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1939
es va inaugurar
l’establiment que
la família Rovira
regenta ara al car-
rerMadrazo. El
besavi, Ramon Ro-
vira Creixell, va co-
mençar amb uns
primersmagat-
zems a Sant Celoni.
Posteriorment el
seu fill, Ramon Ro-
vira Aulada, va
tenir un establi-
ment al carrer Re-
pública Argentina,
al carrer Saragos-
sa, al carrer Pàdua
i, finalment, en
acabar la Guerra
Civil van arribar al
llavors carrerMo-
lins de Rei, l’actual
ubicació.

Establiments comercialsUna drogueria singular Reportatge

Ramon Segarra, propietari de la Drogueria Rovira, a la botiga del carrerMadrazo de Barcelona! C. CALDERER

Droguer,
per
vocaciói
professió
DESDESEMPRE·LaDrogueriaRovira,del
carrerMadrazo, commemora 70anys al servei
deBarcelonaDETOT·A labotigahihamésde
30.000productesÚNIC·S’haespecialitzat en
raspalleria i altres productes en exclusiva

MariaTeresaCoca
BARCELONA

LasenyoraMontserratés
darrereuntaulell amb la
caixaregistradora.Com
erahabitual faanysen
moltscolmados idrogueri-

esdeBarcelona, ellaés l’encarregada
depassarcomptesambelsclients, a
moltsdelsqualsconeixdesde fa
anys.El seunegoci, unade lesdro-
gueriesmésantiguesde la ciutat
comtal, està ara enmansdel seu fill,
RamonSegarra, unapassionatdel
queenpodríemdir “els productes
per fer la vidamés fàcil” al conjuntde
mortals que, ambundiaadia estres-
sant, intenten “trobar tot el queels
sigui útil i queels doni resultat”.

A labotiga–l’únicaque té la famí-
lia–al barri deSantGervasi, a tocar
delmercatmunicipalGalvany,nohi
capniunaagullade cap, però si
n’existís unaque fos comunremei
miraculós i tinguésalgunabonautili-
tat, enRamonSegarra li sabria tro-
barun foradet.Prestatgeries–molt
antigues, ambsoleraperòpolides–,
calaixos–ambelspomsdemetalls
ben lluents–, productesquepengen
del sostre, de lesbarresdels prestat-
ges... tot apuntper vendre.

RamonSegarradefensaquede
bonsdroguers ja enquedenpocsa
Barcelona.El client s’emporta la im-
pressióqueell n’ésun. “El tradicio-
nal conceptededrogueria janoexis-
teix. Ladrogueria semprehaestat
molt vinculadaalmónde la farmàcia
i enpart s’haperdutperquèés com-
plicat ja que s’hade tractar ambpro-
ductesmolt tècnicsdels quals s’hade
conèixer l’aplicació i l’ús adequat.És
comel concepte colmado, que també
hadesaparegut”. Sapparlar amb la

clientela–selecta ino tanselecta, fi-
delitzada i passavolant, entesa i des-
coneixedora–quedia rerediapassa
per laDrogueriaRovira. Intenta en-
tendre’ls, copsar els seusproblemes
i, finalment, vendre’ls el producte
queposarà fi a tots els seusmals.Per
això téde tot i variat, i semprede
granqualitat. La seva innata curiosi-
tat l’haportat a ferdescobriments
arreu; ésunraraavis queviatja a les
fires comercials del sectorquees fan
a tot elmón.Lamés important,Am-
biente, aFrankfurt, onRamonSe-
garra ésunade lespoquespersones
que, sent representantd’una solabo-
tiga, s’hi passahores i hores.

D’aquestamanera,haaconseguit
tenir la representació enexclusiva
dediferentsmarques internacionals
i ser coneixedorde lesprimeresmar-
ques encada segment.Així, disposa
d’undels ventallsmésgransd’oferta
en raspallaria: té2.000raspalls dife-

rents i tambén’encarregaamidaa la
marcabadaloninaNosàs.N’hiha
d’específics per a teclatsd’ordinador,
per als llomsdels llibres, per als ra-
consdels radiadors i cotxes... Sabien
quehihaunapinta-raspall per a
calbs? I quen’hihaundecorbatper
treure lapols de les alesdel barret? I
per a lli, seda, caixmir i pecesdeves-
tir especials té els de lamarcabrità-
nicaKent.

Labotiga ensofereixdesdequatre
tipusdematamosques–n’hihaun
que lesmataperòno les aixafa– fins

aunassortit de40escombrespera
totes lesnecessitats i tots els gustos,
i la gent estàdisposadaapagar fins a
140eurosper lamésperfeccionada,
queésdepell de cabra.D’aquestma-
terial també trobemunplomallmolt
adequatper treure lapols dels qua-
dres a l’oli sensedeixar rastre. Si
voleuplanxar encondicionshiha
unapostper200eurosque famera-
velles.

Olidepotadebou
LaDrogueriaRovirapotdonar solu-
cionsamidaaqualsevol encàrrec.
Darrereundels taulells, al costat
d’unaantigamàquina registradora
decomençamentsdel segleXX,un
seguit depotsdevidre guardenpro-
ductes agranel, difícils de trobar.
Aixòatrauels alpinistes, els circen-
ses, els professionals de ladansa...
unshi adquireixenpetitesdosis de
carbonatdemagnesi,mentrequeels
estudisdedansahi busquen la colo-
fònia, unapegagregaquees fa servir
perno relliscar.També téoli depota
debouperuntar cuiros i botes,molt
usat almónde l’hípica.Tot enpetites
mesuresperquèés el quenecessiten.
Aquest és el valor afegit queels apor-
ta laDrogueriaRovira, poder-hi tro-
barbetum judaicper aebenistes,

unespincesde fustaperagafar les
llesquesde la torradora, unpelador
de llagostins,mocadorsGuaschde
cotód’unsol ús...

El paredeRamonSegarra li va en-
comanar lapassiópelnegoci que,
això sí, nopermetque li resti vida
personal. “Si algúvol comprar-nosal-
gunacosa, o troba lamanerad’anara
labotiga, on l’horari d’obertura ja és
prouextens, opot ferúsdelnostre
servei adomicili. Per això sóc contra-
ri a la llibertatd’horaris comercials.
Per això i perquèelsmeusempleats
–té trespersonesal seucàrrec, dues
d’elles ambmolts anysa la casa–
també tenendret adisposardel seu
temps”.

La senyoraMontserrat acabade
cobrar aunade les clienteshabitu-
als, li dónaconversa, formapartde la
seva tascaa labotiga.Enmolt bona
part, el tractequees trobaentre les
mésde30.000referènciesqueama-
guen lesquatreparetsdel carrerMa-
drazoes ja, per si sol, unabona raó
per tornar-hi. “El dependentogerent
quecreuqueel productequeno té ro-
tabilitatnocal tenir-lo, s’equivoca.
Noesperd resper vendreunproduc-
tenomés tres cops l’any si aixòet ser-
veixper respondrea lademanda
d’unclient”.!

Elsproductesagranel
encara recorden lautilitatde
les tradicionalsdrogueriesde
barri demitjansdel segleXX


