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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.
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