 

en una taxa del doble de les anteriors a la crisi, sens dubte, per la falta de l’estímul 

de la construcció i d’altres tipus d’ocupació que no requerien formació prèvia445. 

445. Un dels principals motius de l’atur estructural a Espanya és el dèficit de graduats de formació professional en compa-
ració amb la mitjana europea. A la pirámide de formació de la població espanyola destaca que hi ha un 20¤% menys 
que a l’europea de persones que hagin cursat algun cicle formatiu de formació professional, i això els fa menys
adaptables als canvis de l’economia; quan desapareixen o es redueixen els llocs de treball que no requereixen una 
formació prèvia, com en molts casos, són els relacionats amb el sector de la construcció o amb el turisme i l’hosteleria. 
També a Espanya funciona amb una intensitat més baixa el Long Life Learning, la formació al llarg de la vida, concepte 
bàsic en les societats més modernes i competitives en el context internacional.

Quadre 57. Espanya. Indicadors econòmics (2007-2017)

Any PIB
(% creixement)

Atur
(% població)

Risc pobresa
(% població)

2007 3,8 8,57 s.d.

2008 1,1 13,79 23,8

2009 -3,6 18,66 24,7

2010 0,0 20,11 26,1

2011 -1,0 22,56 26,7

2012 -2,9 25,77 27,2

2013 -1,7 25,73 27,3

2014 1,4 23,70 29,2

2015 3,4 20,90 28,6

2016 3,3 18,63 27,9

2017 3,1 16,55 s.d.

Font: Institut Nacional d’Estadística. Vegeu www.ine.es [consulta 14-04-2018].
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Finalment, la taxa de risc de pobresa i exclusió social446 encara era més rígida; va te-

nir el seu màxim el 2014, i va començar a millorar l’any següent, però s’ha mantingut 

en nivells clarament més alts que els anteriors al període de crisi.

La fusió amb Unión Fenosa

La lògica estratègica de l’aproximació entre el gas i l’electricitat continuava present 

en el context de Gas Natural SDG com un important camí de futur, quan va apa-

rèixer l’oportunitat amb ACS i Unión Fenosa. El 30 de juny de 2008 es va anunciar 

que Gas Natural SDG havia arribat a un acord amb ACS, que era en aquells mo-

ments el principal accionista d’Unión Fenosa, per comprar-li el 43,5¤% de les acci-

ons de la societat elèctrica després d’aconseguir els permisos oportuns. L’operació 

era molt rellevant i per finançar-la en poques setmanes es va organitzar amb la 

banca una important operació de crèdit de fins a 19.000 milions d’euros.

La definitiva simbiosi de gas i electricitat (2009)
El 12 de febrer de 2009 la Comissió Nacional de la Competència (CNC) va donar la 

seva autorització i el 4 de març el president de Gas Natural SDG, Salvador Gabarró, 

va ser nomenat nou president d’Unió Fenosa. Entre les condicions que va imposar 

la CNC a l’operació figuraven: la venta de 600.000 punts de subministrament de 

gas i dels clientes domèstics associats, la venda de 2.000¤MW de capacitat instal-

lada en cicles combinats, com també mantenir l’autonomia d’Unión Fenosa Gas 

Comercializadora i la venda de la participació a Enagás.

Immediatament es va plantejar una opa de Gas Natural SDG sobre Unión Feno-

sa que va tenir un resultat positiu. Es va liquidar el 21 d’abril i, en aquell moment, 

es va aconseguir el control del 95,22¤% del capital social d’Unión Fenosa, amb les 

accions provinents d’ACS, unes altres petites adquisicions i el resultat de l’opa. Els 

consells d’Administració respectius van aprovar de seguida el projecte de fusió 

d’ambdues societats, plantejat com una fusió per absorció en la qual Gas Natural 

446. El risc de pobresa i/o exclusió social que s’hi presenta correspon a l’indicador AROPE (At risk of poverty or social 
exclusion), que és la principal mesura de seguiment de la EU 2020 Strategy poverty target, que considera persones 
en risc de pobresa i/o exclusió social la població que es troba en alguna de les tres situacions següents: persones 
que viuen amb ingressos baixos (60¤% de la mitjana de l’ingrés equivalent o per unitat de consum en l’any anterior a 
l’entrevista), i persones que pateixen privació material severa (4 dels 9 ítems definits), i persones que viuen en llars 
amb una intensitat d’ocupació molt baixa (per sota del 20¤% del total del seu potencial de treball l’any anterior a 
l’entrevista). En l’indicador no es computen les persones més grans de 60 anys.
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SDG absorbia a Unión Fenosa i aquesta última desapareixia. L’equació de bescan-

vi es va establir en 3 accions de Gas Natural per cada 5 d’Unió Fenosa. La Junta 

General d’Accionistes de Gas Natural SDG, celebrada el 26 de juny de 2009, i la 

d’Unión Fenosa, celebrada tres dies més tard, van aprovar sense modificacions el 

projecte de fusió, i se li va donar via lliure.

L’operació formal de fusió es va executar l’1 de setembre de 2009 i va donar 

lloc a l’aparició d’una nova empresa, d’una dimensió desconeguda, que reunia en 

una sola companyia el líder del gas natural a Espanya i quart operador mundial 

de gas natural liquat (GNL), amb la tercera empresa espanyola d’electricitat, que 

disposava també d’un negoci de gas d’alt creixement i amb actius de qualitat. 

Amb l’operació es va aconseguir un canvi de posicionament i dimensió d’una gran 

rellevància; es passava d’estar a 9 països a tenir activitat a 22 països, amb 20 mili-

ons de clients —abans 11,5—, i 17 GW de potència elèctrica instal·lada, quan abans 

només es disposava de 4 GW. Era una altra companyia, tant en dimensió com en 

estratègia; s’havia aconseguit definitivament reunir el gas i l’electricitat i es podia 

així construir l’estratègia de futur desitjada durant tants anys (quadre 58).

La important adquisició va elevar clarament l’endeutament, el control i pro-

gressiva reducció del qual seria una de les principals claus dels anys següents, 

juntament amb un exigent programa de sinergies. La definitiva estructuració dels 

préstecs per a l’adquisició va representar aconseguir 13.329 milions d’euros; un 

gran esforç financer.

Unión Fenosa aportava addicionalment un coneixement del que Gas Natural 

SDG no disposava: el de les tecnologies de generació hidràulica, de funcionament 

Quadre 58. Gas Natural SDG i Unión Fenosa. Comparació proforma (26-06-2009)

Comparació proforma Gas Natural SDG Gas Natural SDG
+ Unión Fenosa

Presència internacional 9 països 22 països

Plantilla mitjana 2008 6.850 persones 20.079 persones

Clients 11,5 milions 20 milions

Potència elèctrica instal·lada 4 GW 17 GW

Import net xifra negocis 13.544 milions € 20.733 milions €

Ebitda ¤¤2.564 milions € ¤¤4.844 milions €

Valor dels actius 18.675 milions € ¤¤38.113 milions €

Font: Gas Natural SDG. Presentació Junta General d’Accionistes (26-06-2009).
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de les tèrmiques de carbó i de les centrals nuclears. També contribuïa amb el posi-

cionament internacional en diferents activitats en països com Costa Rica, Panamà, 

República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Sudàfrica, Kenya, Egipte, Oman i 

Moldàvia. I des d’una altra perspectiva, una universitat corporativa en funciona-

ment i un museu d’art contemporani a Galícia. Molts temes que ajudaven a enriquir 

el mix i evitaven duplicitats i encavalcaments.

La integració de les dues empreses es va produir amb naturalitat: les dues 

companyies venien de fusions prèvies i totes dues tenien activitats en gas i en 

electricitat. També ambdues disposaven d’un ampli recordtrack de desplegament 

internacional. Òbviament, hi havia coses per polir i per integrar, però la col·labo-

ració de totes dues organitzacions va ser bàsica per l’avançament ordenat cap a 

una nova realitat. Potser Gas Natural SDG venia d’un món de més competència 

i agilitat operativa, i Unión Fenosa procedia d’un entorn de més valoració de les 

competències tècniques per la complexitat tecnològica de la generació. L’elec-

tricitat requeria de més inversió per unitat d’energia venuda i una plantilla més 

gran, calien instal·lacions més pesades; en canvi, el gas no necessitava fàbriques. 

Tothom podia aportar i aprendre. Tant la posició internacional com les posicions 

creuades en gas i electricitat eren clarament complementàries.

Recorregut d’Unión Fenosa (1982-2009)
Unión Fenosa447 provenia de la fusió feta el 23 de novembre de 1982 entre Unión 

Eléctrica i Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A. (Fenosa), que van reunir en una 

sola societat els interessos d’una de les companyies tradicionals d’electricitat de 

Madrid amb la companyia elèctrica per antonomàsia de Galícia. L’operació es va 

concretar amb l’absorció de Fenosa per Unión Eléctrica, es va canviar la denomi-

nació social a Unión Eléctrica Fenosa, i es va designar president Julio Hernández 

Rubio i presidenta d’honor Carmela Arias, comtessa de Fenosa. Va ser la primera 

integració d’empreses rellevants d’electricitat a Espanya, operació que va permetre 

integrar els mercats i els recursos productius clarament complementaris de les 

zones de Madrid i Galícia i situar-se en el tercer lloc per dimensió entre les com-

panyies elèctriques del país. Val la pena destacar que, tot i que Unión Eléctrica va 

absorbir Fenosa, en menys d’un any l’equip de la nova societat provenia de Galícia, 

amb el nomenament de Julián Trincado com a president i de Victoriano Reinoso 

com a director general el 1983.

447. Unión Fenosa (2009).
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Julián Trincado Settier (Valencia, 1921 – Madrid, 2000) era enginyer de ca-

mins i va ser el creador de la moderna Fenosa. Havia començat a Salts del Sil i 

Eléctricas Leonesas; el 1971 va passar a Fenosa com a director general, on va ser 

nomenat posteriorment conseller director general (1979) i conseller delegat (1982). 

Consumada la fusió amb Unión Eléctrica, va ser designat conseller delegat de la 

nova Unión Eléctrica Fenosa. A finals de 1983, va ser nomenat president de la so-

cietat, càrrec que va ocupar durant deu anys, fins que va ser substituït per José 

M. Amusátegui. Va haver d’administrar la integració de dues companyies de gran

tradició, però amb cultures i pràctiques diferents, generant i consolidant Unión

Eléctrica Fenosa en moments especialment difícils. Gran aficionat a les avantguar-

des artístiques, va promoure la Mostra Unión Fenosa, llavor del futur Museu d’Art

Contemporani de la societat, i va rebre les medalles d’Or al Mèrit en les Belles Arts

i la de Castelao.

Un dels més importants esforços de la nova societat va ser el desenvolupament 

d’uns moderns sistemes de gestió sobre una important base informàtica, per fa-

cilitar la captura de sinergies de l’operació de fusió. Es va començar a implantar a 

partir de 1985, i es va aconseguir un important resultat, que va permetre el 1986 

la seva comercialització a escala internacional amb un contracte a l’Uruguai. L’es-

forç en aquesta línia va culminar l’any 2000 amb la constitució de Soluziona, que 

integrava les diferents companyies de serveis professionals d’Unión Fenosa, amb 

l’objectiu d’oferir al mercat solucions i serveis de tecnologies de la informació. 

Soluziona, amb més de 3.000 empleats, finalment es va integrar a Indra el 2006.

L’activitat en plantes nuclears, després de la posada en marxa de les centrals 

José Cabrera i Almaraz, es va ampliar el 1988 amb la central de Trillo (Guadalajara) 

sobre el riu Tajo448. La central va ser promoguda per Unión Eléctrica a mitjans dels 

setanta i es va constituir l’Asociación de Trillo el 1977, amb Energía e Industrias 

Aragonesas i Eléctricas Reunidas de Zaragoza, encara que, en iniciar-se la cons-

trucció, dos anys més tard va haver d’afrontar-la en solitari Unión Eléctrica. Endesa 

va entrar el 1982 amb una participació d’un 20¤%. Posteriorment, a partir de dife-

rents intercanvis d’actius entre empreses elèctriques, es va arribar a la participació 

del 34,5¤%. La central de Trillo, la més moderna del parc nuclear espanyol, posseeix 

una tecnologia PWR de Siemens/KWU i té una potència elèctrica de 1.066¤MW.

El 1993, quan va ser nomenat president de la societat José M. Amusátegui 

en substitució de Julián Trincado, també es va designar Victoriano Reinoso 

448. Central Nuclear de Trillo (2013), pàg. 15-24.
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vicepresident i conseller delegat. Es va iniciar així una important etapa d’entrada 

en nous sectors de negoci i de progressiva internacionalització de l’activitat.

Victoriano Reinoso (Negreira, 1948 – A Coruña, 2002) va ser l’enginyer de ca-

mins i màster de l’IESE que crearia la moderna Unión Fenosa. Havia començat a 

Unión Eléctrica Madrileña el 1972, però ja el 1975 estava a Fenosa com a adjunt al 

director general, responsable de l’àrea financera i, posteriorment, director de l’àrea 

d’Estudis, Treballs i Recursos. Quan es va produir la fusió que va crear Unión Eléc-

trica Fenosa, va ser designat responsable financer i director d’Obres, Planificació, 

Explotació i Personal, i va arribar a la direcció general en ser nomenat Trincado 

president el 1983. Sis anys més tard va ocupar el càrrec de conseller delegat i, 

el 1993, la vicepresidència amb Amusátegui. El març de 2002 va substituir-lo com 

a president. Va designar alehores els seus col·laboradors, Honorato López Isla i 

Elías Velasco —conseller delegat i director general respectivament— i va intentar 

l’adquisició d’Hidroeléctrica del Cantábrico, encara que el seu prematur decés 

aquell mateix any no li va permetre nous avenços. Reinoso va ser també l’impulsor 

del Club Español de la Energía, organització que va presidir des de la seva creació, 

el 1985, fins a la seva mort, el 2002.

L’orientació cap a nous camps d’activitat es va iniciar el 1994 amb la partici-

pació a Airtel, que es va vendre posteriorment a Vodafone. La companyia també 

va participar a Retevisión entre 1997 i 2005. El procés d’inversions internacionals 

d’Unión Eléctrica Fenosa va començar el 1998 amb l’adjudicació de la construcció 

a Hermosillo (Mèxic) d’un cicle combinat de 250¤MW. Aquell mateix any es van 

iniciar les activitats a Panamà. L’any 2000, la companyia va entrar a Colòmbia, 

República Dominicana, Nicaragua i Moldàvia i, el 2007, a Costa Rica.

Unión Eléctrica Fenosa es va introduir en el sector del gas l’any 2000 amb la 

firma d’un contracte amb l’Egyptian General Petroleum Corporation per disposar 

de gas propi en origen, i va participar en la construcció de la planta de liqüefacció 

de Damietta (Egipte), posada en funcionament el 2005. Aquesta activitat va ser 

complementada amb la planta de regasificació de Sagunt i la de Reganosa a Fer-

rol, culminades el 2007. També va adquirir una participació en la construcció d’un 

dels trens de liqüefacció del Sultanat d’Oman, posat en funcionament el 2006. La 

italiana ENI va entrar a l’accionariat de l’empresa especialitzada en gas anomenada 

Unión Fenosa Gas, el 2003, amb una participació del 50¤%, a través d’una amplia-

ció de capital dedicada de 440 milions d’euros. Es consolidava així una important 

aliança en l’àmbit gasista.
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Des d’una altra perspectiva cal destacar la inauguració el 1995 del Museu 

d’Art Contemporani a A Coruña, promogut per la sensibilitat de Julián Trincado, 

com a continuador de les mostras de pintura i escultura convocades biennal-

ment per la companyia des de 1989. El museu, orientat a l’obra dels artistes 

plàstics contemporanis, va ser ampliat l’any 2005 i es va convertir en un autèntic 

referent a Galícia.

Amb posterioritat a la unió de Gas Natural SDG i Unión Fenosa, el Museu d’Art 

Contemporani de A Coruña es va definir com un centre multidisciplinar de cultura 

contemporània, el prestigi i qualitat del qual havien de ser un referent en l’àmbit 

sociocultural espanyol, des del convenciment «que l’art contribueix a l’enriquiment 

cultural i al desenvolupament del pensament creador de les persones», i propo-

sant-se «donar un impuls a la projecció del valuós patrimoni artístic que suposa la 

col·lecció d’art contemporani del nostre museu».

De l’any 2000, és important destacar la posada en marxa de la Universitat Cor-

porativa, la primera d’Espanya per «promoure el desenvolupament permanent de 

persones, alineant la seva formació amb les necessitats generades per les estratè-

gies de negoci, en el marc d’una cultura empresarial de compromís amb el conei-

xement». Per al seu desenvolupament es va construir el Campus de Puente Nuevo, 

ubicat a El Tiemblo, a la província d’Àvila, amb una superfície de 4 hectàrees, resi-

dencial i amb capacitat docent per a més de 150 persones. El procés de fusió amb 

Gas Natural SDG va consolidar el posicionament de la Universitat Corporativa, que 

va passar a disposar d’espais acadèmics i residencials en diferents països. El 2011 

va començar la implantació de la Universitat Virtual de la companyia.

Coincidint amb el trasllat de la seva seu social de Capitán Haya a l’avinguda de 

San Luis, a Madrid, el 2002, Unión Eléctrica Fenosa va canviar la seva denominació 

social per la d’Unión Fenosa, per reflectir la seva entrada en altres activitats, com 

el gas i les telecomunicacions. Finalment, el 2003 l’empresa italiana Enel va ad-

quirir una participació en la societat d’energies renovables del grup Unión Fenosa. 

Amb el temps, aquesta companyia es transformaria en EUFER (Enel Unión Fenosa 

Renovables) amb la participació al 50¤% dels dos grups.

El nou president que va substituir Victoriano Reinoso el 2002 va ser Antonio 

Basagoiti, en representació del Banco de Santander, principal accionista de la 

societat en aquells moments, el qual al seu torn va ser substituït per Pedro López 

Jiménez com a representant d’ACS, quan la companyia va adquirir el paquet de 

control el 2005. Pedro López Jiménez, també enginyer de camins i PADE per 
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l’IESE, havia estat director general de Ports i subsecretari del Ministeri d’Obres Pú-

bliques i Urbanisme, com també president d’Endesa i conseller d’Enher i de l’Ins-

titut Nacional d’Indústria, i un dels fundadors de la CEOE. En aquells moments ja 

era un estret col·laborador de Florentino Pérez a ACS. López Jiménez va haver de 

gestionar l’any 2008 el procés d’adquisició d’Unión Fenosa per Gas Natural SDG, 

que donaria lloc a Gas Natural Fenosa.

Unión Eléctrica Madrileña i el mercat de Madrid (1912-1982)
La Unión Eléctrica Madrileña449 l’havien constituït a Madrid, el 10 de febrer de 1912, 

tres socis rellevants: el Salto de Bolarque, la Sociedad de Gasificación Industrial i 

la Compañía General Madrileña de Electricidad. La nova societat va néixer amb la 

vocació de donar subministrament elèctric a la capital i ciutats de Castella, i de 

desenvolupar el potencial dels rius Júcar, Alberche i Tajo, subministrant inicialment 

electricitat a Madrid a partir de la producció del salt de Bolarque.

El salt de Bolarque (Guadalajara) havia estat promogut el 1907 per Juan Ron i 

el marquès d’Urquijo, que van posar en marxa les obres de la central hidràulica so-

bre els rius Tajo i Guadiela. Les instal·lacions, que van portar l’electricitat produïda 

a la ciutat de Madrid, van ser inaugurades el 23 de juny de 1910 pel rei Alfons XIII. 

La Sociedad de Gasificación Industrial, constituïda el 1902 per la família Urquijo i 

amb Eduardo Dato com a president, produïa electricitat tèrmica a Madrid a partir 

de gas. Mentre que la Compañía General Madrileña de Electricidad, com s’ha expli-

cat anteriorment, l’havien constituït el 1899 la Compañía Madrileña de Alumbrado 

y Calefacción por Gas juntament amb l’alemanya AEG per produir electricitat tèr-

mica; va ser en el seu moment la principal societat de distribució d’electricitat de 

la ciutat de Madrid.

La nova societat es va posicionar amb força en el competitiu mercat de l’elec-

tricitat del Madrid d’aquells anys gràcies al subministrament des de Bolarque, i va 

participar el 1921 en la constitució de Gas Madrid, després del procés de munici-

palització de l’antiga Compañía Madrileña de Alumbrado i Calefacción por Gas. 

Alguns punts en el desenvolupament d’Unión Eléctrica Madrileña van ser l’aprofi-

tament del riu Júcar, amb l’embassament de la Toba, i la inauguració el 1926 de la 

central de Villalba de la Sierra i també la compra de Saltos del Alberche el mateix 

any. Anys més tard, el 1965, es va connectar la central tèrmica de carbó de Narcea, 

situada a Tineo (Astúries).

449. Fàbregas (2012c), pàg. 46-47; García de la Infanta (2002), pàg. 162-184.
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Un dels punts fonamentals de la història d’Unión Eléctrica Madrileña va ser la 

posada en funcionament el 1968 de la central nuclear José Cabrera, a Almonacid 

de Zorita (Guadalajara)450, construïda i operada per la pròpia companyia, i amb la 

qual es va iniciar el sector de l’electricitat nuclear a Espanya. La central va tancar 

definitivament el 2006, havent produït un total de 36.515¤GWh. Si Gas Natural SDG 

va introduir el gas natural en el nostre país, Unión Eléctrica Madrileña va introduir 

l’energia nuclear, empreses pioneres en els seus sectors respectius. La inversió 

nuclear seguiria amb un 11¤% de la central d’Almaraz a Càceres, sobre el riu Tajo, 

inaugurada el 1981.

Unión Eléctrica Madrileña va realitzar la integració per fusió d’Hidroelèctrica 

de Moncabril el 1969, el que va provocar que l’any següent la seva denominació 

social s’actualitzés a Unión Eléctrica, donat que actuava a Madrid, però també a 

Galícia. El procés d’introducció a Galícia es va consolidar amb la fusió amb Fenosa, 

realitzada el 1982.

La personalitat gallega de Fenosa i la Sociedad General Gallega  
(1900-1982)
Fuerzas Eléctricas del Noroeste (Fenosa) va ser la protagonista i hereva de l’im-

portant procés d’introducció de l’electricitat i de consolidació del sector a Galicia. 

El procés es va iniciar el 1900 amb la constitució de la Sociedad General Gallega 

de Electricidad (SGGE)451, amb un capital de 2 milions de pessetes, situada a 

l’entorn empresarial de la casa de banca de Sobrinos de J. Pastor, amb la finalitat 

d’explotar el salt d’aigua de Segade en el riu Umia i el de A Fervenza en el Belelle. 

La definitiva vertebració del sector es va fer amb un vèrtex a A Coruña, amb la 

constitució el 1918 de Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad (FCGE), també a 

l’entorn de Sobrinos de J. Pastor, que va absorbir l’antiga societat francesa de gas 

i electricitat; i amb un altre vèrtex a Ferrol, amb la Sociedad General Gallega de 

Electricidad, que va absorbir el 1923 la Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago 

i l’Electra Popular de Vigo y Redondela.

Aquests moviments venien de l’interès, el 1923, de les societats de Ferrol, Vigo i 

Santiago, que subministraven més del 70¤% de l’electricitat de Galícia, d’unir forces 

per construir la central del Tambre, la que seria la central Hidroelèctrica més gran 

de Galícia i que permetria disposar d’energia en quantitats rellevants i a un preu 

450. Herrera (1998), pàg. 53-77; Fàbregas (2015a), pàg. 46-47.
451. Fàbregas (2012e), pàg. 46-47; Carmona (2016), pàg. 51-52; García Fontenla (1990), pàg. 107-131.
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clarament competitiu. El projecte incloïa quatre grups de 5.000¤CV cadascun, amb 

unes línies de transport a 66.000 volts per arribar a A Coruña i Vigo, un projecte 

d’unes dimensions desconegudes fins aquell moment. La central de Tambre, amb 

el seu edifici projectat per l’arquitecte Palacios, està qualificada com un dels 100 

elements més importants del patrimoni industrial d’Espanya.

Però en els anys trenta, Electra de Viesgo452 es va introduir a Lugo, i va passar a 

ser el primer cas d’entrada a Galícia d’una societat elèctrica no gallega. La situació 

es va estabilitzar amb un acord de la Sociedad General Gallega de Electricidad 

i Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad amb Electra de Viesgo, cedint-li el 

mercat de la província de Lugo; comprometent-se a que quan necessitessin més 

electricitat pels seus mercats, una vegada superades les possibilitats de les instal-

lacions existents, la comprarien a Viesgo; i renunciant a més a més a la construcció 

de noves centrals per vint anys (1935-1955).

Amb els grans requeriments d’electricitat durant la postguerra, la necessitat de 

disposar de més salts d’aigua va ser cada vegada més evident. No obstant això, el 

pacte amb Viesgo no deixava construir noves instal·lacions a la Sociedad General 

Gallega de Electricidad, i així va aparèixer una altra societat, Fenosa453, constituïda 

el 23 d’agost de 1943 a Vigo, a l’entorn dels mateixos accionistes, però sense com-

promisos, ni pactes ni limitacions anteriors, i liderada per Pedro Barrié de la Maza. 

La societat es va constituir per resoldre a Galícia els mateixos problemes que hau-

ria d’afrontar a Catalunya Hidroelèctrica de Catalunya, S.A., creada per Catalana de 

Gas i Electricitat en la mateixa època.

Fenosa es convertiria en la gran companyia elèctrica gallega, vertebrant el 

sector. Va començar la seva activitat immediatament amb la ràpida construcció 

de salts i centrals. Un cop passats els vint anys dels pactes històrics, va absorbir la 

Sociedad General Gallega de Electricidad el 1955, la qual, anteriorment, el 1946, ja 

havia absorbit Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad, i va adquirir el 1918 l’Elec-

tra Popular de Vigo y Redondela i la Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago, 

entre altres moltes societats. Aquestes últimes companyies eren les propietàries 

de les fàbriques de gas ciutat de A Coruña, Vigo i Santiago, respectivament.

La dinàmica de construcció de Fenosa va començar amb el salt de As Conchas, 

inaugurat el 1949, després el d’Os Peares (1955), l’embassament d’Eume (1960) 

452. Electra de Viesgo, encara que constituida a Bilbao, era la companyia elèctrica de Santander, que amb el temp s’in-
troduciria a Astúries i posteriorment a Galícia.

453. Fenosa (1980), pàg. 11-18; García Fontenla (1990), pàg. 137-163; Carmona (2016), pàg. 183-193.
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i el de Belesar (1963) sobre el riu Miño, en aquells moments el més important 

d’Espanya, i posteriorment el de Velle. Hi havia aleshores una intensa activitat en 

instal·lacions hidroelèctriques, complementada amb centrals tèrmiques com la de 

Sabón, de 460¤MW, posada en marxa el 1975, o la de Meirama, per a l’aprofitament 

d’una explotació a cel obert de lignit marró no molt lluny de A Coruña. Inaugurada 

el 1980, Meirama disposava d’alimentació automàtica de carbó a la central, amb 

una cinta transportadora de més de 6 quilòmetres.

La permanent presència sobre el terreny, històricament de Fenosa, les seves 

arrels, els treballs i els dies de Pedro Barrié de la Maza i el Banco Pastor van crear 

un intens sentiment d’integració i sintonia de l’empresa amb Galícia. En els anys 

cinquanta, ja era la segona empresa no financera gallega per la importància dels 

seus actius, només superada per l’Empresa Nacional Bazán, de construcció naval. 

Trigaria uns anys, però el 1973 ja era la primera empresa de Galícia, amb 3.366 tre-

balladors. Finalment, el 1982 va ser absorbida per Unión Eléctrica Madrileña.

Després de l’etapa d’Unión Eléctrica Madrileña, l’apropament el 2009 de Gas 

Natural SDG, amb la seva clara sensibilitat amb els entorns i amb les arrels, la 

intensa relació amb la societat gallega a tots els nivells, i la importància dels apro-

ximadament tres milions de clients en els negocis de distribució i comercialització 

de gas i electricitat a Galícia, van permetre augurar l’inici d’un nou camí de proxi-

mitat en el context del marc de futur que es començava a albirar.

El centenari de Bolarque (2010)
El 2010 es van complir els primers cent anys de la inauguració del salt de Bolarque 

per Alfons XIII el 1910454. Com s’ha explicat, el salt, situat en el terme d’Almona-

cid de Zorita (Guadalajara), havia estat desenvolupat per Juan Ron i el marquès 

d’Urquijo, i va ser un dels elements fonamentals en la creació de la Unión Eléctrica 

Madrileña el 1912. L’arribada de l’electricitat de Bolarque a Madrid havia permès 

un important pas endavant en l’electrificació de la capital, per les quantitats dis-

ponibles i el reduït preu de la seva producció, com també importants avenços en 

el competitiu mercat de l’electricitat d’aquells anys. Bolarque, després anomenada 

Bolarque I, havia estat un dels projectes de més envergadura de la seva època i 

havia destacat per ser una de les primeres centrals hidroelèctriques espanyoles 

generadores de corrent alterna.

454. Fernández Izquierdo (2010), pàg. 26-43.
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Anys més tard, en el mateix emplaçament es va construir una segona central, 

Bolarque II, que va ser inaugurada el maig de 1974 pels llavors prínceps d’Espanya, 

Joan Carles i Sofia. Aquesta nova central permetia produir electricitat i en hores 

vall també bombejar l’aigua, però, i això és la seva gran peculiaritat, no al seu ori-

gen sinó a la capçalera del transvasament Tajo-Segura, alimentant així una de les 

principals obres hidràuliques del país.

La celebració del centenari es va fer coincidir amb la inauguració d’una tercera 

central en el mateix lloc, en aquest cas la minicentral dels Molinos, d’una potència 

de 4¤MW, que permetia aprofitar l’aigua vessada al riu Tajo com a cabal ecològic 

per generar electricitat a partir d’un baix cabal. La nova central va ser inaugurada 

per l’aleshores príncep d’Astúries, Felip de Borbó, el 26 de juliol de 2010, ja en èpo-

ca de Gas Natural Fenosa.

Desinversions i nova marca

Amb la fusió de Gas Natural SDG i Unión Fenosa s’havien aconseguit en una 

operació gairebé tots els objectius del Pla Estratègic de la societat. El marc es-

tava establert i ja només havien de consolidar-se les expectatives creades. La 

Comissió Nacional de la Competència havia imposat a l’operació de fusió com a 

condicionant unes desinversions obligades, i la societat, per reduir el més ràpida-

ment possible el nivell d’endeutament, també havia anunciat al mercat financer 

desinversions per valor de 3.000 milions d’euros; els dos objectius coincidien i el 

programa es va posar en marxa de seguida.

El traspàs de xarxes de gas a Madrid es va fer en vàries etapes que van com-

portar el pas de 810.000 punts de subministrament a la companyia Madrileña Red 

de Gas, controlada per Morgan Stanley Infrastructure, i de 245.000 a Endesa455, 

mentre que les xarxes de Cantàbria i Múrcia es van vendre al grup portuguès EDP 

amb 250.000 punts de subministrament associats. També es van vendre 400¤MW 

del cicle combinat de Plana del Vent (Tarragona) al grup suís Alpiq, i el d’Arrúbal 

(La Rioja), de 800¤MW, a l’operador nord-americà Contour Global.

Així mateix, a Mèxic es van alienar 2.233¤MW de cicles combinats a Mitsui&Co 

(70¤%) i Tokyo Gas (30¤%), i a Guatemala els actius de distribució elèctrica al fons 

d’inversió Actis, com també el 64¤% d’EPSA en el sector elèctric de Colòmbia. 

455. CNMV.GNF. Fet rellevant. Venda de 245.000 clients de gas a Madrid (29-02-2012).
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També els actius de transport d’electricitat a Espanya van passar a Red Eléctrica 

de España, i la participació del 35¤% a Gas Aragón va passar a Endesa. Finalment, 

es van traspassar altres participacions com CEPSA (5¤%), Indra (18¤%) i Enagás 

(5¤%), entre d’altres.

Es va reordenar, l’agost de 2010, la participació a EUFER (Enel Unión Fenosa 

Renovables), societat participada al 50¤% entre Enel Green Power i l’antiga Unión 

Fenosa. Els socis van acordar el repartiment dels actius i la liquidació de la socie-

tat, amb el que el nou grup va aconseguir consolidar una posició de 1.000¤MW en 

el règim especial, entre els desenvolupaments fets anteriorment i aquesta aporta-

ció, incloent energies renovables i cogeneració.

Un dels assumptes que s’havia de resoldre, d’una gran rellevància en la era 

actual de la comunicació, era quin nom, quina marca, quin símbol utilitzaria la soci-

etat resultant de la important operació de fusió realitzada entre dues companyies 

de depurada personalitat, com Gas Natural SDG i Unión Fenosa. Després dels 

pertinents estudis i reflexions, a la Junta General d’Accionistes celebrada el 20 de 

març de 2010 es va presentar la proposta, que va ser aprovada, sobre com adaptar 

els signes d’identitat a la nova situació.

La denominació social continuaria sent Gas Natural SDG, mentre que s’introdu-

ïa com a nova marca Gas Natural Fenosa, amb una nova tipografia personalitzada. 

La nova marca integrava, segons la companyia, l’«alta notorietat i l’experiència 

associada a les dues marques per separat, de manera que reflecteixen perfecta-

ment el posicionament de la companyia, basat en atributs positius innats, com la 

fiabilitat, l’experiència, la proximitat i el compromís», dotant l’organització «d’una 

única identitat, sòlida, integradora i amb recorregut, que reflecteix un caràcter 

més dinàmic i modern a l’hora que redueix la complexitat visual de la convivència 

d’ambdues marques».

Com a símbol es va decidir mantenir la papallona que identificava a Gas Natu-

ral SDG, en ser un emblema notori i reconegut, que expressava atributs de frescor, 

llibertat i constant moviment. Havia estat una aposta arriscada el 1992, però els 

anys havien demostrat la seva elevada acceptació i reconeixement.

La consolidació del procés d’internacionalització

Abans de la fusió amb Unión Fenosa, que va impulsar novament el procés d’in-

ternacionalització de la companyia, Gas Natural SDG havia aconseguit aprofitar 
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diferents oportunitats en el context global. Després de Llatinoamèrica va venir Eu-

ropa, concretament Itàlia, on el 2002 es va crear inicialment una comercialitzadora 

de gas i electricitat: Gas Natural Vendita Italia SpA. Posteriorment es va entrar a 

l’activitat de distribució de gas subministrant a més de 200 municipis, a les regions 

de Puglia, Sicília, Calàbria, Basilicata, Lazio, Abruzzo, Campania i Molise. També a 

Itàlia s’havia iniciat la tramitació administrativa per a l’autorització d’una planta de 

regasificació a Trieste amb una capacitat de 8 bcm/any.

A Puerto Rico, es va adquirir el 2003 una participació del 47,5¤% a Ecoeléctrica, 

que disposava d’un cicle combinat de 263¤MW de potència i una planta de regasi-

ficació que acceptava metaners de fins a 140.000 metres cúbics. Les instal·lacions, 

posades en marxa l’any 2000, disposaven també d’un tanc d’emmagatzematge de 

160.000 metres cúbics. El 2012, es va iniciar el subministrament de gas natural a 

l’Autoridad de la Energía Eléctrica de Puerto Rico456.

L’any 2004 es va crear la societat Gas Natural West Àfrica (Gas Natural 40¤% 

i Repsol 60¤%) per a la recerca i desenvolupament de recursos de gas natural a 

Angola; van començar les feines el 2008 i el 2009 es va aconseguir la concessió 

corresponent del Govern del país. També es van fer feines d’upstream al Marroc, 

on es va descobrir gas a la zona de Tànger-Larache, i es va participar amb un 24¤% 

en el consorci.

El setembre de 2004 Gas Natural SDG va decidir iniciar les activitats a França, 

i va crear Gas Natural Commercialisation France, que el 2009 es va transformar 

en Gas Natural Europe, per desenvolupar l’activitat de comercialització de gas 

en nous països. L’abril de 2010 es va obtenir la llicència per operar a Bèlgica i 

Luxemburg, i el 2011, a Alemanya i Holanda. Més tard arribaria Irlanda, a través de 

l’adquisició de la comercialitzadora irlandesa Vayu Ltd. ja el 2016. La societat va 

realitzar, el novembre de 2011, la seva primera descarrega de GNL a la terminal de 

Montoir-en-Bretagne, dins de la concessió per operar 1 bcm de gas natural en el 

període 2011-2021. A Portugal, l’inici de l’activitat de comercialització de gas la va 

realitzar Gas Natural Comercialitzadora el 2008.

A partir del procés de fusió amb Unión Fenosa, es va incorporar l’important 

desplegament internacional que havia realitzat la companyia, en alguns casos a 

països en els quals ja s’operava —com s’ha anat anotant— i en altres casos en nous 

països, per tant, es van aportar noves possibilitats i oportunitats de creixement i 

desenvolupament en un món cada vegada més global.

456. CNMV.GNF. Fet rellevant. Nota de premsa sobre contracte a Puerto Rico (26-04-2012).
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A l’Amèrica Central hi havia una posició rellevant a Costa Rica, on s’explotava la 

central hidràulica de La Joya, de 50¤MW. A Panamà, operaven la Distribuidora Eléc-

trica de Metro-Oeste i la Distribuidora Eléctrica de Chiriquí, amb més de 20.300 

quilòmetres de xarxes i 33¤MW de potència instal·lada en centrals hidràulica i de 

fuel. També les centrals tèrmiques de Palamara, de 106¤MW, i La Vega de 92¤MW, a 

República Dominicana.

Altres posicions en electricitat d’Unión Fenosa a Nicaragua457 i Guatemala van 

ser traspassades, com també EPSA a Colòmbia, i es va mantenir una posició en 

telecomunicacions a Guatemala.

A Portugal, les activitats de comercialització d’electricitat que havia començat 

Unión Fenosa Comercial el 2004 van ser traspassades el 2013 a Gas Natural Co-

mercialitzadora; es disposava així de 15.000 contractes elèctrics actius en aquest 

país.

A Europa, a més a més de la seva posició a Portugal, Unión Fenosa tenia una 

important presència en la distribució d’electricitat a Moldàvia, que operava a través 

de la societat Red Unión Fenosa, amb una cobertura del 70¤% del país, principal-

ment en el centre i el sud, inclosa la capital, Chisinau.

L’interès d’Unión Fenosa pel desenvolupament d’una cadena pròpia de gas 

va estar en els orígens de la seva participació del 80¤% a SEGAS, propietària de la 

planta de liqüefacció de Damieta a Egipte, que va iniciar la seva activitat el 2004. 

La planta disposava d’una capacitat de 7,6 bcm/any, dels quals el mateix grup en 

tenia contractats 4,4 bcm. La inversió va superar els 1.000 milions d’euros. En la 

mateixa línia, Unión Fenosa Gas va adquirir una participació del 7,36¤% del capital a 

la planta de liqüefacció de Qalhat, en el Sultanat d’Oman, inaugurada el novembre 

de 2005. La planta disposava d’una capacitat de 4,4 bcm/any, dels quals Unión 

Fenosa Gas podia disposar del 50¤%, amb un contracte a 20 anys que es va iniciar 

el 2006.

Finalment, també existien inversions a Sudàfrica, amb una participació iniciada 

el 2007, que representava el 70¤% a Kangra Coal, propietària de la mina de carbó 

Savmore, a la regió de Mpumalanga, que produïa 3 milions de tones/any i tenia 

unes reserves estimades d’hulla i antracita de 160 milions de tones. A Kenya es va 

passar a controlar la central tèrmica de fuel anomenada Nairobi South, de 109¤MW 

de potència. A Austràlia es disposava d’una potencial presència en el sector de 

l’energia eòlica a través d’Unión Fenosa Wind Australia Pty. Ltd., creada el 2008, 

457. CNMV.GNF. Fet rellevant. Venda d’actius a Nicaragua (12-02-2013).

357Gas Natural Fenosa: el gas i l’electricitat



amb seu a Sidney i que comptava amb futurs desenvolupaments als estats de 

Victòria i Nova Gal·les del Sud.

La intensa activitat en la comercialització de gas de Gas Natural Fenosa va 

permetre desenvolupar operacions al Japó, Corea i l’Índia en aquells anys; es van 

iniciar amb ímpetu relacions comercials amb aquests països, símptoma de la im-

portància dels mercats asiàtics en el futur per al sector gasístic. Un exemple de la 

importància de les actuacions és la firma l’agost de 2012 d’un important contracte 

de subministrament amb la companyia Gail, la principal operadora de gas de l’Ín-

dia, per una quantitat de 3 bcm/any de gas natural liquat durant tres anys, relació 

iniciada el gener de 2013, que incloïa l’anàlisi de les possibilitats de col·laboració 

entre ambdues companyies en temes energètics458.

La importància del desplegament internacional descrit en una multiplicitat de 

països podia avaluar-se a través de l’aportació d’aquestes activitats a l’ebitda de la 

companyia ja l’any 2013, en què s’avaluava en el 44,1¤% del total.

El dèficit de tarifa elèctric

El sector elèctric tenia un problema que es va anar agreujant progressivament, 

conegut com el dèficit de tarifa elèctric. Es produïa per anar carregant costos i 

subvencions al sistema elèctric que, per la seva magnitud, no podien aplicar-se a 

les tarifes. Això representava un desajust progressiu entre ingressos i despeses del 

sistema, que amb el temps va arribar a ser de magnituds molt significatives.

La situació es va iniciar en els primers anys del segle XXI, quan tot i els aug-

ments de costos, el Govern del Partit Popular va decidir que el preu de l’electricitat 

no podia superar l’IPC. No obstant això, la situació es va agreujar realment durant 

els governs posteriors del PSOE, quan a partir de l’any 2005 es va decidir subven-

cionar fortament les energies renovables. Això va produir un dèficit de tarifa en 

aquell any que va superar els 4.000 milions d’euros, i el consegüent efecte crida 

que va provocar que les inversions en renovables es multipliquessin accelerada-

ment, buscant una rendibilitat que no haurien aconseguit en termes normals de 

competència. La situació va millorar una mica el 2006 i 2007, per enfonsar-se defi-

nitivament a partir de 2008, amb xifres anuals importants que s’anaven acumulant 

i fent el problema cada vegada més difícil de resoldre.

458. CNMV.GNF. Fet rellevant. Nota de premsa sobre firma del contrato amb companyia gasista Gail (31-08-2012).
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D’altra banda, el desenvolupament tan ràpid de les renovables i la prioritat 

que se’ls va atorgar en el pool va fer que la potència elèctrica instal·lada a Espa-

nya superés els 100.000¤GWh, quan en hora punta com a molt eren necessaris 

45.000¤GWh. La tecnologia anterior a les renovables, que eren els cicles com-

binats, va haver de reduir de forma molt important les seves hores d’utilització, 

passant pràcticament a funcionar com a back up de les renovables; una situació 

agreujada amb les subvencions i la prioritat atorgada pel Govern del PSOE al 

carbó nacional, és a dir, subvencions alhora a les renovables i al carbó. Els in-

tents posteriors de reconduir la situació i reduir les subvencions atorgades a les 

renovables van ser immediatament contestats per aquest sector i pels inversors 

financers nacionals i internacionals involucrats; no es va aconseguir una clara 

millora de la situació, tot i la limitació de les hores equivalents primades de 

funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques i l’establiment d’un peatge 

de generació.

El canvi de Govern de finals de 2011, amb la tornada al poder del PP, va repre-

sentar un activisme més important per intentar resoldre o minimitzar el problema 

del dèficit de tarifa, amb un Reial decret de 27 de gener de 2012 que va establir 

la suspensió dels procediments de reassignació de retribució i la supressió dels 

incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció d’energia elèctrica a 

partir de cogeneració, renovables i residus, en un intent de frenar el desenvolu-

pament de noves instal·lacions que haurien agreujat el problema. A la disposició 

esmentada, van seguir al llarg de 2012 diferents mesures sobre la regulació dels 

peatges de transport i distribució, la garantia de potència, els casos especials dels 

sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars, etc.

Però el principal canvi, que va donar pas al principi de la fi del dèficit de tarifa, 

es va establir amb els acords del Consell de Ministres del 12 de juliol de 2013. El Go-

vern va indicar que les mesures preses el 2012 havien aconseguit reduir els 10.500 

milions d’euros previstos de dèficit de tarifa addicional el 2013 a només 4.500 

milions, i que s’eliminarien definitivament amb les mesures que s’havien decidit. El 

model assignava 2.700 milions perquè fossin assumits per les companyies a través 

de modificacions de les seves retribucions; 900 milions dels quals havia de fer-se 

càrrec l’Estat, via Pressupostos Generals, i els altres 900 milions, que recaurien 

sobre els consumidors, via augment de peatges.

Les mesures establien la retribució de l’electricitat produïda mitjançant reno-

vables, cogeneració i residus, en la rendibilitat de les obligacions del Tresor a deu 

anys més 300 punts bàsics; en el cas dels peatges també la referència eren les 
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obligacions del Tresor a deu anys, però més 200 punts bàsics. Addicionalment, es 

van establir reduccions dels pagaments de capacitat dels cicles combinats, i ajus-

taments en la interrompibilitat, entre altres mesures.

El canvi legislatiu va culminar amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 

sector elèctric, que va venir a substituir l’anterior marc de la Llei 54/1997, de 27 

de novembre, que és la que havia introduït la liberalització progressiva del sector, 

però que la dinàmica dels esdeveniments havia deixat obsoleta.

La revisió reguladora del gas

En el cas del gas no havia sorgit un problema de la magnitud del dèficit de tarifa 

elèctric, però el Govern va decidir afrontar el juliol de 2014 una revisió del marc 

regulador, incorporant-lo a un reial decret-llei de mesures per augmentar l’eficàcia 

de l’economia espanyola després dels anys de la crisi459.

La regulació aleshores vigent per al sector del gas provenia de la Llei d’hidro-

carburs de 1988, que considerava el sector com d’interès econòmic general, i va 

establir les bases del seu règim econòmic, que van ser desenvolupades en detall 

per un reial decret l’agost de 2001460. La motivació del canvi l’establia el Govern en 

considerar que el règim existent havia funcionat bé en el període 2002-2008, en 

una etapa de fort creixement de la demanda de gas natural en el país que havia 

assolit un màxim de 449 TWh el 2008. Així i tot, les reduccions de consum esde-

vingudes posteriorment havien comportat que els nivells de consum registrats el 

2013 estaven al nivell de l’any 2004, i s’estimava que el consum de l’any 2008 no 

es recuperaria fins després de 2020.

Aquesta situació havia tingut com a conseqüència l’aparició de petits deca-

latges entre ingressos i costos del sistema a partir de 2008, que es van inten-

tar pal·liar inicialment amb un reial decret-llei el 2012461, però amb un efecte no 

suficientment adequat per a la situació continuada de reducció de consums. La 

459. Reial decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència
(BOE, 5 de juliol de 2014).

460. Llei 34/1988, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs (BOE, 8 d’octubre de 1991); Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, 
pel qual es regula l’accés de tercers a les instal·lacions gasístiques i s’estableix un sistema econòmic integrat del sector 
del gas natural (BOE, 7 de setembre de 2001).

461. Reial decret-llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es trasposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat 
i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel qual s’adopten mesures per a la correcció de les desviacions 
per desajustament entre els costos i ingressos dels sectors elèctric i gasístic (BOE, 31 de març de 2012).
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Comissió Nacional del Mercat i la Competència va quantificar que el desajusta-

ment es podia calcular en 326 milions d’euros el 2013, estimant que podia arribar 

als 800 milions d’euros el 2014, la qual cosa obligava a una actuació immediata.

El sistema establia períodes reguladors de sis anys, que es van iniciar en el perí-

ode 2014-2020, pel qual es reconeixia una retribució dels actius equivalent a la de 

les Obligacions de l’Estat a deu anys en el mercat secundari més 50 punts bàsics, 

que representava, per la distribució de gas, una retribució en conjunt de 1.398,8 

milions d’euros el 2014.

Altres components de la formulació eren una variable d’eficiència que no s’apli-

cava el primer any i unes retribucions addicionals per creixement tant del nombre 

de clients, com dels consums associats, que afavorien els petits consums i els nous 

clients en municipis de recent gasificació, per promoure l’extensió del subministra-

ment a noves zones462.

Gas Natural Fenosa va estimar que les noves condicions li representarien una 

reducció de la retribució de la distribució de gas el 2014 de 45 milions d’euros. 

Però el nou marc va iniciar la seva marxa amb naturalitat; un marc estable amb 

xifres concretes per als primers sis anys i estímuls al creixement del sector. El 2017 

van aparèixer diferents rumors sobre la possibilitat d’un avançament de la revisió 

del marc abans de 2020, i de possibles retallades a les retribucions establertes, 

amb el corresponent efecte negatiu immediat en els mercats, però sense més 

conseqüències.

Les relacions amb Sonatrach i l’entrada en el Medgaz

Un problema d’una gran complexitat durant el període 2007-2011 van ser les nego-

ciacions amb Sonatrach sobre les revisions dels preus que s’aplicarien, des de juliol 

de 2005, a uns contractes que representaven prop del 30¤% dels proveïments de la 

companyia. Les discussions es van iniciar el 2007 i, després de no aconseguir arri-

bar a un acord, la part algeriana va acudir al Tribunal d’Arbitratge de París, d’acord 

amb les previsions contractuals.

462. Les retribucions establertes eren:
Per a subministraments a una pressió màxima de 4 bar: 50 € per client en municipis gasificats; 70 € per client en 
municipis de gasificació recent; 7,5¤€/MWh per clients amb consums iguals o inferiors a 50¤MWh anuals; 4,5¤€/MWh 
per clients de més de 50¤MWh anuals.
Per a subministraments a una pressió entre 4 i 60 bar: 1,25¤€/MWh.
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La situació es va complicar quan el Tribunal d’Arbitratge va emetre un laude 

l’agost de 2010, en el qual concloïa que Sonatrach tenia dret a un increment de 

preu en els subministraments de gas des de gener de 2007 per una xifra màxima 

de 1.400 milions d’euros, fins a juliol de 2010. L’empresa va impugnar el laude 

davant el Tribunal Federal de Suïssa i va aconseguir la suspensió cautelar de 

l’execució.

La complexa situació va ser finalment resolta amb un acord el 14 de juny de 

2011463. Ambdues parts van desistir dels seus procediments judicials i Gas Natural 

Fenosa pagaria 1.310 milions d’euros per les discrepàncies de preus des de l’1 de 

gener de 2007 al 31 de maig de 2011; s’inclouria en la xifra totes les revisions de 

preus d’aquest període. Gas Natural Fenosa havia aprovisionat la contingència en 

els seus estats financers en anys anteriors.

L’acord va servir per resoldre les discussions, però també per establir una col-

laboració més robusta entre les dues companyies. S’obria el camí per a «la possible 

adquisició per Sonatrach d’una participació minoritària a Gas Natural Fenosa», així 

com a la «possible participació de Gas Natural Fenosa en diversos projectes de So-

natrach i en el desenvolupament conjunt d’altres oportunitats de negoci». Uns dies 

més tard, el 17 de juny de 2011, el Consell d’Administració de Gas Natural Fenosa 

va acordar realitzar una ampliació de capital de 514,7 milions d’euros, amb exclusió 

del dret de subscripció preferent i representada per 38.183.600 de noves accions 

a un preu de 13,48 euros per acció, destinada a facilitar l’entrada de Sonatrach en 

el capital amb un 3,85¤%, participació que no comportava representació en el Con-

sell464. Una important aliança orientada al futur.

Més endavant, en el context del nou clima de relació, Sonatrach facilitaria l’en-

trada de Gas Natural Fenosa en el gasoducte Medgaz. Des de l’inici, per vehicular 

gas d’Algèria cap a Espanya s’havien estudiat dos camins: un de terrestre passant 

pel Marroc i l’estret de Gibraltar i un altre de submarí, des d’Algèria directament 

a la costa espanyola. El primer recorregut l’havia fet Naturgy, amb el gasoducte 

conegut com Magrib-Europa, que havia iniciat la seva operació el 1996. Al segon 

camí li estava arribant també l’hora.

El definitiu gasoducte submarí va començar el seu recorregut el febrer de 2001, 

quan CEPSA i Sonatrach van constituir una societat conjunta anomenada Med-

gaz per realitzar els pertinents estudis de viabilitat. El projecte no era només per 

463. CNMV.GNF. Fet rellevant. Acords Gas Natural Fenosa i Sonatrach (14-06-2011).
464. CNMV.GNF. Fet rellevant. Augment de capital (17-06-2011).
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exportar gas a Espanya, sinó a Europa a través d’Espanya. En cinc mesos s’havien 

sumat al projecte cinc empreses energètiques internacionals de primer nivell: BP, 

Endesa, ENI, Gaz de France i Total; posteriorment Iberdrola substituiria ENI. La 

confirmació definitiva es va obtenir el 2003, quan la Comissió Europea va incloure 

el projecte a la llista de projectes d’interès prioritari dins del sector de l’energia.

La construcció es va iniciar el juliol de 2007, amb un traçat definitiu entre Beni 

Saf, a Algèria, i Almeria, a Espanya, amb una longitud de 210 quilòmetres i unes 

profunditats màximes de més de 2.160 metres. La capacitat de transport es va 

dissenyar per a 8 bcm/any. El març de 2011, acabades la construcció i les proves, 

es va omplir definitivament la canonada de gas. Més endavant, el 2012, Endesa i 

Iberdrola van abandonar el projecte, mentre que el gener de 2013 Gas Natural Fe-

nosa va adquirir un 10¤% del Medgaz a Sonatrach, amb un contracte de subminis-

trament associat de 0,8 bcm/any per un termini de 18 anys i que s’iniciava el febrer 

de 2013465. A més, el juliol es va adquirir un 4,9¤% de la societat a GDF Suez sense 

gas associat466. Finalment, els socis van ser: Sonatrach (43¤%), CEPSA (42¤%) i Gas 

Natural Fenosa (15¤%). Aquesta operació va permetre a l’actual Naturgy estar pre-

sent en els dos gasoductes amb Algèria, el Magrib-Europa de forma majoritària, 

i el Medgaz de forma minoritària, gràcies al marc de proximitat i noves relacions 

estratègiques amb Sonatrach establert el 2011.

El contracte de Cheniere

Un dels canvis més rellevants en el context energètic de començaments del se-

gle XXI és el desenvolupament del gas natural no convencional, també anomenat 

shale gas, obtingut a través de tècniques de fracturació hidràulica o fracking. La 

disponibilitat d’aquest nou gas ha permès elevar les reserves mundials a nivells de 

consum actuals de 60 anys a més de 200.

En el cas dels Estats Units, el país on es va desenvolupar abans l’aplicació 

d’aquest tipus de tècniques de recuperació, es van aconseguir uns resultats que 

permetien pensar en un nou ordre energètic, en el qual l’economia nord-america-

na en lloc d’importadora de GNL seria ja clarament exportadora, canviant l’equi-

libri geoestratègic a escala mundial de l’energia en general, i del gas natural en 

465. CNMV.GNF. Fet rellevant. Compra participació 10À% Medgaz (08-01-2013).
466. CNMV.GNF. Fet rellevant. Compra participació 4,9À% Medgaz (30-07-2013).
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particular. El moviment era d’una gran rellevància. El número d’abril de 2012 de 

la coneguda revista Fortune dedicava la seva portada al tema, que titulava «The 

United States of Natural Gas», i explicava l’impressionant efecte sobre els preus: 

el preu històric del gas natural en el període 2002-2011 s’havia situat en 5,78  

dòlars/milió BTU, mentre que els primers mesos de 2012 ja no arribava als 2 dòlars. 

Una aplicació estricta de la llei de l’oferta i la demanda.

La mateixa Agència Internacional de l’Energia (AIE), en el seu informe World 

Energy Outlook 2011, amb informació per al període 2010-2035, titulava un dels 

epígrafs del seu resum executiu: «The Golden Age of Gas», i indicava que sobre 

les perspectives del gas natural hi havia molta menys incertesa que sobre les de 

petroli: «Tant del costat de la demanda com de l’oferta, diferents factors indiquen 

un brillant futur i, fins i tot, una edat d’or del gas natural».

A Europa, el desenvolupament del gas no convencional ha topat amb pro-

blemes més importants, tant per les menors disponibilitats, com per la definició 

jurídica del subsòl, que pertany a l’Estat i no als propietaris de la superfície i, final-

ment, per la sensibilitat ambiental dels ciutadans. Però en aquest marc, si la nova 

estructura dels preus americans no es transferia a Europa, la competitivitat de la 

indústria europea podia veure’s greument afectada.

En aquest context, Gas Natural Fenosa va subscriure, el novembre de 2011, un 

contracte de subministrament de gas natural no convencional amb la companyia 

americana Cheniere de 4,5 bcm anuals amb llibertat de destinació, que perme-

ten reforçar l’expansió internacional del negoci de comercialització de gas de la 

companyia espanyola. El GNL provenia de la terminal de Sabine Pass (Lousiana) a 

partir de l’any 2016, i el contracte tindria una durada de vint anys.

Cheniere, companyia amb base a Houston, era la propietària de la terminal de 

Sabine Pass, on rebia importacions de GNL als Estats Units i estava construint una 

planta de liqüefacció per permetre’n l’exportació; també havia iniciat el projecte 

per construir una altra terminal per a l’exportació a Corpus Christi (Texas).

Es tracta d’un contracte molt important, tant pel seu volum, com pel seu ori-

gen, als Estats Units, i per la llibertat de destinació del gas clàusula, que permet 

aprofitar al màxim les capacitats i el posicionament de l’actual Naturgy en les ope-

racions de midstream, beneficiant-se dels seus contractes, flota i mercats. Es va 

planificar que es dedicarien a aquest contracte quatre vaixells de nova construcció 

i el Ribera de Duero, ja existent, de 170.000 metres cúbics. Abans de Gas Natural 

Fenosa, només havia subscrit un contracte d’aquestes característiques la compa-

nyia britànica BG Group.
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El juny de 2014, Gas Natural Fenosa, permanentment activa en els mercats 

internacionals de GNL, va subscriure amb Cheniere un segon contracte de prove-

ïment de 2 bcm anuals de GNL, amb llibertat de destinació mundial, procedents 

de la seva futura planta de liqüefacció a Corpus Christi, Texas. El contracte té una 

durada de 20 anys i es preveuen els primers lliuraments el 2019. Amb els dos 

contractes es pot arribar als 6,5 bcm anuals, que representen aproximadament un 

20¤% del consum del mercat espanyol d’aquells anys467.

El Museu del Gas

L’especial sensibilitat de Naturgy cap a la societat li va permetre posar en marxa 

una exposició permanent —inaugurada el 1977 a l’antiga seu del Portal de l’Àngel 

de Barcelona— per explicar les característiques, usos i aplicacions del gas natural 

com a energia neta, eficient i respectuosa amb el medi ambient, la seva obtenció i 

transport, juntament amb l’exhibició d’una important col·lecció d’aparells històrics. 

Així mateix, el 1987 va crear un arxiu històric dedicat a la preservació i difusió de 

l’important patrimoni de documents i imatges conservades d’una història més que 

centenària. A partir de 2004, aquestes activitats van ser encarregades a la Funda-

ció Gas Natural, actual Fundació Naturgy.

En el moment de decidir l’empresa la construcció d’una nova seu social a la Bar-

celoneta, amb l’abandonament de la del Portal de l’Àngel, el president Antoni Brufau 

va encarregar a la Fundació plantejar un canvi d’escala que permetés crear, des del 

respecte als antecedents existents, un autèntic Museu del Gas. Un equipament cul-

tural de primer ordre, amb vocació de ser un referent a Catalunya, Espanya i Europa, 

que introduís el visitant a través d’una visió moderna i comprensible en l’apassionant 

món de l’energia, i albirar el seu futur i la relació amb el medi ambient aportant 

coneixement i reflexió, i estimulant l’interès dels ciutadans i de la societat. El museu 

havia de presentar la història d’una companyia, creada el 1843. Una companyia que, 

després de 175 anys, es mostra com una autèntica multinacional energètica de pri-

mer nivell, amb presència i activitats en múltiples països i en diferents àmbits.

Situat a Sabadell, el nou Museu del Gas468 va ser dissenyat i construït en el perí-

ode 2006-2011 per Dani Freixes / Varis Arquitectes, que van formar equip amb els 

467. CNMV.GNF. Fet rellevant. Acord amb Cheniere (02-06-2014).
468. Fàbregas (2012f), pàg. 23-68.
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experts de la Fundació. Va obrir les portes el desembre de 2011 i va ser inaugurat 

formalment el 10 de gener de 2012469. El discurs sobre passat i futur de l’energia 

es va dissenyar en diàleg permanent amb l’arquitectura d’un edifici modernista 

adequadament restaurat i un edifici de perfil rotund d’una important modernitat. 

L’edifici modernista de Juli Batllevell s’havia dissenyat a finals del segle XIX per con-

tenir una fàbrica d’electricitat produïda amb motors de gas, en una nova conjunció 

de gas i electricitat avant la lettre, en una clara premonició del futur.

El recorregut pel Museu del Gas permetia conèixer des de diferents perspecti-

ves la importància del gas en el món, la història de la companyia, la relació del gas 

i la societat del seu entorn, i les eines del futur: energia i medi ambient. Tot això, 

des d’una perspectiva de sostenibilitat emmarcada per l’eficiència energètica de 

l’edifici, amb la seva terrassa vegetal. Un discurs bàsicament complet i que portava 

a la reflexió, des de les primeres arrels als camins del futur.

El Museu del Gas també custodiava l’arxiu històric de les diferents companyi-

es que s’han anat integrant per donar lloc a l’actual Naturgy, amb més de 3.000 

metres de estanteria catalogada. És un dels més importants arxius d’empresa 

del país, que facilita l’avançament en feines d’investigació sobre la història de la 

indústria del gas i de l’electricitat470, i la preservació de la memòria històrica de la 

indústria.

En el transcurs de l’any 2016, el Museu Bolarque, creat per Unión Fenosa el 1977 

en la ubicació de la central històrica, la primera central Hidroeléctrica de Unión 

Eléctrica Madrileña, es va incorporar a la Fundació Naturgy; s’enriquia, així, el dis-

curs de preservació del patrimoni històric de la companyia.

El bon govern i la responsabilitat corporativa

Naturgy és una companyia de llarg recorregut que ha sabut adaptar-se de forma 

permanent, i que en moltes ocasions s’ha anticipat als avenços de la societat i a les 

millors pràctiques empresarials, aconseguint mantenir-se de forma continuada en 

els millors nivells de reputació. Per això no és estrany l’èmfasi demostrat en l’apli-

cació dels principis del bon govern i la responsabilitat corporativa, en un procés 

469. Baztán (2012), pàg. 6-11.
470. En l’àmbit de la investigació, destaquen els treballs dels Cuadernos de Investigación Histórica de Catalana de Gas

(1989-1991), amb 26 números publicats, i la Biblioteca de Historia del Gas (2006-2018), amb deu llibres publicats fins 
al moment.
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iniciat a finals del segle XX i que s’ha anat actualitzant permanentment fins als més 

moderns conceptes de corporate compliance.

La companyia entén la responsabilitat corporativa com les accions desenvolu-

pades per establir i mantenir relacions de confiança sòlides i de benefici mutu amb 

els seus grups d’interès. Els grups d’interès identificats inclouen: les persones que 

integren la companyia, els clients, els proveïdors i col·laboradors externs, els grups 

socials, els accionistes, els inversors i finançadors, els analistes, les administracions 

i organismes reguladors, les agències asseguradores i reasseguradores, i altres 

agents del mercat471.

El marc de referència es va establir a partir de l’aplicació dels principis d’eficà-

cia i transparència en la presa de decisions, amb un plantejament coherent amb les 

principals recomanacions existents a escala internacional, per afavorir «la gestió 

adequada de les operacions de la companyia i la millora de la seva rendibilitat», 

constituint «una important contribució al creixement sostenible de l’entorn que 

acull les seves activitats». La gestió preventiva de riscos, la política de responsa-

bilitat corporativa i el control intern van ser elements bàsics, des dels seus inicis, 

d’aquesta política per assegurar l’adequat compliment corporatiu.

El compromís amb la responsabilitat corporativa en la companyia és molt alt, 

amb la visió que: «La gestió des d’una perspectiva de responsabilitat corporativa 

genera valor en el llarg termini, en termes de creació de confiança en els grups 

d’interès i legitimitat i llicència social necessària per al desenvolupament de l’ac-

tivitat. A més a més, construeix una imatge de companyia sostenible que aposta 

per un nou model de negoci basat en una generació de riquesa econòmica, social 

i ambiental [...]. En aquest sentit, la responsabilitat corporativa permet formalit-

zar el compromís de Gas Natural Fenosa amb la societat, i es converteix en un 

avantatge competitiu i en un element crític per vetllar per la sostenibilitat de la 

companyia».

L’última revisió de la Política de Responsabilitat Corporativa aprovada pel Con-

sell d’Administració es va realitzar el 2015, i actualitzava la política definida el 22 de 

març de 2013. Els principis d’actuació de la política de responsabilitat corporativa 

s’han definit en vuit àmbits: excel·lència en el servei, compromís amb els resultats, 

gestió responsable del medi ambient, interès per les persones, seguretat i salut, 

cadena de subministrament responsable i, finalment, integritat i transparència.

471. Gas Natural Fenosa (2016), Informe de Responsabilitat Corporativa, pàg. 94.
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L’actuació de Naturgy en l’àmbit del bon govern i de la responsabilitat corpo-

rativa disposa, doncs, de principis, però també d’una organització que segueix 

l’acompliment del que està establert i en propugna la millora, així com d’elements 

complementaris, com un Codi Ètic que han de conèixer i seguir tots els empleats, 

amb els corresponents mecanismes de tractament per a la interpretació o actu-

ació en casos d’incompliment. La companyia també té una política definida de 

respecte dels drets humans, que orienta cap a la deguda diligència, per minimitzar 

el risc de comportaments no adequats.

Tot aquest conjunt d’elements reflecteix una filosofia de comportament i actu-

ació que ha permès el reconeixement continu de la companyia, que ha obtingut el 

lideratge en el sector Gas Utilities del Dow Jones Sustainability Index (que inclou 

les companyies del món amb millors pràctiques de sostenibilitat i responsabilitat 

corporativa). La companyia ha figurat en l’index DJSI World durant els darrers tret-

ze anys de forma ininterrompuda, i forma part també de l’índex DJSI Europe472. El 

2017, Naturgy va obtenir la màxima puntuació del seu sector en els criteris d’ava-

luació següents: Codis de conducta, Seguretat de la informació i ciberseguretat, 

Gestió de la innovació, Oportunitats de mercat, Gestió responsable de la cadena 

de subministrament, Estratègia climàtica, Report mediambiental, Ciutadania cor-

porativa i filantropia, Desenvolupament del capital humà, Drets humans, Comuni-

cació social i Atracció i retenció del talent.

Naturgy ocupa també posicions destacades en altres índex de sostenibilitat 

com el FTSE4Good, en el qual està present des de 2001, o en dues variants de 

Vigeo (Euronext 120 i Eurozone 120), com en diverses classificacions de MSCI.

Nous subministraments, nous països: Azerbaidjan, Iamal, Perú

L’activitat d’una gran multinacional com Gas Natural Fenosa ja no tenia límits ni 

podia aturar-se en la seva constant activitat de fer i desfer noves actuacions, nous 

posicionaments i nous reptes.

I així, quan les complexitats de l’entorn ho van aconsellar, el febrer de 2013, 

la companyia es va retirar de la distribució d’electricitat a Nicaragua. I quan, el 

juliol del mateix any, va aparèixer una oportunitat de gas a Perú, es van iniciar les 

472. GNF. Nota de premsa. Gas Natural Fenosa obté el lideratge en el sector gas utilities de l’índex de sostenibilitat DJSI 
(08-09-2017).
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gestions per aconseguir l’adjudicació de licitacions al país. A Perú es va guanyar el 

concurs de distribució de gas natural a quatre ciutats situades a la zona sud-oest 

del territori: Arequipa —la segona ciutat més important del país—, Moquegua, 

Tacna i Ilo, en conjunt un àrea de més d’1,4 milions d’habitants, amb una concessió 

de 20 anys. La zona estava allunyada dels gasoductes, per això es va preveure que 

el servei es faria transportant GNL des de la planta de liqüefacció de gas natural 

de Perú473.

També la diversificació dels subministraments de gas natural va requerir aten-

ció com a tema permanent. La importància d’Algèria era, i és, evident. La seva 

proximitat geogràfica condicionava i les bones relacions amb Sonatrach ajudaven, 

però els camins del futur obligaven a anar obrint noves possibilitats, com la que 

ja s’havia subscrit amb la companyia americana Cheniere. En aquest context de 

noves oportunitats, van sorgir dos projectes més: Azerbaidjan i Iamal.

El 19 de setembre de 2013, el grup va signar amb el consorci ShahDeniz d’Azer-

baidjan un contracte de subministrament d’1 bcm/any de gas natural provinent 

de la segona fase del jaciment ShahDeniz, amb una durada de 25 anys; es preveia 

l’inici dels lliuraments el 2019 al sud d’Itàlia, on el grup gestionava la distribució 

de gas natural. El transport es faria per l’anomenat Corredor del Sur, amb un ga-

soducte que havia de connectar Azerbaidjan amb Europa, a través de Georgia, 

Turquia, Grècia, Albània i un tram submarí que creuaria l’Adriàtic fins al sud d’Itàlia. 

El TANAP (gasoducte transanatoli), en les seves sigles turques, que preveu trans-

portar 16 bcm/any, és una de les alternatives perquè el gas natural de la zona del 

Caspi pugui arribar a la Unió Europea sense haver de creuar territori ni rus ni ucra-

ïnès, i obrir una nova possibilitat de gran valor geoestratègic. L’acord amb Azer-

baidjan associat al subministrament d’Itàlia forma part de la venda de l’activitat a 

Itàlia acordada l’octubre de 2017 que s’explicarà més endavant.

El projecte de Iamal consisteix en un contracte de proveïment de GNL pro-

vinent del jaciment de South-Tambeyskoye, ubicat a la península de Iamal, ba-

nyada per l’oceà Àrtic, al nord-oest de Sibèria. El contracte és de 3,2 bcm/any 

per un període de 23 anys. El valor especial del contracte consistia en el fet que 

era el primer que subscrivia Gas Natural Fenosa amb Rússia en tota la seva his-

tòria, encara que amb la característica important que el gas se subministraria 

com a GNL, i es construiria una planta de liqüefacció in situ, la qual cosa allunya-

va els problemes clàssics entre Rússia i els països de trànsit per arribar a Europa 

473. CNMV.GNF. Fet rellevant. Adjudicació a Perú (25-07-2013).
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occidental. D’altra banda, Espanya disposava d’un gran nombre de terminals per 

rebre metaners, i la llavors Gas Natural Fenosa era ja un dels principals opera-

dors de GNL del món, i podia optimitzar els subministraments i les seves desti-

nacions amb elevada flexibilitat. La planta a Sibèria l’havia de construir i operar 

Yamal GNL, societat que la va inaugurar el 8 de desembre de 2017, després d’una 

inversió de 24.100 milions d’euros, i que té com a accionistes l’empresa russa No-

vatek (50,1¤%), la xina CNPC (20¤%), la francesa Total (20¤%) i el fons estatal xinès 

Silk Road Fund (9,9¤%)474.

En aquests anys, també es van desenvolupar altres projectes, com la central 

Hidroelèctrica de Torito, a Costa Rica, de 50¤MW, que consolidava la companyia 

com el primer generador privat del país. També el projecte Bií Hioxo a Mèxic de 

generació eòlica, amb 234¤MW, que va entrar en operació el 2014.

Però com sempre, un gran i important esforç estava basat en el creixement 

orgànic. El perímetre de la societat era ja suficientment extens com per desenvo-

lupar permanentment importants oportunitats d’augment de l’activitat amb els 

recursos humans, tecnològics i financers disponibles.

Organització de la generació elèctrica i creació de Global Power 
Generation

Després d’uns anys del procés de fusió, que va donar lloc a Gas Natural Fenosa, 

es va decidir reorganitzar l’activitat de generació elèctrica amb la finalitat de ra-

cionalitzar l’estructura empresarial del grup i separar els riscos empresarials, opti-

mitzant-ne la gestió, concentrant les responsabilitats i especialitzant les unitats de 

negoci. Això va donar pas a la creació de dues noves societats: Gas Natural Fenosa 

Generación, SLU, per als actius a Espanya i, poc després, Global Power Generation, 

per als actius internacionals.

El 31 de gener de 2014 el Consell va subscriure el projecte de segregació dels 

actius de generació hidràulica i tèrmica no nuclear a Espanya, en una nova societat 

anomenada Gas Natural Fenosa Generación, SLU, que incorporaria les centrals de 

generació amb carbó, gas, fuel i també les hidràuliques, tant les procedents de 

l’anterior Gas Natural SDG, com d’Unión Fenosa. La valoració dels actius transferits 

s’avaluava en 3.535 milions d’euros; la nova societat disposava d’un capital social 

474. La Vanguardia, 9 de desembre de 2017.
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de 500 milions d’euros475. Fiscalment, l’operació es va dissenyar com una aporta-

ció no dinerària de branca d’activitat.

Més endavant, el 2015, s’hi van afegir els actius de generació nuclear a Espanya 

a la societat ja existent, i el Consell va aprovar, el 30 de gener de 2015, l’adequada 

segregació i incorporació. En aquest cas, la valoració dels actius transferits es va 

avaluar en 361 milions d’euros, augmentant el capital social en 52 milions d’euros. 

Amb tot això, Gas Natural Fenosa Generación, SLU va passar a ser la propietària i 

la gestora de tota la generació convencional a Espanya476, i culminava, així, la con-

secució de la unitat d’acció477. La generació amb renovables a Espanya s’ubicaria 

en una altra societat: Gas Natural Fenosa Renovables.

A escala internacional, on les possibilitats de trobar oportunitats de creixement 

per a noves instal·lacions eren importants i on es podien obrir els mercats d’altres 

països, principalment a Llatinoamèrica i Àsia, es va decidir crear una nova societat, 

Global Power Generation (GPG), en la qual agrupar tots els actius internacionals 

existents en generació, tant convencional, com amb renovables. Aquesta societat 

hauria de ser capaç de cobrir tota la cadena de valor de la indústria de generació, 

és a dir, desenvolupament, enginyeria i construcció de projectes, així com la ges-

tió i operació dels actius existents, i això, pràcticament en qualsevol ubicació del 

món478. Un repte ambiciós i un gran projecte.

GPG es va crear l’octubre de 2014, amb 800 professionals, 2.852¤MW en ope-

ració, 284¤MW en construcció i una cartera de projectes en desenvolupament de 

850¤MW. En els moments inicials integrava els actius de generació del grup en:

— Mèxic: quatre centrals de cicle combinat i el parc eòlic de Bií Hioxo.

— Costa Rica: centrals hidràuliques de La Joya i Torito.

— Puerto Rico: cicle combinat.

— República Dominicana: central tèrmica.

475. CNMV.GNF. Fet rellevant. Reorganització negoci generació electricitat a Espanya (31-01-2014).
476. CNMV.GNF. Fet rellevant. Segregació a favor de Gas Natural Fenosa Generació SLU (30-01-2015).
477. També en aquesta època es va vendre la participació del 44,9¤% de Barras Eléctricas Galaico Asturianas (BEGASA) al 

seu altre accionista, Viesgo, per un import de 97 milions d’euros. CNMV.GNF. Fet rellevant. Acord venda participació 
BEGASA (29-06-2015). Encara que fos una operació menor, i en l’àmbit de la distribució, històricament tenia molt de 
contingut; era la distribuidora elèctrica creada el 1931, amb seu a Lugo, que disposava el 2015 de 170.000 punts de 
subministrament i més de 9.000 quilòmetres de xarxa. L’entrada d’Electra de Viesgo a Lugo, en els anys treinta del 
segle XX, com s’ha explicat en parlar de la Sociedad General Gallega de Electricidad, va esvalotar el sistema elèctric 
gallec, i va obligar a crear Fenosa després de la Guerra Civil. 

478. GNF. Nota de premsa. Gas Natural Fenosa crea la societat Global Power Generation per impulsar el seu negoci de
generació internacional (01-10-2014).
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— Panamà: central hidràulica i central tèrmica.

— Kenya: central tèrmica.

— Austràlia: projectes eòlics en desenvolupament.

Als pocs mesos, el 30 de març de 2015, la nova societat va rebre un important 

suport amb l’entrada en el capital de la Kuwait Investment Authority (KIA), a tra-

vés de Wren House Infrastructure, que aconseguia, així, una participació del 25¤%, 

a través d’una ampliació de capital dedicada de 550 milions de dòlars. S’obtenia 

d’aquesta manera un important suport financer d’un gran inversor que permetria 

accelerar el desenvolupament de nous projectes479.

Kuwait Investment Authority és el fons sobirà més antic del món, provinent del 

Kuwait Investment Board, creat el 1953; és el responsable de la gestió i administració, 

entre altres fons de l’estat de Kuwait, del Kuwait’s General Reserve Fund (GRF) i del 

Future Generation Fund (FGF). D’altra banda, Wren House Infrastructure va ser creat 

per KIA el 2013 per gestionar totes les seves inversions en infraestructures.

La recerca de nous projectes de GPG va començar a fructificar el 2016, amb 

sengles adjudicacions a Xile, Austràlia i Brasil, tots ells d’energies renovables (eò-

lica i solar). A Xile, GPG es va presentar a la Licitació de Subministrament 2015/01, 

per un total de 12.350¤GWh, per a clients regulats (llars i pimes) del Govern xilè, i va 

aconseguir l’adjudicació, l’agost de 2016, de 858¤GWh d’electricitat l’any, aproxima-

dament un 7¤% del total. L’energia estava prevista produir-la amb un mix d’eòlica 

i solar, al parc eòlic de Cabo Leones II (204¤MW) i una planta solar fotovoltaica 

(120¤MW). La inversió prevista ascendia a 325 milions d’euros480.

El mateix mes d’agost de 2016, només cinc dies més tard, GPG va aconseguir la 

primera adjudicació a Austràlia, amb 91¤MW de potència en un projecte eòlic situat 

a l’estat de Nova Gal·les del Sud, dins del Territori de la Capital Australiana, a uns 

90 quilòmetres de Canberra, la capital del país. El contracte de 20 anys de durada 

a tarifa regulada va donar lloc a la construcció del parc Crookwell II i altres inver-

sions associades, avaluades en 120 milions d’euros, amb l’objectiu de començar a 

operar el segon semestre de 2018481.

El desembre de 2016 es va aconseguir un primer projecte al Brasil, en acordar 

GPG adquirir una participació del 85¤% de dues plantes al Grupo Gransolar, els 

479. CNMV.GNF. Fet rellevant. Acord amb Kuwait Investment Authority (30-03-2015).
480. CNMV.GNF. Fet rellevant. Adjudicació d’un contracte de 858ÀGWh a Xile (18-08-2016).
481. CNMV.GNF. Fet rellevant. Adjudicació parc eòlic a Austràlia (23-08-2016).
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parcs solars anomenats Sobral I i Sertao I, situats a la regió de Piaui, al nord del 

país. La inversió prevista ascendia a 85 milions d’euros per al desenvolupament 

dels parcs, i la instal·lació d’una potència de 68¤MWp (60¤MW) per al subminis-

trament de 154¤GWh anuals al sistema elèctric públic brasiler durant 20 anys a un 

preu aproximat de 95¤€/MWh. Les plantes van entrar en operació el 2017482.

Més endavant, el 19 de març de 2018, GPG va decidir adquirir al Brasil dues 

plantes solars fotovoltaiques a Canadian Solar Inc., anomenades Guimarania I i 

Guimarania II, i situades a l’estat de Minas Gerais. La inversió prevista ascendia a 95 

milions d’euros per al desenvolupament dels parcs amb una potència de 83¤MWp, 

per al subministrament de 165¤GWh anuals al sistema elèctric públic brasiler durant 

20 anys a un preu aproximat de 97,5¤€/MWh. La posada en marxa es va planificar 

per a finals de 2018483.

En resum, en quatre anys des de la seva creació, s’havien administrat les cen-

trals existents en el context internacional i s’havien aconseguit nous projectes a 

Xile, Austràlia i Brasil. Es van superar així les expectatives creades en els plans 

estratègics corresponents, amb avançaments clars en fotovoltaica i eòlica. Nous 

camins de futur.

Xile: la Compañía General de Electricidad i Gasco

El 2014, es va aconseguir finalment vertebrar una nova i important operació de 

creixement a Llatinoamèrica a través de l’adquisició de la Compañía General de 

Electricidad, S.A., a Xile, al capdavant d’un important grup present en activitats 

d’electricitat, gas natural, GNL i GLP a Xile, però també amb activitats a l’Argentina 

i Colòmbia. Era una aposta rellevant; la inversió superava els 2.500 milions d’euros 

i disposava de 4,5 milions de clients. Xile era un país al qual tard o d’hora s’havia 

d’arribar per la modernitat de la seva societat i la seva economia, i per l’estabili-

tat dels seus marcs polítics després de les convulsions d’altres etapes. Les noves 

competències en gas i electricitat de Gas Natural Fenosa podien aplicar-s’hi amb 

bones expectatives de creixement i rendibilitat, en adquirir la companyia líder en 

gas i electricitat de Xile, i reafirmar el clar posicionament a Llatinoamèrica.

482. GNF. Nota de premsa. Gas Natural Fenosa, a través de la seva filial GPG, adquireix el seu primer projecte de generació
elèctrica al Brasil, de 68ÀMWp (02-11-2016).¤MWp (megawatt peak) s’utilitza en energia solar fotovoltaica per referir-se
a la potència nominal d’una unitat. 

483. CNMV.GNF. Fet rellevant. Acord adquisició dos projectes fotovoltaics solars al Brasil (19-03-2018).
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Les operacions d’adquisició i reorganització (2014-2016)
L’11 d’octubre de 2014 Gas Natural Fenosa anunciava que havia arribat a un acord 

amb els accionistes majoritaris de la Compañía General de Electricidad de Xile, 

que eren el Grupo Familia Marín, Grupo Almería i Grupo Familia Pérez Cruz, i que, 

plegats, representaven el 54,19¤% del capital social. L’acord contemplava que Gas 

Natural Fenosa presentaria una opa sobre la totalitat del capital de la companyia 

i que els accionistes majoritaris hi acudirien. Les condicions de l’opa eren un preu 

de 4.700 pesos xilens per acció, pagament en efectiu de la totalitat, i que l’oferta 

fos acceptada per un mínim del 51¤% del capital484.

L’opa es va llançar al mercat l’11 d’octubre i es va tancar el 14 de novembre de 

2014 amb un gran èxit i l’acceptació del 96,5¤% del capital social, fet que represen-

tava una inversió d’aproximadament 2.550 milions d’euros485.

La Compañía General de Electricidad era un important conglomerat societari 

que, a finals de 2013, estava present, entre altres sectors, en distribució d’electrici-

tat a Xile, principalment a la regió d’Arica i Parinacota, a la de l’Araucania, a part de 

la regió Metropolitana i a la regió de Magallanes, amb unes vendes de 12.887¤GWh. 

També distribuïa electricitat a l’Argentina, a les províncies de San Juan, Tucumán i 

Jujuy, amb unes vendes de 5.389¤GWh. Així mateix, realitzava activitats en trans-

port i generació d’electricitat.

En el sector del gas natural, les activitats de distribució i transport es feien 

a través de Gasco i les seves subsidiàries en quatre regions de Xile i en quatre 

províncies de l’Argentina. A Xile, actuava via Metrogas, a la regió Metropolitana 

i la del Libertador General Bernardo O’Higgins; amb les companyies Gas Sur i 

Innergy Holdings, a la regió del Bío Bío, i finalment, a la regió de Magallanes, a 

través de la unitat de negocis Gasco Magallanes. A l’Argentina, l’actuació estava 

centrada a la zona nord-oest, amb les societats Gasnor i Gasmarket. Així mateix, 

a través de subsidiàries de Gasco es realitzaven activitats de transport de gas 

(quadre 59).

La importància de la Compañía General de Electricidad i de Gasco també podia 

avaluar-se per la seva posició al mercat, ja que era la distribuïdora més important 

a Xile tant d’electricitat com de gas, amb més de 4,5 milions de clients. La posició 

en el mercat de GLP era també rellevant: representava un 27,2¤% del mercat xilè 

i un 21¤% del mercat colombià d’aquesta energia. Els valors per al 2013 dels seus 

484. CNMV.GN. Fet rellevant. Operació compra a Xile (12-10-2014), i Presentació adquisició Xile (13-10-2014).
485. CNMV.GN. Fet rellevant. Resultat oferta pública d’adquisició d’accions sobre CGE (14-11-2014).
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ingressos per vendes ascendien a 3.862 milions de dòlars, mentre que l’ebitda ar-

ribava als 743 milions de dòlars486.

La gran rellevància de l’adquisició va quedar patent en nomenar abans d’aca-

bar l’any 2014, i de forma immediata, nou president de la Compañía General de 

Electricidad, el llavors conseller delegat de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca 

Marco, i l’1 d’abril de 2015, Antonio Gallart Gabás com a gerent general de la so-

cietat487. Posteriorment, el 2016, Antonio Gallart seria designat president de la 

companyia. El cercle es tancava.

El disseny de l’estratègia per al nou negoci del grup va passar per mantenir les 

activitats d’electricitat i separar les activitats de gas natural de les relacionades 

amb el GLP, integrant les primeres i cedint les segones. D’altra banda, es va plan-

tejar l’alienació de la terminal de Quintero, separant-se del negoci de les plantes 

de GNL, d’acord amb la línia estratègica del grup que s’explicarà més endavant. El 

disseny es va completar el 2015, i es va passar a l’execució el 2016.

El 18 de desembre de 2015 Gas Natural Fenosa va anunciar que havia arribat a 

un acord amb la família Pérez Cruz per reestructurar les activitats de gas natural i 

de GLP de Gasco, S.A. (Gasco) en dues societats, una dedicada al gas natural amb 

la denominació de Gasco GN (posteriorment, Gas Natural Xile, S.A.), i l’altra dedi-

cada al GLP, que seguiria sent la mateixa Gasco, S.A. L’estructura accionarial de 

Gasco en aquells moments estava constituïda per un 57¤% de la Compañía General 

de Electricidad, un 22¤% de la família Pérez Cruz, i el restant 21¤% com a free float; 

la societat cotitzava a la Borsa de Santiago488.

El compromís contemplava la presentació, al llarg de l’exercici de 2016, 

d’unes ofertes públiques d’adquisició creuades de Gas Natural Fenosa Xile 

486. Compañía General de Electricidad, Memòria 2013.
487. Antonio Gallart, fins en aquell moment, era el director general de Recursos de Gas Natural Fenosa.
488. CNMV.GNF. Fet rellevant. Reestructuració a Xile (18-12-2015).

Quadre 59. Compañía General de Electricidad. Clients (2013)

Total Xile Argentina

Electricitat  3.427.037   2.571.753    855.284

Gas natural   1.166.333      692.135     474.198

TOTAL 4.593.370 3.263.888 1.329.482

Font: Compañía General de Electricidad, Memòria 2013.
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sobre la totalitat de les accions de Gas Natural Xile, i de la família Pérez Cruz 

sobre la totalitat de les accions de Gasco, S.A. Les ofertes públiques es van 

presentar el 6 de juliol de 2016: Gas Natural Fenosa Xile oferia 3.511 pesos xilens 

per acció de Gas Natural Xile, mentre que el grup Pérez Cruz oferia 1.684 pesos 

xilens per acció de Gasco, S.A.489. Els resultats de les operacions van ser satis-

factoris, i van permetre a Gas Natural Fenosa desinvertir de l’activitat de GLP, 

recuperar 220 milions d’euros de la seva participació indirecta a Gasco, S.A. i, 

alhora, assolir el 94,5¤% del capital de Gas Natural Xile invertint addicionalment 

uns 306 milions d’euros. Passava, així, a controlar majoritàriament les activitats 

de gas natural del grup490.

La Compañía General de Electricidad (1905-2014) i Gasco (1856-2014)
La Compañía General de Electricidad s’havia creat a Santiago feia més de cent 

anys, el 1905, amb la denominació de Compañía General de Electricidad Industrial, 

amb la finalitat de subministrar energia elèctrica. Va començar la seva activitat a 

San Bernardo, Rancagua i Temuco. Els anys següents van ser de creixement, tant 

orgànic per extensió de la seva activitat com per diferents adquisicions d’altres 

companyies elèctriques, ja que va procedir a la progressiva integració de l’activitat 

sobre àrees geogràfiques, cada vegada més extenses491.

L’adjudicació de Gasco el 1977 en la licitació convocada pel seu propietari, la 

Corporació de Foment de la Producció (Corfo)492, va permetre al grup de la Com-

pañía General de Electricidad entrar en el sector històric del gas ciutat, fet que 

posteriorment li permetria la presència activa en l’àmbit del gas natural.

Gasco era una companyia amb una gran història, que es comptava entre les 

poques companyies de gas més antigues del món encara existents en aquesta 

època. A Xile, l’enllumenat per gas el van introduir José Tomás de Urmeneta i Ma-

ximiano Errázuriz Valdivieso493; el 1856 van aconseguir la concessió de Santiago i 

van inaugurar el servei el 17 de setembre de 1857494. Xile va ser el segon país de 

489. CNMV.GNF. Fet rellevant. Opa Gas Natural Xile (06-07-2016).
490. CNMV.GNF. Fet rellevant. Resultat Opa GN Xile (08-08-2016).
491. Sobre la història de la Compañía General de Electricidad, vegeu Nazer, Couyoumdjian, Camus (2005).
492. Corfo és l’agència del Govern de Xile, dependent del Ministeri d’Economia, Foment i Turisme, creada per donar suport

a l’emprenedoria, la innovació i la competitivitat al país i enfortir el capital humà i les capacitats tecnològiques.
493. José Tomás de Urmeneta era un empresari i polític xilè d’origen basc que s’havia format als Estats Units i havia realitzat

una intensa activitat en la mineria de coure que el va fer millonari. Va ser membre de la Cambra de Senadors (1855-
1864) i la Cambra de Diputats (1846-1849 i 1852-1855), com també del Consell d’Estat. Maximiano Errázuriz, també 
de molt elevada posició econòmica, s’havia casat el 1855 amb Amalia Urmeneta, filla de José Tomás de Urmeneta.

494. Sobre la història de Gasco, vegeu Nazer i Martínez (1996).
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Sud-Amèrica que el va implantar després de l’Argentina (1852); presentava un 

decalatge amb Espanya de quinze anys (1842-1857). L’empresa es va transformar 

en societat anònima el 1865 amb la denominació de Compañía del Gas de Santi-

ago; va tenir el nom definitiu de Compañía de Consumidores de Gas de Santiago 

(Gasco) el 1887, i va desenvolupar una activitat creixent en l’enllumenat per gas 

i la posterior transformació progressiva cap a altres usos, aprofitant la capacitat 

tèrmica del gas, i iniciant i mantenint la competència amb altres energies. A partir 

de 1956 també va desenvolupar activitat en la distribució de GLP en el seu mercat. 

El 1972 el paquet de control de la societat (54,6¤%) va ser adquirit per l’agència 

estatal Corfo, que, després de pocs anys, el 1977, el va traspassar a la Compañía 

General de Electricidad.

Amb poques paraules, els anys següents va ser per a la Compañía General de 

Electricidad i la seva subsidiària Gasco anys de creixement i d’entrada en noves 

activitats i nous territoris:

— 1992. Gasco va constituir Gasmar per construir la planta de regasificació de GNL 

de Quintero.

— 1992. Gasco va iniciar la distribució de gas natural a l’Argentina.

— 1995. La Compañía General de Electricidad va començar la distribució d’electricitat 

a l’Argentina.

— 1995. Gasco va constituir Metrogas, a la qual va transferir els actius i operacions 

relacionats amb el gas ciutat.

— 1997. Es va iniciar la distribució de gas natural a Xile, procedent de l’Argentina.

— 2000. Gasco va prendre el control de Metrogas en adquirir una participació del 

51,84¤%.

— 2006. Gasco va transferir a Gasco GLP els actius i activitats comercials relaciona-

des amb GLP.

— 2009. Es va inaugurar la terminal de Quintero i es va eliminar, així, la dependència 

de les importacions de gas natural des de l’Argentina. Quintero va ser la primera 

terminal de GNL de l’hemisferi sud.

— 2010. Es va iniciar la distribució de GLP a Colòmbia, a través de l’adquisició del 

70¤% de la societat Inversiones GLP SAS ESP.

En definitiva, a poc a poc, l’històric grup, amb el transcurs dels anys, havia afir-

mat la seva posició en electricitat, gas natural, GNL i GLP a Xile i altres països de 

Sud-Amèrica.
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L’estratègia amb les terminals de GNL

En la reordenació dels actius de la Compañía General de Electricidad a Xile el juny 

de 2016, es va arribar a un acord per a la venda de la participació indirecta de Gas 

Natural Fenosa a la terminal de GNL de Quintero. La participació del 20¤% es tenia 

a través d’Aprovisionadora Global de Energía, S.A., societat escindida de Metro-

gas, S.A. (en la qual Gas Natural Fenosa mantenia una participació de control del 

60,2¤%). El comprador va ser Enagás Xile SpA, per un valor de 175 milions d’euros, 

que produïa unes plusvàlues netes de 50 milions d’euros a Gas Natural Fenosa. 

L’operació, una vegada obtingudes les oportunes autoritzacions, es va dur a terme 

el novembre de 2016495.

L’operació es va anunciar el mateix dia que la venda de la participació del 

42,5¤% de la terminal de Sagunt a Espanya, administrada per la societat SAGGAS, 

també a Enagás, per un import de 106 milions d’euros. Es continuava amb la línia 

iniciada el febrer de 2016, quan es va desinvertir de la planta de Mugardos a Galí-

cia, administrada per Reganosa, i en la qual el grup participava amb un 18,9¤% a 

través d’Unión Fenosa Gas. A Reganosa els compradors van ser la Xunta de Galicia 

i el Grup Tojeiro496.

Cal recordar que Naturgy havia construït la primera terminal de GNL d’Espa-

nya a Barcelona, amb la qual es va iniciar l’era del gas natural al país; després, la 

terminal va passar a Enagás i va ser recuperada quan Gas Natural va adquirir el 

100¤% d’aquesta última companyia, juntament amb les plantes de Huelva i Car-

tagena. Posteriorment, en desprendre’s de les accions d’Enagás amb la libera-

lització del sector, el grup es va quedar sense cap terminal pròpia. La fusió amb 

Unión Fenosa va aportar les participacions en les terminals de regasificació de 

Sagunt i Mugardos, a Espanya, i la terminal de liqüefacció de Damietta, a Egipte. 

Posteriorment, l’adquisició a Xile va aportar la de Quintero. Amb les operacions 

realitzades el 2016, Gas Natural Fenosa abandonava l’activitat en plantes de re-

gasificació de GNL.

La planta de liqüefacció de Damietta en aquesta època estava aturada i en un 

litigi des de l’any 2014, en què el proveïdor de gas natural, Egyptian Natural Gas 

495. CNMV.GNF. Fet rellevant. Venda participació planta de GNL de Quintero (30-06-2016), i Tancament de la venda de 
la participació de Quintero a Enagás (08-11-2016). 

496. Enagás. Nota de premsa. Enagás acorda incrementar la seva participació a les plantes de regasificació de Sagunt al 
72,5À% i GNL Quintero (Xile) al 60,4À% (30-06-2016), i Unión Fenosa Gas. Nota de premsa. Unión Fenosa Gas surt de 
l’accionariat de Reganosa (08-02-2016).
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Holding (EGAS) —una empresa pública egípcia— havia deixat de subministrar gas 

a Unión Fenosa Gas, societat participada en un 50¤% per Gas Natural Fenosa, i ha-

via deixat de pagar el cànon d’ús de la planta de liqüefacció de Damietta. Aques-

tes circumstàncies, derivades del context polític i social que estava vivint Egipte 

en aquell moment, van fer que Unión Fenosa Gas presentés diverses reclamacions 

a la seu arbitral (Madrid, el Caire i CIADI) contra l’esmentat subministrador, que va 

sol·licitar la nul·litat del contracte, i contra la República Àrab d’Egipte497.

En definitiva, a finals de 2016 l’activitat com a accionista de plantes de GNL 

havia pràcticament desaparegut. La multiplicitat de plantes, la separació de la 

propietat d’aquestes i dels contractes de proveïment de gas, i haver-se transfor-

mat la utilització de les terminals en una activitat estrictament de competència 

empresarial, van portar al criteri que era millor desinvertir i alliberar recursos en 

línia amb l’estratègia d’optimització del capital en el marc d’una gestió proactiva 

de la cartera d’actius.

497. Gas Natural Fenosa. Memòria 2017.
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2016-2018
Els últims anys:  
nous accionistes



A partir de l’any 2016 s’inicia una nova etapa, amb un important canvi i 

evolució dels principals accionistes, una estructura que s’havia mantin-

gut bàsicament estable des de 1991, un llarg període de 25 anys.

La presentació l’11 de maig de 2016 de l’estratègia de Gas Natural 

Fenosa, la Visión Estratégica 2016-2020, plantejava uns anys en què l’entorn ma-

croeconòmic i energètic global evolucionaria amb:

— Un creixement de la demanda energètica mundial, bàsicament a causa de l’em-

penta dels mercats emergents.

— Una evolució del mix de generació elèctrica cap a renovables i gas, com a conse-

qüència de les iniciatives globals per combatre el canvi climàtic.

— Una progressiva aparició de nous models de negoci en el sector energètic, degu-

da al desenvolupament de models de generació distribuïda, Smart grids i Smart 

applications.

Els principals pilars del pla presentat eren una sòlida i continuada generació 

de caixa que sostenia els dividends futurs, acompanyada d’una estricta disciplina 

financera, tot això optimitzat amb un pla de recerca permanent de millores de les 

eficiències practicades, amb una orientació més centrada en els clients que en els 

processos i, finalment, una dinàmica gestió de cartera.

Així i tot, l’evolució dels entorns, l’entrada de nous accionistes i els canvis en la 

presidència i en el govern de Naturgy han adaptat l’estratègia i l’acció cap a nous 

reptes i nous camins de futur.

Accionistes i Consell d’Administració

L’estiu de 2016 la situació accionarial continuava amb la gran estabilitat existent 

durant els últims 25 anys, des que “la Caixa” i Repsol van reunir els seus interessos 

per constituir Gas Natural SDG a través de la fusió de Catalana de Gas i Gas Ma-

drid a inicis dels anys noranta. La principal diferència s’havia produït anys enrere 

a Repsol, en prendre “la Caixa” una participació important que la convertia en el 

primer accionista de l’empresa petroliera i poder designar-ne el president, el 2004.

CriteriaCaixa disposava d’un 34,4¤% de participació i el Grup Repsol, d’un 30,1¤%. 

Com a tercer accionista ja estava situada Sonatrach amb un 4¤%, però a gran dis-

tància dels anteriors. El restant 31,5¤% de les accions estava distribuït entre multi-

plicitat d’accionistes (quadre 60).
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En conseqüència, amb l’estructura de participacions en el capital social, el 

Consell d’Administració estava format per disset consellers, cinc designats per 

“la Caixa”, cinc per Repsol, i set d’independents.

Global Infrastructure Partners: acords de participació

El canvi es va iniciar el 12 de setembre de 2016 quan “la Caixa”, a través de Criteri-

aCaixa, i Repsol van anunciar que havien arribat a un acord amb GIP III Canary 1 

S.à.r.l. (GIP), societat controlada per Global Infrastructure Management LLC, per

vendre-li cadascuna d’elles un 10¤% de la seva participació en el capital social

de Gas Natural Fenosa per 1.901,3 milions d’euros. L’operació representava una

Quadre 60. Gas Natural Fenosa. Consell d’Administració (2013)

Nom Qualificació

Salvador Gabarró Serra President

Antoni Brufau Niubó Vicepresident

Rafael Villaseca Marco Conseller delegat

Ramon Adell Ramón Vocal

Enrique Alcántara-García Irazoqui Vocal

Xabier Añoveros Trías de Bes Vocal

Demetrio Carceller Arce Vocal

Santiago Cobo Vocal

Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena Vocal

Felipe González Márquez Vocal

Emiliano López Achurra Vocal

Carlos Losada Marrodán Vocal

Juan María Nin Génova Vocal

Heribet Padrol Munté Vocal

Juan Rosell Lastortras Vocal

Luis Suárez de Lezo Mantilla Vocal

Miguel Valls Maseda Vocal

Manuel García Cobaleda Secretari no conseller

Font: Gas Natural Fenosa. Memòria 2013.

382 2016-2018



inversió de GIP de 3.802,6 milions d’euros per obtenir una participació del 20¤% en 

la societat. CriteriaCaixa va obtenir una plusvàlua de 218 milions d’euros i Repsol, 

de 246 milions498.

Global Infrastructure Partners, la societat matriu del nou accionista, era un ges-

tor independent de fons d’infraestructures originari dels Estats Units que combi-

nava un profund coneixement de la indústria amb les millors pràctiques de gestió 

de les operacions. La seva estratègia es basava en un perfil d’inversió orientat a 

inversions de gran escala en actius que proveïen serveis essencials, amb altes bar-

reres d’entrada i principalment en països de l’OCDE; originaven les operacions amb 

els propietaris dels negocis i mantenien un prudent palanquejament499.

En el context de l’operació, Repsol i CriteriaCaixa van donar per vençut l’acord pa-

rasocial de l’11 de gener de 2000 que en regulava les actuacions mútues i que s’havia 

actualitzat el 16 de maig de 2002, el 16 de desembre de 2002 i el 20 de juny de 2003.

També CriteriaCaixa i Repsol van assumir uns acords i compromisos amb GIP 

sobre el govern de Gas Natural Fenosa, que van ser assumits pel seu Consell d’Ad-

ministració, actuant de clàusula suspensiva fins a la seva efectiva implementació, i 

que bàsicament incloïen les propostes següents:

— Que, mentre el Consell fos de 17 membres i les participacions les resultants d’aques-

ta operació, els llocs serien designats a proposta de CriteriaCaixa (4 llocs), Repsol 

(3 llocs) i GIP (3 llocs), incloent-hi addicionalment 6 consellers independents i un 

conseller executiu (el conseller delegat).

— Que la presidència, no executiva, correspondria a CriteriaCaixa, i les dues vicepre-

sidències, no executives, una a Repsol i l’altra a GIP.

— Que la Comissió Executiva seria de 10 membres: CriteriaCaixa (2), Repsol (2), GIP 

(2), independents (3) i un conseller executiu. També s’hi incloïen disposicions sobre 

la Comissió d’Auditoria i la Comissió de Retribucions.

L’acord establia que els pactes en el nomenament de càrrecs no representa-

ven una actuació concertada dels que els subscrivien. Preveia que, si una de les 

parts reduïa en 10 o més punts percentuals la participació existent en el moment 

d’aquesta operació, quedaria exclosa del contracte i es mantindria entre les parts 

498. CNMV.REPSOL. Fet rellevant. Acord de venda d’un 10À% del capital social de Gas Natural SDG, S.A., a GIP III Canary 1 
S.à. r.l. (12-09-2016).

499. Resumit de l’apartat What We Do del web de Global Infrastructure Partners. Vegeu global-infra.com [consultat 29-
03-2018].
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restants. Les participacions, després de l’operació, van quedar establertes de la 

manera següent: CriteriaCaixa 24,439¤%, Repsol 20,083¤% i GIP 20,00¤%.

Finalment, també es va modificar el Reglament del Consell; es va establir una 

majoria reforçada de dos terços per a determinades decisions, com l’adquisició o ali-

enació d’actius significatius, l’aprovació del pressupost i el pla estratègic, la modifica-

ció de la política de dividends o la subscripció o modificació de contractes materials.

Els acords de “la Caixa” i Repsol amb GIP es van instrumentar a la reunió del 

Consell d’Administració del 21 de setembre de 2016, amb l’adequació dels seus 

membres i la ratificació dels acords previstos500. Un punt molt important va ser 

la substitució de Salvador Gabarró com a president i la designació d’Isidre Fainé, 

en aquell moment president de la Fundació Bancària “la Caixa” i de CriteriaCaixa, 

i persona d’una llarga relació amb la companyia. També es van designar els vice-

presidents previstos i es van adequar la Comissió Executiva i les altres comissions: 

Ramon Adell era president de la Comissió d’Auditoria; Francesc Belil, de la Comis-

sió de Nomenaments i Retribucions, i Rafel Villaseca continuava com a conseller 

delegat, però en qualitat d’executiu501 (quadre 61).

Isidre Fainé, nou president

El nou president era una persona que havia tingut una llarga relació amb l’empresa, 

ja que havia estat un dels primers consellers que havia nomenat “la Caixa” en el Con-

sell de Catalana de Gas en els inicis de la seva participació el 1989. El maig de 2015, 

havia estat designat de nou membre del Consell en representació de CriteriaCaixa.

Isidre Fainé era en aquell moment president de la Fundació Bancària “la Caixa” 

i de CriteriaCaixa, i vicepresident primer de Repsol, vicepresident de Telefónica i 

conseller a Banco BPI, The Bank of East Asia i Suez Environment Company. Era 

president de l’European Savings Group (ESBG), i vicepresident del World Savings 

Banks Institute (WSBI). També havia estat el fundador del Capítol Espanyol del 

Club de Roma i del Cercle Financer, i de la Confederació Espanyola de Directius i 

Executius (CEDE), que, a més a més, presidia502.

Nascut a Manresa (Barcelona) el 1942, és doctor en Ciències Econòmiques, 

ISMP en business administration per la Universitat de Harvard i diplomat en alta 

500. CNMV.GNF. Fet rellevant. Acords Consell d’Administració (21-09-2016).
501. Aquest Consell d’Administració seguiria sense canvis fins als primers mesos de 2018.
502. GNF. Nota de premsa. El Consell d’Administració de Gas Natural Fenosa nomena president Isidre Fainé en substitució 

de Salvador Gabarró (21-09-2016).
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direcció per l’IESE. És membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i 

Financeres i de la Reial Acadèmia de Doctors.

La trajectòria professional d’Isidre Fainé ha estat sempre vinculada a la banca. 

Va començar com a director d’inversions del Banco Atlántico (1964); més enda-

vant, va ser designat director general del Banco de Asunción a Paraguai (1969), i 

de tornada a Barcelona, director de Personal de Banca Riva i García (1973); con-

seller i director general de Banca Jover (1974), i director general de Banco Unión 

(1978). Es va incorporar a “la Caixa” el 1982 com a subdirector general, amb una 

progressió permanent: va ser director general adjunt executiu (1991) i director 

general a partir de 1999, per finalment ser designat el 2007 president de l’entitat, 

fins a la seva transformació en la Fundación Bancaria “la Caixa” el 2014. També va 

estar en el Consell de CaixaBank a partir de l’any 2000, i en va ser el president en 

el període 2009-2016.

Quadre 61. Gas Natural Fenosa. Consell d’Administració (21-09-2016)

Nom Càrrec Representació

Isidre Fainé Casas President Dominical (CriteriaCaixa)

Josu Jon Imaz San Miguel Vicepresident 1r Dominical (Repsol)

William A. Woodburn Vicepresident 2n Dominical (GIP)

Rafael Villaseca Marco Conseller delegat Executiu

Enrique Alcántara-García Irazoqui Vocal Dominical (CriteriaCaixa)

Marcelino Armenter Vidal Vocal Dominical (CriteriaCaixa)

Alejandro García-Bragado Dalmau Vocal Dominical (CriteriaCaixa)

Luis Suárez de Lezo Mantilla Vocal Dominical (Repsol)

Miguel Martínez San Martín Vocal Dominical (Repsol)

Rajaram Rao Vocal Dominical (Repsol)

Mario Armero Vocal Dominical (Repsol)

Benita María Ferrero-Waldner Vocal Independent

Cristina Garmendia Mendizábal Vocal Independent

Helena Herrero Starkie Vocal Independent

Xabier Añoveros Trías de Bes Vocal Independent

Francesc Belil Creixell Vocal Independent

Ramon Adell Ramón Vocal Independent

Font: CNMV.GNF. Fet rellevant. Acords Consell d’Administració (21-09-2016).

385Els últims anys: nous accionistes



De gran reputació i professionalitat i un fi analista de la realitat, amb una visió i 

una sensibilitat fora de sèrie, Fainé era potser l’opció més adequada per a la nova 

etapa de Gas Natural Fenosa, amb nous socis, nous estils i noves estratègies.

El president Fainé substituïa Salvador Gabarró, que havia ostentat el càrrec des 

d’octubre de 2004, un conjunt rellevant d’anys de canvis, sempre amb una especial 

afabilitat cap a les persones. Havien estat anys de transformació, de passar d’una 

empresa de gas a un grup multinacional d’energia verticalment integrat. El 2009 va 

realitzar la fusió amb Unión Fenosa i va aconseguir la integració del gas i l’electricitat 

en una sola companyia, objectiu buscat durant tants anys. Durant el seu mandat es va 

crear Global Power Generation i es va entrar en el mercat xilè. En un altre context, es 

va inaugurar el Museu del Gas. En definitiva: empresa, creixement i cultura. Es va fer 

un important desplegament internacional que va significar la presència del grup en 30 

països. En aquests anys es va passar d’un equip de 6.000 empleats a gairebé 20.000, 

es va doblar el benefici net fins als 1.502 milions d’euros (2015), i el nombre de clients es 

va incrementar de 9,5 milions a més de 23,5 milions. Grans canvis, grans realitzacions.

El reconeixement a l’activitat de Salvador Gabarró va comportar que fos nome-

nat president d’honor de Gas Natural Fenosa i que continués com a president de 

la Fundació. La companyia no acostumava a designar els seus expresidents com a 

presidents d’honor en abandonar el càrrec, de fet, només existia un precedent, el de 

Pere Duran Farell, el 1997, que es va mantenir fins a la seva defunció el 1999. Isidre 

Fainé va indicar que: «El seu nomenament respon a un més que merescut reconeixe-

ment a un directiu exemplar, l’excepcional contribució i dedicació del qual han afavo-

rit el posicionament de la companyia, el seu creixement i lideratge. Com a president 

d’honor i president de la Fundació Gas Natural Fenosa, exercirà una necessària labor 

de representació de l’empresa»503.

Lamentablement l’activitat posterior de Gabarró va ser breu, ja que va morir 

el 17 de març de 2017, pocs mesos després de la seva renúncia com a president, 

quan tenia 81 anys504. A més a més dels seus molts anys d’activitat a Roca Radi-

adores, a Gas Natural i a Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró havia estat vice-

president primer de “la Caixa” i vicepresident de la Fundació “la Caixa”, així com 

president del Cercle d’Economia (1999-2002). Havia rebut la Creu de Sant Jordi de 

la Generalitat de Catalunya (2010), la Medalla d’Honor de la Cambra de Comerç de 

Barcelona (2007) i la Clau de Barcelona (2006).

503. GNF. Nota de premsa. Salvador Gabarró, nomenat president d’honor de Gas Natural Fenosa (03-10-2016).
504. GNF. Nota de premsa. Salvador Gabarró, president d’honor de Gas Natural Fenosa, ha mort avui als 81 anys d’edat en 

Barcelona (17-03-2017).
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L’accelerament dels marcs de referència

Després d’un llarg, molt llarg, recorregut, arribem als últims 18 mesos d’aquesta di-

latada història, gairebé avui mateix. El nou Consell d’Administració, que havia estat 

designat el setembre de 2016, s’havia de plantejar quin seria el marc de desenvolu-

pament en els anys següents, amb els nous accionistes i el nou president. A finals de 

2016 i ja el 2017 van començar a aparèixer símptomes d’un nou estil de gestió dels 

actius i de les inversions, en el context de les directrius i polítiques d’actuació esta-

blertes pels òrgans de govern de la societat. L’èmfasi apareixia en l’anàlisi estricta 

i permanent de la utilització del capital dels accionistes i de com aconseguir més 

eficiència en les seves aplicacions. Això implicava una venda selectiva d’actius, sense 

renunciar a les inversions de creixement orgànic del negoci, i vigilància permanent 

de les oportunitats de l’entorn amb noves adquisicions i desenvolupaments, sense 

abandonar el sòlid posicionament en els temes de responsabilitat social corporativa.

Una altra perspectiva l’aportaven els ritmes, els temps en els quals anava avan-

çant la companyia, que s’havien accelerat clarament; l’àmbit del grup s’havia estès 

molt, tant per tipus de negoci, com pel nombre de països on s’actuava. La con-

seqüència per al relat històric són les limitacions d’espai i temps, que, en aquest 

llibre, permetien només presentar les parts més rellevants, els highlights de la 

densa i suau barreja de projectes, canvis, realitzacions i expectatives, per il·luminar 

i ajudar a interpretar el camí recorregut, amb les seves grandeses i servituds.

Des d’un altre context, un element que s’ha de retenir d’aquest període és el 

trasllat de la seu social de la companyia, l’octubre de 2017, de la seva ubicació 

a Barcelona, on va ser creada el 1843, a Madrid, després de 174 anys d’història. 

En un moment complicat des del punt de vista de les relacions polítiques entre 

els governs de Catalunya i Espanya, altres grans empreses situades a Catalunya 

havien pres, o prendrien, decisions similars. El comunicat de Gas Natural Fenosa 

indicava: «Davant els esdeveniments socials i polítics que estan passant les últi-

mes setmanes a Catalunya i a causa de la inseguretat jurídica que això provoca, el 

Consell d’Administració de la companyia ha acordat, mentre es mantingui aquesta 

situació: canviar el seu domicili social a les actuals oficines corporatives a Madrid, 

avinguda de San Luis, 77. Aquesta decisió no afecta aquelles societats del seu grup 

que presten els seus serveis exclusivament a Catalunya, i s’adopta per mantenir 

l’operativa normal de la companyia i amb la finalitat de protegir els seus interessos, 

els seus clients, empleats, creditors i accionistes»505.

505. CNMV.GNF. Fet rellevant. Canvi domicili social (06-10-2017).
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Els darrers anys no han estat fàcils per a les utilities a Europa. Les conseqüèn-

cies de la crisi econòmica han reduït el creixement dels mercats, mentre que la 

regulació ha anat condicionant els moviments i les operatives de les societats. 

D’altra banda, la situació de canvi de tecnologies i de penetració de les energies 

renovables i la generació distribuïda han acabat de tancar el cercle. Des del 31 de 

desembre de 2009 fins al 22 de setembre de 2017, l’índex Stoxx per utilities va 

caure un 23,2¤%, mentre que en el mateix període l’IBEX disminuïa només un 13,7¤%. 

Les companyies més comparables amb Gas Natural Fenosa506 van registrar una 

reducció de la cotització del 32,1¤%. Al contrari, el preu de mercat de les accions de 

la companyia va assolir un clar creixement del 26,1¤%.

La intervenció d’Electricaribe (novembre de 2016)
El 15 de novembre de 2016, els serveis del Govern colombià van decidir la presa de 

possessió dels béns, havers i negocis de la societat Electrificadora del Caribe (Elec-

tricaribe), com a mesura preventiva i temporal donada la situació de la companyia507.

En aquell moment, Electricaribe era la companyia de distribució d’electricitat 

de la Regió Caribe Colombiana, que prestava servei a set departaments (Atlántico, 

Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena i Sucre) que incloïen 188 municipis. 

Es tractava d’una companyia localment molt rellevant, que disposava en aquell mo-

ment de 2,6 milions de clients, atesos per 56.000 quilòmetres de xarxes i un equip 

de 1.480 empleats. La societat havia estat adquirida per Unión Fenosa l’any 2000, i 

va passar posteriorment, el 2009, a Gas Natural Fenosa, a causa del procés de fusió 

de les dues companyies; en aquells moments es tenia el 85,38¤% d’Electricaribe.

Els problemes de la companyia provenien de les fortes tensions de tresoreria 

originades pels impagaments de factures de clients, en gran part de subminis-

trament obligatori, que s’avaluaven en 1.260 milions d’euros a finals de setembre 

d’aquell any, i a l’existència d’un important frau en el consum. La intervenció es 

pensava que seria temporal i s’esperava arribar a una solució negociada.

Uns mesos després de la intervenció, el 14 de març de 2017, la Superintenden-

cia de Servicios Públicos Domiciliarios va resoldre que la intervenció seria a partir 

d’aquell moment amb «finalitats liquidatòries»; s’estimava un termini d’un any per 

portar a terme la resolució.

506. Els membres del peer group considerat són: Iberdrola, Endesa, EDP, EDF, ENGIE, RWE, E.ON i Enel. La font de les 
dades és Bloomberg.

507. CNMV.GNF. Fet rellevant. Mesura preventiva Electrificadora del Carib (15-11-2016).
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Pocs dies després, el 22 de març de 2017, Gas Natural Fenosa va presentar la 

documentació per iniciar un procés formal d’arbitratge davant el Tribunal de la Co-

missió de les Nacions Unides pel Dret Mercantil Internacional (UNCITRAL), el lloc 

adequat de resolució de diferències en l’Acord Bilateral de Promoció i Protecció 

Recíproca d’Inversions entre Colòmbia i Espanya508.

Els administradors públics d’Electricaribe van estimar que, el 2017, tindrien un 

dèficit de caixa de 85 milions d’euros, la qual cosa, segons Gas Natural Fenosa, impli-

cava que el problema no eren els gestors de la societat, sinó el seu marc regulatori i 

jurídic. Les paraules del president d’Electricaribe nomenat per la Superintendencia el 

8 de març de 2017 avalaven aquesta línia, quan indicava: «S’ha de canviar la cultura 

del no pagament, donant exemple des dels ens governamentals».

A principis d’abril de 2018, el contenciós estava pendent de resolució. Cal re-

marcar que la Contraloría General de la República va fer un informe d’auditoria 

d’acompliment del procés d’intervenció el desembre de 2017, en el qual va arribar 

a la conclusió que, en el període de gestió pública de la societat, la qualitat del 

subministrament s’havia deteriorat.

Venda dels edificis a Madrid (desembre de 2016)
Un dels primers moviments de la nova època va ser la venda dels quatre edificis 

corporatius de què disposava el grup a Madrid, que permetia alliberar 206 milions 

d’euros i obtenir 35 milions de plusvàlues en l’operació, i continuar en els edificis 

en règim de lloguer. Els quatre immobles disposaven d’un total de 57.000 metres 

quadrats, amb 1.695 places d’aparcament509.

L’edifici més important, el de l’avinguda de San Luis, n. 77, antiga seu social 

d’Unión Fenosa, disposava de 31.900 metres quadrats i 979 places d’aparcament. 

Va ser venut per 120 milions d’euros a Zambal Spain Socimi, S.A.

Els altres tres immobles estaven ubicats un a l’avinguda d’Amèrica, n. 38, a 

l’edifici que havia estat la primera seu social d’Enagás en els anys setanta, i els 

altres dos, al carrer d’Antonio López, n. 193, i Acanto, n. 11-13. El preu de la transac-

ció va ser de 86,5 milions d’euros; els immobles disposaven d’un total de 25.100 

metres quadrats de superfície i 716 places d’aparcament.

508. GNF. Nota de premsa. Gas Natural Fenosa ha sol·licitat avui l’inici del procediment arbitral perquè se li torni la societat 
Colòmbiana Electricaribe (22-03-2017).

509. GNF. Nota de premsa. Gas Natural Fenosa tanca la venda de quatre edificis corporatius a Madrid per 206 milions 
d’euros (27-12-2016).
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El Pla de Vulnerabilitat Energètica (gener de 2017)
En el context dels efectes de la crisi econòmica i les seves conseqüències, Gas Natu-

ral Fenosa va decidir el gener de 2017 posar en marxa un nou Pla de Vulnerabilitat 

Energètica en el conjunt del territori espanyol, dotat amb 4,5 milions d’euros anuals. 

L’objectiu era intensificar les actuacions que ja es feien i avançar en la sistematització 

de la gestió de clients vulnerables, enfortint la col·laboració amb les administracions 

públiques i les entitats del tercer sector que hi estiguessin relacionades510.

El pla incloïa mesures operatives, com la creació d’una Unitat d’Atenció a la Vul-

nerabilitat, que permetés fer un seguiment dels casos de clients susceptibles de tro-

bar-se en una situació vulnerable, juntament amb el desenvolupament d’un Grup de 

Gestió de Col·lectius Especials, fet que representava tenir un equip de 60 persones, 

aproximadament, dedicat a l’atenció dels ciutadans amb aquests perfils. També s’in-

cloïen accions dissenyades per impartir formació als propis equips i a les empreses 

col·laboradores en el tractament d’aquest tipus de situacions, així com mesures de 

flexibilització del pagament de rebuts als clients en situacions vulnerables.

Així mateix, i per ampliar la plataforma d’actuació, es va reorientar l’activitat de la 

fundació per tal de millorar-ne la dedicació en temes socials, principalment els relaci-

onats amb la vulnerabilitat energètica. Es va dissenyar un programa de col·laboració 

amb entitats socials que treballessin amb persones vulnerables, per tal d’augmen-

tar-ne les actuacions en temes d’eficiència energètica i seguretat a les llars. També es 

va programar la posada en funcionament d’una Escola d’Energia, per donar suport 

a entitats del tercer sector i assessorar el personal dels serveis socials municipals en 

temes de vulnerabilitat energètica. Una línia addicional va ser la iniciativa de posar 

en marxa un programa de voluntariat corporatiu entre els empleats de la companyia.

D’altra banda, la companyia plantejava continuar i ampliar la seva política 

proactiva ja establerta contra la pobresa energètica, que cobria més del 90¤% dels 

clients a Espanya, a partir de convenis amb administracions públiques. Durant l’any 

2017, la companyia va atendre més de 125.000 gestions relacionades amb situaci-

ons de vulnerabilitat energètica a través dels diferents canals oberts per ajudar els 

seus clients i que anaven dirigits als mateixos, a les entitats del tercer sector i als 

serveis socials dels Ajuntaments.

El pla aportava nous elements i línies d’actuació a la pràctica, ja desenvolupats 

durant els anys de la crisi econòmica, d’intensa col·laboració entre la companyia 

i els serveis socials dels municipis, per objectivar tant com fos possible, plantejar 

510. GNF. Nota de premsa. Gas Natural Fenosa llança un pla nacional per a persones vulnerables al que destina 4,5 milions 
d’euros (31-01-2017).
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i resoldre les diferents situacions de les persones amb vulnerabilitat energètica o 

pobresa energètica511. El pla també feia més èmfasi en els temes de difusió, comu-

nicació, formació i implicació dels agents socials, per minimitzar les possibilitats 

que es repetissin casos com el viscut a Reus el novembre de 2016: es va produir, 

llavors, una situació complexa quan va morir una persona en situació de vulnerabi-

litat, de la qual no es disposava d’informació prèvia per pal·liar-ne la situació.

Adjudicacions de renovables a Espanya (maig de 2017)
Gas Natural Fenosa havia anat avançant en energies renovables, tant en l’àmbit 

dels nous projectes aconseguits d’àbast internacional el 2016, mitjançant les actua-

cions de Global Power Generation, com d’àmbit espanyol, a través de les activitats 

de Gas Natural Fenosa Renovables.

A Espanya, es disposava a començaments de 2017 d’una potència instal·lada 

en operació de 1.104¤MW, 979¤MW dels quals corresponien a parcs eòlics, 110¤MW a 

centrals minihidràuliques, i 15¤MW a plantes de cogeneració i fotovoltaiques. Hi havia 

en construcció 13 parcs eòlics a Canàries, amb una potència de 65¤MW i amb una 

inversió estimada de 100 milions d’euros. La gran oportunitat al país va aparèixer 

amb les subhastes de renovables convocades per l’Administració pública el 2017. A 

la subhasta de 2.980¤MW d’energia eòlica realitzada el maig d’aquell any, el grup va 

aconseguir adjudicar-se 667¤MW, un 22,4¤% del total, i va ocupar el segon lloc entre els 

14 oferents, amb una inversió estimada d’uns 700 milions d’euros512. Posteriorment es 

van designar els 26 parcs eòlics previstos, que estarien ubicats en set comunitats au-

tònomes: Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia i Navarra.

En el cas de l’energia fotovoltaica, a la subhasta de 3.909¤MW feta el juliol, Gas 

Natural Fenosa Renovables es va adjudicar 250¤MW, un 6,4¤% del total; se situava 

així en cinquè lloc entre els 30 concurrents. La inversió prevista era de 165 milions 

d’euros en el període 2017-2019513.

Els bons resultats aconseguits implicaven que la tecnologia disponible de grup 

i la seva selecció d’ubicacions estava en els millors nivells. En qualsevol cas, era 

511. L’expressió pobresa energètica va ser encunyada per la professora Brenda Boardman a la seva tesi doctoral Fuel
Poverty: from cold homes to aºordable warmth, publicada el 1991. En el cas espanyol, per exemple, a Catalunya, es 
van regular aquests conceptes a l’article 6, de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, en la qual s’establia el dret de les persones en risc d’exclusió 
residencial als subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat. Regulava, com a principi de precaució, que s’havia 
d’establir un protocol de comunicació previ amb els serveis socials municipals per a l’adequada identificació de les 
persones en risc d’exclusió.

512. CNMV.GNF. Fet rellevant. Gas Natural Fenosa ha resultat adjudicatària de 667ÀMW de potència eòlica (18-05-2017).
513. CNMV.GNF. Fet rellevant. Gas Natural Fenosa ha resultat adjudicatària de 250ÀMW de potència fotovoltaica (26-07-

2017).
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pràcticament doblar la potència renovable existent a Gas Natural Fenosa si s’hi 

afegien 917¤MW. L’aposta per les renovables cobrava nou impuls.

En finalitzar l’any 2017, Gas Natural Fenosa Renovables tenia a Espanya una 

potència total de 1.147¤MW en 70 instal·lacions.

Acords de venda del 20®% de la distribució de gas a Espanya (agost de 2017)
El 2017, l’activitat agrupada en la societat Gas Natural Distribution Business 

(GNDB), posteriorment anomenada Holding de Negocis de Gas, S.A. (HNG), i 

finalment Nedgia, conformava la principal companyia de distribució de gas a 

Espanya, amb una quota de mercat de prop del 70¤%, tant en punts de connexió, 

com en longitud de la xarxa associada. La infraestructura de l’empresa consistia 

en prop de 53.000 quilòmetres de xarxa de distribució per subministrar gas na-

tural a més de 5,3 milions de punts de connexió, ubicats en uns 1.100 municipis a 

Espanya. La companyia estava situada molt per davant dels altres tres operadors 

existents, que es mantenien en unes quotes de l’ordre del 10¤% cadascun. Els 

serveis de distribució de gas també incloïen altres serveis regulats, com inspec-

cions, lloguer de mesuradors de gas i altres. La companyia també administrava 

una xarxa de transport de gas de 1.255 quilòmetres i 2.249 quilòmetres de xarxa, 

amb prop de 244.000 punts de connexió de GLP514. Econòmicament, segons les 

xifres publicades de 2016, els ingressos pujaven a 1.177 milions d’euros, mentre 

que l’ebitda se situava en 889 milions d’euros. El perímetre d’activitat incloïa 13 

societats operatives515.

El 3 d’agost de 2017 es va anunciar l’acord per vendre un 20¤% de HNG a un 

consorci d’inversors en infraestructures a llarg termini format per Allianz Capital 

Partners (ACP) i Canada Pension Investment Board (CPPIB), per un import de 

1.500 milions d’euros, que implicava un enterprise value (100¤%) de 13.935 milions 

d’euros. En definitiva, una valoració de 15,7 vegades l’ebitda, quan la mitjana de les 

operacions similars realitzades al sud d’Europa en el període 2015-2017 se situava 

en una proporció EV/ebitda de 14 vegades516.

514. El 2015, s’havia acordat amb Repsol Butano, S.A. l’adquisició d’aquests punts de connexió de GLP per un import global 
d’uns 450 milions d’euros, i amb una execució al llarg d’un temps a mesura que s’anessin aconseguint les autoritzacions 
pertinents. CNMV.GNF. Fet rellevant. Acord compra punts de subministrament propà canalitzat (30-09-2015).

515. Les societats de distribució incloses a HNG eren: Gas Natural Catalunya SDG S.A., Gas Natural Madrid SDG S.A., Gas 
Natural Castilla y León, S.A., Gas Natural Sociedad per el Desarrollo del Gas, S.A., Gas Natural Rioja, S.A., Gas Natural 
Baleares, S.A., Gas Navarra, S.A., Gas Natural Aragón SDG S.A., Gas Natural Cegas S.A., Gas Natural Andalucía, S.A., i 
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. També s’hi incloïen: Gas Natural Redes GLP S.A., i Gas Natural Transporte SDG SL.

516. CNMV.GNF. Fet rellevant. Gas Natural Fenosa ha signat un acord per vendre una participació minoritària del 20À% a 
la societat titular dels actius de distribució de gas natural a Espanya (03-08-2017).
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En els termes de l’acord, Gas Natural Fenosa mantindria una participació accio-

narial del 80¤% i continuaria gestionant i consolidant HNG pel mètode d’integració 

global. L’operació aportava a Gas Natural Fenosa unes reserves positives en el 

patrimoni net de prop de 1.000 milions d’euros. També s’entrava en un acord de 

finançament intragrup a llarg termini de 6.000 milions d’euros amb HNG que no es 

preveia que afectés l’estructura de capital de Gas Natural Fenosa, ni el seu rating. 

L’execució material de la transacció va quedar pendent d’aconseguir les correspo-

nents autoritzacions de la competència, que una vegada obtingudes van permetre 

tancar l’operació el 19 de març de 2018517.

Els compradors eren el Grup Allianz, una de les principals asseguradores i ges-

tores d’actius del món, que administra més de 650.000 milions d’euros en nom 

dels seus clients d’assegurances, i que va vehicular l’adquisició a través d’Allianz 

Capital Partners, el gestor d’inversions alternatives del grup, centrat en infraes-

tructures, energies renovables i fons de capital privat. L’altra inversor era el Canada 

Pension Plan Investment Board, una organització professional de gestió d’inver-

sions que invertia els fons excedents del Canada Pension Plan, amb els seus 20 

milions de contribuents i beneficiaris.

Amb l’operació s’aconseguia continuar amb el control de l’activitat de distribució 

de gas a Espanya i s’ingressaven 1.500 milions d’euros a caixa. Les possibilitats que 

tenia l’activitat de distribució de gas de continuar creixent a Espanya eren importants, 

ja que la proporció de punts de connexió existents sobre el total de llars només repre-

sentava el 32¤%, mentre que en altres països d’Europa les xifres eren clarament més 

altes, com al Regne Unit (85¤%), Itàlia (66¤%), Bèlgica (53¤%) i Alemanya (48¤%).

El 15 de gener de 2018, en el procés d’adaptació de les activitats en distribució 

de gas a Espanya a un nou escenari de transformació i creixement, la companyia 

va llançar la marca Nedgia per desenvolupar els punts de subministrament que 

atenia dins el país a través de les companyies que operen a les comunitats autò-

nomes. Totes elles van canviar de nom amb la nova marca; així, van passar a ano-

menar-se: Nedgia Andalucía, Nedgia Aragón, Nedgia Balears, Nedgia Castilla-La 

Mancha, Nedgia Castilla i León, Nedgia Catalunya, Nedgia Cegas, Nedgia Galicia, 

Nedgia Madrid, Nedgia Navarra i Nedgia Rioja518.

També va adaptar el nom la societat holding de distribució a Nedgia. Es con-

siderava que la nova marca permetia reflectir les arrels i trajectòria de l’empresa, 

517. CNMV.GNF. Fet rellevant. Completada transacció venda de 20À% de HNG (19-03-2018).
518. GNF. Nota de premsa. Gas Natural Fenosa llança Nedgia, la nova marca per al seu negoci de distribució de gas a

Espanya (15-01-2018).
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però apostant per un futur en el qual s’hauria de donar resposta a nous reptes 

energètics com el gas natural vehicular i el gas renovable, treballant per la millora 

de la qualitat de l’aire i la innovació energètica.

Acords de venda dels actius a Itàlia (octubre de 2017)
Els primers mesos de 2017, Gas Natural Fenosa va encarregar a Rothschild la re-

visió estratègica de les seves activitats a Itàlia, revisió necessària, no només per la 

necessitat de la permanent avaluació de la cartera de negocis, sinó per l’expecta-

tiva generada pel Govern italià de canvis rellevants en la futura relicitació de les 

llicències locals de distribució, que presentava nous elements per als operadors 

existents. A Itàlia, la distribució de gas estava molt fragmentada, amb més de 200 

companyies gestionant més de 7.000 àrees de concessió. La nova regulació impli-

cava consolidar el sector i reduir la complexitat del sistema.

En aquestes condicions, Gas Natural Fenosa va decidir vendre els seus negocis 

a Itàlia. Va posar en marxa un procés competitiu de venda per a les seves opera-

cions al país i va acabar subscrivint els corresponents acords d’alienació separa-

dament amb 2i Rete Gas SpA i Edison SpA el 13 d’octubre de 2017. Es va establir 

un termini d’uns mesos per aconseguir les oportunes autoritzacions, fins que les 

operacions van poder executar-se definitivament el mes de febrer de 2018.

L’acord amb 2i Rete Gas implicava la venda del 100¤% de Nedgia, companyia 

de distribució de gas natural a Itàlia (amb el mateix nom que la nova marca de la 

distribució a Espanya) i del 100¤% de Gas Natural Italia SpA, l’empresa que prestava 

serveis corporatius tant a Nedgia com al conjunt d’activitats de Gas Natural Feno-

sa a Itàlia, per un valor global de 727 milions d’euros.

Nedgia, amb seu a Bari, era el setè operador de distribució de gas en el mercat 

italià, amb activitat a 223 municipis de vuit regions del sud d’Itàlia (Abruços, Basi-

licata, Calàbria, Campania, Lacio, Molise, Puglia i Sicília); disposava també d’altres 

26 municipis adjudicats per desenvolupar a la regió de Cilento. En conjunt, Nedgia 

gestionava 459.000 punts de subministrament a través d’una xarxa de distribució 

de 7.300 quilòmetres.

El comprador 2i Rete Gas era el segon més gran operador en distribució de gas 

a Itàlia, després d’Italgas, amb una quota de mercat de prop del 17¤% en termes de 

punts de subministrament, amb 58.000 quilòmetres de xarxa en totes les zones 

d’Itàlia. El 2016, 2i Rete Gas havia distribuït 5,5 bcm de gas natural a 3,9 milions 

d’usuaris finals. La companyia 2i Rete Gas provenia de l’antiga Enel Rete Gas, ad-

quirida el 2009 pel fons F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture, que va desenvolupar 

posteriorment una gran activitat en adquisicions addicionals.
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Al seu torn, l’acord amb Edison contemplava la venda del 100¤% de participació 

a Gas Natural Vendita Italia SpA, l’empresa de comercialització de gas i electrici-

tat de Gas Natural Fenosa a Itàlia, inclòs un contracte de subministrament a llarg 

termini garantint 11 TWh/any a partir de finals de 2020, per un valor global de 293 

milions d’euros. A l’import global, el contracte de subministrament s’avaluava en 

30 milions d’euros, 20 milions dels quals es preveien com a pagament el 2021, des-

prés de l’esperat inici de les operacions del Trans Adriatic Pipeline (TAP), que havia 

de vehicular gas d’Azerbaidjan per l’anomenat Corredor del Sud.

Gas Natural Vendita Italia, amb seu a San Donato Milanese, comercialitzava gas 

i electricitat a tot el país. El 2016 disposava de 420.000 clients residencials de gas i 

14.000 clients pimes, principalment al centre-sud d’Itàlia, amb un volum de gas venut 

de l’ordre de 3 TWh. En el mercat elèctric disposava de 50.000 clients minoristes i 

pimes.

El comprador Edison era una companyia molt antiga, establerta per desenvolupar 

el negoci elèctric el 1881, que havia desenvolupat una activitat important i permanent, 

i que el 2012 va ser adquirida pel grup EDF (Électricité de France). Edison operava en 

adquisició, producció i venda d’electricitat i, també, en la prestació de serveis energè-

tics i mediambientals. Actualment desenvolupa activitats a Europa i a l’àrea mediterrà-

nia, dona feina a 5.000 persones i té una capacitat de generació elèctrica de 6,5¤MW.

Les operacions, en conjunt, representaven un total de 1.020 milions d’euros; 

759 corresponen al preu de compra i 261 els restants, a deute net i minoritaris. Les 

plusvàlues de les transaccions, netes d’impostos, es van avaluar en 190 milions 

d’euros. Indicava Gas Natural Fenosa: «Les transaccions formen part dels esforços 

d’optimització de la cartera de negocis de Gas Natural Fenosa i de la revisió con-

tínua de les seves activitats i geografies considerades com a no estratègiques»519. 

Una concreció clara de la nova línia.

Acords de venda de Gas Natural S.A. ESP a Colòmbia (novembre de 2017)
Després dels acords de venda dels actius a Itàlia i d’una participació en distribució 

de gas a Espanya, va arribar el torn a la desinversió de les accions de Gas Natural 

S.A. ESP a Colòmbia, aquesta vegada després de la recepció d’una indicació d’in-

terès del fons canadenc Brookfield Infrastructure520.

Brookfield Infrastructure forma part de Brookfield Asset Management, gestora 

d’actius global amb prop de 250.000 milions de dòlars en actius sota gestió. La 

519. CNMV.GNF. Fet rellevant. Venda de societats i actius a Itàlia (13-10-2017).
520. CNMV.GNF. Fet rellevant. Venda de la seva participació en la societat colombiana Gas Natural S.A. ESP (17-11-2017).
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companyia, que cotitza en les borses de Nova York i Toronto, posseeix i opera ac-

tius de llarga durada en els sectors d’infraestructures d’utilities, transport, energia 

i comunicació a Amèrica, Asia-Pacífic i Europa.

Gas Natural S.A. ESP era l’empresa colombiana de distribució i comercialització 

minorista de gas controlada pel grup a través d’una participació del 59,1¤% del seu 

capital. La societat estava cotitzada a la Borsa de Valors de Bogotà, per tant, sub-

jecta a les regulacions de les autoritats borsàries colombianes.

Naturgy havia iniciat les seves inversions a Colòmbia, precisament amb el 

paquet de control de Gas Natural ESP, adquirit a Ecopetrol el 1997. En els vint 

anys de gestió, el creixement de la companyia havia estat notable; es va passar 

de 400.000 clients a gairebé 3 milions, amb importants inversions en el desen-

volupament de la xarxa de distribució, que havia crescut des dels inicials 5.000 

quilòmetres a més de 22.000 l’any 2017. L’ebitda i el benefici net atribuïble de la 

companyia per als últims 12 mesos, acabat el setembre de 2017, s’avaluaven en 138 

i 35 milions d’euros.

La valoració acordada pel 100¤% de l’empresa es va establir en 1.005 milions 

d’euros, que representava uns multiplicadors de 7,3 vegades l’ebitda i de 13,8 vega-

des el benefici net. Es va establir una execució en dues fases, la primera abans del 

final de 2017, que realment es va executar els dies 20 a 22 de desembre, en què es 

va transferir el 17,2¤% de la societat, amb la qual cosa Gas Natural Fenosa en perdia 

el control i es quedava amb una participació del 41,9¤%521. Posteriorment, es desen-

voluparia una segona fase el 2018 en la qual, després de les oportunes autoritzaci-

ons de les autoritats borsàries, es presentaria una opa d’exclusió dirigida tant a la 

resta de la participació de Gas Natural Fenosa, com als accionistes minoritaris, que 

així podrien beneficiar-se d’una oferta al mateix preu per les seves accions.

L’operació es va estimar que tindria un impacte comptable positiu el 2017 

d’aproximadament 350 milions d’euros, incloent-hi tant la plusvàlua per la venda 

de la participació inicial com la revalorització associada a la resta de la participa-

ció, a causa de la pèrdua de control.

La venda va culminar a principis de maig de 2018, amb la venda del 41,9¤% que 

mantenia a la colombiana Gas Natural ESP. Es tancava així el pla previst quan es va 

anunciar l’acord amb Brookfield Infrastructure, per un total de 469 milions d’euros.

L’operació deixava com a únics actius a Colòmbia la participació a Electricaribe, 

intervinguda per la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. No obstant 

això, Gas Natural Fenosa va comunicar públicament que la transacció no afectava la 

521. CNMV.GNF. Fet rellevant. Venda d’una participació en la societat colombiana Gas Natural S.A. ESP (22-12-2017).
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voluntat de mantenir un diàleg amb les autoritats colombianes que evités el proce-

diment arbitral de protecció d’inversions; el conseller delegat en aquell moment, Ra-

fael Villaseca, indicava: «Mantenim la disposició a una negociació amistosa respecte 

a Electricaribe, sempre que es garanteixin les condicions regulatòries adequades»522.

Així mateix, es mantenien a Colòmbia diversos serveis centralitzats d’atenció al 

client per al Brasil, Colòmbia, Mèxic i Panamà.

Nous permisos de distribució de gas a Mèxic (desembre de 2017)
Els fets rellevants en aquesta ràpida revisió inclouen desinversions, però també 

nous plantejaments de creixement, adjudicacions i desenvolupament de mercats. 

A Mèxic, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) va atorgar el desembre de 2017 

dos nous permisos de distribució de gas natural a la societat del grup al país, Gas 

Natural México S.A. de¤CV. Els nous permisos se situaven, d’una banda, a l’estat de 

Campeche, inclosos els municipis de Campeche, Del Carmen, Escárcega i Champo-

tón, i, de l’altra, a l‘estat de Yucatán, amb els municipis de Mérida, Conkal, Kanasin, 

Progreso, Ucú i Umán. Els nous permisos representaven, en conjunt, l’accés a un 

mercat potencial de 513.000 nous usuaris523.

Naturgy va arribar a Mèxic, com s’ha explicat, el 1997, amb el seu primer permís 

a Toluca. Després de 20 anys de presència, les seves activitats es desenvolupaven 

en quatre estats: Sonora, Sinaloa, Valle de México i Tabasco, i s’afegien amb aques-

ta adjudicació Campeche i Yucatán.

El mercat accessible a Mèxic és d’uns 8 milions de clients potencials, i en 

aquests anys, a través d’importants inversions, s’havia aconseguit assolir els 

20.000 quilòmetres de xarxes de distribució en operació, una infraestructura d’una 

gran rellevància estratègica. L’activitat comercial ha permès el desenvolupament 

dels mercats i es disposa d’1,7 milions de clients, distribuïts en 56 municipis.

La presència al país es complementa amb quatre centrals de cicle combinat i 

un parc eòlic, amb una potència instal·lada de 2.429¤MW, que subministren electri-

citat a la Comisión Federal de Electricidad i a consumidors privats.

La posició del grup és molt important a Llatinoamèrica, tant en distribució de 

gas, com en distribució d’electricitat, arribant a finals de 2017 pràcticament als nou 

milions de punts de subministrament i amb importants perspectives de creixe-

ment futur (quadre 62).

522. GNF. Nota de premsa. Gas Natural Fenosa acorda la venda de la seva participació en distribució de gas a Colòmbia 
al fons canadenc Brookfield (18-11-2017).

523. GNF. Nota de premsa. Gas Natural Fenosa creix a Mèxic amb noves concessions i arriba als vuit milions de clients 
potencials (21-12-2017).
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Canvis en la presidència: Francisco Reynés

Quinze mesos després de l’entrada de GIP com a accionista, de la reducció de parti-

cipacions de CriteriaCaixa i Repsol, i del nomenament com a president d’Isidre Fainé, 

les estructures corporatives van tornar a dinamitzar-se. En els últims mesos s’havia 

especulat en els mitjans de comunicació sobre si les vendes realitzades d’un 20¤% 

de la distribució de gas a Espanya, i de l’activitat gasista a Itàlia i Colòmbia, eren 

una etapa preparatòria d’una gran operació d’adquisició amb els recursos financers 

obtinguts; es va arribar fins i tot a suggerir el nom d’alguna companyia en concret. 

Semblava que s’apropava una nova onada d’integracions corporatives en el món de 

l’energia a Europa. D’altra banda, els mitjans també parlaven de la possibilitat que 

Repsol vengués la seva participació a Gas Natural Fenosa, alternativa que, de fer-se, 

canviaria clarament l’entorn accionarial i els marcs de referència de la societat.

La situació va començar a aclarir-se en el Consell de 6 de febrer de 2018, en el 

qual Isidre Fainé va renunciar al seu càrrec de president i va ser designat per subs-

tituir-lo Francisco Reynés, fins aleshores primer executiu d’Abertis, una altra de 

les grans companyies participada per “la Caixa” i que en aquells moments estava 

subjecte a un procés d’opa per part de la italiana Atlantia i també per part d’ACS, 

via HochtieÏ524.

Reynés va ser, doncs, designat president executiu de Gas Natural Fenosa, en 

substitució d’Isidre Fainé, que era president no executiu des de 2016, i de Rafael 

Villaseca, que era el conseller delegat des de l’any 2005.

524. GNF. Nota de premsa. El Consell d’Administració de Gas Natural Fenosa nomena presidente executiu a Francisco
Reynés (06-02-2008).

Quadre 62. Llatinoamèrica. Punts de subministrament (2017)

País Total (milers) Gas (milers) Electricitat (milers)

Argentina 1.651 1.651 —

Brasil 1.090 1.090 —

Mèxic 1.773 1.773 —

Xile 3.687 602 3.085

Panamà 641 — 641

TOTAL 8.842 5.116 3.726

Font: GNF. Presentació resultats quart trimestre 2017 (07-02-2018).
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Fainé va ser designat president d’honor de la societat, «garantint, així, la con-

tinuïtat en els valors de gestió de l’empresa en aquests moments en què afronta 

importants reptes». La realitat és que Isidre Fainé havia tingut una relació estreta 

amb la companyia des de finals dels vuitanta del segle XX, uns trenta anys impor-

tants, tant per les seves diferents posicions en el Consell d’Administració, com per 

la seva perspectiva des de “la Caixa”, principal accionista de la societat. En l’últim 

període, sota la seva presidència, la companyia s’havia adaptat a una nova situa-

ció accionarial, preparant-se per a les noves situacions de l’entorn empresarial i 

energètic en els anys següents. Gas Natural Fenosa va indicar que la decisió del 

canvi societari s’emmarcava «dins del context d’evolució dels models de negoci del 

sector energètic d’àmbit global, que afecten especialment els àmbits tecnològic, 

regulatori i dels mercats de capital».

Rafael Villaseca, el conseller delegat dels últims anys (2005-2018) i impulsor 

dels grans canvis del grup relatats amb anterioritat, tant durant la presidència de 

Salvador Gabarró, com durant la d’Isidre Fainé, continua el 2018 vinculat al grup 

com a president de la Fundació Gas Natural Fenosa, actualment Fundació Naturgy. 

S’ha de destacar la durada i estabilitat —tretze anys— de l’aportació de Villaseca 

com a conseller delegat, i més si ho comparem amb la durada dels seus anteces-

sors immediats en el càrrec, ja que havien calgut fins a cinc titulars per cobrir un 

període de temps equivalent.

Francisco Reynés, nascut el 1963, és natural de Mallorca. Es va titular com a 

enginyer industrial, amb l’especialitat de mecànica, a la Universitat Politècnica de 

Barcelona, i va fer un MBA a l’IESE; també va cursar programes d’Alta Direcció als 

Estats Units i Alemanya. Des de 2010 era vicepresident executiu i conseller delegat 

d’Abertis Infraestructures, i des de maig de 2015 era president del Consell d’Admi-

nistració de Cellnex Telecom, després de liderar la seva sortida a borsa.

Prèviament a la seva etapa a Abertis, va ser director general de Criteria Cai-

xaCorp, el holding empresarial de “la Caixa”, on va dur a terme el procés de sortida 

a borsa de la companyia l’octubre de 2007. En els últims anys, ha estat membre, 

entre d’altres, dels consells d’administració de Sanef, Eutelsat i Boursorama a Fran-

ça, d’Hispasat i Adeslas a Espanya, d’Arteris al Brasil i de Viaschile a Xile.

Cal recordar que l’any 2007, durant uns mesos, des d’abril fins a juliol, Francisco 

Reynés havia exercit la seva activitat professional en el grup com a director gene-

ral de Recursos i membre del Comitè de Direcció, fet que li donava coneixement 

del món de l’energia que s’afegia a l’acumulat en les seves experiències prèvies a 

Uniland, Volkswagen, Johnson Controls i Dogi. En el període de gener de 2008 
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a juny de 2009, va estar també relacionat de manera rellevant amb el govern de 

Gas Natural SDG, pel fet de figurar com a membre del Consell d’Administració de 

la societat.

El nomenament d’un president executiu, que reuneix les funcions de president 

i de primer executiu, podia semblar estrany, si es té en compte el que havia practi-

cat la companyia els últims anys, però no feia gaire hi havia hagut una experiència 

similar en una altra empresa de l’Ibex amb la designació del president executiu de 

Telefónica.

D’altra banda, i per complir escrupolosament amb els principis de bon govern, 

es va nomenar, a la mateixa reunió, a Ramon Adell com a conseller independent 

coordinador, o lead independent director en la seva denominació anglosaxona. 

La figura del conseller independent coordinador va néixer als Estats Units per 

resoldre la problemàtica que podria plantejar la presència del primer executiu en 

el Consell d’Administració, i més si també era el president. Les seves funcions són 

principalment les de reunir els consellers independents per poder avaluar la gestió 

sense condicionants externs, assegurar el flux d’informació de la part executiva 

amb els consellers independents, etc.525.

Acords de participació:°CVC i March versus Repsol

Però la dinàmica de la situació prosseguia. Si el 6 de febrer s’havia nomenat un 

nou president executiu a Gas Natural Fenosa, només 14 dies més tard, el 22 de fe-

brer de 2018, Repsol anunciava, confirmant els intensos rumors dels últims mesos, 

que havia arribat a un acord amb Rioja Bidco Shareholdings, SLU (Rioja Bidco) per 

a la venda de 200.858.658 accions de la companyia, que representaven una parti-

cipació d’aproximadament el 20,072¤% del capital social, per un import de 3.816,3 

milions d’euros, equivalents a 19 euros per acció526. L’operació generaria en el Grup 

Repsol unes plusvàlues de prop de 400 milions d’euros527.

Rioja Bidco és una societat vehicle controlada per fons assessorats per¤CVC, 

en un 74,3¤%, i en la qual participa també la Corporació Financera ALBA, amb un 

525. CNMV.GNF. Fet rellevant. Canvi en la composició del Consell d’Administració (06-02-2018). Sobre el concepte i funcions
del conseller independent coordinador consulteu: «El Consejero Independiente Coordinador», Towers Watson News 
(14-11-2013).

526. Els 19 euros per acció representaven un preu un 3,9¤% superior al tancament del mercat del dia anterior (18,28 euros).
527. CNMV. Repsol. Fet rellevant. La Societat comunica l’acord amb Rioja Bidco Shareholdings, SLU, societat controlada 

per fons assessorats perÀCVC, per la venda d’un 20À% del capital social de Gas Natural SDG, S.A. (22-02-2018).
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25,7¤%. La inversió total es finançaria aproximadament 51/49 entre capital social i 

endeutament.

CVC Capital Partners és una de les firmes líders mundials en private equity i 

assessoria d’inversions. Va ser constituïda a Londres el 1981 i en l’actualitat dona 

feina a més de 420 professionals de tot el món. La seva activitat es basa en l’elevat 

coneixement local dels seus equips i l’extensa xarxa de contactes, com també en 

el compromís a llarg termini dels seus inversors, amb l’objectiu d’adquirir partici-

pacions de control o minoritàries, però significatives, en empreses d’Europa, Àsia 

i Nord-Amèrica en col·laboració amb els seus equips directius, donant suport al 

desenvolupament de plans per crear valor sostenible a llarg termini528.

La Corporación Financiera ALBA, del Grup March, havia fet una inversió de 

500 milions d’euros a Rioja Bidco; obtenia, així, una participació important, però 

minoritària, a la societat, fet que implicaria una participació indirecta d’ALBA en la 

futura Naturgy del 5,1¤%, aproximadament529. La inversió entre capital i deute assu-

mida representava la més gran inversió de la història de la Corporación Financiera 

ALBA, segons la premsa530.

L’operació estava condicionada a l’obtenció, en un termini no superior a sis mesos, 

de les corresponents autoritzacions necessàries a Mèxic, Corea del Sud, Japó, Alema-

nya i Irlanda. I, de forma important, a la firma per part de Rioja Bidco del contracte 

d’accionistes existent entre CriteriaCaixa i GIP no més tard del 22 de març de 2018, 

com també al nomenament, no més tard de la data de tancament de la compraven-

da, de tres persones designades per Rioja Bidco com a membres del Consell d’Admi-

nistració de Gas Natural Fenosa, que substituirien els representants de Repsol.

Una vegada culminada l’operació, l’accionariat de Gas Natural Fenosa, ara Na-

turgy, quedaria distribuït de la manera següent: CriteriaCaixa (24,4¤%), Rioja Bidco 

(20,1¤%), GIP (20,0¤%), Sonatrach (4,0¤%) i free-float (31,5¤%), ja molt allunyat del tradi-

cional control, durant molts anys, entre “la Caixa” i Repsol. El canvi en els dos darrers 

anys havia estat molt rellevant, fet que, sens dubte, implicaria una profunda reflexió 

sobre quina estratègia desenvolupar en el futur per part de la societat (quadre 63).

En la reunió del Consell d’Administració de 6 de març de 2018, ja es va iniciar 

l’adaptació del Consell a la nova situació, amb substitucions de persones entre els 

consellers representants de Repsol, amb renúncia de Josu Jon Imaz San Miguel 

i de Miguel Martínez San Martín, i nomenament per cooptació d’Íñigo Alonso de 

528. Resumit de l’apartat AboutÀCVC del web de¤CVC Capital Partners. Vegeu cvc.com [consultat 08-04-2018].
529. CNMV.ALBA. Fet rellevant. Acord per la compra d’una participació indirecta a Gas Natural SDG (22-02-2018). 
530. RECHE, Cristian: «Los March hacen en Gas Natural la mayor inversión de su historia». Economiadigital.es, 23 de febrer 

de 2018.
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Noriega Satrústegui i Guillermo Llopis García. Addicionalment, es van designar 

com a membres de la Comissió Executiva Alejandro García-Bragado Dalmau i Luis 

Suárez de Lezo Mantilla531.

La dinàmica de l’operació es va veure alterada el 23 de març de 2018, amb la 

notificació que Rioja Bidco havia comunicat «la seva renúncia a la condició consis-

tent en la firma per la seva part d’un contracte entre accionistes amb CriteriaCaixa 

SAU i GIP III Canary 1 S.à.r.l., pel tancament de la compravenda»532; l’acord s’havia 

d’haver subscrit el dia anterior.

L’operació es va perfeccionar finalment els dies 17 i 18 de maig de 2018, amb els 

acords que es van prendre al Consell d’Administració de Gas Natural Fenosa, amb 

clàusula suspensiva fins a l’efectiva transmissió de les accions, acceptant les renúncies 

dels consellers Luis Suárez de Lezo, Íñigo Alonso de Noriega i Guillermo Llopis, com 

a representants de Repsol, i la seva substitució per Rioja Bidco Shareholdings, SLU 

(representada per Javier de Jaime Guijarro), per Theatre Directorship Services Beta, 

S.à.r.l. (representada per José Antonio Torre de Silva López de Letona), i per Theatre

Directorship Services Delta, S.à.r.l. (representada per Juan Arbide Estensoro)533.

La transmissió d’accions entre Repsol, S.A. i Rioja Bidco Shareholdings, SLU es 

va executar el 18 de maig de 2018, aixecant definitivament la clàusula suspensiva 

acordada pel Consell de Gas Natural Fenosa i reestructurant les participacions 

en el capital de la societat534. L’operació també va comportar que la Corporación 

Financiera Alba, S.A. passés a tenir una participació indirecta a Gas Natural SDG, 

S.A. del 5,165¤%, pel fet de comptar amb una participació indirecta del 25,371¤% a 

Rioja Bidco Shareholdings, SLU. L’accionista majoritari d’aquesta societat és Rioja 

Investment, S.à.r.l., societat participada per entitats afiliades de¤CVC Capital Part-

ners Advisory Company (Luxembourg) S.à.r.l.535

L’estratègia 2018-2022: Naturgy

Les fusions i adquisicions en el sector d’utilities (agua, gas, electricitat i resi-

dus) a Europa durant molts anys van tenir com a actors principals les pròpies 

531. CNMV.GNF. Fet rellevant. Canvis en el Consell d’Administració i les seves comissions (06-03-2018).
532. CNMV. Repsol. Fet rellevant. Informació relativa a l’acord arribat amb Rioja Bidco Shareholdings, SLU, per la venda

d’un 20À% del capital social de Gas Natural SDG, S.A. (23-03-2018).
533. CNMV.GNF. Fet rellevant. Canvis en el Consell d’Administració (18-05-2018).
534. CNMV. Repsol. Fet rellevant. Tancament de la venda del 20,072À% del capital social de Gas Natural SDG a Rioja Bidco 

Shareholdings, i exclusió de Repsol de l’acord amb Criteria Caixa i GIP III Canary 1 sobre Gas Natural SDG. (18-05-2018).
535. CNMV. Alba, Fet rellevant. Compra d’una participació indirecta a GAS NATURAL SDG (18-05-2018).
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companyies. En el període 2000-2014, per exemple, van protagonitzar el 60¤% 

de les transaccions. En el període 2015-2017, no obstant això, les operacions re-

alitzades sobre utilities provenien en un 51¤% del sector financer536. Aquest canvi 

de marcs de referència i d’entorns és des del que ha d’interpretar-se l’entrada de 

fons internacionals, com ara GIP i¤CVC, a l’accionariat de Gas Natural Fenosa, amb 

la seva important inversió financera i la seva inqüestionable aportació de noves 

estratègies i nous estils en el desenvolupament de la companyia.

Aconseguida la reestructuració definitiva de l’accionariat, la dinàmica dels fets 

va aflorar ràpidament, amb una impressionant activitat i una perspectiva de llarg 

recorregut. Si el 21 de maig de 2018 s’havia anunciat una reducció del número de 

536. BRUNO, Tiziano; FRANKEL, David; LÉGER, Sébastien; VOLPIN, Antonio (2018): «How utilities can keep the lights on». 
McKinsey&Company Electric Power & Natural Gas Practice, maig 2018, pàg. 1-9.

Quadre 63. Gas Natural Fenosa. Consell d’Administració (18-05-2018)

Nom Càrrec Representació

Francisco Reynés Massanet President Executiu

William Alan Woodburn Vicepresident Dominical (GIP)

Ramon Adell Ramón Conseller coordinador Independent

Enrique Alcántara-García Irazoqui Vocal Dominical (CriteriaCaixa)

Xabier Añoveros Trías de Bes Vocal Independent

Marcelino Armenter Vidal Vocal Dominical (CriteriaCaixa)

Mario Armero Montes Vocal Dominical (GIP)

Francisco Belil Creixell Vocal Independent

Benita María Ferrero-Waldner Vocal Independent

Alejandro García-Bragado Dalmau Vocal Dominical (CriteriaCaixa)

Cristina Garmendia Mendizábal Vocal Independent

Helena Herrero Starkie Vocal Independent

Rajaram Rao Vocal Dominical (GIP)

Rioja Bidco Shareholdings, S.L.U  
(Javier de Jaime Guijarro)

Vocal Dominical (Rioja Bidco)

Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l. 
(José Antonio Torre de Silva López de Letona)

Vocal Dominical (Rioja Bidco)

Theatre Directorship Services Delta, S.à.r.l. 
(Juan Arbide Estensoro)

Vocal Dominical (Rioja Bidco)

Font: CNMV.GNF. Fet rellevant. Canvis en el Consell d’Administració (18-05-2018).
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membres del Consell d’Administració, el dia 30 del mateix mes va aparèixer una 

nova organització dels negocis que perseguia també la simplificació i eficàcia de 

les activitats. Els actes definitius i més importants del canvi que s’apropava estaven 

reservats a la Junta General d’Accionistes de la companyia, convocada pel 27 de juny 

a Madrid, i a la presentació de la nova estratègia als mercats, a Londres, l’endemà.

Per afrontar la nova etapa, la companyia va dissenyar una nova marca, Natur-

gy, i va modificar la denominació social, que va passar de Gas Natural SDG, S.A. a 

Naturgy Energy Group, S.A. Tot això es va anunciar en el marc de la Junta General 

d’Accionistes. Així mateix, es va canviar el tíquer borsari de GAS a NTGY.537

La nova marca deixava enrere la paraula «gas» per vincular-se a un concepte 

més ampli d’energia i aportava una visió internacional per a tots aquells països en 

els quals la companyia hi era present.

La marca Naturgy, que recollia el llegat històric de la companyia, conservava 

una part del nom anterior, i en el logotip incorporava una icona que recordava la 

papallona creada el 1992, però amb una imatge més simple i senzilla, en línia amb 

el canvi de tipografia.538

En els 175 anys precedents, hem explicat diferents canvis de nom, sempre en 

moments importants de reorientació estratègica de la companyia, amb nous rep-

tes i el desenvolupament de noves oportunitats. També en aquest cas l’actualitza-

ció del nom representava la nova etapa iniciada amb el Pla Estratègic 2018-2022.

Naturgy naixia orientada a la innovació, la simplicitat, la globalitat i la digi-

talització, elements fonamentals per afrontar les impressionants previsions de 

connexió de 27.000 milions de nous dispositius electrònics d’àmbit mundial en 

només tres anys (2017-2020), o l’increment previst d’1 bilió de dòlars en vendes de 

comerç electrònic en el mateix període.539

D’altra banda, els canvis en el Consell d’Administració acordats a la Junta Ge-

neral del 27 de juny van donar lloc a una reducció dels seus disset membres a 

dotze, distribuïts entre el president executiu, cinc consellers independents i sis do-

minicals, aquests últims en representació dels accionistes CriteriaCaixa, GIP i Rioja 

(CVC i Alba), amb dos consellers cadascun. El procés d’actualització del govern 

537. Naturgy. Nota de premsa. Naturgy substitueix a Gas Natural Fenosa com a marca de la companyia energètica per
afrontar els nous reptes (27-06-2018). 

538. El canvi de la marca està en el mateix context de la conversió, a França, de GdF Suez en Engie, o la de la fusió de Veba
i Viag que va donar lloc a E.ON a Alemanya; totes dues van passar de denominacions basades en gas o electricitat, 
a marques més globals orientades a l’energia. En el cas de Naturgy, es retenen com importants dues síl·labes de la 
paraula «Natural» de l’anterior denominació, lo qual cosa suggereix un substrat més ecològic.

539. Naturgy. Presentació al mercat. Naturgy: Much More 2018-2020. Londres, 28 de juny de 2018, p. 4.
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corporatiu de l’empresa va incloure la desaparició de la Comissió Executiva i la 

simplificació de les Comissions del Consell, dels Estatuts Socials i del Reglament 

de la Junta General d’Accionistes (quadre 64).

L’orientació global del Pla Estratègic 2018-2022 la va remarcar el president a la 

seva presentació a la City de Londres, el dia 28 de juny. Francisco Reynés va afirmar, 

davant un auditori de més de 200 inversors internacionals, que el nou full de ruta 

de la companyia tenia com objectiu fer créixer Naturgy, amb una estricta disciplina 

financera i «guanyant grandària només si creem valor pels accionistes i acomplim 

els paràmetres de rendibilitat, qualitat de servei i seguretat que ens hem marcat. El 

nostre objectiu és el valor per tots els nostres stakeholders, no la magnitud».540

El model industrial plantejat passava per aprofitar la transició energètica com 

una oportunitat de creixement en energies baixes en CO2 i renovables, aprofitant 

540. Naturgy. Nota de premsa. Naturgy presenta a Londres el seu Pla Estratègic fins 2022 centrat en la creació de valor 
(28-06-2018).

Quadre 64. Naturgy. Consell d’Administració (27-06-2018)

Nom Càrrec Representació

Francisco Reynés Massanet President Executiu Executiu

Ramon Adell Ramón (*) Vocal-Conseller Independent

Enrique Alcántara-García Irazoqui Vocal-Conseller Dominical (CriteriaCaixa)

Marcelino Armenter Vidal Vocal-Conseller Dominical (CriteriaCaixa)

Francisco Belil Creixell Vocal-Conseller Independent

Helena Herrero Starkie Vocal-Conseller Independent

Rajaram Rao Vocal-Conseller Dominical (GIP)

Rioja Bidco Shareholdings, SLU (Javier de Jaime 
Guijarro).

Vocal-Conseller Dominical (Rioja Bidco)

Pedro Sainz de Baranda Riva Vocal-Conseller Independent

Claudio Santiago Ponsa Vocal-Conseller Independent

Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l.  
(José Antonio Torre de Silva López de Letona)

Vocal-Conseller Dominical (Rioja Bidco)

William Alan Woodburn Vocal-Conseller Dominical (GIP)

* Conseller coordinador 
Font: CNMV.Naturgy. Fet rellevant. Acords de la Junta General d’Accionistes i del Consell d’Administració posterior 
(27-06-2018).
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la contribució del gas, i multiplicant per tres la capacitat en renovables. Es fo-

mentaria el gas natural en la mobilitat i la utilització del gas renovable. En infra-

estructures, es desenvoluparien iniciatives perquè l’electricitat avanci fins a una 

participació del 50¤% en l’activitat de la companyia el 2022, i es buscarien posici-

ons de lideratge en països amb bones perspectives de creixement orgànic basades 

en l’electrificació i la penetració del gas natural.

Les inversions pel període 2018-2022 es van fixar en 8.400 milions d’euros, re-

gides pels exigents criteris de rendibilitat establerts. Les prioritats s’havien de cen-

trar, a partir d’aquest moment, en el creixement per desenvolupament orgànic, en 

mercats de magnitud rellevant en els quals es pogués disposar de participacions 

de control o similars per assegurar la massa crítica de funcionament i amb clares 

possibilitats de creixement. I d’altra banda, la preferència del desenvolupament 

per geografies s’hauria de centrar en països amb marcs reguladors establerts i 

predictibles, i en economies de baixa volatilitat, del tipus de les existents a la Unió 

Europea, Amèrica del Nord o els països de l’OCDE.

L’aplicació d’aquests criteris havia de permetre reduir de 30 a 10 les geografies 

en les que es desenvolupen activitats, simplificant les operacions i concentrant-se 

més en les activitats regulades, que passarien a representar com a mínim el 70¤%, 

davant el 52¤% actual. I hi hauria més pes de l’electricitat, que representaria com 

a mínim el 50¤% de l’activitat el 2022, contra l’actual 40¤%, mentre que el gas pas-

saria d’un 57¤% a un 40¤%, equilibrant de forma més clara els negocis. Es prestaria 

també més atenció al sector serveis, que assoliria un 10¤% del conjunt de les activi-

tats gràcies als clars avenços en tecnologia i innovació.

Per afrontar aquesta nova etapa, la companyia va aprovar una simplificació de 

l’organització, amb quatre unitats de negoci en lloc de les sis existents anterior-

ment, i amb més autonomia i apoderament per les decisions i la gestió. L’objectiu 

de tot: facilitar la consecució de free cash flow, evitant duplicitats, reubicant fun-

cions corporatives i simplificant el número de societats subsidiàries. Les unitats de 

negoci establertes van ser: Gas&Electricitat, Infraestructures EMEA, Infrastructures 

Llatinoamèrica Zona Sud i Infrastructuras Llatinoamèrica Zona Nord. Per la seva 

banda, les àrees corporatives havien de tendir a una reducció, però assegurant el 

control centralitzat.

La simplificació de l’organització, la revisió dels processos i la forta digitalitza-

ció es van adoptar en nom d’una optimització de les despeses operatives (OPEX), 

amb una reducció progressiva, avaluada en 500 milions d’euros anuals el 2022.
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A la presentació del Pla Estratègic, el president de la companyia també va 

anunciar una revisió de la valoració dels actius en llibres de les societats del grup. 

Es va fer un ajustament a la baixa (write down) de 4.900 milions d’euros del valor, 

bàsicament dels actius de generació convencional, una decisió que no afectaria a 

la política de dividends541 i permetria afrontar el futur amb unes valoracions més 

ajustades a la realitat dels mercats, facilitant les possibilitats dels anys venidors.

En aquest sentit, un dels principals compromisos de la nova estratègia presen-

tada va ser la política de retribució als accionistes, amb un augment dels dividends 

d’un 30¤% el 2018, passant d’1 a 1,30 euros per acció, i amb un creixement del 5¤% 

anual en els següents anys fins l’horitzó del pla el 2022. Addicionalment, i si no es 

presentaven Inversions de creixement inorgànic (adquisicions), amb l’adequada 

rendibilitat, es va establir la possibilitat de realitzar una recompra d’accions (buy-

back) de fins a 400 milions d’euros l’any com a retribució addicional als accionistes.

En definitiva, una estratègia de creixement equilibrat, amb la que no es volia 

maximitzar la grandària sinó la rendibilitat, amb les inversions necessàries i la de-

volució del cash flow lliure als accionistes, mantenint el nivell d’endeutament. Els 

mercats van reaccionar positivament a totes aquestes informacions sobre la nova 

estratègia de Naturgy, amb una pujada d’un 4¤% de la cotització de les accions des 

del dia anterior a la Junta General d’Accionistes, fins el dia posterior a la presenta-

ció de la nova estratègia.

La permanent transformació de l’empresa i la seva adaptació constant a l’en-

torn seguia desenvolupant nous camins, nous reptes i noves oportunitats.

La història continua[...]

541. Els dividends provenen dels beneficis de la societat matriu, mentre que els ajustos de les valoracions es realitzen en 
les societats propietàries dels actius i, per tant, en el conjunt del grup consolidat. 
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En l’esforçat discórrer d’aquesta història que arriba al seu final, s’han plan-

tejat i descrit tota mena de situacions, matisades amb oportunitats i 

problemes. S’han pogut entreveure les característiques històriques del 

personatge, la companyia ara anomenada Naturgy, la seva personalitat, el 

seu perfil d’innovació, la seva capacitat de lluita i el seu esperit de compromís. Tots 

ells, elements fonamentals que li han permès desenvolupar línies d’anticipació, 

adaptació i transformació de la realitat, i tot això, en el transcurs d’un espai tem-

poral increïblement extens, ni més ni menys que 175 anys llargs.

En definitiva, espero haver aportat alguns elements per conèixer el personatge, 

recordant allò que deia Max Weber: «Només es pot saber el que som si es deter-

mina com hem arribat a ser el que som». Una altra cosa són els camins del futur; 

l’estratègia de Naturgy l’aniran conjuminant els òrgans de govern de la societat. 

Però cal plantejar-se com seran els entorns amb els quals haurà de treballar i 

interrelacionar-se la companyia en els nous temps. Preguntar-se qüestions del 

tipus: «Com evolucionarà el context social al qual serveix la companyia?», i també, 

«quines seran les direccions de canvi i desenvolupament del món de l’energia en el 

futur?», i per què no, «què demandarà la societat a les empreses en els anys que 

vindran?». S’ha d’assumir prèviament, però, que la prospectiva no és una ciència 

exacta i, probablement, encara menys en els anys que vindran.

En l’entorn social, s’ha de reconèixer que, quan la humanitat es planteja grans 

reptes, és capaç d’avançar i resoldre’ls. Com a exemple es poden veure els re-

sultats dels Objectius del Mil·lenni de Nacions Unides, que van aconseguir en un 

període de 25 anys (1990-2015) que les persones que vivien en pobresa extrema 

al món passessin de 1.900 milions a 836 milions, un important progrés per a més 

de 1.000 milions d’habitants del planeta542. La continuïtat cap al futur d’aquests 

rellevants reptes de la humanitat està construïda sobre els Objectius de Desenvo-

lupament Sostenible (ODS), acordats el 25 de setembre de 2015 per més de 150 

caps d’Estat i de Govern en el marc de Nacions Unides, i que estableixen, entre 

d’altres, l’objectiu d’acabar amb la pobresa extrema l’any 2030543.

Els ODS també propugnen noves metes per al sector de l’energia: plantegen 

garantir l’accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns, i aug-

mentar la participació de les energies renovables i millorar l’eficiència energètica. 

542. S’entén per pobresa extrema la de les persones que disposen d’uns ingressos inferiors a 1,25 US$ per dia. Vegeu
Nacions Unides (2015), pàg. 4.

543. Vegeu www.un.org/sustainabledevelopment/ [consultat 15-04-2018].
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Però hi ha molts altres àmbits de millora necessària; s’ha d’avançar en salut, edu-

cació, igualtat de gènere, condicions de treball, reducció de les desigualtats, acció 

per al clima i eradicació de la fam al món, i així fins a 17 epígrafs diferents. Grans 

reptes, però amb una línia clara d’orientació i recerca de resultats.

Però l’evolució del món no es basa només en els grans objectius, també està 

format, i amb una importància creixent, pel tarannà dels ciutadans, l’evolució dels 

valors, la incertesa progressiva i la proliferació massiva d’Internet i de les xarxes 

socials.

En l’àmbit energètic, l’Agència Internacional de l’Energia planteja un marc de 

referència a llarg termini544, en el qual els vectors de desenvolupament passen 

pel ràpid desplegament i la reducció de costos de les tecnologies de les energies 

renovables. En el període 2010-2017, per exemple, els costos de l’energia solar fo-

tovoltaica van davallar un 70¤%, i els de l’eòlica, un 25¤%.

Un altre element del marc de referència energètic passarà per la progressiva 

electrificació de l’energia. En l’increment del consum final fins a 2040, un rellevant 

40¤% ja serà consum d’electricitat. Aquest element té dos components importants: 

d’una banda, la progressiva introducció de l’electricitat en els hàbits diaris dels 

ciutadans, amb l’avançament del procés de digitalització i la introducció de tecno-

logies smart, sempre basades en l’electricitat, i d’una altra, la possibilitat d’accés al 

consum d’electricitat d’amplis col·lectius de la població mundial, als quals encara 

no ha arribat aquest element de modernitat. Es calcula que, en el període 2012-

2017, van poder disposar d’electricitat uns 100 milions de persones addicionals 

l’any a tot el món, tot i que es preveu que el 2030 encara quedaran 675 milions de 

persones sense aquest servei, principalment a l’Àfrica subsahariana.

El gas natural, més net que la resta dels combustibles fòssils, té un camí de 

creixement assegurat fins al 2040 en la substitució de carbó i petroli, principal-

ment en països com la Xina o l’Índia, però també als Estats Units. Un nou horitzó 

per al gas natural apareix amb les exportacions de GNL des dels Estats Units, i la 

creació d’un decidit mercat mundial de gas assequible i segur a preus raonables. 

El comerç internacional de gas natural es preveu que passi de 706 bcm (2016) a 

1.230 bcm (2040) en 25 anys, un 59¤% en forma de GNL, i amb una prioritat de 

destinació cap a Àsia, on es dirigirà un 60¤% del total.

La tecnologia i els models de negoci també faran la seva aportació al canvi, 

amb la difusió del vehicle elèctric, potser més lenta del que s’esperava inicialment, 

544. IEA (2017), Executive Summary, pàg. 1-8.
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i del gas natural vehicular; així com amb la introducció del gas renovable545, el 

desenvolupament de noves bateries per als vehicles, però també per als habi-

tatges i, des d’una altra perspectiva, les smart grids. Un altre element l’aporten 

els conceptes d’autoproducció o generació distribuïda sobre el territori, a escala 

reduïda, però pròxima al consum i a les necessitats dels ciutadans. En tots aquests 

temes, serà de gran importància l’evolució dels sistemes reguladors i els marcs 

legals corresponents, així com la progressiva transformació digital de la societat.

El decidit impuls als escenaris de desenvolupament sostenible dinamitzarà 

l’activitat en els sectors de gas i electricitat i les energies renovables, elements 

necessaris en qualsevol política de lluita contra el canvi climàtic en els propers 20 

anys, i en els quals està ubicat el core business de Naturgy.

En els últims anys, i amb una tendència progressiva de cara al futur, les empre-

ses han hagut de fer esforços i avançar en els temes de responsabilitat social cor-

porativa (RSC), en els quals Naturgy sempre ha tingut un posicionament avançat. 

La societat serà progressivament més exigent en temes com la transparència, els 

valors, l’ètica, el bon govern, el compromís i conceptes similars, ajudant a confor-

mar els valors reputacionals de les empreses i la seva relació amb els stakeholders, 

els grups d’interès del seu entorn.

Al llarg d’aquest llibre s’han presentat, amb més o menys claredat, els perfils 

del personatge històric que és Naturgy. La trajectòria de l’empresa és el resultat 

del treball intens de molts equips de govern i de gestió; sense el seu esforç el llarg 

recorregut vital descrit no hauria estat possible. La capacitat de relació amb els 

diferents entorns també ha estat un element permanent: accionistes, empleats, 

clients, proveïdors. En definitiva, amb la societat en general, amb tot el seu vigor, 

la seva força i la seva energia vital.

Hem presentat l’opinió d’alguns gestors, com Josep Gil, el 1849, quan dema-

nava austeritat en les despeses: «Una de les principals i més fecundes causes dels 

beneficis és el sistema d’economies aplicat amb el major rigor a tots els objectes». 

O Ricard Margarit, que deia, el 1961, que durant el seu mandat havia mantingut 

«el caràcter industrial i independent de Catalana, sense mediatitzacions de cap 

classe». I, finalment, Pere Duran, recordant en la celebració dels 150 anys de la 

545. El gas renovable és una energia obtinguda a partir de residus (aigües residuals, residus orgànics tant urbans com 
rurals, agroalimentaris[...]) i que pot injectar-se directament a la infraestructura gasística ja existent, passant a formar 
part d’aquesta i que pot ser utilitzada pel consumidor, en qualsevol dels punts de connexió. Es tracta d’una solució 
ja implementada a Europa, on es comptabilitzen més de 18.000 plantes; Alemanya, Regne Unit, Suècia o Dinamarca 
són països referents en aquesta energia, en la qual Espanya té un indudable potencial.
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companyia que «el traç existencial més característic de la vida de la nostra compa-

nyia, com a personatge històric de la societat civil catalana, és que mai va ignorar 

les seves arrels ni en va abdicar, d’altra banda, fermament lligades a l’entorn social 

en què, des de la mateixa constitució, ha viscut en autèntica simbiosi». Elements, 

tots ells, d’una marcada personalitat històrica, amb infinitat de matisos.

Cal afegir dues observacions metodològiques. La història, com s’ha vist, arriba 

fins ara mateix, i aquí s’ha d’advertir que, evidentment, falten uns anys de madu-

ració dels esdeveniments i valoració dels fets en els contextos adequats per poder 

disposar d’una adequada perspectiva històrica dels darrers anys. Tot i aquesta 

circumstància, i demanant excuses per endavant, ha semblat més útil no oblidar 

els últims 30 o 40 anys en el treball, anys d’una gran importància en l’evolució, el 

canvi i el dimensionament de l’actual Naturgy.

En segon lloc, en relació amb la documentació i les fonts disponibles utilitza-

des, cal remarcar que, en la primera part del treball, hi ha una important utilització 

de fonts documentals i arxivístiques en molts casos inèdites, com són els llibres 

d’actes dels diferents òrgans de govern i de les assemblees generals d’accionistes. 

En l’última part la informació està més basada en informacions publicades, tant 

els fets rellevants dipositats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, com en 

memòries anuals i notes de premsa de la societat. Per als anys 1965 a 2013, hi ha 

una font addicional, que és la meva pròpia experiència durant el desenvolupament 

de la meva activitat professional durant 47 anys a la companyia, 27 anys dels quals 

en el Comitè de Direcció del grup, fet pel qual he intervingut en moltes de les ope-

racions descrites.

Per acabar, després de la presentació d’algunes de les línies que aniran con-

formant el futur, només queda desitjar a Naturgy que pugui seguir desenvolupant 

la seva activitat empresarial dins del context de canvis permanents que s’apropa, 

obtenint grans èxits i construint nous camins i noves etapes d’aquesta història. 

Mantenint, com sempre, les seves capacitats d’anticipació, adaptació i transforma-

ció de la realitat. Cal recordar, citant John L. Petersen, que: «The future doesn’t just 

happen, we make it happen».
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Apèndix 1. Naturgy. Capital social (1843-2017)

Any Milions de 
pessetes

Milers 
d’euros Any Milions de 

pessetes
Milers 

d’euros Any Milions de 
pessetes

Miles
euros

1843 1,5 9 1962 570 3.426 1978 5.163 31.031

1853 2,0 12 1964 660 3.967 1985 5.809 34.910

1855 2,3 14 1965 785 4.718 1986 6.535 39.274

1864 3,0 18 1966 985 5.920 1987 7.352 44.183

1875 3,8 23 1967 1.135 6.821 1988 8.894 53.452

1879 4,1 25 1969 1.335 8.024 1989 13.182 79.225

1906 12,4 75 1970 1.878 11.286 1990 15.818 95.070

1912 40 240 1971 2.007 12.064 1991 22.389 134.559

1915 60 361 1972 2.441 14.670 1997 74.629 448.529

1919 75 451 1973 2.832 17.023 2009 153.367 921.757

1946 200 1.202 1974 3.620 21.755 2011 165.000 991.672

1955 300 1.803 1975 3.779 22.712 2012 166.501 1.000.689

1959 450 2.705 1976 4.295 25.812

1960 470 2.825 1977 4.303 25.859

Font: Memòries i actes de les assemblees d’accionistes de la societat.

Apèndix 2. Naturgy. Accionistes (1991-2018)

Accionista 31/12/1991 31/12/2013 31/12/2016 18/05/2018

Grup “la Caixa” 25¤% 34,6¤% 24,4¤% 24,4¤%

Grup Repsol 30¤% 30,0¤% 20,1¤% —

Instit. Nacional Hidrocarburos 14¤% — — —

GIP III Canary 1 S.à.r.l. — — 20,0¤% 20,0¤%

Rioja Bidco Shareholdings SLU — — — 20,1¤%

Sonatrach — 4,0¤% 4,0¤% 4,0¤%

Altres accionistes 31¤% 31,4¤% 31,5¤% 31,5¤%

Font: Memòries de la societat i fets rellevants CNMV. 
Notes: La informació de 2018 correspon a la situació després d’executar-se l’operació entre Repsol i Rioja Bidco.
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Apèndix 3. Naturgy. Clients o punts de subministrament i empleats (1923-2017)

Any
Clients o punts de subministrament

Empleats
(nombre)Gas

(milers)
Electricitat

(milers)
Total

(milers)

1923 111

1930 154

1940 195

1950 200

1960 236

1961 245 2.331

1970 416 1.750

1980 646 1.580

1990 1.106 2.352

1991 1.810 3.070

2000 6.991 6.647

2008 11.492 6.842

2009 11.790 9.136 20.926 19.346

2010 11.361 9.436 20.797 18.778

2015 13.171 10.622 23.793 19.939

2017 10.491 7.415 17.906 15.375

Font: Falgueras (1969), pàg. 165-177; Memòries de la societat i presentació de resultats 2017. 
Notes: Clients. 1923, correspon als clients de Barcelona ciutat. 1930-1960, incorpora addicionalment els subministrats 
des de les fàbriques de Badalona, Premià de Mar, Sabadell i Terrassa. 1961-1990, agrega addicionalment els clients de 
Sevilla. 1991, fusió amb Gas Madrid. A partir de 2009, en lloc de clients són punts de subministrament, incorporant la 
fusió amb Unión Fenosa.; Empleats. Correspon al nombre d’empleats a 31-12, menys el 2000, que és la plantilla mitjana 
de l’any. La dada de 2017 no inclou el nombre d’empleats en els negocis classificats com a operacions interrompudes 
(1.396 persones).
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Apèndix 4. Espanya. Estadístiques sector gas natural (1985-2017)

Any

Municipis 
amb gas 
natural

Punts 
subminis-
trament

Xarxes 
de trans-
port i dis-
tribució

Demanda de gas natural

Domèstic-
comercial Industrial Centrals 

elèctriques
Usos no 

energètics
Demanda 

total

(nº) (miles) (km) (GWh) (GWh) (GWh) (GWh) (GWh)

1985 159 1.513 8.932 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d

1990 360 1.940 13.965 10.771 44.166 2.254 4.835 62.026

1995 544 2.776 21.162 18.101 69.381 879 6.196 94.557

2000 948 4.203 37.022 34.755 144.994 10.379 6.131 196.258

2005 1.204 6.041 55.295 56.425 202.278 111.320 6.199 376.221

2010 1.497 7.196 74.273 64.328 194.089 135.625 6.131 400.174

2015 1.688 7.618 83.830 51.774 196.503 61.238 5.283 314.798

2017 1.759 7.809 87.070 53.360 217.720 75.682 4.144 350.907

Font: Sedigas, Informes anuals. 
Notes: En les xifres de demanda de gas natural en els primers anys existeixen xifres molt petites de gas manufacturat i, 
posteriorment, d’aire propanat.

Apèndix 5. Naturgy. Informació econòmica i borsària (1949-1990)

Any
Import net

xifra negocis
(MPTA)

Ebitda o resultat 
brut explotació

(MPTA)

Benefici net 
atribuïble
(MPTA)

Capitalització 
borsària
(MPTA)

1949 11

1950 17

1960 53

1961 50

1962 389 40 58

1970 1.261 623 166

1980 18.991 3.291 626 2.685

1990 56.049 15.263 6.986 133.138

Font: Memòries de la societat. 
Notes: El 1977 es van publicar els primers comptes auditats. Fins al 1986 són les dades de la societat matriu i, a partir 
de 1987, són dades consolidades.
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Apèndix 6. Naturgy. Informació econòmica, financera i borsària (1990-2017)

Any
Import net

xifra negocis
(MEUR)

Ebitda o 
resultat brut 
explotació

(MEUR)

Benefici net 
atribuïble
(MEUR)

Inversions 
netes

(MEUR)

Deute 
financer net

(MEUR)

Capitalització 
borsària
(MEUR)

1990 337 92 42 87 38 800

1991 517 147 63 132 67 1.379

1992 605 183 74 184 85 1.321

1993 933 301 88 235 200 1.906

1994 1.281 408 143 751 876 2.539

1995 1.743 571 215 634 1.047 4.239

1996 2.003 672 291 873 1.442 6.773

1997 2.575 794 304 842 2.053 7.087

1998 2.683 907 351 831 2.105 13.860

1999 3.170 1.140 426 1.028 2.651 10.241

2000 4.892 1.360 497 1.726 3.665 8.687

2001 5.531 1.484 571 1.012 3.677 8.373

2002 5.268 1.366 806 1.067 1.627 8.091

2003 5.628 1.202 568 1.361 1.869 8.306

2004 6.266 1.335 642 1.504 2.650 10.191

2005 8.527 1.519 749 1.484 3.615 10.594

2006 10.348 1.912 855 1.163 3.071 13.429

2007 10.093 2.277 959 2.323 3.689 17.920

2008 13.544 2.564 1.057 3.697 4.913 8.638

2009 14.873 3.923 1.195 15.243 20.916 13.905

2010 19.630 4.477 1.201 1.553 19.102 10.591

2011 21.076 4.645 1.325 1.514 17.294 13.155

2012 24.904 5.080 1.441 1.386 15.995 13.589

2013 24.969 5.085 1.445 1.636 14.641 18.708

2014 24.742 4.853 1.462 4.389 16.942 20.824

2015 26.015 5.264 1.502 2.082 15.648 18.828

2016 23.184 4.970 1.347 2.225 15.423 17.922

2017 23.306 3.915 1.360 1.597 15.154 19.263

Font: Memòries de la societat i presentació de resultats 2017. 
Notes: 1991 Fusió Catalana de Gas amb Gas Madrid; 2009 Fusió de Gas Natural SDG amb Unión Fenosa; 2014 
Adquisició CGE (Xile). Fins a 2003 es van aplicar les normes comptables espanyoles; a partir de 2004 les NIIF. Les 
comparacions interanuals poden presentar diferències rellevants per canvis en el perímetre de consolidació del grup.
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Apèndix 7. Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Presidents Junta Directiva 
(1843-1906)

Període Nom

1843-1844 Fèlix Ribas

1845-1846 Ramon Adzerias

1847-1864 Fèlix Ribas

1864-1870 Marià Franquesa

1870-1870 Martí Masferrer Roig

1870-1876 Joaquim Vehils i Catà de la Torre

1876-1877 Joan Roig Sala

1877-1877 Magí Soler Casañas

1877-1890 Melcior Ferrer

1890-1894 Ildefons Par

1894-1895 Sever Figarola

1895-1906 Álvaro M.ª Camín López

Apèndix 8. Naturgy. Presidents Consell d’Administració (1906-2018)

Període Nom

1906-1919 Álvaro M.ª Camín López

1919-1922 Joan Desvalls i Amat, marquès d’Alfarràs

1922-1945 Eusebi Bertrand i Serra

1945-1965 Joan Bertrand Mata

1965-1984 Pere Duran Farell

1984-1991 Pere Grau Hoyos

1991-1997 Pere Duran Farell

1997-2004 Antoni Brufau Niubó

2004-2016 Salvador Gabarró Serra

2016-2018 Isidre Fainé Casas

2018- Francisco Reynés Massanet

Nota: Naturgy jurídicament ha tingut diferents denominacions al llarg de la història: Societat Catalana per a 
l’Enllumenat per Gas (1843-1912), Catalana de Gas i Electricitat (1912-1987), Catalana de Gas (1987-1992), Gas Natural 
SDG (1992-2018) i Naturgy Energy Group en l’actualitat.
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Apèndix 9. Naturgy. Primers executius (1843-2018)

Nom Denominació i període

Josep Gil Serra Administrador (1843-1845)

Josep Farran Administrador (1845-1849)

Josep Gil Serra Director (1849-1877)

Josep Mansana Dordán Administrador general (1877-1892)

Josep Mansana Terrés
Administrador general (1892-1906), 
Conseller director gerent (1906-1934)

Ricard Margarit Calvet
Director gerent (1934-1945), 
Conseller director gerent (1945-1961)

Pere Duran Farell Conseller delegat (1961-1965)

Lluís Marquet Torrents Director general (1965-1967)

Josep Arbós Batista Director general (1967-1972)

Pere Grau Hoyos Director general (1972-1977)

Joan Romagosa Petit Director general (1977-1984)

(1984-1991) Josep M. Batalla Catà, José Manuel Manzanedo 
Díaz, Joaquim Maluquer Sostres, Joan Romagosa Petit
(1984-1989) Francesc Badia Vidal, Pere-A. Fàbregas Vidal
(1985-1989) Josep Musté García, Miquel Ribas Pujol 

Consellers executius (1984-1991)

Antonio Téllez de Peralta Conseller delegat (1991-1993)

Joan Badosa Pagés Conseller delegat (1993-1996)

Guzmán Solana Gómez Conseller delegat (1996-1999)

José Luis López de Silanes Conseller delegat (1999-2003)

Enrique Locutura Rupérez Conseller delegat (2003-2005)

Rafael Villaseca Marco Conseller delegat (2005-2018)

Francisco Reynés Massanet President executiu (2018-_____)
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Apèndix 10. Unitats energètiques

Factors de conversió Kcal BTU te Therm kWh

Kilocaloria 1 3,967 10-3 3,967¤x¤10-5 1.163¤x¤10-6

British Thermal Unit 0,252 1 0,252¤x¤10-3 10-5 293,1¤x¤10-6

Tèrmia (te) 1.000 3.967 1 3.967¤x¤10-5 1,163

Therm 25.200 100.000 25,2 1 29,3

Quilovat-hora 860 3.412,14 0,860 3.412¤x¤10-5 1

Apèndix 11. Unitats monetàries

Factors de conversió Duro Pesseta Ral Maravedí Euro

Duro 1 5 20 680 0,03

Pesseta 0,20 1 4 136 0,006

Ral de billó 0,05 0,25 1 34 0,0015

Maravedís 0,14¤x¤10-2 0,73¤x¤10-2 0,0294 1 0,44¤x¤10-4

Euro 33,3 166,386 666 22.628 1
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