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Gabriel Tortella va començar els seus estudis a Espanya (Dret i Economia a la 
Universitat Complutense) i els va continuar als Estats Units, on es doctora a la 
Universitat de Wisconsin i treballa com a professor en dues universitats de prestigi 
(Wisconsin i Pittsburg). 

Els seus estudis inicials se centraven en les relacions entre el sistema financer i 
l'endarreriment econòmic. Fruit d'aquesta preocupació seria la publicació del seu 
primer gran llibre: Los orígenes del capitalismo en España: banca, industria y 
ferrocarriles en el siglo XIX , Madrid, 1973 (Publicat als EUA el 1977 per Arno Press, 
Nova York). 

Es va reintegrar a la universitat espanyola primer a la Universitat de València, on va 
passar a formar part del servei d'historiadors del Banc d'Espanya, i després es va 
incorporar a la Universitat d'Alcalá de Henares, de la qual és en l'actualitat professor 
emèrit. 

Gabriel Tortella va fundar al final dels anys 1980 la primera revista acadèmica de 
referència per a la història econòmica com a disciplina. El 1989 es va publicar el 
primer número de la Revista de Historia Económica, la qual passaria ràpidament a 
convertir-se en la de més impacte i reputació a Espanya, Europa, Amèrica Llatina i els 
Estats Units, entre els acadèmics que conreaven la història econòmica i la història 
empresarial. 

Va ser un dels fundadors el 1990 de la CNEAI (Comissió Nacional Avaluadora de 
l'Activitat Investigadora), que va iniciar el sistema d'avaluació externa de la recerca 
dels professors universitaris a Espanya. 

La seua trajectòria pionera en diverses àrees de recerca i la seua activitat universitària 
d'àmplia vocació internacional van ser fonamentals perquè Gabriel Tortella rebera el 
Premi Rei Joan Carles d'Economia corresponent a la convocatòria de 1994. 

Ha sigut convidat a estades de recerca en universitats de prestigi reconegut com 
Chicago, Harvard, Califòrnia, Columbia o El Colegio de Méjico. És també membre de 
fòrums científics com l'Acadèmia Europea de les Ciències i les Arts. 

Les seua recerca més recent s'ha centrat en la relació entre l'entorn econòmic i la 
formació d'esperit empresarial, com també sobre l'educació i els seus vincles amb el 
creixement de les economies. En aquests dos àmbits, les seues aportacions han tingut 
i continuen tenint un elevat impacte nacional i internacional i una gran influència en la 
recerca. 

 

 


