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L’ESQUITX

El Dr.Josep Esteve i
el nostre m6n d’ahir
Recordo com si fos ahir ladarrera conversa que vaigtenir

amb el Dr.Josep Esteve. D’aix6 ja fa mks de deu anys.
Un dia em va trucar perqub estava preocupat pel pro-

jecte de la nova variant de La Bisbal d’Empordk En aquella
~poca, quan ala Generalitat governava un president i els con-
sellers feien de consellers, hi havia dos projectes per fer una
variant que evitks els embussos que es produ’ien a la tempora-
da d’estiu a la meva poblaci6 d’origer~ La finca familiar de la
familia Esteve ks a Fonteta, tocant les Gavarres, i a ell li
amo’/nava que la variant passks a tocar de casa seva. Em va en-
senyar els pl~tnols i em va donar informaci6. E1 vaig escoltar
molta estona, i tambk escoltava altres persones que tampoc
volien que la variant passks pel cant6 mar, darrera de Cor~k
La meva opini6 era sempre la mateix~ contrkria a qualsevol
fipus de variant. Per un mes i mig d’fls cada any, no feia falta
destruir el territori, comes volia fer. No es pot omplir tot de ci-
ment. Em va sobtar que, quan va ser nomenat president de la
Generalitat, Armr Mas (abans de comen~ar a enfonsar Cata-
lunya), em va preguntar qu~ pensava d’aquell projecte de va-
riant ivaigrespondre-li elmateix: no fa falt~

Ens ha deixat el Dr.Esteve i, gr~cies, no ha vist cap variant
que puguks deprimir-lo darrera casa sev~. En Josep Esteve
forma part d’aquell m6n d’ahir (citant el llibre de l’autor Stefan

Zweig) i de grans home-

Les arrels dels
Laboratoris Esteve
es poden trobar a la
Plana de I’Om de
Manresa

nots, com deia Josep Pla.
Encara passo molt sovint
davant de la primera
farm~cia de la seva famflia a
Manresa, a la Plana de l’Om,
cantonada amb el el carrer
del Born. Fauna setmana,

un bon amic em va dir que precisament a la capital del Bages,
va estar parlant arab un dels seus fills, ]’Antoni Esteve, per fer
un projecte, sempre pensant amb la vessant social. La seva
amabilitat, com la del seu germ~, l’Albert, sempre ha estat un
exemple per l’empresa familiar catalana. No ks thcil entendre
les dificultats perintentar comunicar des de laprivacitat d’una
empresa que no cofitz~

E1 cas Esteve no ks aillat. Recordo una visita que vaig fer fa
poc temps a la seu de Laboratoris Uriach convidat per Joa-
quin Uriach. Corn al primer dia, allh hi era el seu pare, el
Dr.Joan Uriach, conversador i animal O la conversa sobre
empresa i actualitat que vaig comparfir amb en Jorge Gallar-
do, d’Almirall, en un acte organitzat per l’empresari Josep
Bou, candidat ara a alcalde de Barcelona. Sempre agrairk a
l’advocat hist6ric dels laboratoris, en Agusti Jaus~s, no nomks
que intentks ensenyar-me a pescar en mosca, sino que em pre-
sentks a Antoni Vila Casas, un dels altres prohoms catalans
que tant esth fent per la culmra i la filantropia d’aquest pals.

En moments complicats de la hist6ria de Cataltmya per cul-
pa de politics ineptes, il.luminats i cretins, sempre ens podem
consolar pensant en les fortaleses de la societat, capa~ de re-
trobar-se i recfificar. Mirar l’exemple d’empresaris corn el
Dr.Esteve i la seva generaci6 serveix per mirar el futur amb
optimisme. La hist6ria import~
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