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Els senyors Esteve dels quals 
parlaré són, si no ben bé l’al-
tra cara de la moneda del bo-

tiguer de Santiago Rusiñol, sí una 
versió més culta i il·lustrada, més 
ambiciosa intel·lectualment. En 
aquests senyors Esteve no hi ha 
l’oposició generacional entre el 
pare petitburgès i el fill artista, si-
nó la continuïtat familiar a remolc 
d’un esperit científic i emprene-
dor. Parlo de la nissaga dels Este-
ve farmacèutics, avui amos de la 
multinacional Esteve. I parlo en 
concret de la de Josep Esteve i Se-
guí (1874-1927), biografiat per Ge-
nís Sinca a Aquells homes amb bar-
ba (Duxlem). 

El despertar del catalanisme cí-
vic de Manresa a inicis del segle 
XX no s’explica sense aquest per-
sonatge. La seva rebotiga de la far-
màcia de la Plana de l’Om, al cor de 
la ciutat, no només va fer-se famo-
sa per les pólvores Esteve, que tot 
ho curaven –vaja, sobretot el mal 
de cap i el mal de panxa–, sinó tam-
bé per les reunions d’una colla 
d’home barbuts que van impulsar 
la vida cultural i associativa de la 
ciutat: en pocs anys van fundar el 
Foment de la Sardana (1903), el 
Centre Excursionista del Bages 
(1905), l’Orfeó Manresà (1905) o 
l’Esbart de Dansaires (1908). Cal 
no oblidar que a la ciutat s’havien 
redactat les famoses Bases de 
Manresa (1892). Entre aquells 
barbuts amics de Josep Esteve hi 
havia, per exemple, un tal Joa-
quim Amat, pare de l’escriptor Jo-

aquim Amat-Piniella, famós per la 
crònica dels camps nazis K.L. 
Reich. 

Pròxim primer a la Lliga i des-
prés al Centre Nacionalista Repu-
blicà, Josep Esteve va ser el pri-
mer president tant del Centre Ex-
cursionista com de l’Orfeó, a més 
de bibliotecari del Casino. La seva 
dèria paremiològica (recerca de 
refranys populars) el va convertir 

en col·laborador de mossèn Alco-
ver i va acabar confegint un catà-
leg de 1.595 refranys i dites de la 
comarca. 

Josep Esteve no és, però, el pa-
triarca de la nissaga de farmacèu-
tics. Va heretar el negoci de l’oncle 
Tomàs Esteve i Pla, que no havia 
tingut descendents masculins. 
L’avi d’aquest, Tomàs Esteve i Ga-
banyach, fill de pagesos, havia 
après l’ofici amb un apotecari de 
Puigcerdà que li va pagar els estu-
dis a Barcelona, i havia baixat de la 
Cerdanya a Manresa el 1787 per 
fer-se càrrec de la farmàcia de 
l’Hospital de Sant Andreu dels Po-
bres Malalts. El seu fill, Tomàs Es-
teve i Florença, va fundar el 1824 
la farmàcia que encara existeix al 
mateix lloc. A la seva mort, el 1850, 
va agafar-ne les regnes primer un 
germà i després Tomàs Esteve i 
Pla. I a partir d’aquí ve el nostre 
home, que va donar un gran im-
puls a l’establiment, creant nous 
productes i dissenys, i que un any 
abans de morir el va remodelar de 
dalt a baix a l’estil modernista de 
la mà de Josep Firmat, autor tam-
bé del Teatre Kursal. 

El fill únic del Josep, Antoni Es-
teve, és qui va fer el segon gran salt 
del negoci familiar, quan va fun-
dar el 1936 els Laboratoris del Dr. 
Esteve, avui amb 2.800 empleats, 
implantació internacional i enca-
ra regit per fills seus. L’esperit de 
servei, d’innovació i el catalanis-
me d’aquella rebotiga no ha deixat 
de donar fruits.✒
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Si mires al DIEC què vol 
dir ‘mitòman’, no t’enervis

Fa uns dies un amic va escriure 
al Facebook “No sóc mitòman 
però admiro molt...”, i algú, 

de seguida i amb la millor intenció, 
li va fer saber que mitòman no volia 
dir el que ell creia que volia dir. Les 
correccions d’aquest estil parteixen 
de tres malentesos: 1) creure que el 
sentit d’una paraula no canvia amb 
el temps, 2) creure que els diccio-
naris estan al dia i 3) creure que és 
l’ús el que ha de seguir els dicciona-
ris i no pas els diccionaris els que 
han de seguir l’ús.  

Que les paraules canvien de 
sentit és tan evident que no cal ni 
demostrar-ho. Però sí que val la 
pena reiterar que fins i tot els mi-
llors diccionaris en línia poden es-
tar –és lògic que estiguin– una mi-
ca desfasats respecte a l’ús actu-
al. Per què? Perquè un diccionari 

aspira a l’estabilitat mentre que 
l’ús –en una llengua viva– s’esfor-
ça a recrear, estirar i esprémer 
una paraula per treure’n tot el suc. 

És cert que sovint un nou sentit, 
avalat per un ús massiu, triga mas-
sa a entrar al diccionari, però que 
trigui un temps és del tot aconse-
llable, perquè l’ús és massa vel·le-
ïtós per al seriós diccionari, sobre-
tot si és normatiu i no d’ús.  

Quan el febrer del 2013 el DIEC 
va afegir a enervar-se el sentit que 
ja tenia per a la immensa majoria 

de parlants –quan la seva prime-
ra accepció va passar de perdre el 
nervi a la quasi antònima posar-se 
nerviós–, no és que el verb se’ns 
transvestís de la nit al dia sinó que 
el DIEC va admetre per fi el que ja 
volia dir des de feia més d’un se-
gle, el sentit que ja li donava Josep 
Pla el 1925: “No podia dormir. El 
tic-tac del rellotge m’enervava”. 

És mitòman qui pateix mitoma-
nia, i avui la mitomania, segons el 
DIEC, és la “tendència malaltissa 
a inventar mites o històries fan-
tàstiques”, però demà (o d’aquí 
uns anys) també serà la “tendèn-
cia a mitificar o admirar exagera-
dament persones o coses”. I la mi-
llor prova és que aquest ja és el 
seu primer sentit al Diccionari 
normatiu valencià, que va gairebé 
sempre un pas endavant.✒
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UN TAST  
DE CATALÀ

HI HA PARAULES QUE 
NO VOLEN DIR EL QUE 
DIU EL DICCIONARI SINÓ 
EL QUE ELS PARLANTS 
CREUEN QUE VOLEN DIR 

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Algú com tu 
XXAVIER BOSCH 
Planeta 
350 pàgines i 21,50 €          1/13 

 
[ 2 ] El món blau 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 
216 pàgines i 15,95 €             2/9 

 
[ 3 ] Mariona 
PILAR RAHOLA 
RBA-La Magrana 
288 pàgines i 18 €                 -/31 

 
[ 4 ] Un any i mig 
SÍLVIA SOLER 
Columna 
352 pàgines i 20,50 €         3/14 

 
[ 5 ] El domador de lleons 
CAMILLA LÄCKBERG 
Amsterdam 
400 pàgines i 19,90 €             -/2

[ 1 ] És l’hora dels adéus? 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 
224 pàgines i 16,90 €          1/37 

 
[ 2 ] Les ulleres de la...  
RAFAEL SANTANDREU 
Rosa dels Vents 
320 pàgines i 15,90 €           -/61 

 
[ 3 ] Una nena catalana... 
MERCÈ SANZ CASTELLS 
Claret 
120 pàgines i 12,50 €             -/4 

 
[ 4 ] El llarg procés 
JORDI AMAT 
Tusquets 
384 pàgines i 20 €                  5/6 

 
[ 5 ] Desclassificat: 9-N 
VICENT PARTAL 
RBA-La Magrana 
144 pàgines i 11,99 €              -/9

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La Templanza 
MMARÍA DUEÑAS 
Planeta 
530 pàgines i 21,90 €            1/8 

 
[ 2 ] El domador de leones 
CAMILLA LÄCKBERG 
Maeva 
400 pàgines i 20 €                  -/2 

 
[ 3 ] Blitz 
DAVID TRUEBA 
Anagrama 
168 pàgines i 16,90 €           7/17 

 
[ 4 ] El mundo azul 
ALBERT ESPINOSA 
Plaza & Janés 
208 pàgines i 15,90 €            2/9 

 
[ 5 ] Sumisión 
MICHEL HOUELLEBECQ 
Anagrama 
288 pàgines i 19,90 €            3/3

[ 1 ] Lo difícil es... 
IÑAKI REKARTE 
Península 
384 pàgines i 18,90 €             -/2 

 
[ 2 ] De lo peor, lo mejor 
AURONPLAY 
Martínez Roca 
160 pàgines i 9,95 €             2/11 

 
[ 3 ] Final de partida 
ANA ROMERO 
La Esfera de los Libros 
352 pàgines i 22,90 €            1/4 

 
[ 4] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 
224 pàgines i 9,95 €        4/100 

 
[ 5 ] La fábrica de las... 
IGNACIO MORGADO 
Ariel 
280 pàgines i 16,90 €            3/6


