In memoriam

Elisa Badosa i Coll, nascuda a Barcelona el 1945, va llicenciar-se a la
Universitat de Barcelona el 1971 i es doctorà vuit anys més tard amb
la tesi Explotació agrícola i contractes de conreu, 1670-1840: les finques del
clergat de Barcelona, publicada el 1985 pel Col·legi Notarial de Barcelona. Començà la seva tasca docent a la Facultat d’Econòmiques de la
Universitat de Barcelona i més tard s’integrà al Departament d’Història
Moderna de la Facultat de Geografia i Història de la mateixa Universitat. Elisa Badosa va treballar sempre en investigacions d’història econòmica situades entre els segles xvii i xviii. Dins la seva generació, els seus
estudis han obert camps d’investigació fins aleshores intocats, des de
les estructures agràries en la Barcelona periurbana de la seva tesi, posant en relleu el paper de les masoveries, fins a encetar camps de treball
nous, com els dos estudis sobre la liquidació dels comunals a Catalunya: El cercamiento de tierras en Cataluña (1770-1820), de 1984, i l’Endeutament col·lectiu i desaparició de béns comunals a Catalunya a la segona meitat del segle xviii, de 1990. Dins el marc dels estudis d’història
econòmica agrària desenvolupà treballs de caràcter divers: desamortització, règim senyorial o indústria rural. Interessada a revisar la noció de
decadència aplicada a la Catalunya econòmica dels segles xvi i xvii i a
situar, en contrast, l’empenta del comerç mediterrani d’aquells segles,
Pedralbes, 32 (2012), 9-10, ISSN: 0211-9587

10

In memoriam

d’ençà de la dècada dels noranta, al costat dels seus treballs d’història
agrària, va elaborar estudis sobre el comerç barceloní, especialment del
segle xvii. Aquests treballs han fet ús sobretot de la sòlida documentació de les escriptures notarials, més enllà, doncs, de la mera documentació fiscal. La culminació d’aquest terreny d’investigació ha estat el seu
llibre pòstum, La Barcelona del barroc a través d’una família de comerciants: els Amat (Fundació Noguera, 2012), en què economia, societat,
política i cultura s’integren en un discurs històric que permet observar
en detall els relleus socials i polítics de la Catalunya del segle xvii dividida cronològicament per la Guerra dels Segadors. Els seus estudis perduraran.
Eva Serra Puig
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