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Els membres

Nous membres

Secció Històrico-Arqueològica

Membres numeraris

Antoni Josep Furió i Diego

N  ascut a Sueca l’any 1958, és un dels més 

reconeguts historiadors medievalistes valencians. Es formà a la Universitat de València 

(UV), on va obtenir el doctorat l’any 1986. És professor d’universitat des de l’any 1983 

i, actualment, catedràtic d’història medieval d’aquesta Universitat. Igualment, ha exercit 

com a docent convidat a diverses universitats de l’Estat espanyol i europees, amb estades 

a les universitats d’Oxford i París I (Panthéon-Sorbona). En l’àmbit investigador, acumu-

la una llarga trajectòria en grups d’investigació consolidats, tant de l’àmbit ibèric com 

europeu, i té una presència habitual en la convocatòria i avaluació de projectes científics 

i de contractació i promoció del professorat. 

Antoni Furió té una molt considerable obra publicada en forma de llibres, articles 

en revistes internacionals indexades i capítols de llibres. Cal esmentar com a obres de 

referència: Camperols del País Valencià (1982), Història del País Valencià (1995, 2001), 

llibre d’ordenances i estatuts municipals de la ciutat de València (segles xiii-xiv) (2006), 

El rei conqueridor. Jaume I, entre la història i la llegenda (2007). I ha estat editor o 

coordinador de diversos llibres: València, un mercat medieval (1985); las crisis a lo largo 

de la historia (2010); los tributos de la tierra: fiscalidad y agricultura en España: si- 

glos xii-xx (2008); Castells, torres i fortificacions en la Ribera del Xúquer: VIII Assemblea 

d’Història de la Ribera (2002).
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És membre del consell de redacció de les revistes: Revista d’Història Medieval i 

Pasajes (totes dues publicades per la UV), El Contemporani (Barcelona), Recerques 

(Barcelona), Anuario de Estudios Medievales (CSIC, Barcelona), Anales de Historia Antigua 

y Medieval (Buenos Aires), Continuity and Change (Cambridge) i Hispania (CSIC, 

Madrid).

En els darrers anys ha esdevingut l’editor indispensable de l’obra de l’assagista 

Joan Fuster: Àlbum Fuster (1995); Correspondència de Joan Fuster, de la qual han apa-

regut ja deu volums, editada per Tres i Quatre. Així mateix, s’encarrega de l’edició de 

l’Obra completa de Joan Fuster, en set volums, i ha publicat en col·laboració Joan Fuster, 

1922-1992: 10 anys després (Institució de les Lletres Catalanes, 2002).

Ha estat o és avaluador de l’Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) 

del Ministeri d’Educació i Ciència; de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA); de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la 

Generalitat de Catalunya (AGAUR); de la Junta de Andalucía; del Consell de les Illes 

Balears; del Ministeri d’Universitats i Investigació d’Itàlia; de la Unió Europea; del Govern 

regional de Flandes, i del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de França.

Entre altres activitats institucionals i socials, ha estat vicepresident (1999-2001) 

i president (2001-2003) de l’Asociación de Editoriales Universitarias Españolas; director 

de l’Institut d’Història de la Institución Valenciana de Estudios e Investigación - Institució 

Alfons el Magnànim, de la Generalitat Valenciana (1992-1995); director de la col·lecció 

«Cultura Universitària Popular», del Servei de Publicacions de la Universitat de València 

(1989-1997); director de la revista l’Espill, publicada per l’editorial Tres i Quatre i la 

Universitat de València, des del 2001; director de la revista Quaderns de Sueca, editada 

per l’Arxiu Municipal de Sueca (1980-1988). Actualment també és codirector de la 

col·lecció de llibres «Fonts Històriques Valencianes», conjuntament amb Enric Guinot 

Rodríguez, editada pel Servei de Publicacions de la Universitat de València (2001- ), i 

també és president, des de l’octubre de 2011, de la plataforma cívica Valencians pel 

Canvi.

Text del senyor Enric Guinot i Rodríguez llegit pel senyor Gaspar Feliu i Montfort 

en el Ple del dia 2 de febrer de 2015
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