
Salvador Tous Ponsa  
Rosa Oriol Porta
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Poc es podien imaginar els clients de la rellotgeria TOUS de 

Manresa que, temps a venir, aquell cognom donaria la volta al món. 

Tampoc no es podien imaginar els convidats al casament de Salvador 

Tous i Rosa Oriol, la filla d’uns altres comerciants del mateix carrer del 

Born, que no tan sols eren testimonis de l’inici d’una llarga i fructífera 

vida en comú, sinó que assistien a la unió del talent empresarial  

i la creativitat artística que permetria convertir aquell establiment  

en la gènesi d’una marca internacional de joieria amb èxit amb seu  

a la capital del Bages.

Esperit jove 
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L’any 1920, Salvador Tous Blavi i Teresa 
Ponsa Mas funden un taller de rellotgeria 
al carrer del Born de Manresa, el principal 
carrer comercial de la capital del Bages. 
«El meu pare va començar com a rellotger 
reparador, però, alhora, també en venia 
algun, i va començar a aproximar-se a la 
joieria», recorda Salvador Tous. Salvador 
Tous Ponsa (1941) comença a ajudar en 
el negoci familiar quan té 12 o 13 anys. 
«Vaig acabar el batxillerat als Hermanos i 
ja em vaig posar a treballar, mentre a la 
tarda estudiava idiomes i comptabilitat. 
De fet, tot i que vaig aprendre l’ofici de 
rellotger com el meu pare, no en vaig fer, 
de rellotger.» 

La rellotgeria dels Tous és al número 
8 del carrer del Born. Al mateix carrer, 
just al davant, al número 9, la família 
Oriol hi té una sabateria, que avui dia 
encara existeix. Hi despatxa Rosa Oriol 
Porta (1946), la filla dels amos, una noia 
espavilada i bonica. «Érem veïns de tota 
la vida, però a mi no m’agradava gens! 
Era poc més gran que jo, però anava amb 
una colla d’amics molt més grans, i jo el 
veia molt allunyat de mi», explica Rosa 
Oriol. «És que jo no he estat mai jove!», 
riu Salvador Tous. «Però mai no es pot dir 
que no a res, perquè ara ja fa 50 anys que 
ens vam casar, l’any 1965!», aclareix la 
seva esposa. A partir del casament, Rosa 

Oriol canvia de botiga i passa a treballar 
al negoci dels seus sogres. Embarassada i 
amb la seva primera filla, aprèn l’ofici 
ràpidament. «De seguida vaig veure que 
el món de la joieria era un món molt 
maco per a una dona», aclareix.

El matrimoni Tous-Oriol es fa càrrec 
del negoci quan el fundador decideix ju-
bilar-se, a finals dels anys seixanta. «El 
pare ens va dir: “Ja us ho fareu!”. I em va 
deixar al davant del negoci quan encara 
no tenia 30 anys. Ell venia cada dia a lle-
gir el diari, però la responsabili-
tat ja era nostra», recorda 
Salvador Tous. Són anys 
complicats, en què Tous 
admet que no tot van ser 
encerts. «Vaig fer mol-
tes beneiteries, però 
unes beneiteries que em 
van ensenyar molt, que 
van ser un autèntic apre-
nentatge.» Salvador Tous aga-
fa la part funcional i administrati-
va de la casa, mentre que la seva dona 
Rosa s’encarrega de la part creativa i so-
cial de TOUS. «Tot el que fos crear i pen-
sar ha estat cosa seva, mentre que dels 
números i la gestió me n’encarregava jo. 
Això és el que ha permès que estiguéssim 
cinquanta anys treballant junts!», resumeix 
Salvador Tous. Aquest repartiment de tas-
ques serà clau per començar a alçar el vol. 

A partir dels anys setanta, amb Rosa 
Oriol al capdavant de la botiga i de la crea-
ció, comencen a canviar les coses. «Els anys 
seixanta, ella es va adonar que era un món 
d’homes fent un producte bàsicament per 
a dones, i va veure una oportunitat de can-
vi», resumeix la filla de Salvador i Rosa 
Oriol, Rosa Tous Oriol. «Hi havia una 

joieria d’alta gamma per a la gent a qui li 
agradaven molt les joies i que podien 
comprar només els que tenien molts di-
ners, i, per altra banda hi havia la joieria 
de consum: aliances, medalletes...», resu-
meix Rosa Oriol. «És que, quan vam co-
mençar, la gent de classe mitjana-alta, 
quan es casava, comprava una mena d’ai-
xovar: anell, arracades, braçalet, si podien 
un collaret, els botons de puny per al marit, 
i, quan naixia un fill, compraven les meda-
lletes. I punt. Això era la joieria d’aquell 

temps. En paral·lel, la classe tre-
balladora estalviava per com-

prar una medalla d’or, per-
què allò tenia un valor, i de 
medalles d’or a terminis 
se’n van vendre moltes», 
afegeix Salvador Tous. 
Aquest és el punt de par-

tida per fer una joieria que 
cada vegada s’acostés més al 

públic, amb un bon disseny, 
més fàcil de portar, que hi pogués 

accedir més gent, fins i tot, i especialment, 
dissociada del concepte de valor, que no 
sigui comprada com a inversió, pels mate-
rials i les pedres de les quals estaven fetes. 
És quan neix el concepte de joieria que farà 
famós TOUS: el luxe assequible. «Abans, 
les dones tenien quatre peces –un anell, un 
brillant i un rellotge, i para de comptar,  i 
ara el joier d’una noia de vint anys és més 
ple que el de la meva mare. A més, jo el que 
vaig voler aconseguir es canviar la forma de 
vendre i que vinguessin les mateixes dones 
a comprar, no que fossin els seus marits que 
vinguessin a comprar una peça», comenta 
Rosa Oriol.

El disseny, la diferència creativa, co-
mença de la mà dels clients. «La meva 

MARTA, LAURA, ALBA I ROSA TOUS ORIOL, D’ESQUERRA A DRETA.

«Fer una joieria  
que cada vegada 

s’acostés més  
al públic.»
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cuidat, amb una atenció al client molt 
personal i amb una manera de fer molt 
nostra», explica Rosa Tous. Al principi, 
les primeres botigues són supervisades 

directament per la família Tous. 
Rosa Tous Oriol i les seves 

germanes Alba, Laura i 
Marta s’incorporen pro-
gressivament entre el 
1987 i el 1992. «De fet, 
la Rosa ja prenia el bibe-
ró a la botiga!», riu Sal-

vador Tous. Si pràctica-
ment neixen a la botiga, de 

petites treballen a la botiga 
netejant plata i fent altres feines. 

«A l’hora de pensar en el futur, totes vam 
pensar en el món de la joieria. Jo mateixa 
vaig fer gemmologia a Los Angeles, l’Alba 

Des del principi Salvador Tous i Rosa 
Oriol pugen al cotxe i, bé en fires a l’es-
tranger o bé en viatges a França, Suïssa, 
Alemanya o Itàlia, agafen idees i prenen 
nota de les novetats. «Quan viatja-
ves, veies una gran diferència. 
En aquella època aquest país 
estava a anys llum del que 
és ara i del que eren els 
seus veïns. Érem els pa-
rents pobres», recorda 
Salvador Tous. Justament 
en un d’aquests viatges 
naixerà l’emblema de la 
casa, l’ós TOUS, l’any 1985. 
Rosa Oriol en veu uns de peluix 
en un aparador que li inspiren la creació 
del mateix ós en or, primer presentat en 
forma de penjoll, però aviat present en tot 
tipus de creacions. Aquí neix un símbol 
indissociable al cognom familiar: «Quan 
el vaig dissenyar no m’imaginava pas que 
acabaria sent l’emblema de la casa. Ara és 
impensable separar la marca de l’ós». Com 
diu Rosa Tous: «Som la marca de l’ós!».

A Barcelona hi arriben l’any 1989, 
quan s’inaugura el  Boulevard Rosa, avui 
centre comercial Pedralbes Centre. 
Aquest salt a la capital de Catalunya és 
decisiu i els fa ser ja coneguts per un gran 
públic. «A partir del 1992 comencem a 
pensar en gran», resumeix Rosa Tous. Per 
exemple, a Sant Cugat del Vallès comen-
cen amb una mena de franquícia feta ad 
hoc, societats participades. I amb el ma-
teix sistema obren a Madrid. A partir de 
mitjan anys noranta comencen a néixer 
les botigues TOUS. El secret? «Botigues 
molt ben fetes, perquè nosaltres som bo-
tiguers i sabem com fer-ho, amb el nostre 
producte 100%, un packaging molt ben 

mare va començar per reformar, persona-
litzar i arreglar joies de les seves clientes, 
que les portaven a la botiga perquè no els 
agradaven o perquè els volien fer un can-
vi. D’acord amb el que volia la clienta i 
de la seva pròpia mà, les adaptava a les 
necessitats que elles tenien i als usos que 
en volien fer», explica Rosa Tous. Els 
temps canvien: la dona, que treballa fora 
de casa, comença a decidir sobre ella ma-
teixa. «Si tenien un anell de promesa que 
els havia regalat el marit i el trobaven 
massa clàssic, demanaven que li féssim 
una cosa nova», explica la mare, Rosa 
Oriol. En principi no es fa producte nou 
per vendre, sinó tan sols modificacions. 
Però aviat aquell taller començarà a ser 
l’escenari de l’esperit creatiu de la mes-
tressa de la joieria TOUS. 

La primera col·lecció pròpia arriba al 
final dels anys setanta i a començament 
dels vuitanta. Amb les primeres col-
leccions, TOUS democratitza la joieria i 
hi dóna un nou llenguatge, totalment 
diferent del que es feia fins al moment. És 
en aquesta dècada dels vuitanta, una ve-
gada fet un nom a Manresa, que es fa el 
salt fora de la capital del Bages: a Lleida, 
on Rosa Oriol ja té algunes clientes. «Ens 
feia por fer el salt directament a Barcelo-
na i per això vam optar per començar per 
Lleida, on ja començàvem a fer-nos una 
clientela», explica la matriarca dels Tous. 
«Manresa és una ciutat que va patir molt 
la crisi del tèxtil, i així com altres ciutats 
com Sabadell o Terrassa van saber recon-
vertir-se, Manresa va patir molt. Vam 
haver de sortir fora, perquè només amb 
Manresa no hauríem pogut seguir. Ara, 
aquí continuem vivint-hi i tenint-hi la 
seu», recorda Salvador Tous. 

«Som la marca  
de l’ós!»

LA RELLOTGERIA DELS TOUS ERA SITUADA  
AL CARRER DEL BORN DE MANRESA.

L’ÓS TOUS, SÍMBOL  
DE LA CASA.
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rere la marca hi havia unes grans perso-
nes. Estic convençuda que va ser una gran 
cosa!», argumenta Rosa Tous. 

Amb la mateixa intuïció i creativitat 
del primer dia, els Tous miren el futur 

amb optimisme, a l’espera de l’en-
trada d’una quarta generació 

que en aquest moment en-
cara es forma fora de la 
companyia. Les innova-
cions tècniques, la di-
versitat de materials, 
l’aportació de dissenys 

cada vegada més diferen-
ciats i l’atracció d’un públic 

fidel al concepte de luxe asse-
quible que representa TOUS, per-

meten a l’empresa mantenir una posició 
en un món on cada vegada caben menys 
jugadors. A més, la companyia ha obert 
la participació d’un soci extern a la fa-
mília, que continuarà mantenint un 
75% d’accions de la marca TOUS, i que 
els permetrà impulsar el creixement glo-
bal, fins a convertir-se en la marca de 
joieria i accessoris més exitosa i desitja-
da del món. «Els que vivim intensament 
potser som capaços d’entendre més, in-
conscientment fins i tot, les coses que 
estan passant i que passaran», assegura 
Rosa Oriol, que continua mantenint 
l’essència i l’ànima d’una marca que es 
resumeix com a tendra, divertida i d’es-
perit jove.

una marca global present als cinc conti-
nents i amb més de 500 botigues. «A 
Amèrica del Sud hi estem molt presents, 
és un mercat que ens va molt bé. Als Es-
tats Units som a Florida i Nova York com 
que és un mercat tan i tan gran, 
tenim molta feina a fer-hi», 
repassa Salvador Tous. Un 
dels fets que ajuda a enfor-
tir el renom internacional 
de TOUS és l’associació 
amb personalitats mun-
dials que esdevenen 
imatge de la marca. Una 
experiència que inicien en el 
mercat espanyol amb Eugenia 
Martínez de Irujo, duquessa de 
Montoro, l’any 1997, que encara avui 
està vinculada a TOUS. En l’àmbit de 
celebrities globals, la primera personalitat 
que llueix TOUS com a imatge de la 
marca és la cantant australiana Kylie Mi-
nogue, a qui substitueix la cantant i ac-
triu nord-americana Jennifer Lopez. La 
millor ambaixadora de la casa TOUS, 
però, és i continua sent Rosa Oriol, una 
autèntica referència de classe i elegància, 
que, juntament amb el seu espòs, trenca 
amb la tradicional reticència de l’empre-
sariat als flaixos. «Nosaltres venem un 
producte que s’associa a la felicitat i als 
millors moments de la vida, i, per tant, 
quan vam decidir que els pares fossin 
imatge de la casa volíem explicar que dar-

TOUS incorpora al disseny de joies tot 
tipus de complements: bosses, rellotges, 
perfumeria, ulleres, tèxtil, marroquine-
ria, una col·lecció masculina i fins i tot 
una línia per a la llar. Són anys d’expan-
sió. «Les bosses van començar quan vaig 
fer 50 anys, que em van regalar una bossa 
amb la tanca de l’ós, i a causa d’aquella 
primera bossa vam començar a fer-ne», 
recorda Rosa Oriol.

La gran expansió de TOUS, una vega-
da fet un nom a  Espanya, és el mercat 
internacional. «El principi va ser amb 
molta prova-error, perquè no hi ha cap 
manual que t’expliqui com obrir una jo-
ieria TOUS en un determinat país.» Els 
primers països són els Estats Units, el 
Japó i Alemanya. Actualment, TOUS és 

va estar a Lausana en una escola de gestió de 
joieria, però no ens vam veure mai forçades 
a continuar. Hi havia altres camins, però la 
joieria era un món tan preciós que no ens 
vam plantejar altres opcions», explica Rosa 
Tous. «Jo mateixa els ho vaig dir: hi sou 
perquè voleu; si voleu fer una altra cosa, 
digueu-ho», afegeix Rosa Oriol. Totes les 
germanes passen per tots els departaments 
i coneixen la companyia en la seva totali-
tat. Avui dia, l’Alba és la presidenta de la 
companyia TOUS, la Rosa s’ocupa de la 
vicepresidència corporativa, ja que des dels 
anys noranta es dedica a temes de comuni-
cació i imatge, i la Marta dirigeix l’àrea 
d’I+D. La Laura, que s’ocupa durant anys 
de la finances i la internacionalització, actu-
alment lidera altres projectes de la família. 

«Nosaltres venem  
un producte que 

s’associa a la felicitat  
i als millors moments 

de la vida.»

INTERIOR DE LA BOTIGA TOUS DE L’AVINGUDA DIAGONAL DE BARCELONA.


