
 
 ANDREU RODRIGUEZ FIGUEROLA. In memoriam. 
 
 

UN SENYOR DE REUS 
 

El meu sogre va venir de Teruel, abans havia passat per França,  i després de la Guerra Civil va fer 
cap a Reus. Es va casar amb una reusenca emprenedora i  ambdós van crear un negoci de 
distribució d'alimentació a partir d'un modest Colmado ; als anys 60 fundaren el primer grup de 
compres de botigues d'alimentació que hi hagué a la ciutat. Quan jo li parlava de la importància  del 
que havia fet ho minimitzava tot dient: els que sí han fet coses són els Rodríguez i de tots, l'Andreu, 
que no és  solament un gran empresari, sinó tot un senyor. 
 
Aquesta frase la vaig guardar en un racó de la meva memòria i, en el moment que el vaig conèixer, 
em pogué adonar que el meu sogre tenia raó. Hi ha pocs reusencs que com Andreu Rodriguez 
Figuerola, hagin tingut una participació tan important  en la vida econòmica, empresarial i cultural 
de la ciutat i que la seva presència s’hagi distingit sempre per la discreció i la manca de 
protagonisme; ajudava en moltes coses, però lluny dels focus i de la notorietat. Les entitats per les 
quals va passar , començant per la nostra, en poden donar prova; fou impulsor i President fundador 
de la nostra entitat. 
 
Josep Pla va definir  l'industrial i amic seu, Rafael Puguet, com un senyor de Barcelona. La teoria 
del "senyorio" com diríem en el parlar de Reus, no ha estat mai formulada després que la descrivís 
l'escriptor empordanès, però és evident que aquesta expressió inclou les persones que malgrat el seu 
patrimoni i els èxits professionals, tenen sempre un comportament per damunt de la mitjana, basat  
en l'eficiència,  la discreció, una manera de fer educada i  un compromís que comença  amb la 
família, segueix  en els seus negocis i acaba finalment en la ciutat on viu i  també  en els seus 
habitants. 
 
Com a periodista de ràdio , he de dir que la seva timidesa oral no el feia precisament un candidat 
fàcil per a  ser entrevistat, però  substituïa aquesta mancança expressiva amb la voluntat d'ajudar a 
fer millor la feina als qui , com era el meu cas, se li acostàvem. 
 
Hi ha persones més capacitades per a parlar de la  trajectòria d’Andreu Roriguez Figuerola, però he 
volgut recollir en aquesta glosa la visió personal que  tinc d’aquest Senyor de Reus ; unes paraules 
que voldria acabar remarcant  un tret diferencial que jo , com més gran em faig , més valoro: el 
tracte respectuós que tenia  amb tothom, indici  clar que al  darrere de l'empresari, del directiu, del 
pare de família... hi havia una bona persona. 
 
Descansi en pau. 
 
Josep M. Martí 
Patró 
 
 


