
La firma Establecimientos Ar-
mengol, SL, actualment extin-
gida, derivava de la societat 
Piera y Brugueras, fundada el 
1916 per Josep Piera i Piera 
(Terrassa, 4 de novembre de 
1885 — 26 de maig de 1949) 
i Joaquim Brugueras i Domè-
nech (Martorell, 1882 — Ter-
rassa, 16 de juny de 1948). 

Piera y Brugueras havia estat 
un negoci domiciliat als bai-
xos de la rambla d’Ègara, 215-
217, propietat de Joaquim 

Brugueras, i que ocupava dues finques comprades, segons 
les corresponents escriptures, a Narcís Comerma i Torrella 
(Terrassa, 31 de maig de 1885 — 6 de desembre de 1916) i a 
Maria Marinel·lo i Castellbí (Esparreguera, 1862 – 24 de juny 
de 1918). Una es va comprar el 7 de novembre de 1913 i l’al-

tra, l’11 de maig de 1916, el ma-
teix any en què es van comunicar 
i adequar les respectives plantes 
baixes per a acollir el nou negoci.

A Piera y Brugueras començà a 
treballar com a encarregat Joan 
Costa i Nogués, nascut a Sant 
Andreu del Torn el 15 de juliol de 
1890 i que vivia al carrer del Pare 
Llaurador, 100, de Terrassa. Joan 
Costa, abans de treballar per a 
Piera y Brugueras, havia estat 
l’encarregat principal de la Dro-
gueria Gomara, fundada el 1883 
al carrer de Xuclà, 25, cantonada 
amb la plaça del Bonsuccés, de 
Barcelona.

Establecimientos Armengol, SL
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Anunci publicat a la pàgina 7 
del diari El Dia, el 28 de juny de 
1920

Drogueria Gomara, fundada 
el 1883 al carrer de Xuclà, 
25, de Barcelona

El 1964, la drogueria va canviar el 
sistema de venda tradicional per 
un de mixt, és a dir, d’autoservei 
i venda per consell, a fi de 
proporcionar als clients una 
atenció personalitzada, informant-
los i aconsellant-los sobre els 
avantatges i les qualitats de cada 
producte. 

El 1983 es van fer obres de re-
forma a l’establiment per intentar 
convertir la botiga, dins la seva 
especialitat, en una de més sin-
gular.

El 21 de març de 1989 es va 
constituir oficialment la societat 
Establecimientos Armengol, SL, 
formada per Josep Armengol 
Canyameras, Eduard Lahiguera i 
López, Antoni Jurado i Martínez, 
i Antoni López i Massó (Terrassa, 
1943). Com a anècdota, aquest 
darrer, el 2013 i ja jubilat, guanyà 
la tercera edició del Premi Carlemany que s’adjudica a Andorra 
la Vella per la seva novel·la d’espionatge L’home dels ulls grisos, 
editada per Proa el 2014.

Establiments Armengol, SL, es va adherir a diferents grups i orga-
nismes nacionals i internacionals mitjançant el seu lligam amb la 
societat cooperativa CODROPER, creada el 1963 i dedicada a la 
distribució comercial a majoristes del sector droguer i perfumista 
català, i amb AEDALPECO, Asociación Española de Detallista de 
Alta Perfumería y Cosmética. També va estar relacionada amb la 
firma Provital, SA, constituïda l’1 de gener de 1979 i especialitzada 
en l’elaboració de cosmètics a base d’elements naturals, en què 
Ricard Armengol i Segura actuava, des del 23 de febrer de 2009, 
com a administrador solidari.

Ana Fernández Álvarez
anacampanadas@gmail.com
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Quan Josep Piera i Joaquim Brugueras decidiren dedicar-se exclu-
sivament al negoci de la xocolata (vegeu separates número 179, 
180 i 181) van traspassar el negoci al seu encarregat Joan Costa, 
qui, junt amb Joan Armengol i Galí (Terrassa, 30 de maig de 1869 
— 4 de maig de 1946), perruquer del carrer del Nord, va constituir, 
el 28 de novembre de 1917, segons la informació facilitada per Ra-
fel Comes, la societat Armengol y Costa, amb un capital de 10.000 
pessetes, més un compte en participació de 10.000 pessetes a 
nom de Piera y Brugueras. 

El 1920, la societat Armengol y Costa es va dissoldre oficialment i 
va quedar com a únic propietari del negoci Joan Armengol, que el 
va adquirir finançant-lo a través del Banco Hispano Americano. En 
l’àmbit publicitari, encara que passés a ser regentat exclusivament 
per Joan Armengol, el comerç continuà amb el nom d’Armengol y 
Costa fins al 24 de gener de 1925, quan Ricard Armengol i Camp-
many (Terrassa, juliol de 1896 — 15 d’abril de 1959), que des del 
novembre de 1919 s’ocupava el negoci per encàrrec de Joan Ar-
mengol i Galí, cosí germà del seu pare, passà a ser el titular de la 
botiga i li va canviar el nom pel de Drogueria Armengol, després 
d’haver-ne ampliat l’oferta incloent la venda d’aparells fotogràfics.

El 8 d’abril de 1929, a un quart 
de nou del vespre, es va calar 
foc en el magatzem de l’adro-
gueria, possiblement provocat 
per un curtcircuit en la instal-

lació elèctrica. L’incendi fou sufocat pels bombers mitja hora 
després de produir-se, i es va impedir així que es propagués als 
dipòsits de benzina i a la resta de productes inflamables propis 
d’un comerç d’aquest tipus. Les pèrdues, segons la ressenya 

Anunci publicat a la primera pàgina 
del diari Crónica Social, el 31 de 
desembre de 1924

Anunci publicat a la primera pàgina 
del diari El Dia, el 9 de desembre 
de 1925

apareguda a la pàgina 2 del diari 
El Dia, del 9 d’abril de 1929, foren 
de 60.000 pessetes. A més, el lo-
cal patí danys, fet pel qual Ricard 
Armengol va haver d’indemnitzar el 
seu propietari, Joaquim Brugueras.

El 1953, la direcció de la botiga va 
passar a mans de Josep Armen-
gol i Canyameras (Terrassa, 25 
de juliol de 1926 — 13 de gener 
de 1994), fill d’en Ricard i, a partir 
d’aquell moment, es deixaren de 
vendre queviures i s’optà exclusi-
vament pel despatx de productes 
de drogueria i perfumeria. 

Com a curiositat, po-
dem recordar que, el 
dissabte 15 d’abril de 
1961, aquest establi-
ment va acollir l’actriu 
alemanya Katia Loritz 
(Arbon, 4 de novem-
bre de 1932), que 
aleshores actuava al 
teatre Calderon de 
Barcelona, a la comè-
dia Este y Yo, Socie-
dad Limitada. Loritz 
es desplaçà a Terras-
sa per a promocionar 
la venda de produc-
tes de la marca Cruz 
Verde, amb l’objectiu 
de recaptar fons en 
pro del Centre de Rehabilitació Antipoliomielítica de Terrassa, un 
centre que també va visitar. Aquesta estrella ja havia visitat la ciutat 
en una altra ocasió, el 17 de maig de 1957, quan formà part d’un 
col·loqui organitzat per la Delegación Comarcal del Ministerio de 
Información y Turismo, al Gran Casino del Comerç.

Anunci publicat a la pàgina 3 
del diari L’Acció, el 2 de gener 
de 1934

Fotografia publicada a la primera pàgina del diari 
Tarrasa Información, el 18 d’abril de 1961
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