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D’empresa colonial a empresa multinacional: La Companyia General de Tabacs de 
Filipines.  
 
El juny de 1881 el govern espanyol va decretar la fi de l’estanc del tabac a les Illes Filipines i 

uns mesos més tard es va crear, a Barcelona i a partir d’inversors espanyols i francesos, una 

gran empresa anomenada Compañía General de Tabacos de Filipinas, coneguda en aquell 

país com a Tabacalera. Parlem d’una firma que va néixer amb la voluntat de cobrir el forat 

que deixava la hisenda espanyola a l’arxipèlag asiàtic en el sector del tabac però que 

ràpidament va participar en altres rams de l’economia insular i, fins i tot, fora d’aquell territori. 

Concebuda com a empresa veritablement colonial, Tabacs de Filipines va ser capaç 

d’adaptar-se i de sobreviure quan aquella antiga colònia espanyola va passar a ser 

administrada pels Estats Units i també, més endavant, quan va assolir la seva 

independència. Va esdevenir per tant una veritable empresa multinacional, amb seu a 

Barcelona, els llegats de la qual arriben fins avui dia. 

 
 



 
   

 

Martín Rodrigo y Alharilla, és de Sabadell, llicenciat en Filosofia i Lletres (1992) i  Doctor en 

Economia (2000) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de 1996 és professor 

d’Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra, on dona classes a les facultats de  

Ciències Polítiques i  d’Humanitats i a l’Escola de Relacions Laborals. També és professor del 

Màster en Història del Món que imparteix la pròpia Universitat Pompeu Fabra y i ha estat 

professor del Màster Interuniversitari en Estudis Llatinoamericans (UPF-UB-UAB). Forma part 

de la Unitat Associada del CSIC per a Estudis d’Àsia i del Pacífic Ha publicat articles en 

prestigioses revistes acadèmiques tal que Atlantic Studies, Revista de Historia Económica, 

Revista de Historia Industrial, Historia Social, Revista de Indias, Anuario de Estudios 

Americanos o Estudios Migratorios Latinoamericanos, entre d’altres. Els seus llibres més 

recents han estat: Los Goytisolo, una próspera familia de indianos (Madrid, 2016); La marina 

mercante de vapor en Barcelona (1834-1914) (Barcelona, 2016); i com coautor i coeditor: 

Negreros y Esclavos, Barcelona y la esclavitud atlántica (siglos XVI-XIX) (Barcelona, 2017) i 

Cádiz y el tráfico de esclavos. De la legalidad a la clandestinidad (Madrid, 2018). Va ser  

comissari de la exposició Beyond Tobacco. A bridge between the Philippines and Spain, que 

va tenir lloc a les instal·lacions del Museo Ayala en Makati (MetroManila, Filipinas), al 2014, 

com iniciativa de la ambaixada Espanyola a Filipines. 

 
 

Lloc: Conferencia en línia, mitjançant la plataforma ZOOM. Per connectar-se a la 

conferència necessitareu enllaç, que enviarem més endavant, prèvia inscripció.  

Hora: 18.30 h  

Cal fer inscripció prèvia al telèfon: 93 780 37 87 o bé secretaria@amctaic.org 

mailto:secretaria@amctaic.org

