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LES CIGARRERES 

 

La història omet a les dones. Ens han amagat referents que són de tots, 

sobretot les innovadores, pioneres, lluitadores i empoderades. Aquest projecte 

ens recorda, visibilitza i honra que van existir dones obreres empoderades que 

van crear la ciutat tal com la coneixem hui, durant els segles XIX i XX; milers de 

dones que cuidaven, secundaven, se sindicaven, associaven, cooperaven i 

lluitaven davant les injustícies. Dones que van formar part de l'entramat obrer 

de tota Europa, sent pioneres en estàndards de qualitat, prevenció de riscos 

laborals, guarderies... dones sense les quals hui Alacant no seria com és i el 

que és. 

 Quino Andréu Gómez 

 

 

La Fàbrica de Tabacs a començaments del segle XX 
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Servisca aquest treball com a reconeixement d’unes dones que van mostrar 

com la força de la unió, de la solidaritat, va poder fer front a una societat 

patriarcal hegemònica i convertint-se en un dels principals motors econòmics 

de la ciutat.   
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La Fàbrica de Tabacs d’Alacant. L’arribada d’una revolució social 

A mitjan segle XVIII, el bisbe Juan Elías Gómez de Terán va construir, a 

sobre d’una ermita preexistent, l’Asil i Casa de la Misericòrdia al barri de Sant 

Antoni, un edifici que destacava per sobre de la resta de construccions en 

aquell barri. 

El bisbe Francisco Antonio Cebrián i Valda va cedir a la Companyia de 

Fabricació de Tabac una part de l’edifici de l’Asil i Casa de la Misericòrdia, 

enclavat al barri de Sant Antoni, una decisió que Juan J. Amores apunta que 

segurament va ser polèmica, ja que es perdia un edifici per a l’atenció dels més 

necessitats. Durant uns anys van conviure l’espai religiós amb la fàbrica. 

 

La fàbrica va estar darrere de l’origen de barris com els de les Carolines i el 

del Pla del Bon Repòs. Moltes vivien a les zones més humils de Sant Antoni, el 

Barri Antic, el Raval Roig i l’Eixample. També venien des de Sant Joan, 

Mutxamel, Benimagrell, el Palamó i Sant Vicent del Raspeig. 

Jo, que vaig nàixer al carrer Doctor Bergez, al barri de Carolines, recorde 

l’olor de tabac, olor que en determinats dies es podia sentir a molts racons de la 

ciutat. Els veïns es queixaven de la quantitat de pols que eixia de la fàbrica, i de 

l’olor. La roba estesa agafa l’olor a tabac i s’omplia de corcons. A part del 
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tabac, al crematori també es portava diners dels bancs que s’havien de 

destruir. 

Eixe 1801, Alacant a penes tenia uns 20.000 habitants i encara no era 

capital de província. El port i el seu comerç eren els seus principals motors 

econòmics, tot gràcies al control sobre l’Horta d’Alacant, però també de la 

d’Oriola, Elx o del Vinalopó. Centenars de dones es van convertir en cigarreres 

compaginant la faena a la fàbrica amb les de la llar i la cura dels fills.  

 

La Fàbrica de Tabacs d’Alacant, la tercera fàbrica després de la de Sevilla i 

la de Cadis1, naix el 1801 portant als alacantins la seua primera gran indústria i 

amb ella les reivindicacions dels treballadors. Tot i que tothom dona aquesta 

data com a la fundació de la Fàbrica, Francisco Moreno informa que la seua 

obertura a la ciutat va ser a mitjan segle XVIII, va estar primer situada en el que 

va ser després Teatre Calderón de la Barca i després va ser traslladada al 

carrer Major, en dependències que ocuparia més tard el Col·legi de Sant Lluís 

Gonzaga, però que el 1801 es busca la ubicació que tots coneixem hui. 

 I és que les Cigarreres van mostrar una gran capacitat de lluita, de 

solidaritat i de treball, que quan va ser necessari, es van aliar amb altres 

causes socials i laborals de la ciutat. Però també era la societat alacantina les 

que les protegien, perquè les necessitaven, eixint al carrer en suport de les 

                                                           
1 El 1887 havia 10 fàbriques situades en les següents ciutats: Sevilla (fundada en el segle XVII), Cadis (primer terç del 

XVIII), Alacant (1801), Madrid (1808), La Corunya (1809), València (1828), Santander (1834), Gijón (1837), Bilbao 
(1878) i Sant Sebastià (1878). A aquests establiments es van sumar més tard la fàbrica de Logronyo (1890) i la de 
Tarragona (1933). 
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seues revoltes, motins i vagues. “L’alegria del poble, l’horror de l’autoritat”, diria 

d’elles Benito Pérez Galdós. 

Durant tot el segle XIX, la major concentració obrera del país, era a les 

fàbriques de tabacs. La fàbrica de La Corunya comptava amb 2.600 

empleades, 1.100 a Cadis i 3.600 a Alacant, i 4.000 la de Sevilla. A aquestes 

xifres, cal sumar les quasi 23.000 cigarreres a principis del segle XX. Malgrat 

que la organització sindical de les cigarreres a Alacant era mínima fins a 

principis del segle XX, els motins i manifestacions protagonitzades per les 

cigarreres, juntament amb els treballadors del port, bastaven per col·lapsar la 

vida econòmica de la ciutat. 

A Alacant, les artesanies, relacionades amb la barrilla i el filet d’espart, no 

evolucionaren cap a cap tipus d’indústria perquè els capitals estaven més 

interessats en el comerç i l’especulació, sobretot durant els anys del boom 

vitivinícola. Hem d’esperar al 1864 per veure la primera màquina de vapor i la 

instal·lació de fàbriques de 

xocolata i pastes, o les foses, 

farineres i refineries de petroli, 

que arriben a Babel a partir del 

1880. Fàbriques de manises, 

empreses per al subministrament 

de llum, aigua i gas, lligades 

moltes a capitals estrangers. 

Trenet de foc al seu pas per la Santa 

Faç, any 1917. Cronista de Mutxamel 

 

El transport públic era fins a la meitat del segle XIX per mitjà del tramvia de 

sang, de mules. A Mutxamel, el 1897, entraria en funcionament el “trenet de 

foc” pel fum que eixia de la xemeneia de la màquina de vapor. El 1906 les 

cigarreres i obrers pagaven una tarifa reduïda. Finalment, el 1924 es va 

electrificar la via fins a Alacant. La línia que tenia assignada Mutxamel, era la 

número 4, coneguda com a Tramvia de l’Horta A primera hora arreplegava les 

veïnes i els veïns de Mutxamel, Sant Joan i Santa Faç que anaven a treballar a 
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les fàbriques d’Alacant, sobretot dones, cigarreres, saqueres, treballadors del 

moll i llauradors que anaven a vendre fruites i hortalisses als carrers Velázquez 

i Quintana. Tenia parada als punts neuràlgics de la ciutat, com la Fàbrica de 

Tabacs, Mercat Municipal, Portal d’Elx.  

Recorregut, parades i preus dels 

bitllets de la línia de Mutxamel. 

Cronista de Mutxamel. 

El 1963 va ser substituït 

per la línia d’autobusos 

anomenada “la Alcoyana” 

que va continuar transportant 

les Cigarreres a treballar, 

però ara les deixava més 

lluny, com recorda Rosa 

Oncina Hernández: “En casar-me’n vaig haver d’anar a viure a la Santa Faç, 

fixa-t’hi, tan a prop com vivia de la fàbrica (abans vivia a Alacant). La Alcoyana 

ens deixava a la Goteta a les 5.30 del matí: puja la costera, baixa l’altra 

costera, jo embarassada, les meues companyes esperant-me, jo a vegades 

vomitant... Una cosa!... Ho vam passar malament, però després ja van anar 

comprant-se cotxes; primer els homes, els mutxamelers, i després ja vam 

agarrar cotxe i hi anàvem unes quantes operàries”.  
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Mapa en Tamar Awad Parada. Arquitectura industrial tabacalera espanyola. Consta any d’entrada en 

funcionament. 
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Les cigarreres, eixes dones 

Encara que ha quedat per a la posteritat l'ofici com una cosa de dones, en 

realitat en els seus inicis treballaven tant ells com elles. De fet, eren els homes 

els que rebien el nom de cigarrers, mentre que les dones eren considerades 

simples 'elaborantes'. Van acabar sent indispensables per la seua 

professionalitat, perquè eren mà d'obra més barata i se les considerava menys 

conflictives2. Les seues mans, més fines i petites les permetien lligar millor i 

més ràpid el tabac.  

Fou una faena molt apreciada i sol·licitada que passava de mares a filles, fet 

promocionat per la pròpia Fàbrica, ja que proporcionava estabilitat, podríem 

parlar de mares i filles agraïdes, però la realitat és que eren un sector molt 

reivindicatiu, com ja veurem.  

El tabac que va donar un futur pròsper a una ciutat que creixia gràcies al seu 

treball: l'economia, la cultura, l'arquitectura i el progrés de la ciutat. Ací estaven 

les cigarreres, parint, treballant, defensant la seua autonomia3. Responsabilitat, 

companyonia, diversió, solidaritat, independència... són paraules que prenen 

vida quan sent parlar a les cigarreres entrevistades d'aqueixos anys viscuts 

treballant a la Fàbrica de Tabacs d'Alacant4. Alicia Mira Abad destaca que de 

l’estudi dels registres civils després de la primera llei de matrimoni civil, del 

1870, sabem que moltes de les dones que es casaven civilment eren 

cigarreres, en un moment en que l’Església era totpoderosa, suposa una gran 

fita. 

De fet, com explica Teresa Lanceta: en pocs oficis, les dones han pogut 

desenvolupar un treball fabril que s'haja estès tant en el temps, quasi quatre 

segles, i en el qual s'haja mantingut una consanguinitat tan constant i estreta: 

treballaven les àvies, les germanes, les mares i les filles perquè el treball 

s'heretava. Mentre les dones treballaven, les xiquetes acostumaven a anar a la 

fàbrica per a cuidar els nadons de les seues mares i aprenien un ofici que en 

un futur seria seu. En algunes fàbriques demanaren als caps bressoles per als 

                                                           
2 Ada Nuño. Historia de las Cigarreras 
3 Andrea Restrepo Hernández 
4 Jvier González Rey 
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nadons, ja que el vapor no era molt saludable per als nens que les 

acompanyaven en els primers anys de vida. 

Però també hi havia les parts negatives: el 1919 Ángel Pasqual Devesa, 

demanant la fornada laboral de 8 hores, denunciava que les jornades eren de 

13 i 14 hores seguides, entraven a les 8 del matí i eixien a les 9 de la nit, de 

vegades fins a les 10 sense que els pagaren les hores extres. Treballant en 

tallers sense ventilació, absorbint la pols del tabac, sense veure el sol, on 

treballaven i menjaven. Al passar tantes hores assegudes patien d’obesitat, 

reumatisme crònic i malalties respiratòries, oculars i del cor. A banda dels 

problemes de conciliació familiar. 

Explicava Emilia Pardo Bazán a La Tribuna que unes guisaven, altres 

agranaven, a cada taller hi havia lectores de notícies i entre totes les 

companyes abonaven el temps de treball perdut per alguna d’elles. 

Maria Áurea Azuar, neta i rebesnéta de cigarreres, son sogre i el seu home, 

el qual va conèixer a la Fàbrica, també hi treballaven, recorda que a la cantina 

hi havia unes planxes on es feien les sardines, “el soparet alacantí” que diuen, 

una sardina a la planxa amb un ou a la planxa.  

Fàbrica de tabacs de Sevilla. 

Gonzalo Bilbao. 1915 

Dels anys 60-70 del 

segle XX tenim testimonis 

que ens expliquen com 

entraven abans dels 18 

anys com agranadores, 

encarregant-se de tot allò 

que tenia a veure amb la 

neteja, a més de tindre 

cura de les planxes per a 

escalfar el menjar de les 
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cigarreres. Al costat trobem les “mestresses5 cigarreres” que s’encarregaven de 

supervisar la producció i d’ajudar les aprenentes. A finals del segle XIX va 

haver denúncies contra mestresses per cobrar comissions pel treball que 

repartien o practicar la usura amb les treballadores. A l’any, quan complien la 

majoria d’edat, passaven a ser operàries. Aprenien l’ofici observant les que ja 

ho eren. A més, com recorda Conchi Sirvent Vicente, “fins que no complies el 

primer any d’aprenenta no podies casar-te”.  

Mari Morote Dolz: Nosaltres érem jovenetes i les antigues ens deien: 

«Pareixeu una colla de catalans, tots parlant a la volta». Les majors parlaven 

en valencià. 

«Érem tan joves en entrar que després de la faena jugàvem als cromos» 

 

Pilar Blasco Poveda recorda com elles a porteria eren tres xiquetes i hi havia 

dies que una d’elles es feia les ungles, se les pintava o es posaven els rul·los 

als cabells, mentre les altres acudien a les ordres de la mestressa. Però un dia 

la mestressa les va sorprendre i de càstig les va imposar blanquejar les juntes 

de les manises i el terra de fusta amb potassa. Tres o quatre dies seguits se’n 

van estar netejant.  

                                                           
5 He optat per mestressa com més adequada que la de mestra. És veritat que mestra és la que ensenya, 

però pel que diuen les cigarreres, elles aprenien d’altres cigarreres. En canvi mestressa és la que té 
alguna cosa o algú sota el seu domini i tanmateix és sinònim de mestra. 
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A dalt el camí de les Cigarreres des de l’Horta d’Alacant. A baix Llocs de procedència de les Cigarreres. 

Desplaçaments diaris que sovint i durant molt de temps, les dones feien a peu. 
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Les llargues jornades afectaven la vida familiar i obligava molts marits a fer-

se càrrec dels nens. Les cigarreres dels pobles portaven els nens a la fàbrica; i 

el treball, molt dur. I pensem que moltes d’elles venien dels pobles propers i no 

tan propers, venien de Mutxamel, de Sant Joan, del Campello, de Sant Vicent, 

... i moltes feien el camí a peu, amb el cansament que això suposava. 

 

I passen unes, tan gracioses, tan arrogants aquelles, tan decidides moltes, 

tan ben plantades i coratjoses altres ... misseres bastants ... descalces quasi 

totes les que defora venen ... descalces en consideració a l’espardenya, però, 

de qualsevol manera, tan atractives la majoria! 

Juan Vila y Blanco 

En els primers anys, es realitzaven cigars i purs a mà. Quan va arribar la 

industrialització, van aprendre a utilitzar les màquines, des de les més 

rudimentàries a les més modernes. Les primeres màquines tenien planxes que 

tallaven les fulles segons la grandària del pur, i perquè la planxa anara tallant i 

els cigars desplaçant-se, havien d'alçar un pedal que pesava més o menys 

quinze quilos, unes quatre-centes vegades al dia. El procés era tan lent, que, 

segons compte Pilar, “veies a les dones mentre queien els cigars arreglant-se 

la falda o fent doblecs als pantalons dels seus marits”. A mesura que passaven 
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els anys, van portar màquines més potents a la fàbrica. Posaven el filtre, 

ficaven el tabac i queia el cigar, tot a gran velocitat6. 

Tot això unia a aquestes dones i incrementava la seua camaraderia i el 

suport mutu. Agrupant-se entre elles per a cuidar dels nens, fent-se relleus per 

a alletar-los. Donant consells, fins i tot fent la faena d’aquelles que patien 

malalties duradores. Com explicava Josefa Cremades Pastor (1895-1984), que 

va caure malalta molts anys, les companyes li van demanar que anara a 

treballar, li feien el treball mentre ella feia acte de presència asseguda. 

«En la casa on hi havia una cigarrera no faltava el pa, ni res de res» 

 

En no poques ocasions les cigarreres, pilar de treball a les fàbriques, eren 

també les qui sustentaven l'economia de la llar, ja fora perquè eren solteres, 

vídues o perquè els seus marits comptaven amb treballs poc estables. Aquest 

fet les va situar com a peça clau de l'economia productiva i reproductiva a les 

ciutats.  

Milagros Esplá Rodríguez (1895-1963) contava que després de la guerra, a 

les cigarreres els donaven els dissabtes un parell de pastilles de tabac picat i 

amb elles canviaven coses per a ajudar els veïns, com ara medecines en el 

mercat negre (sobretot penicil·lina, oli, arròs...). 

Llum Quiñonero conta de la iaia Angela, àvia de la seua madrina, que fou 

cigarrera i propietària de la seua casa al carrer Sant Carles. Que va mantindre 

els seus fills i després els nets i netes. Que va comprar una cadena d’or amb 

una gran medalla de la Santa Faç que va comprar a ratlla7. Les cigarreres eren 

les úniques treballadores que podien comprar-se joies. Era comú que ni les 

venedores, que els portaven les joies a triar a la porta de la fàbrica, ni les 

cigarreres, saberen escriure. Però els acords es pactaven i el duro pagat era un 

cercle i la pesseta amortitzada, una ratlla. 

                                                           
6 Claudia Cózar. Las damas del tabaco. 
7 Comprar a ratlla (o a violí): 1.Comprar a terminis. 2.Comprar fiat. S'apunta la quantitat i es paga a la 

setmana abonant tot el deute o una part. La ratlla marca la diferència de diners. 3.Llum Quiñonero explica 
que “els acords es pactaven i el duro pagat era un cercle i la pesseta amortitzada, una ratlla”. 
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Exemple del sistema de compra a ratlla reproduït al documental “Las Cigarreras de Alicante” 

Conta Llum Quiñonero que a la porta de la fàbrica era habitual que 

s’instal·lara un mercadet amb pollastres, conills i altres productes de l’horta, o 

bragues i roba que no estava a l’abast de tota la població. Després apareixerien 

els joiers i altres objectes de luxe, amb llenceria i peces de roba cara. Fins i tot 

estampes de jugadors de futbol per als fills. 

Con diu Carmen Soler Carpena: La fàbrica era com una família i l’estat de 

benestar que teníem era impensable en temps de postguerra.  

 

María Amparo Moreno Alarcón, Els Gira-sols, Mutxamel: Jo li deia a ma mare: 

«Mare, fes-me qualsevol cosa que me’n vaig a la fàbrica!». Ma mare em deia: 

«Filla, la fàbrica és més que nosaltres». 

 

Mariló Tomás Latorre: “També era un espai d’evasió per a nosaltres, oblidar-

nos dels fills, del marit... El pitjor de la fàbrica és la falta de temps i privar-nos 

de moltes coses; el millor, els diners i la independència”. Hi havia cigarreres 

que es permetien el luxe de pagar una assistenta per les faenes de la casa. 
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«Érem lliures, molt progressistes, molt independents, no ens calia cap home 

per a viure, ni per a criar els nostres fills». 

 

Cigarreres en una festa als anys 60. Font: Loreto Escandell. En Claudia Cózar: las damas del tabaco. 

Però, com recorda l’escriptora Fani Grande Serrano, també eren mal vistes 

per un sector de la població. Algunes persones les tenien mal considerades 

perquè deien que tenien tanta llibertat que posaven en perill el sistema 

patriarcal. Hi havia homes que no volien que les filles anaren a treballar, però 

aquestes hi anaven. També es criticava el fet que treballaren homes i dones 

junts. Des de mitjans del segle XX el nombre de “cigarrers” havia anat creixent, 

tot i que igualaven en nombre a les dones.  

També eren víctimes dels masclisme patriarcal de la societat, per exemple, 

per a poder accedir a treballar a la Fàbrica era necessari un aval de bona 

conducta per part del rector de l’església a la què pertanyien. O el cas 

d’Asunción Llorenç, que tenia estudis d’Auxiliar d’Administració va ser rebutjada 

a la plaça que sol·licitava a les oficines primer perquè era dona i segon perquè 

en el seu grup laboral no podia anar a les oficines. Finalment la van tindre a les 

oficines fent faenes d’administrativa però cobrant com a personal de neteja.  
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Moltes dones que arribaven als 60 anys no es jubilaven, sinó que passaven 

a treballar en dependències on la faena no era tan dura, recorda Alicia Mira 

Abad. 

Als 70 es treballava de dilluns a dissabte en torns de matí i tarda. Primer es 

va aconseguir fer festa els dissabtes a la tarda i així, quan eixien a les 4, 

encara tenien temps de descansar abans d’anar al cine o a ballar. 
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El gran incendi de 1844 

El 20 de maig de 1844 l’incendi d’un motor dièsel va destruir la major part de 

l’edifici que havia construït l’arquitecte Antoni Jover. Alguns van dir que va ser 

un incendi intencionat, però no està demostrat. Només van morir dos 

treballadors. S’afirma que les treballadores es van encomanar a la Santa Faç al 

crit de “Misericòrdia” i que això va salvar milers de dones, 3.000 

aproximadament, la qual cosa hauria estat una gran tragèdia, pel nombre de 

morts en una població de 25.000 habitants i per ser la majoria dones en edat 

fèrtil. És per això que la Santa Faç i el 20 de maig són dos símbols de la 

Fàbrica. El 20 de maig va ser declarat el dia de la Festa de la Fàbrica. El crit de 

“Faç Divina, misericòrdia” era el crit de les cigarreres. 

 

Hem de destacar la proximitat de la data de l’incendi amb la denominada 

Revolta de la Jamancia8 de Barcelona entre 1842 i 1843. La derrota dels 

barcelonins va provocar el desmuntatge de la Fàbrica de Tabac i el seu trasllat 

a Alacant. Per una altra banda, el que havia sigut rendida el 6 de març de 1844, 

després d’un mes de resistència a les tropes del Govern, es va rendir els 

sollevats del comandant de carrabiners Pantaleón Boné, que havia suposat un 

sollevament popular de liberals i progressistes que exigien millores polítiques, 

econòmiques i socials. 

                                                           
8 Lola Lóbula. Espanya negra. Alacant Obrera. Sangre y Fuego…  Jamancia ve de la paraula Jamar: menjar, un préstec 

del francès. Té a veure amb les revoltes que es van donar a Espanya a causa de la fam que passava el poble. 
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Durant el setge per terra i mar a la ciutat, el director de la fàbrica de tabacs 

va decidir aturar la producció i deixar marxar a les cigarreres a casa. Tot indica 

que degut a la petició venia de les treballadores en protesta per l’afusellament 

de set sollevats al Palamó, a les portes de la ciutat. Unes 500 dones van arribar 

a la porta de la Reina, però no van poder entrar a la ciutat per estar tancada (la 

Fàbrica estava fora de les muralles). Els trets de canó des dels castells de 

Santa Bàrbara i de Sant Ferran va provocar una allau entre les dones. 

Finalment, Boné ordenà obrir la porta entrant moltes d’elles sense sentit. El 

Heraldo de Madrid informa dels fets i de l’escassetat d’articles bàsics en la 

ciutat. 

La rendició de la ciutat va suposar els afusellaments dels “Màrtirs per la 

Llibertat”, però també multes i obligacions al comerç local per a indemnitzar 

amb un milió de rals les despeses ocasionades, a banda del comís dels 

productes de la duana. Fins i tot es van alterar rutes comercials per a debilitar 
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l’activitat portuària de la ciutat. Registres domiciliaris, detencions arbitràries, 

amenaces, tenien la població atemorida. 

En aquestes circumstàncies es produeix l’incendi de la Fàbrica que, segons 

rumors que van córrer o bé perquè sembla que va començar en tres punts 

diferents, molts han afirmat que fou intencionat. No serien pocs els que 

acusaren Timoteo Galán i Alonso, director de la Fàbrica i que portava des del 

1827 com a comptador i inspector de labors, membre del partit Moderat. Mai es 

va poder demostrar l’autoria. Com tampoc la del Brigadier Alejandro Mayolí 

Endereiz. 

Però pocs cauen en el fet que l’incendi es produeix quan el ministeri 

d'Hisenda havia decidit atorgar l'arrendament de rendes del tabac a la 

denominada Compañía de Tabacos S.A. i on no pocs van veure la possibilitat 

que es descobrirà un gran desfalcament de tabacs.  

No es pot oblidar que, uns mesos abans, havia passat el mateix amb la Reial 

Fàbrica de la Seda. Fins i tot sembla que va haver-hi un interés a fiançar el 

miracle de la Santa Faç per a ocultar la simbologia política dels fets. 

Evidentment, tot això no es pot demostrar i tot són conjectures.  

La fàbrica es va recuperar en temps rècord 

i en poc més d’un any ja havia augmentat la 

productivitat i el nombre de cigarreres, fent 

oblidar les fosques responsabilitats de 

l’episodi. 

Com hem dit més amunt, es va instaurar el 

dia 20 de maig com el dia de la Festa Fàbrica 

tradició que va arribar fins als últims dies de la 

seua activitat. Pilar Blasco Poveda explica 

que era la festa de la fàbrica, era un dia molt 

bonic, eixe dia anàvem a lluir-nos, era el dia 

de l’estrena de la roba d’estiu, totes 

estrenàvem eixe dia. Rosa Sogorb Beviá 

recorda que es posava en cada taller un altar. 
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Pablo Barrachina, Prelat de la Diòcesi, oficiant la missa en una de les "festes de la fàbrica", sota un 
quadre pintat per Paco Hernández, al·legòric al miracle de la Santa Faç en 1844 (Vicente. Información). 

Font: Juan J. Amores. Alicante Vivo. 
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Les cigarreres un exemple de lluita obrera 

Sabem que el primer motí protagonitzat per les cigarreres va ser l’agost de 

1842, poc conegut i relacionat amb un intent de introduir maquinària per a picar 

tabac, fets que havien passat també a Madrid i Sevilla. 

El maig de 1851, de nou les cigarreres protesten per la mala qualitat de la 

matèria prima que se les subministrava i mostraren tindre una bona 

organització i cohesió. Moltes eixiren als camins per a impedir a les altres que 

foren a la Fàbrica. De les 800 dones que treballaven en la secció d’havans, 

només acudiren cinc. 

El 28 de juny de 1854, es produeix el pronunciament de la Vicalvarada dirigit 

per O’Donell i els progressistes. En un principi va fracassar, però el 14 de juliol 

a Barcelona i el 17 de juliol a Madrid, els obrers inicien una insurrecció de 

suport als sollevats. A Alacant es va córrer la notícia, falsa, que s’estaven 

matant gent a la ciutat i les cigarreres anaren corrents cap a la ciutat. Malgrat 

que les portes de la muralla estaven obertes, es van atropellar entre elles de tal 

manera que dotze van morir asfixiades i més de vint resultaren ferides.  
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Finalment, va triomfar la revolució i es posà fi a la Dècada Moderada (1844-

1854). Manuel Carreras Amérigo va ser nomenat nou director de la Fàbrica de 

Tabacs amb el beneplàcit de les Cigarreres. El 1855 les cigarreres tenien ja un 

sou que les permetia disposar de servicis sanitaris, afrontar despeses per 

defuncions i fins i tot tindre un fons per a la jubilació. 

El 1863 L’administrador-cap, el comptable i el pagador de la Fàbrica van ser 

destituïts, tot i que tornarien un parell d’anys després. L’escalafó laboral 

l’encapçalaven les mestresses, seguides de les porteres, els capatassos, les 

ames del ranxo o quadrilleres. 

El 1867 es reformarà el vell reglament de la Hermandad de Socorros Mutuos 

de la Fábrica de Tabacos que passarà a dir-se Asociación de Nuestra Señora 

del Remedio.  Aquesta entitat gremial de socors mutus assegurava la instrucció 

i els socors de nens i nenes fills de llavadores i operaris de la Fàbrica de 

Tabacs i que tindrà la seua seu al barri de Sant Antoni. Van mantenir dides, 

dues escoles d’instrucció de primària per ambdós sexes amb uns 100 nens i on 

s’ocupaven dels fills de les cigarreres de 4 a 10 anys. Aquesta associació va 

estar presidida per dones de l’alta burgesia alacantina i gaudia dels 

recolzament del bisbe i la Diputació. 

En 1869, la fàbrica ja comptava amb 4.000 treballadores, i a finals del segle 

arribarien a 5.000. El 1885 es va decidir l’ampliació de la fàbrica afegint 25.536 

metres quadrats. Correspon a la zona de la consulta mèdica, les tres naus 

annexes i tota la part de darrere del complex.  

Durant els anys 70 va haver alguns aldarulls, protestes pujades de to i algun 

intent de motí. El més greu va ser el juliol de 1874 i va fer que les mestresses 

es tancaren per ordre del director per evitar ser agredides per les cigarreres 

que protestaven perquè s’havia refusat part de les seues labors. Finalment les 

mestresses van poder tornar a casa sense incidents.  

El febrer de 1883 les cigarreres secundaren les aturades laborals dels 

portuaris i boters i les protestes ciutadanes a conseqüència de la visita d’una 

delegació dels jesuïtes a Alacant. 
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El gener 1884 es declara una vaga a la Fàbrica protagonitzada pels 

ganiveters que abastien la secció de cigarretes i es denunciava a 

l’administrador per l’explotació i el règim disciplinar, el qual va ser substituït al 

maig, però també es van acomiadar 80 ganiveters substituïts per una nova 

màquina. 

El febrer de 1886 es va començar a publicar el periòdic bilingüe la Cigarrera, 

dirigit per Nicolás Almiñana i estava escrit en to satíric i amb un transfons 

polític. 

 

Cigarreres el 1905 

Les cigarreres, com a treballadores de l’Estat en un monopoli públic que 

generava importants beneficis i que concentrava milers de treballadors en cada 

fàbrica, eren un col·lectiu molt potent a l’hora de plantejar exigències, un paper 

que no tenien els treballadors de l’empresa privada. I el Govern, fins a la 

constitució de la Companyia de Tabacs, es veia com a responsable directe de 

les seues reclamacions. I no només parlem dels milers de dones que 

treballaven a la fàbrica, sinó dels seus homes, fills, germans, pares... És 

interessant a remarcar que el pes de les dones en les fàbriques de tabac era 

importantíssim, ja que els homes no eren molts i, per norma general només 

foren companys de viatge en aqueixes protestes. La Ilustración Española y 

Americana subratllava el 1898 la força del mite: «Les cigarreres de Madrid 
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constitueixen un poder davant el qual cedeixen l'estat de setge, la mateixa 

guàrdia civil, l’Església i el Govern». La xarxa de solidaritats col·lectives que 

generava la mateixa fàbrica i la tradició combativa alimentada durant 

generacions de cigarreres tirava per terra la força dissuasiva de l'autoritat i la 

jerarquia. 

El 1887 es constitueix la Compañía Arrendataria de Tabacos, CAT, com a 

empresa privada gestora d’un monopoli controlat directament per l’Estat fins a 

eixe moment, la qual cosa va dur importants canvis en el règim de treball de les 

fàbriques i amb això, tensions i esclafits de protestes, algunes d’elles molt 

importants. Només anunciar-se la constitució de la CAT, el perill de 

l’amortització de personal, la mecanització i la introducció de noves labors més 

acordes als gustos del mercat, va encendre la metxa de la protesta. El 1887 va 

haver-hi revoltes a la de Madrid que es traslladaren el 1888 a les de Cadis i 

Alacant. El motiu va ser la introducció de noves labors del tabac. 

El 28 d’agost de 1888 les 5.000 cigarreres s’amotinen a la Fàbrica d’Alacant 

contra el tancament de la fàbrica per a realitzar reparacions. La ira de les 

cigarreres també va recaure sobre una de les mestresses, la qual es va haver 

de refugiar al despatx del director. Al final va entrar la Guàrdia Civil i els 

Carrabiners i la fàbrica va poder ser tancada. Hi hagué qui va demanar al 

Consell de Ministres clausurar-la en represàlia. El problema no era el motí 

d’Alacant en si, sinó que poguera crear un precedent en la resta de fàbriques 

de l’Estat. La comissió dels treballadors, davant l’amenaça del tancament, va 

haver acceptar les noves labors i fins i tot la supressió del 25% del personal. 

El sindicalisme i el socialisme començava a arrelar a Espanya. Alacant va 

ser de les primeres ciutats en celebrar el Primer de Maig, el 1890, tan sols 

quatre anys després de la data que va donar origen a la celebració, i algunes 

cigarreres ja se sumaren. L’anunci d’aquesta jornada va causar horror entre les 

classes benestants a tota la província i la premsa conservadora va agitar el 

fantasma del terror roig. A Alacant es va decidir celebrar el diumenge 4, per la 

por a un fracàs de la jornada al ser laborable el primer de maig. No obstant 

això, els obrers del port, de la construcció i treballadors d’altres oficis 

abandonaren el lloc de treball i intentaren manifestar-se, sent dissolts per la 

policia. Els socialistes alacantins van sol·licitar al Governador Civil poder 
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manifestar-se el dia 2, a la qual cosa va accedir. Entre 1.500 i 3.000 persones, 

segons la font, ho feren aquell dia. 

El 1892, la participació de la cigarrera, espiritista i activista lliurepensadora 

propera al Grupo Paz, Mariana Cortés, en actes públics obrers, va provocar un 

gran escàndol entre la societat alacantina. Aquesta dona va encapçalar una 

comissió de cinc dones que protestaren davant del Govern Civil contra 

l’enviament de soldats a Cuba i al desembre de 1910 va ser una de les 

impulsores de la Societat Obrera la Feminista. 

El 1893 va desaparèixer l’única organització existent entre les cigarreres, la 

“Hermandad de Socorros Mutuos de la Fábrica de Tabacos” dins d’una 

campaña dels socialistes alacantins per tal que les operàries s’organitzaren 

d’una manera més moderna. Haurem esperar al 1910 per veure la fundació de 

“la Feminista”, i l’any següent ja es manifestaren el Primer de Maig darrere de 

la bandera roja, cosa que feren fins a l’agost de 1919 quan entraren a la Unió 

Tabacalera secció Alacant, controlada pels socialistes. La creient sindicació de 

les cigarreres va generar problemes com el que al setembre d’eixe mateix any 

va enfrontar a les membres de la Unió Tabacalera amb les mestresses, perquè 

aquestes últimes ja no rebien “el regalet” els dies de cobrament: “dos rals per 

operària cada quinzena”. 

 

Maquinària del 1928. A l’esquerra piconadora de tabac 

El 1906 les cigarreres van protagonitzar un motí en protesta contra el fet que 

determinats convents fabriquen cigarretes que venen al casino i altres llocs. 

També perquè volien que les vacants d’obreres siguen cobertes amb les filles 

de les actuals i que se suprimisca l’elaboració mecànica a les fàbriques de 

València i Logronyo.  



27 
 

El 1907 les cigarreres se sumaren a un motí popular que protestava per la 

pujada dels impostos municipals en un moment en què el poble passava gana 

per la manca d’aliments. Va haver-hi diversos morts i ferits i es van cremar les 

casetes dels consums.  

El febrer de 1908, en protesta per l’adquisició en Nova York de 36 màquines 

per a fabricar cigarretes i planxar puros, les cigarreres es van amotinar contra 

la seua instal·lació a la Fàbrica de Tabacs. Centenars de persones van acudir a 

ajudar-les, molts d’ells familiars, envoltant la Fàbrica per tal que la policia no 

entrara i facilitar a les dones la destrucció de les màquines. La revolta es va 

iniciar en el taller de cigarros puros de mig ral, dits havans, i es va estendre per 

tota la fàbrica, destrossant caixes i màquines. Finalment, van fer entrada un 

piquet de la Guàrdia Civil i dels carrabiners, i després va arribar l’alcalde 

d’Alacant acompanyat de la Guàrdia Municipal a cavall. Els incidents acabaren 

amb algunes ferides i contusionades i unes pèrdues d’entre 30.000 i 40.000 

pessetes. Un enginyer va ser deixat en roba interior per les cigarreres.  

L’Heraldo de Alicante feia aquesta apreciació d’una cigarrera entrevistada: 

Era jove i agraciada, cosa raríssima entre les operàries de la Fàbrica de 

Tabacs, que en la seua majoria són molt velles, ja que la filantròpica i ben 

ponderada Tabacalera té el propòsit d’acabar amb les operàries existents 

sense reposar cap.  

La Companyia va arribar a excusar les cigarreres dient que havien estat mal 

aconsellades i recordava que a Logronyo, València, la Corunya i Sevilla 

s’havien introduït sense problemes. El mateix Heraldo feia una observació 

humiliant: “la prostitució a Alacant ha augmentat d’una manera enorme i 

escandalosa”. 
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De la Feminista a la Segona República 

En 1910 un grup de treballadores van 

posar en marxa el sindicat “La Feminista” per 

a defensar els seus drets laborals. Tot i que 

havia dones treballadores de tota la ciutat, la 

majoria eren cigarreres. Uns anys més tard 

es va formar la Secció Tabaquera d’Alacant 

que pertanyia a la FET, creada el 1918. Cal 

destacar en l’organització sindical la figura de 

Carmen Martínez (foto de l’esquerra), que va 

morir el juny de 1931, poc després de la 

proclamació de la Segona República 

espanyola. Abans de morir va manifestar al seu marit que volia un soterrament 

civil i que sobre el taüt posaren la bandera de la Unió Tabacalera9. 

El 1911 les cigarreres protagonitzarien una aturada de tres dies negant-se a 

treballar per la mala qualitat del tabac que se les proporcionava. I en setembre 

de 1912 protagonitzen una nova algarada contra una “mestressa portera” per 

l’injust acomiadament d’una cigarrera què al final va ser readmitida. 

Malgrat que la organització sindical de les cigarreres era mínima, els motins i 

manifestacions protagonitzades per les cigarreres, juntament amb els 

treballadors del port, bastaven per col·lapsar la vida econòmica d’Alacant. 

La CAT, la Compañía, iniciarà una progressiva reducció de personal. Si el 

1869 havien arribat a les 3.997 cigarreres, el 1914 ja només eren 2.952, i el 

1930 2.426 que feien funcionar més de 500 màquines. I tot i així, era la fàbrica 

d’Alacant que més treballadors tenia. El 1913 corrien rumors per la ciutat d’un 

possible tancament de la Fàbrica a causa de la progressiva reducció de 

treballadores. Diputats, senadors i la premsa es bolcaren en la defensa de la 

Fàbrica ja que suposava portar pa a molts habitatges i “allunyar el fantasma de 

l’emigració, que ens està aniquilant”.  

                                                           
9 Natalia Garis Puerto. Mujeres Activistas 1920-1939. 

https://blogs.ua.es/mujeresactivistasmodernas/tag/cigarrera/ 



29 
 

La premsa, al llarg d’aquests anys, es feia ressò dels intents d’instal·lar 

maquinària en la Fàbrica de Tabacs i del continu rebuig de les cigarreres al 

respecte. Segons Alicante Obrero, la Compañía, davant la negativa, havia 

instal·lat les màquines a València, traslladant gran part de la producció a 

aquella ciutat per a major economia de mà d’obra. El setmanari socialista El 

Mundo Obrero, en canvi, es mostrava a favor d’instal·lar les màquines.  

El 1916 la premsa alacantina es feia ressò dels abusos de les mestresses de 

la Fàbrica, tot i la incipient organització obrera, dirigida per Carmen Martínez i 

sota l’auspici del socialista Ángel Martínez, que no havien sigut capaços 

d’acabar amb aquestes arbitrarietats. 

El 19 de gener de 1918 es produeix una protesta popular per l’apujada del 

preu del pa i la disminució de la seua qualitat en un moment de mancances 

dins de la societat. Es va formar una manifestació tumultuària que es va 

adreçar a la Fàbrica de Tabacs per a aconseguir que se sumaren a la revolta. 

S’atacaren cases, aparadors, botigues... La Guàrdia Civil va fer diverses 

càrregues, però van ser apedregats i tirotejats des dels terrats i balcons 

responent amb les seues armes causant la mort de tres homes i diversos ferits. 

Aquell mateix any, l’Arrendatària de la Tabacalera anunciava que volia 

introduir maquinària en les Fàbriques. La resposta va ser l’organització de la 

Federació Tabaquera Espanyola, FTE, com a sindicat nacional afiliat a la UGT i 

dividit en 11 seccions distribuïdes per les fàbriques existents al país. El 1919 es 

va constituir la Unió Tabacalera d’Alacant, dins de la FTE. 

A mitjan de 1918, l’alcalde demanava als diputats Francos Rodríguez i Rojas 

alguna millora salarial per a les cigarreres davant l’evident pèrdua de poder 

adquisitiu a causa de la gran inflació sobrevinguda per la Primera Guerra 

Mundial. Finalment, els salaris es van apujar al voltant del 20% 

Des de 1919 es van començar a plantejar conflictes arreu de l’Estat i a 

actuar solidàriament amb altres oficis i el maig d’eixe any se sumaven a la 

demanda de millores salarials. Durant aquell any protagonitzen plantades i 

accions en solidaritat amb les seues companyes de Cadis i de la Corunya, però 

també amb els obrers del port d’Alacant, negant-se a que entraren en la 

Fàbrica uns fardells descarregats per esquirols.  
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El 1919, a Alacant, la vaga general de març va paralitzar la ciutat va obligar 

a tancar la fàbrica, i al maig, del dia 24 al 26, es va declarar una aturada de 

braços caiguts en solidaritat amb les cigarreres de Madrid, que no estaven 

d'acord amb els últims augments de premis concedits per l'empresa. 

Demanaven un augment del jornal i l’admissió de filles i òrfenes de cigarreres a 

la Fàbrica. 

Entre el 23 de desembre de 1919 al 28 de gener de 1920 es va declarar una 

vaga nacional de cigarreres i tabaquers demanant la jornada laboral de 8 hores 

mantenint el mateix salari. La premsa parlava de desordre i indisciplina, 

encoratjades pels socialistes o «conveniències d'índole personal», s'havien 

apoderat de les fàbriques obligant al tancament de moltes d'elles. La gravetat 

assolida pels esdeveniments obligà a una comissió de consellers a visitar el 

ministre d'Hisenda per adoptar mesures oportunes. Finalment les cigarreres 

van aconseguir el que demanaven. 

 

Una altra cosa que demanaren i que van aconseguir va ser la de tindre una 

cooperativa de Consum de la Unió Tabacalera, al carrer València, que va tindre 

un final desastrós.  

Entre els anys 1919 i 1936 es van produir el més gran nombre d’accidents 

van ser 1930, amb 297 i 1925 amb 253. Mentre que el problema de la higiene 

dins de la Fàbrica continuava sent molt gran. 
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Fins al 1920 no eren moltes les afiliacions a la FTE, ja que molts temien la 

ideologia marxista del sindicat. Els intents d’eradicar la FTE per part de la 

patronal anava des de les amenaces de comiat fins a la creació d’associacions 

catòliques i organitzacions “grogues” al servei de l’empresa. A Alacant no 

pareix haver arrelat cap sindicat catòlic com sí que passà en altres indrets. No 

venia de nou, el 1917, durant el motí de la fàbrica de Madrid, la Compañía va 

fer un donatiu de 25.000 pessetes a favor de les Forces de Seguretat que 

reprimien els revoltosos. No cal dir que la Guàrdia Civil va desplegar el major 

interès i zel en la protecció de les fàbriques, com va passar en la Corunya. 

Eixe mateix any de 1920 la fàbrica va introduir la primera màquina de vapor 

per a moure els aparells de picat del tabac. Durant la dècada de 1930 

funcionaven ja més de 500 màquines i solament una part de la producció era 

elaborada de manera manual. 

Després de 1920, la conflictivitat es torna molt més puntual, fins al punt que 

les fàbriques de tabacs es van veure més condicionades per les vagues alienes 

al sector, com els del transport, marítim o terrestre, que per les seues pròpies 

reivindicacions. També és cert que La Companyia va mantenir una intel·ligent 

estratègia de concessions i una política salarial que va ajudar a mantenir la 

calma i permetia salvar la producció en uns anys en què la mecanització es va 

interrompre, en tallar-se les importacions de maquinària a causa de la guerra. A 

més tenia organitzat un complex sistema de remuneracions complementàries 

que actuaven a manera de plusos, extres i sobresous sense parangó en altres 

sectors productius. 

El 1922 les cigarreres i tabaquers de la Fàbrica se sumaven a la protesta 

pels abusos de la Companyia i els seus caps a les fàbriques de Madrid, 

Logronyo, Cadis, Santander i Sevilla i exigien la revisió dels expedients. 

Sembla evident que a la Fàbrica d’Alacant predominava una actitud més 

prudent per part dels dirigents obrers, però es solidaritzaven a les companyes 

d’altres ciutats. Potser els directius de la Fàbrica a Alacant contemporitzaven 

més amb els treballadors. 

Durant la dictadura de Primo de Rivera la conflictivitat va ser més aviat 

puntual i, per descomptat, no va respondre a mobilitzacions d'envergadura, la 
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FET ja es va abstenir de convocar-les, i els dirigents sindicals sempre 

demanaven que les reclamacions foren fetes de manera reflexiva i raonada. El 

més que es va donar van ser pressions puntuals, sempre per via institucional i 

dialogada, cercant millorar les condicions de treball dels empleats. Això no 

obstant, no faltaren algunes friccions amb les autoritats, que van suspendre 

alguna assemblea. 

El 1923 hi hagué un nou projecte d’ampliació de la Fàbrica que no es va 

executar que incloïa un nou edifici on hi hauria escola, sala de lactància, sala 

bressol, consultori mèdic, cuina. Un projecte molt modern en aquella època. 

Finalment, com que aquell projecte no reeixí. Haurem d’esperar al 1934, quan 

les treballadores es van unir i van construir la Casa de les Cigarreres, al carrer 

Sevilla (foto inferior), amb menjador, cuina, guarderia... Hi havia una biblioteca 

ben assortida i un teatre amb una cartellera que era l’enveja d’altres sales. 

Aquest edifici es convertiria en jutjats després de la guerra i posteriorment va 

passar a mans privades, finalment, va ser destruït. Moltes cigarreres encara 

guarden les participacions de la propietat de l’edifici. 

 

La Unión Tabacalera es va mantenir al marge de la UGT i no va entrar a la 

Casa del Poble fins el 1928. Havien arribar a expulsar el seu antic dirigent 
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Ángel Martínez, per desavinences amb Severino Chacón, socialista que va 

abandonar el partit quan es va produir l’escissió comunista del 1921.  

El 1930, les cigarreres van prendre part en la vaga del novembre en 

solidaritat amb els companys morts a Madrid, i també en la vaga general 

revolucionaria de desembre del mateix any.  

El 4 d’abril de 1933, les cigarreres van protagonitzar una manifestació al crit 

de “Viva la República!”.  
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De la República al final de la Tabacalera  

La pràctica sindical de la FTE durant tota la República podria definir-se com 

pragmàtica. Les seues reivindicacions es van ser estrictament laborals: la 

defensa de la jornada de huit hores, els augments salarials, l'establiment d'un 

sou base i la tendència a la unificació salarial, l'abolició de l’escarada, l'impuls a 

noves contractacions, la demanda d'un sistema de jubilacions, el 

perfeccionament i ampliació dels segurs socials i de la previsió laboral, la 

millora de les condicions higiènic-sanitàries a les fàbriques... 

Els successos d'octubre de 193410 van donar l'excusa a la Companyia per a 

rectificar la política favorable a la FTE des del 1931 quant a les relacions 

laborals. Durant els fets de l’octubre, a Alacant va haver-hi alguns 

enfrontaments amb les forces d’ordre públic. La Companyia va amenaçar de 

rescindir els seus contractes a les obreres i obrers que no acudiren 

immediatament al treball. Moltes s’havien sumat als revolucionaris. Va haver-hi 

acomiadaments a les Fàbriques d'Alacant, Madrid, Santander i Sant Sebastià. 

En el primer moment van ser suspesos d'ocupació 94 obrers de tots dos sexes 

en aquelles fàbriques. Als  dos mesos de la les suspensió es va donar ordre de 

reingrés a 60, deixant en la carrer a la resta, 27 d’ells d'Alacant. 

La primavera i els inicis de l'estiu de 1936 es deixava sentir el clima 

revolucionari, on la recuperada arrogància de la Federació i la creixent 

radicalització dels seus objectius i exigències van córrer paral·leles a la 

intranquil·litat a l'alça del personal directiu de l'Arrendatària.  

Amb l’inici de la Guerra Civil afiliar en massa als empleats administratius i als 

tècnics d'alta qualificació de l'empresa, en molts casos per via coercitiva sota 

amenaça de sancions i correccions. L'administració de la CAT passava a càrrec 

d'un comité de gerència, integrat per obrers i empleats de l’empresa designats 

per les organitzacions sindicals pertanyents al Front Popular. La composició del 

comité va enverinar de manera contínua la vida administrativa de la societat, 

particularment en tot el relatiu a la s relacions laborals. 

                                                           
10 La revolució d’Astúries, que havia d’haver sigut secundada a tota Espanya, però que fracassà perquè els 

socialistes es feren enrere en l’últim moment. A Astúries va haver-hi uns 1.500 morts. Va haver-hi 
incidents en altres llocs. A Catalunya, mentre, es va declarar l’Estat Català que acabà amb tot el govern a 
la presó i va haver desenes de morts. Va haver-hi incidents a gairebé tota Espanya, però no tan greus. 
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La qüestió de les depuracions van mancar de control, duent-les a terme les 

diferents seccions dels autodenominats comitès del Front Popular Tabaquer, 

que actuaven de forma quasi independent en cadascuna de les dependències i 

fàbriques. Es va depurar al personal directiu, per descomptat, però també a tots 

aquells que en el passat havien manifestat una ideologia política contrària al 

Front Popular, o havien adoptat una actitud antisindical. No cal dir que totes les 

circumstàncies relatades van condicionar i van restar eficàcia al sistema de 

producció i als mecanismes de distribució de la indústria tabaquera. 

 

Els bombardejos no van afectar la fàbrica, però sí la producció, al quedar el port aïllat 

Acabada la guerra, la repressió va ser tal que va desaparèixer qualsevol 

intent de moviment sindical i es va acceptar la instauració d’un règim de treball 

duríssim, propi d’una economia de guerra, on no es tenia en compte l’opinió 

dels assalariats. Amb els «desafectes» no es va fer cap excepció, purgats, 

detinguts o expulsats, ni tan sols amb els assalariats ancians que anaven 

percebent una jubilació o amb les dones embarassades, que per aqueixa 
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condició haurien tingut accés legal a l'assegurança de maternitat. Es va 

convidar al personal obrer de les fàbriques a realitzar la seua elaboració «en 

hores extraordinàries sense percebre cap retribució». 

 

En paraules de Llum Quiñonero, la dictadura va tractar de domesticar les 

seues rebel·lies. Van passar de ser cigarreres a ser operàries, sostraient-les 

oficialment el substantiu, convertit ja en metàfora, com si les gestes viscudes 

dins i fora dels tallers pogueren esborrar-se de la cultura popular i de la 

biografia de cada família alacantina. 

 

Així i tot, van passar d'estar recloses i dedicades a la feina de casa a eixir i 

poder permetre's allò que des d'un aparador els cridara l'atenció. Per això, es 

diu a Alacant que una dona que ha sigut cigarrera és fàcilment recognoscible. 

Porten granadures daurades, les ungles sempre arreglades i una poderosa 

actitud davant la vida. 

 

Plantilla de la Fàbrica als anys 80. Font: Loreto Escandell. En Claudia Cozar. Las Damas del Tabaco 

A partir de 1990, la Tabacalera va anar reduint la jornada laboral de les 

cigarreres, i des de 1996 es van negociar reduccions voluntàries de personal. 
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El 1999 es va produir la fusió de Tabacalera amb la tabacalera francesa Seita 

formant el grup Altadis. El 2002, van acabar amb 201 anys d’història i va 

traslladar la fàbrica al polígon industrial de les Atalaies. Uns anys després 

l’empresa britànica Imperial Tobacco es queda amb les cinc fàbriques que 

resten a Espanya.  

 

Dicen que estan construyendo una fàbrica puntera 

Allà por las Atalaias, siguiendo la carretera 

Yo pienso que ha de ser raro si cuando lleguen las fiestas 

Al barrio de San Antón le faltan sus cigarreras. 

Marisa Ferrándiz Alcaraz (fragmentde poeta)                    

 

Esperanza Pomares Chacopino: Quan vam anar a la fàbrica de les 

Talaies va ser una altra història, la convivència ja no era la mateixa, hi va 

arribar gent d’altres fàbriques que havien tancat i tenien maneres diferents 

de treballar. 

 

Les Atalaies. El Bacarot. 

El desembre de 2009 tanca definitivament la fàbrica d’Alacant, després de 

208 anys d’història. La fàbrica comptava amb 338 treballadors, dels quals 170 

eren cigarreres (150 d’elles tenien més de 50 anys d’edat), 35 van ser reubicats 

en altres fàbriques i la resta es van acollir a una prejubilació o van anar a l’atur. 
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Els reconeixements a les nostres cigarreres 

Des del tancament de la Fàbrica de Tabacs les cigarreres han gaudit de 

diversos homenatges des d’iniciatives privades com públiques. 

En novembre de 2017 la Muestra de Teatro Español de Autores 

Contemporáneos i l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert homenatjaren 

les cigarreres fent un cicle que va durar diverses setmanes amb les lectures 

dramatitzades d’onze textos sota el títol ‘Memòria de les Cigarreres’, donant 

veu a diversos testimonis sobre la vida laboral de les cigarreres. L'acte va 

finalitzar amb tots els intèrprets cantant una cançó d'homenatge a les 

cigarreres. Les treballadores assistents entre el públic van eixir a escena per a 

rebre el càlid aplaudiment de la resta dels espectadors. 

El 2019 es va publicar el llibre Mujeres e 

Industria Tabaquera en Alicante, de Teresa 

Lanceta Aragonés. Sens dubte, el major triomf 

ha sigut posar nom a totes aqueixes dones (i 

alguns homes), que van omplir de vida el que 

un dia va ser la Fàbrica de Tabac d'Alacant, 

motor de la localitat durant el segle XIX. 

L’octubre de 2020 la ministra d’Igualtat, Irene 

Montero, es referia a les cigarreres en el debat 

per a contextualitzar els decrets per a garantir 

la igualtat retributiva entre treballadors de tots 

dos gèneres i el desenvolupament dels plans 

d'igualtat de les empreses. Deia d’elles que eren “... un dels col·lectius pioners 

del moviment obrer, la història del qual es caracteritza per motins, vagues, 

sabotatges, xarxes de suport mutu i alçaments organitzats, molt abans fins i tot 

que existira una autoorganització sindical. D'elles van eixir líders obreres com 

Eulalia Prieto o Encarnación Sierra, les quals van ser figures destacades en la 

lluita contra el feixisme durant la Guerra Civil.”. 

El febrer de 2022 es va dur a terme una exposició “Cigarreras de Alicante. 

Del pasado al presente” un homenatge a la faena de les dones que treballaren 

a la Fàbrica de Tabacs amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la 
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Dona, que es celebra el 8 de març. La regidora d’Igualtat, María Conejero, va 

afirmar que “la seua activitat va ser molt important per a la incorporació de les 

dones al treball remunerat i el reconeixement dels seus drets, així com de la 

conciliació, base dels actuals convenis col·lectius”. 

L'exposició també va ser molt interessant de cara a la investigació, ha 

agregat Susana Llorens, directora de l’Arxiu Municipal d’Alacant, “ja que es pot 

veure la indumentària de l'època, les edats de les treballadores i la maquinària 

emprada”. Per la seua part, Santiago Linares, treballador de l'Arxiu Municipal, 

ha destacat “l'impacte econòmic de l'activitat de la Fàbrica de Tabacs a 

Alacant” al mateix temps que ha ressaltat el valor de les imatges que posseeix 

l'Arxiu Municipal, “que està obert a rebre més donacions”. 

 

El 28 de juliol de 2022 l’ajuntament d’Alacant va voler rendir tribut a totes 

aquelles dones i homes que van engrandir la ciutat amb el seu esforç a la 

Fàbrica de Tabacs i va declarar, per unanimitat, el 20 de maig com dia de les 

Cigarreres. “La vinculació que es va iniciar entre les treballadores i l'empresa és 

un exemple d'una relació fructífera per a totes dues parts”, ressenya la 

declaració, que destaca igualment els drets laborals conquistats pels 

treballadors amb les seues reivindicacions, així com “la importància que van 
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adquirir a la nostra ciutat per la riquesa que aportaven amb el seu esforç i la 

tranquil·litat que suposava entrar en un lloc on el teu manteniment estava 

assegurat i també el treball dels teus descendents”. 

L’ajuntament del Sant Vicent del Raspeig per la seua part va aprovar el març 

de 2022 dedicar el nom de les Cigarreres a una plaça. Van ser moltes les 

santvicenteres que van treballar a la Fàbrica de Tabacs d'Alacant deixant una 

gran empremta social en l'imaginari col·lectiu. Per això, en homenatge a la 

labor que van realitzar i el que representen per a la ciutadania de Sant Vicent.  
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De la Fàbrica de Tabacs a Les Cigarreres, un espai de cultura 

L’EDUSI (estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat) té com a 

missió la recuperació i dinamització d'una important àrea urbana que inclou 

quatre barris històrics i dos de les muntanyes més emblemàtiques de la ciutat, 

coronats per dos castells i amb extenses zones verdes. 
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La popular Fàbrica de Tabacs s’ha convertit hui en el Centre Cultural Les 

Cigarreres, de titularitat municipal que està sotmès a diverses campanyes de 

restauració. Combinant antiguitat i modernitat es va aprofitar un dels edificis 

històrics més rellevants de la ciutat rejovenint i donant color a la seua 

aparença. La primera campanya ha convertit les tres naus, antics magatzems, 

en espais que són actualment claus en la cultura contemporània, una 

plataforma de primer ordre per a tota la província d’Alacant i de les més 

importants d’Espanya. Les Cigarreres i el Museu d’Art Contemporani d’Alacant 

(MACA) han comptat amb 350.000 euros del consorci de Museus de la 

Generalitat valenciana per al 2022. 

• La Caixa Negra: espai per a concerts i arts escèniques. 

• La Nau: de Patrimoni Cultural, mostra el seu magatzem arqueològic, on 

gaudireu del fruit  de les excavacions que s'han anat realitzant al llarg 

dels anys en el terme municipal d'Alacant. 

• La Casa de la Música: que conté una mostra permanent d'instruments, 

partitures i documentació del patrimoni musical de la província d'Alacant. 

A més de ser la seu de la Banda Municipal de Música, s'aprofita per a 

activitats culturals; concerts, conferències o representacions. 

• L'Assecador: Espai a l'aire lliure on es duen a terme esdeveniments 

d'interés públic. 

• El Avant Garde(N) format per un avantguardista Jardí Vertical i 

l'Amfiteatre. Totes elles, plantes autòctones i de gran format: palmes, 

arbustives del mediterrani, gramínies i atzavares. La particularitat del 

jardí de Les Cigarreres és va transformant-se a mesura que passen les 

estacions. 

• Makercig 

• Cigarra Bar 
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Plànol de la Fàbrica de Tabacs. Les Cigarreres. 
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El 2020 s’iniciaren els treballs de rehabilitació de la Casa de Misericòrdia i la 

seua església amb la demolició d'elements impropis, que mancaven de valor 

arquitectònic en tractar-se d'afegits posteriors al moment de construcció de la 

fàbrica, o que presentaven estat de ruïna. La rehabilitació de l’edifici està 

pressupostada en 9,5 milions d’euros que es licitaran durant els anys. A dia de 

hui es parla del 2023 com a data de finalització de les obres. En les obres de 

protecció i recuperació de les façanes i murs exteriors de la Casa de 

Misericòrdia, l’ajuntament ha invertit 563.000 euros  

 

La primera planta albergarà espais per a usos culturals, de formació, 

ocupació o noves tecnologies, així com la reserva d'una sala amb major 

aforament per a usos polivalents. I en la segona planta, es planteja destinar la 

zona diàfana com a suport de la planta inferior, per a àrea de cotreball, la 

configuració d'un centre tecnològic o per al desenvolupament d'una zona de 

conferències, biblioteca o àrea de descans. 

A l’espai conegut com "l'Assecador" que actualment funciona com a 

aparcament cobert i lloc per al desenvolupament d'esdeveniments i ús soci 

cultural i educatiu. D'acord amb el Pla Director, es tracta de donar continuïtat 

als usos previstos en la fase segona i inclou la rehabilitació de la gran pèrgola 

de l'Assecador, al qual es preveu dotar d'una coberta vegetal.  
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Una fase 4 posterior, que 

es reservaria per al 

desenvolupament d'altres 

equipaments que es 

considerara necessaris en 

el futur, així com la possible 

construcció d'habitatges 

associats a l'activitat del 

propi complex, com la 

possibilitat d'allotjar als 

participants en residències 

artístiques, per exemple. Disposa de diverses plantes amb un total de 5.818 

metres quadrats i inclou el perímetre aquest de la parcel·la del complex.  

"A més d'aquest esforç per un centre cultural emblemàtic per a Alacant", ha 

destacat Barcala, "l'Ajuntament treballa en paral·lel en la millora i modernització 

dels carrers, viaris i places dels 

barris annexos a les Cigarreres, 

com són Sant Antón, Carolines i 

Campoamor, amb un ampli 

programa d'actuacions finançades 

amb recursos propis i fons europeus 

fins a sumar quasi 30 milions 

d'euros dins de l'estratègia Edusi 

entre els dos Castells". 
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Conclusions 

L’arribada de la Fàbrica de Tabacs va suposar una revolució econòmica en 

una ciutat on l’economia es basava en el comerç des del seu port, controlat per 

una burgesia comerciant que controlava els productes agrícoles de l’Horta 

d’Alacant i de les hortes del Vinalopó i Segura. Parlem de la primera gran 

“fàbrica” d’Alacant, tant per la gran quantitat de treballadores que tenia i que va 

arribar en el seu major moment a les 5.000 persones, com pels beneficis que 

generava. Eren majoritàriament dones, les cigarreres, que venien dels barris 

més pobres i proletaris de la ciutat, però també de tota l’Horta d’Alacant i Sant 

Vicent del Raspeig. 

Una Fàbrica que ens va acompanyar durant dos segles. Els que som 

nascuts al seu voltant podem recordar l’olor de tabac que impregnava molts 

dies el carrer, segons bufava el vent. Un barri, Carolines, que deu en gran 

manera a la Fàbrica el seu naixement, com també passà amb el Pla de Bon 

Repòs. 

Aquestes cigarreres treballaven en torns interminables, sense comptar que 

anaven i tornaven als seus pobles, situats en la contronada. La seua jornada 

laboral podia ser de 13 i 14 hores sis dies a la setmana. Unes jornades que a 

poc a poc s’aniran retallant, sent un dels primers col·lectius a aconseguir la 

jornada de 8 hores. També assoliran, ja en la segona meitat del segle XX, 

acurtar la 

setmana i 

descansar el 

dissabte. 

Dones que 

treballaven, 

menjaven, se 

socialitzaven 

i, fins i tot, 

criaven els seus fills dins de les instal·lacions de la Fàbrica, tot sota unes 

condicions d’insalubritat important que les generava problemes respiratoris, 

físics i oculars. Allà compartien penes, però també alegries, s’ajudaven unes a 



47 
 

les altres, també quan queien malaltes. Tot plegat mostrava la gran solidaritat 

que hi havia entre elles. Però no només entre elles, ja que, si bé són freqüents 

els motins, les vagues i les protestes, especialment durant tot el segle XIX fins 

a començaments del XX, també se solidaritzen amb el que els problemes 

d’altres fàbriques de tabac d’Espanya o amb els dels obrers del port d’Alacant, 

o amb les protestes socials que es produïen per les mancances de productes 

de primera necessitat. Quan els treballadors del port i les cigarreres paraven, 

col·lapsaven la vida econòmica de la ciutat. 

Allà on hi havia una Fàbrica de Tabacs hi havia una massa d’obreres que 

suposava una gran força reivindicativa i les autoritats ho sabien. I esta força 

sumava les seues famílies que les donaven suport. Però també venia pel fet 

que eren treballadores de l’Estat, en un monopoli públic que generava grans 

beneficis i que fins a la constitució de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 

CAT era qui havia de negociar amb elles de manera directa. Potser per tot això 

les cigarreres van ser un col·lectiu al qual sempre s’intentà acontentar. 

Van ser pioneres en l’organització d’associacions de cigarreres. De la 

Hermandad de Socorros Mutuos de la Fábrica de Tabacos a l’Asociación de 

Nuestra Señora del Remedio, durant el segle XIX, a la Feminista, que 

s’integrarà en la Unió Tabacalera d’Alacant, com a secció de la Federació 

Espanyola Tabacalera. Una organització que tindrà el seu moment més àlgid 

amb la construcció de la Casa de les Cigarreres, al carrer Sevilla, on 

disposaven de cuina, guarderia, menjador, biblioteca, teatre... Edifici 

desaparegut hui en dia. 

Eren dones decidides, capaces de plantar cara a les mestresses de la 

fàbrica, als directius, als dirigents polítics, a l’Església i fins i tot a la Guàrdia 

Civil. Coratjoses, defensaven els seus llocs de treball, el de les seues 

companyes, però també el de les seues filles, que de manera habitual 

rellevaven a les seues mares, la qual cosa afavoria la Fàbrica per a retenir les 

seues fidelitats. S’adaptaven a cada moment i, si bé s’enfrontaren a l’entrada 

de les màquines a les fàbriques, també s’esforçaren a aprendre a fer-les servir. 

Si el tabac donava prosperitat a la ciutat, també ho feia a les seues 

treballadores. Aquestes dones, sovint, mantenien les seues famílies i 
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aconseguien llibertat amb la seua faena i els seus sous, en un món, el del segle 

XIX, on la dona estava reclosa a la llar i poc més. No és d’estranyar que els 

mitjans més conservadors de la societat, inclosa l’Església, criticaren en infinitat 

d’ocasions les seues formes de vida, sobretot quan les seues protestes i 

accions posaven en dubte la preeminència de les classes dirigents. Se les 

atacava per la seua suposada immoralitat, i aquesta mala fama que rebien, feia 

que molts pares i marits no veieren amb bons ulls que elles treballaren a la 

Fàbrica. Però al final, la necessitat manava i els diners eren importants. Fins i 

tot, després de la Guerra rebien un parell de pastilles de tabac picat a la 

setmana que canviaven al mercat negre per menjar i medicaments per a elles i 

els seus veïns. 

Era tal el seu poder adquisitiu, superior al de moltes famílies de la ciutat, que 

es podien permetre petits luxes i això feia que fora fàcil trobat un mercadet a la 

porta de la Fàbrica on es venia des de menjar a llenceria i, fins i tot, joies. En la 

segona meitat del segle XX es deia que es notava qui eren les cigarreres 

perquè portaven les ungles arreglades i pintades, i això tampoc agradava a la 

societat patriarcal dominant en aquell moment. 

I malgrat tot, no faltà mai entre les cigarreres la seua especial devoció per la 

Santa Faç, a la qual donaven les gràcies per haver salvat la vida de milers 

d’elles quan la Fàbrica es va cremar el 20 de maig de 1844. Aquest dia va 

acabar sent, amb el temps, el dia de la Festa de la Fàbrica. 

El 2002 la Fàbrica va tancar les portes a l’edifici de la Misericòrdia i es va 

traslladar al polígon de les Atalaies. Per a les cigarreres va suposar un dur colp, 

es va despersonalitzar molt la seua relació, a part que cada vegada eren 

menys. El 2009 va tancar definitivament la Fàbrica d’Alacant posant fi a 208 

anys d’història. 

En els últims anys hi ha hagut diversos reconeixements a les Cigarreres, en 

un moment que s’escomet la restauració de l’edifici de la Misericòrdia i la 

creació de noves estructures destinades a equipaments culturals per a la ciutat 

dins del projecte de Les Cigarreres, on n’hi ha ja diversos equipaments 

destinats a la música, l’art i el teatre. 

 



49 
 

 

 

Després d'entrevistar dones de 65 a 90 anys i furgar al costat de les meues 

companyes en hemeroteques, biblioteques i Internet, em cau l'orgull 

generacional del gronxador en constatar que, ja a principis del segle XX, les 

cigarreres d'Alacant utilitzen el terme «La Feminista» per a eixir a lluitar pels 

seus drets laborals un 1r de maig, que en els anys 30 del segle XX alcen amb 

la seua contribució econòmica un edifici on reunir-se a cantar, fer teatre, cuinar, 

etc., que moltes decideixen no casar-se o que alguna ho fa i a l'any se separa, 

que unes altres mantenen a fills i a marit encara que les seues neveres 

s'òmpliguen de carmanyoles congelades, que fumen sense amagar-se i que, si 

volen gastar en capritxos més del que guanyen, s'obstinen, però sempre sota la 

seua responsabilitat. 

Ester Andrés Pastor 
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