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Laudatio de Gabriel Tortella 
 
 
 
Quan la història econòmica espanyola començava a prendre cos en el sistema acadèmic, allà pels 
començaments de la dècada de 1970, amb prou faenes un grup de professors es dedicaven a 
temps complet a aquesta disciplina. La major part treballaven en les facultats d'Economia i 
pugnaven per consolidar una matèria que buscava explicar el passat econòmic per a llançar llum 
sobre el present. N’eren pocs i amb prou faenes la història econòmica s'havia desenvolupat com a 
carrera acadèmica. Va ser el moment en el qual pioners de la disciplina començaven a reclutar 
nous investigadors amb la pretensió de consolidar aquesta especialitat acadèmica en el futur. La 
major part d'aquests pioners i els qui se’ls van unir per a desenvolupar aquest objectiu venien de 
les mateixes facultats espanyoles i amb prou esforç i sense solució de continuïtat s'incorporaven a 
la docència i iniciaven en paral·lel una recerca doctoral que pretenien que fóra el trampolí per a la 
consolidació d'una carrera acadèmica. 
 
Entre aquests investigadors cal comptar Gabriel Tortella. A diferència de la majoria de companys 
de promoció, Gabriel va iniciar un periple forà l’objectiu del qual era continuar la seua formació allí 
on la història econòmica ja estava consolidada i es podia guanyar en coneixement i rigor 
mitjançant l'experiència d’impartir i rebre formació en anglès i posar en marxa una recerca dins 
dels seus estudis de doctorat. Com tothom aleshores buscava tractar de donar resposta al gran 
interrogant que travessava les preocupacions de la seua generació. Aquest era ni més ni menys 
que respondre a una pregunta: quina era la raó o les raons que expliquen el retard dels nivells de 
creixement i de modernització industrial d'un país com Espanya. On es trobaven els factors que 
van assentar les bases per al retard observable de l'economia espanyola en perspectiva 
comparativa respecte a les europees més avançades. Les seues primeres incursions de recerca 
es van dirigir als problemes d'una economia en règim colonial com la de la Cuba del segle XIX i 
les relacions entre la indústria sucrera i les guerres de finals de segle. Al costat d'aquesta pionera 
aportació, Tortella va escriure un important text a finals dels anys 1960: tractava sobre els 
problemes de les regulacions legals com a impulsores o retardatàries del procés de creixement 
industrial. Tots aquests plantejaments inicials anaven dirigits a aquest mateix fi, que era buscar les 
explicacions de l'endarreriment  econòmic espanyol en termes històrics i amb caràcter comparatiu. 
 
La pregunta i les possibles respostes van ser guiades per un dels mestres nord-americans de la 
història econòmica: Rondo Cameron. Cameron, llavors en la Universitat de Wisconsin, tenia uns 
antecedents que el feien idoni als ulls de Tortella per a tractar de contestar totes aquestes 
qüestions. Coneixia bé el cas de França, France and the Economic Development of Europe, 1800-
1914: Conquests of Peace and Seeds of War (1961), un país que havia tingut històricament durant 
el segle de la industrialització una empremta i influència de tipus divers sobre Espanya. En 
particular Gabriel Tortella es va fixar en els temes que la historiografia i el seu mestre destacaven 
com instruments importants en l'avançament o reculada de la industrialització, en els mecanismes 
o ressorts fonamentals que promovien i facilitaven el procés. En el ben entès -cal assenyalar per a 
situar-nos en el context històric- que el creixement industrial era el que separava l'economia 
espanyola de l'òptim aconseguit per altres països del vell continent amb els quals Espanya 
comparteix història i trajectòria econòmica i social. Tortella va partir del que el seu mestre més 
coneixia: l'organització bancària com a possible desencadenant del procés. (Banking in the Early 
Stages of Industrialization. 1967). 
 
Amb aquest objectiu i en el context de la direcció i suport de Cameron, Tortella va iniciar la 
recerca, i com a resultat va aconseguir un magnífic text, un resultat anticipatori que tractava 
d'enfrontar els reptes que es plantejaven. L'obra titulada Los orígenes del capitalismo en España: 
Banca, industria y Ferrocarriles en el siglo XIX, va ser publicada en espanyol i anglès, i es va 
convertir ràpidament en una obra de referència entre els que buscaven la resposta on trobar els 
problemes que històricament havien demorat i també llastrat el procés d’industrialització espanyol. 
Les particularitats de la banca i el sistema financer espanyol i la indústria raquítica i insuficient per 
un problema de demanda al costat de la forma i els mecanismes que es van adoptar per a 
construir i desplegar el ferrocarril a Espanya, van ser, en el seu conjunt, les raons que van impedir 
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el procés de desenvolupament del modern creixement econòmic ibèric o bé marcaren la pauta 
d’aquest procés de manera especial. 
 
L'originalitat i la novetat reals de l'enfocament i les respostes de Tortella eren els problemes del 
sistema bancari perquè els altres elements estaven més vinculats a aquest i ja havien sigut 
assenyalats com a trets definitoris de l'endarreriment econòmic espanyol. És ací, en el nucli 
central de la tesi, on Tortella va aportar el seu primer argument diferenciador del procés espanyol i 
sols des del seu coneixement en el llarg termini es podria conèixer i calibrar les arrels històriques 
del retard econòmic espanyol. Un problema institucional que no solament posava com a factor 
rellevant l'escassetat de capital format en l'economia i drenat pel sistema cap a activitats 
productives sinó el sistema bancari al servei de l'entrada de capitals estrangers necessaris per a 
construir el sistema ferroviari ja que l'autèntic negoci del ferrocarril era construir-lo i no tant 
explotar-lo. 
 
La visió institucional de la banca com un dels motors de la modernització de les economies, 
heretada del seu mestre Cameron, ha sigut una de les primeres aportacions medul·lars de Gabriel 
Tortella al coneixement de la història econòmica espanyola. Aquesta tradició ja no l'abandonaria. 
Sobretot perquè integrat en el sistema acadèmic espanyol, després de la seua tornada dels Estats 
Units, va continuar amb els seus estudis de la banca espanyola en el període de la Restauració 
(1874-1920) i amb les aproximacions a la reconstrucció de la política monetària espanyola, en 
particular la seua visió no catastrofista de la no integració d'Espanya en el mecanisme de 
disciplina del sistema del patró or clàssic. Banca i sistema financer van passar llavors a ser els 
seus eixos de recerca i al fil d’aquests també es va interessar pels problemes de la indústria 
espanyola en el segle XX i pels problemes de la depressió de la dècada dels anys trenta sobre la 
qual tornaria més tard quan a propòsit de la recessió de 2008 i les seues comparacions publicaria 
un text amb CE Núñez sobre ambdues crisis. 
 
La visió institucionalista de la història econòmica ha sigut compatible amb altres enfocaments més 
quantitatius. En particular la història econòmica espanyola deu a Gabriel Tortella la introducció i 
difusió del que en els 70 i 80 es va anomenar la nova història econòmica o cliometria. 
Essencialment es tracta de mesurar el creixement econòmic que un sector ha aportat 
històricament si no s'haguera produït la particular aportació d'aquest sector analitzat. O d'una altra 
manera i citant l'exemple més clàssic: quant haguera perdut una economia donada si no s'haguera 
disposat del sistema ferroviari en un moment o període determinat. Tortella va publicar un llibre 
sobre economia per a historiadors en el qual explicava les principals aportacions metodològiques 
d'un enfocament d'aquestes característiques amb l'objectiu no d'excloure aproximacions purament 
històriques de la història econòmica sinó de complementar-les o, si escau, reforçar-ne les 
conclusions. 
 
Història bancària i financera; història monetària; crisis econòmiques; metodologia; història 
econòmica quantitativa. A aquests dominis Gabriel Tortella ha aportat treballs d'enfocament nou, 
ha contribuït a la transmissió de coneixement, a la difusió de temàtiques noves. En aquesta línia 
cal esmentar altres dos aspectes fonamentals als quals també devem aportacions molt 
significatives. La primera és l'educació i la formació de capital humà. En aquest terreny Tortella, bé 
en treball comú amb CE. Núñez o en solitari i amb altres col·laboradors ací presents, va engegar 
des dels anys 1990 una línia de recerca que ha donat també els seus fruits. En particular 
l'aportació del sistema educatiu al creixement econòmic, el grau d'acceleració de les economies 
en el seu comportament respecte a les variables més significatives. Al costat d'açò Tortella s'ha 
implicat en el coneixement del denominat esperit empresarial (entrepreneurship) vinculant-lo als 
nivells educatius. En aquest terreny les seues aportacions són molt reveladores quan estudia els 
empresaris espanyols en perspectiva històrica i comparativa amb francesos i anglesos a fi 
d'esbrinar si les diferències en el grau de formació/educació formal constitueixen un tret que puga 
ser significatiu a l'hora d'establir el grau de responsabilitat d'aquesta variable en el retard relatiu de 
l'economia espanyola. 
 
Al costat d'aquestes aportacions, com he assenyalat molt variades i per les quals molt 
merescudament en 1994 va rebre com a guardó el premi Rei Joan Carles d'Economia, Tortella no 
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ha renunciat, sinó tot el contrari, a regalar-nos textos de suport a la docència, llibres orientats als 
estudiants de grau i a un públic exigent i avesat en història econòmica, social i política. De la seua 
ploma són La revolución del siglo XX: capitalismo, comunismo i democracia, el text diverses 
vegades imprès El desarrollo de la historia econòmica en la España contemporánea (siglos XIX y 
XX) i el seu llibre sobre Los orígenes del siglo XXI: un ensayo de historia social y econòmica 
contemporánea. Aquest últim constitueix un dels textos més estimulants en l'explicació de les 
particularitats europees, de la seua trajectòria històrica però també transversal des de la història 
política, social i econòmica. No es troba en un altre llibre semblant una explicació tan intel·ligent i 
ben construïda, amb tal quantitat de recursos estilístics i literaris, al mateix temps que tècnics, des 
de les diverses disciplines que es manegen del que ha sigut l'Europa construïda en el llarg termini. 
Com em deia aquests dies una professora argentina: no coneixia un llibre tan ple d'erudició i 
alhora d'anàlisi lúcida, sense renunciar a les metodologies pròpies de les ciències socials.  
 
És important destacar també el paper pioner de Gabriel Tortella en la recepció i estímul de la 
història empresarial a Espanya. Seus i amb altres socis són treballs sobre la Societat Espanyola 
de la Dinamita, les petrolieres Campsa i Repsol, la Unió d'Explosius, la companyia asseguradora 
MAPFRE i els bancs: Industrial, Hispano-Americano i Central. A ell es deuen els primers 
enfocaments d'anàlisi rigorosa de l'empresa com a institució, dels seus mecanismes organitzatius, 
del paper de directius i tècnics en la gestió, de la presa de decisions estratègiques, del govern 
corporatiu i de les relacions amb l'entorn institucional. Sempre rigorós amb les fonts i tenint en 
compte la teoria subministrada des de l'organització d'empreses i el management estratègic, 
sense oblidar les restriccions que operen en els mercats. De la company history  hagiogràfica i 
habitual, Gabriel Tortella va passar a posar en marxa la business history a Espanya; i en aquesta 
trajectòria és on cal inserir l'auge d'aquesta disciplina i el seu cultiu en les nostres universitats i 
investigadors, entre els quals jo mateix em trobe, encara que lamentablement haja desaparegut 
dels nostres plans d'estudis. 
 
Les aportacions de Gabriel han sigut seminals a través de molts dels seus textos i recerques. I en 
favor seu convindria subratllar que en la seua trajectòria mai es va distraure en l'ocupació de 
càrrecs en l'Administració ni en la Universitat, la qual cosa dit siga de pas probablement li haguera 
suposat no ser acreditat avui per a cossos docents superiors en la línia del que agrada als 
buròcrates rancis i adotzenats que poblen encara la universitat pública espanyola. Fem ací 
l'excepció molt important en aquest terreny cridant l'atenció sobre el paper fonamental que Gabriel 
Tortella va tenir quan en 1989/1990 va contribuir a dissenyar i engegar el primer sistema 
d'avaluació externa de la recerca per als professors a través de la CNEAI. Un mecanisme que 
igualava la recerca espanyola en matèria d'avaluació externa dels seus científics als ja existents 
en sistemes universitaris de reconegut prestigi. El salt qualitatiu posterior de la recerca 
universitària va poder ser percebut amb celeritat en les dècades posteriors. 
 
No puc passar per alt una cosa que molts hem percebut en la carrera professional d'aquest gran 
investigador. La seua personalitat planera i pròxima li ha procurat lideratge de grup; com que és 
partidari de les relacions horitzontals en les tasques de coordinació d'equips de recerca és també 
un professor defensor de la col·laboració, de la transferència de coneixement franca i oberta, de la 
defensa de la cooperació com un instrument d'avanç en els projectes de recerca que ha liderat. 
Convinguem que açò no abunda massa en la generació a la qual pertany Gabriel i menys en 
l'àmbit de les ciències socials. 
 
És evident que a l'altura de la vida acadèmica i intel·lectual en què es troba Gabriel Tortella sols 
hem de parlar de la seua trajectòria com de la d'un mestre, un investigador rigorós, un acadèmic  
brillant, un ciutadà exemplar, preocupat pel seu temps i compromès, que ha contribuït al progrés 
social general, a la convivència democràtica i a la millora dels nivells de formació dels seus 
conciutadans. Això no és gens estrany. Gabriel es va formar en el Colegio Estudio, hereu de la 
tradició de la Institució Lliure d'Ensenyament. Aquesta escola de tradició krausista va tenir com a 
directores Carmen García del Destre, Ángeles Gasset i Jimena Menéndez Pidal, mestres 
represaliades de la República -com ens recordava el documental Les Mestres de la República 
recentment guardonat amb un Goya- després de la instauració de la dictadura de Franco. En les 
seues parets, aules i laboratoris va rebre ensenyament de molts i excel·lents professors. Entre ells 
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els que més empremta van deixar en la seua formació, el filòsof Antonio Rodríguez Huesca, 
deixeble directe d'Ortega i Miguel Català Sañudo, el químic becat en la Junta per a l'Ampliació 
d'Estudis en l'Imperial College i científic de renom, expulsat després de la Guerra i que a la 
tornada a la Universitat de Madrid després de l'exili, va haver de compatibilitzar també les seues 
classes amb la recerca en el CSIC i el Colegio Estudio. Amb aquests antecedents i la seua 
formació posterior s'entén totalment aquesta doble concepció de Gabriel Tortella de la dimensió de 
les ciències socials en la cerca d'explicacions rellevants en la història i l'ús del mètode científic 
propi de les ciències experimentals.  
 
Sens dubte tota la seua trajectòria l’avala i el fa més que mereixedor del nomenament que la 
Universitat d'Alacant, a través del seu Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada, la Facultat 
d'Econòmiques i Empresarials i el seu Consell de Govern li han atorgat com a Dr. Honoris causa. 
Com a membre del seu claustre de professors m'enorgulleix donar-li l’enhorabona per això. 
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