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L creixement de la industria alimentaria catalana en la segona meitat
d'aquest segle que ara c/ou es ben pales. Ho podriem demostrar amb
unes quantes grafiques agafant diferents parametres, pero ens esti-
mem mes fer-ho amb una historia: la historia d'una empresa catalana
nascuda en els dificils anys de la postguerra, la nostra i la de mes enlla.
De la ma dels seus fundadors, Iluitant i no defallint davant l'adversitat
(que tambe va haver n'hi i no poca), va anar creixent mes i mes. Noves

generations es van incorporar, nous temps, nous reptes, pero I'empresa segueix
creixent. Aquesta historia no es altra que la de Nutrexpa, i la coneixerem de prime-
ra ma per un dels seus forjadors, un continuador de la nissaga, el Sr. Josep Maria
Ventura.

Ell es doctor en Farmacia. Durant un

temps va ser professor de la catedra de bio-

quimica d'aquesta Facultat. Es membre de

diferents societats cientifiques: Associacio

Catalana de Ciencies de I'Alimentacio (AC-

CA), de la qual es membre fundador, Socie-

dad Farmaceutica del Mediterraneo Latino,

Asociacion Espanola de Farmaceuticos de la

Industria (AEFI), Asociacion Europea de De-

recho Alimentario (AEDA), Sociedad Espa-

nola de Nutrition (SEN), Sociedad Espanola

de Microbiologia (SEM) i Asociacion Espa-

nola del Control de Calidad. Vocal National

d'Alimentacio des del 1982 al 1985 del Con-

sejo General de Colegios Farmaceuticos de
Espana. Recentment ha estat elegit membre

de la Reial Academia de Farmacia de Cata-
lunya. Ha participat en nombrosos congres-

sos, conferencies, cursos i reunions cientifi-

ques. Pero on s'ha «deixat la pelf' es a Nu-

trexpa.

AP: Quan parlem de Nutrexpa, de que
estem parlant? Ens ho pots explicar en qua-
tre paraules acompanyades de quatre nu-
meros?

JMV: Nutrexpa ha crescut en dues direc-
tions complementaries: diversificant-se en
('interior i obrint nous mercats a ('exterior.

Com a consequencia, en aquests mo-
ments, I'empresa Nutrexpa s'ha convertit en
el Grup Nutrexpa que

reuneix a totes aque-

Iles empreses que, al

Ilarg del temps, s'han

anat incorporant amb

I'objectiu d'aconse-

guir una amplia diver-

sificacio de productes

que cobreixen les ne-

cessitate alimentaries

des dels nadons fins

als jubilats.

Aixb suposa dintre

de I'Estat espanyol, un

total de vuit grans

centres de produccio

situats a Parets, Sant

Boi, Riudarenes, Pam-

plona, Palencia, Man-

Ileu, Artes i molt re-

centment al Verger

El Grup Nutrexpa
reuneix totes

aquelles empreses
que, al llarg del

temps, s'hi han anat
incorporant
amb l'objectiu

d'aconseguir una
amplia diversificacio
de productes que

cobreixen les
necessitats

alimentaries des
dels nadons fins

a/s jubilats.
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(Alacant) amb la compra de <<Productos Or-

tiz. El terme mig d'empleats es de 1.530

persones.
Si mirem el mercat internacional veurem

els nostres productes, habitualment, a mes

de quaranta pa"isos, i ja tenim fabrica a

Equador, Xile, Polonia i Xina.
La facturacio global de I'any 1996 va ser

de mes de cinquanta mil milions de pessetes.

AP: Ara, a I'estil de les millors pel-licules

fem un flash-back. Com va comencar, amb

perdo, aquest monstre?

JMV: Mira, ens hem de situar a la decada

dels quaranta, ja saps, postguerra espanyo-

la, tancats a Europa on tambe tenen els seus

problemes, necessitavem de tot pero no te-

niem de res. Es, en aquestes circumstancies,

quan I'empresa recent fundada comenca a

investigar sobre I'elaboracio de productes

alimentaris que poguessin omplir les man-

cances nutricionals de la dieta espanyola
d'aquells anys: pastilletes de bullabessa per

fer el brou a base de farines i peix fresc des-

secat, Ilevat per endolcir una mica la vida

amb rebosteria casolana, flam en pols amb

l'ou i el sucre incorporats, etc. No es pot en-

cara parlar d'industria propiament dita;
I'elaboracio era gairebe artesanal.

AP: De Cola -Cao encara res?

una

JMV: No, pero ben aviat. La fita era
aconseguir un soluble de cacao que marques

diferencies amb els que hi havia al mercat,
tant pel seu sabor com per les seves qualitats
nutritives. Gener de 1946, una data histori-

ca, Burt al mercat el famos Cola-Cao; ja ha

fet els cinquanta anys i segueix sent el nos-
tre «buque insignia)>.

AP: Aixi, entre to i jo, em pots dir el se-

cret d'aquest exit?

JMV: En principi la seva qualitat, pero
bona part de ('exit va ser gracies al mar-

queting. Aquesta paraula no existia alesho-

El gener de 1946,
una data historica,
surt al mercat el

famos Cola-Cao; ja
ha fet els cinquanta
anys i segueix sent
el nostre «buque

insignia".

res, pero el concepte
si. Va ser un amic de la
familia qui va suggerir
fer anuncis per la ra-
dio. En aquells temps
d'austeritat la radio
era gairebe I'unic es-
barjo dels espanyols.

Els resultats no van
ser imminents, passa-
ven les setmanes i les
comandes no es veien

per enlloc. Quan ja anavem a replantejar

I'estrategia va arribar la primera comanda

important; mes anuncis, comandes de tot Es-

panya. Esta clar que el poder de la radio com

a mitja de publicitat era immens. Amb la

lenta pero evident recuperacio economica

del pals la radio entra a totes les liars, i amb

ella el Cola-Cao.
L'estrategia ha donat resultats, es questio

d'explotar-la. S'inicia el patrocini de les ra-

dionovel-les, mes conegudes per serials, i

que tantes Ilagrimes han fet vessar. Yo soy

aquel negrito, una canto de discutible valor

musical, pero sens dubte d'un gran impacte

(que era del que es tractava), precedeix dia

rere dia el capitol corresponent a I'hora de

maxima audiencia.
Les comandes creixen de tal manera que

no podem donar I'abast tot i treballar les

vint-i-quatre hores del dia. El 1957 comprem

uns terrenys al carrer Lepanto i es construeix

una segona fabrica de Cola-Cao.

AP: Pero Nutrexpa es mes coses?

JMV: Si , i tant ! No he parlat encara de la

mel San Francisco, registrada el 1942, va ser

el primer producte que es va introduir al
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mercat amb exit. Aqui la nostra tasca es no-
mes de seleccio i envasament del producte,
no hi ha cap proces industrial.

Una altra fita important es la compra
d'Ordesa el 1971, una firma dedicada a la fa-
bricacio d'aliments infantils i productes
dietetics, un camp nou i competitiu, un nou
repte que ens motiva.

La decada dels vuitanta es la de la diversi-
ficacio de Nutrexpa en altres camps del sec-
tor alimentari, el 1981 entrem a Dulces Un-
zue, de Pamplona, on es fabriquen, entre al-
tres coses, els caramels de cafe amb Ilet La
Cafetera i els famosos Pez amb aquell estoig
dosificador que tanta acceptacio va tenir.

Un altre camp en que tambe varem en-
trar va ser el dels pastissets. El pa amb xoco-
lata que durant tants anys era el berenar de

tots els nens i nenes
del pals, va donar pas
a tota aquesta gama
de pastissets que te-
nien i tenen el seu
nom propi: Milano,
Bulgaro, Tiruliru, Pas-
telito...

Pero no tot es dole,
el 1988 entrem en el
camp dels productes

La decada dels
vuitanta es la de
la diversificacio
de Nutrexpa en
altres camps del
sector alimentari.

derivats del porc amb la compra de La Piara.
La seva linia de pates es una de les mes co-
negudes i la seva quota de mercat es molt
alta.

L'any 1996 s'amplia la gamma de produc-
tes amb la compra de Productos Ortiz, que
ens obre les portes al mon del pa.

AP: Francament, estic enfitat, hem co-
mencat amb la bullabessa, hem seguit amb
el Cola-Cao per passar tot seguit a la mel, les
farinetes, els caramels, els pastissets i aca-
bem amb els pates amb torrades.

El peix gran es menja el peix petit. El se-
cret per sobreviure es creixer i creixer, o be
un peix petit (una industria petita, familiar)

92 TECH

pot sobreviure en aquest mar (la industria
alimentaria)?

JMV: Tota empresa es com un esser viu

que no ve al mon amb la seva mida mes

gran. Creixer es fonamental per a tota em-
presa. El secret es creixer harmonicament,
prenent el temps que calgui i tenint una for-

ta voluntat de ser alga sense estirar, tal com

diu la dita catalana, mes el bra4 que la mani-

ga. Aixo la fa forta dins el context empresa-
rial i, com a consequencia, ser respectada.

AP: Nutrexpa ha demostrat que sap evo-
lucionar ho ha fet fins ara. Sense anar gaire
(luny, nomes cinquanta anys mes, que pas-
sari en els propers cinquanta anys? Quins
canvis hi haura a la industria alimentaria?

JMV: Si en algun moment de la historia
ha estat dificil preveure el futur es en
aquests temps, on la dinamica dels canvis es
tan accelerada que molt poques coses es
mantenen inalterables en tots els seus com-
ponents mes enlla de deu anys. Contestant,
pero, a la pregunta, es evident que, a part
de la cada vegada mes amplia proposta de
productes alternatius, la industria alimenta-
ria haura d'adaptar-se a les necessitate d'una
poblacio composta per unitats familiars ca-
da vegada mes petites i on els estris de la
cuina classica poden ser cosec de museu.

AP: Al seu dia una can46, un serial i un
bon producte (aixo tambe) va ser suficient
per triomfar. Avui en dia suposo que cal
tambe un R+D, unes ISO 9000 o 14000, mar-
queting, xarxa de distribucio i mil coses mes.
Amb tot vull fer-te una pregunta de part de
molts joves Ilicenciats que no troben la pri-
mera feina i se'ls ofereix l'alternativa de cre-
ar la seva propia empresa. Es posible repetir
aquella historia o una de semblant en els
temps actuals? Els pots donar algun petit
consell que els ajudi a arrencar?

JMV: Crec que a la
teva ((formula)) de ('e-
xit hi manta el mes es-
sencial: les persones.

Sempre existiran
circumstancies i ele-
ments que utilitzats
per gent amb esperit i
visio produiran grans

exits. Nomes cal que
donem un cop d'ull a
la historia mes prope-
ra de la informatica

per constatar-ho.

El secret es creixer
harmonicament,
prenent el temps
que calgui i tenint
una forta voluntat
de ser alga, sense
estirar, tai com diu
la dita catalana,
mes el bra4 que

la maniga.



Cal, doncs, estar ben preparat, amatent a

les oportunitats que d'una manera o altra es

presenten a la vida i confiar en les propies

forces.
Mes enlla no puc dir res mes ja que no

existeix cap sistema infallible.

AP: Podem deixar una petita part al fac-

tor sort o creus que aquesta s 'ha de buscar i

Si en algun
moment de la

historia ha estat
dificil preveure el
futur es en aquests

temps, on la
dinamica dels
canvis es tan

accelerada que
molt poques coses

es mantenen
inalterables en
tots els seus

components mes
enlla de deu anys.

indefectiblement arri-
ba?

JMV: La sort pot

arribar o es pot buscar,

pero en qualsevol cas

el que es dificil es sa-

ber-la aprofitar i aixd

no s'aconsegueix si no

es amb molta empen-

ta i treball.

AP: Un empresari

avui en dia pot tenir

temps per a la vida

privada? Es conve-

nient o mes aviat es

un contratemps?

JMV: Moltes vega-

des la vida privada i

empresarial es confonen i es barregen. Es di-

ficil saber clue es l'una o I'altra quan es «viu»

I'empresa. Per exemple, a mi que m'encanta

viatjar, no ho puc fer tant corn voldria, pero

en canvi aprofito els desplacaments que faig

per feina per enriquir els rneus coneixe-

ments culturals ally on vaig. No es estrany

veure'm a primera hora del coati (abans de

comencar les reunions o tasques que m'han

dut a on sigui) passejant per la ciutat i visi-

tant les esglesies o catedrals que acostumen

a ser bastant matineres.

AP: Parlem, pero, una mica d'aquesta vi-

da privada, quines son les teves aficions?

JMV: A part de
viatjar corn ja he dit,

soc un gran afeccionat

a la filatelia. Aqui tor-

no a reunir les dues

coses ja que tinc possi-

blement una de les

millors col-leccions de

segells que fan re-
ferencia al cacau.

Sempre existiran
circumstancies
i elements que,

utilitzats per gent
amb esperit i visit,

produiran
grans exits.

Tambe m'agrada la
musica classica, soc wagneria empedre'it, i

procuro practicar algun esport corn la nata-
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do o I'esqui. Finalment, una de les meves
afeccions es I'excursionisme, pero malaura-
dament el practico molt poc.

Be, no volem prendre-li mes temps d'a-
questa vida privada perque de bon segur
que el temps que ens ha dedicat no el traura
del temps del treball, aquest es sagrat si es
vol aixecar i mantenir una empresa com Nu-
trexpa. Agraim la seva amabilitat i sense po-
der-ho evitar marxem taral-larejar una
can46, una vella canto que ens porta records
de la nostra infantesa. Quan surto per la

porta faig una rapida sintesi de l'agradable
entrevista i automaticament canvio el fons
musical; al meu cap venen les notes de la ca-
valcada de les valquiries, sens dubte influen-
ciat per les preferencies musicals del Sr. Ven-
tura, pero tanmateix una musica mes adient
com a te/o de fons per a la historia de Nu-
trexpa, i la meva imaginacio em porta fins al
Palau de la Musica Catalana on veig als for-
jadors d'aquesta empresa cavalcant dalt d'a-
quells cavalls de la part dreta de /'escenari.
Homes aixi creen riquesa i ocupacio, homes
aixi necessita el pals.
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