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MARIA TERESA FERRER I MALLOL (1940-2017)
EN EL RECORD

Carles Vela1

Universitat de Girona

El 4 de març passat ens deixava la Dra. Maria Teresa Ferrer i Mallol, des-
prés d’una llarga vida dedicada íntegrament i plena a la història medieval en 
tots els seus aspectes.

Vaig tenir la sort de poder-me’n acomiadar el dia abans, mentre aca-
bàvem d’enllestir la donació del seu arxiu i de la seva biblioteca a l’Institut 
d’Estudis Catalans, que ella mateixa havia decidit fer en vida. Ho féu així no 
perquè no confiés que aquells a qui ens havia encarregat la cura del seu llegat 
intel·lectual no ho féssim bé, sinó perquè deixar enllestides les coses formava 
part intrínseca del seu caràcter. Enllestir la feina, treballar, treballar incansa-
blement... segurament aquesta és una de les primeres característiques de la 
seva personalitat que ens ve al cap a aquells que la vam conèixer. En recordo 
una anècdota que il·lustra perfectament aquest tret del seu caràcter. Una ve-
gada, acomiadant-nos a punt de començar les vacances d’estiu, va acabar la 
conversa amb un «Treballa molt!». La frase em va deixar astorat, jo que em 
delia per desconnectar del dia a dia, però és que per a la Maria Teresa l’agost 
a Llançà era l’època perfecta per treballar. Alliberada de les obligacions ad-
ministratives i acadèmiques del quefer diari, podia dedicar-se de ple a la seva 
passió: estudiar la història medieval del nostre país. Fins i tot aquests darrers 
anys, quan la malaltia li impedia mantenir el ritme de treball frenètic que 
l’havia caracteritzat, va anar ultimant, ajudada pels seus col·laboradors més 
propers, aquelles publicacions que havien quedat pendents, va seguir repen-
sant temes que havia deixat mig oberts –com ara la identificació de l’autor 
del Curial i Güelfa, que tant d’enrenou havia d’aixecar poc després del seu 
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traspàs–, va escriure els seus darrers textos i va continuar preocupant-se, com 
sempre, pels seus deixebles i col·laboradors.

Treball, país i deixebles i col·laboradors. Tres constants a la seva vida 
professional.

Treball

Nascuda a Barcelona el 25 d’agost de 1940, es llicencià en Filosofia i Lle-
tres per la Universitat de Barcelona el 1963, amb premi extraordinari de llicen-
ciatura. Abans d’acabar la carrera ja es va vincular, de la mà del seu mestre, el 
Professor Dr. Emilio Sáez, al Departament d’Estudis Medievals de la Institució 
Milà i Fontanals (IMF) del Consell Superior d’Investigacions Científiques a 
Barcelona. Simultàniament va estar vinculada a la Universitat de Barcelona, on 
va impartir classes fins al 1975, al mateix temps que obtenia diverses beques. 
En aquests anys de formació també va realitzar diverses estades a Itàlia –Gèno-
va, Càller, Palerm, Spoleto, Roma i Prato–, que estarien a l’origen de l’estreta 
relació que sempre va mantenir amb els investigadors medievalistes italians, 
així com dels profunds coneixements sobre història medieval italiana i els fons 
documentals d’aquest país. Finalment, durant aquest període col·laborà també 
amb l’Arxiu de Protocols de Barcelona.

Aquesta etapa formativa es va cloure amb la definitiva incorporació, com a 
col·laboradora científica, a la Institució Milà i Fontanals, a la qual sempre més 
estaria vinculada professionalment i a la qual consagraria gran part dels seus es-
forços. El doctorat, aconseguit el 1984 amb una imponent tesi titulada Moros i 
cristians, almogàvers i collerats a la frontera d’Oriola, li va permetre promocionar 
a investigadora científica el 1989 i implicar-se encara més en aquesta institució, 
exercint primer de cap de la UEI d’Estudis Medievals (1980-1984) i després 
de directora de la Institució Milà i Fontanals (1985-1994). En 2002 ascendí a 
professora d’investigació, la màxima categoria professional de recerca al CSIC.

Paral·lelament, en 1992 fou escollida membre numerari de l’Institut 
d’Estudis Catalans, implicant-se immediatament en les activitats de la Secció 
Històrico-Arqueològica. De 1995 a 2001 en fou secretària, seguidament vice-
presidenta (2001-2006) i finalment presidenta (2006-2014).

Havent col·laborat, primer, en el projecte d’edició del diplomatari del Carde-
nal Albornoz dirigit pel professor Sáez, el 1982 va obtenir, de la CAICYT, el seu 
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primer projecte de recerca finançat, «Relaciones entre cristianos y mudéjares en 
los estados de la Corona catalano-aragonesa en el siglo xiv», vinculat al tema de la 
seva tesi. A aquest projecte el succeïren, sense solució de continuïtat fins al 2004, 
«La frontera terrestre y marítima con el Islam», «Cristianos y musulmanes en el 
Mediterráneo occidental (siglos xiv-xv)», «La Corona de Aragón, frontera con el 
Islam: instituciones y sociedad (siglos xiv-xv)», «La Corona de Aragón y los paí-
ses islámicos en la Baja Edad Media: el marco político-militar y los intercambios 
económicos y culturales», «El Mediterráneo medieval desde el observatorio de la 
Corona de Aragón. Conflictividad e intercambios económicos» i «La Corona de 
Aragón, potencia mediterránea: expansión territorial y económica en la Baja Edad 
Media». Els projectes es complementaren, en 1996, amb la constitució del Grup 
de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya «La Corona catalanoara-
gonesa, l’Islam i el món mediterrani», que dirigí fins a 2008. Dins de l’IEC i en 
col·laboració amb el Dr. Manuel Riu i Riu, va dirigir el projecte «Corpus docu-
mental de les relacions internacionals de la Corona d’Aragó», des de 1996 i encara 
vigent. Conscient de la importància d’establir lligams amb la recerca que es feia 
fora del país, així com de la necessitat que els seus col·laboradors i deixebles co-
neguessin els fons documentals d’altres països, també obtingué diversos projectes 
de recerca amb Itàlia (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Càller), els Estats Units 
(Comitè Conjunt Hispano-Nordamericà per a la Cooperació Cultural i Educati-
va, Yale University) i el Marroc (Centre National pour la Recherche Scientifique 
et Technique, Université de Martil-Tétouan).

Publicadora infatigable, Maria Teresa Ferrer va ser conscient de la im-
portància de disposar de revistes de qualitat. Implicada en la revista Anua-
rio de Estudios Medievales des de la seva creació en 1964 –cosecretària de 
redacció primer (1964), membre de la redacció després (1965-1982)–, en 
1983 en va assumir la codirecció i des de 1987 la direcció en solitari fins a 
2010, convertint aquesta publicació en un referent del medievalisme his-
pànic. També dugué les regnes de les altres publicacions de la IMF: la col-
lecció «Anejos del Anuario de Estudios Medievales» (1983-2007), la revista 
Miscel·lània de Textos Medievals, des de 1983, i el Repertorio de Medievalismo 
Hispánico, fins al 2010, en col·laboració amb la International Medieval Bi-
bliography de la University of Leeds. A més, quan se l’hi demanà, no dubtà 
a participar en els consells assessors i d’edició d’altres revistes, publicacions i 
projectes editorials nacionals i internacionals. Conscient que sovint no n’hi 
ha prou de ser present, sinó que cal actuar, s’implicà en primera persona en 
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gairebé totes les iniciatives en què prengué part. Membre de la Sociedad 
Española de Estudios Medievales, en va ser vocal de la junta des de 1993 i 
vicepresidenta entre 2001 i 2007.

La gestió de projectes i la cura de publicacions no li va impedir participar 
activament en desenes de congressos i reunions científiques amb comunica-
cions, ponències, presidències de sessions i participació en comitès científics, 
així com també organitzar i encoratjar la realització d’activitats acadèmiques 
de tota mena. La seva primera comunicació, encara en la seva etapa de forma-
ció, en 1962, fou en el marc del VII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. 
Des d’aleshores la seva presència va esdevenir quasi obligada en aquests con-
gressos internacionals, i arribà a formar part, l’any 2000, del Comitè Perma-
nent dels Congressos Internacionals de la Corona d’Aragó.

Tant des de la Institució Milà i Fontanals del CSIC com des de l’Institut 
d’Estudis Catalans va coordinar tot de congressos nacionals i internacionals que 
han acabat plasmant-se en monografies que s’han convertit en obres de referèn-
cia indefugibles: «La part des enjeux économiques dans l’expansion catalane en 
Méditerranée au Bas Moyen Âge» (1998), «De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i 
lliberts a l’edat mitjana» i «El mas català durant l’edat mitjana i la moderna (segles 
ix-xviii). Aspectes arqueològics, històrics, geogràfics, arquitectònics i antropolò-
gics» (1999), «Els catalans a la Mediterrània oriental a l’edat mitjana» (2000), «El 
camí de Sant Jaume i Catalunya» i «La Corona catalano-aragonesa i el seu entorn 
mediterrani a la baixa edat mitjana» (2003), «Negociar en la Edad Media» (2004), 
«Conflictivitat i vies de solució a la Mediterrània medieval» (2007), cinc congres-
sos internacionals commemoratius de l’any Jaume I en commemoració del vuitè 
centenari del seu naixement (2008, publicats sota el títol «Jaume I. Commemo-
ració del VIII centenari del naixement de Jaume I», en dos volums); i «Martí 
l’Humà, el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L’interregne i el 
Compromís de Casp» (2010).

Tot i que ben aviat optà per centrar la seva carrera en la recerca, fou cons-
cient de la importància de la formació de noves promocions de medievalistes 
en la tradició historiogràfica de sòlida recerca documental que caracteritzava 
la IMF. En aquest sentit, entre 1983 i 1998 va organitzar, en col·laboració 
amb l’Institut de Cultura Medieval de la Universitat de Barcelona, uns em-
blemàtics cursos anuals d’arqueologia i d’història medieval que contribuïren 
significativament a formar les actuals generacions de medievalistes catalans. 
Així mateix, quan li fou requerit, mai no dubtà a impartir cursos de doctorat 
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o lliçons magistrals tant a la Universitat de Barcelona on s’havia format com 
en altres centres d’arreu.

Tot l’exposat fins ara forma part d’allò visible de l’obra de la Dra. Ferrer 
i Mallol, però per a aquells que la vam conèixer de prop sabem que hi havia 
un altre aspecte en el qual la seva immensa capacitat de treball hi quedava 
completament palesa, el seu arxiu i la seva biblioteca. Especialment durant 
els anys de preparació de la tesi doctoral, tota notícia que li despertava la 
mínima atenció va quedar reflectida en una fitxa que engrandia el seu arxiu 
particular. Després de buidar desenes de registres de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, de consultar desenes de protocols de l’Arxiu Històric de Protocols 
de Barcelona, de recerques a tants d’arxius dels Països Catalans però també 
d’Itàlia arran de les seves estades en aquest país, de la consulta de tota la 
bibliografia que tenia a l’abast o que es feia fotocopiar, els seus fitxers conte-
nen milers de fitxes amb dades que permetrien escriure una dotzena de tesis 
i desenes d’articles. A més, quan encara molts col·legues ni hi pensaven, la 
Dra. Ferrer i Mallol va dur una intensa tasca de reproducció de fons sencers 
d’arxius d’arreu que li podien ser d’interès. Aquests arxiu i biblioteca feien 
que, a vegades, quan li plantejaves un dubte, l’endemà et vingués amb un 
feix de fitxes que desinteressadament et cedia. De fet, sovint, el plec de 
fitxes, per la seva exhaustivitat, no et permetia només resoldre el dubte o 
contextualitzar-lo, sinó fins i tot publicar-ne un petit article. I tot això amb 
una generositat com poc sovint es troba en el gremi. Per sort, tots aquests 
materials, juntament amb una important biblioteca rica no sols en llibres, 
sinó sobretot en separates i fotocòpies d’articles, els va llegar a l’Institut 
d’Estudis Catalans, que és el curador intel·lectual del seu llegat, de forma 
que ara en podran gaudir els seus col·laboradors i deixebles, i tota la comu-
nitat científica.

Finalment, on millor es va plasmar la seva tenacitat en el treball fou en 
la seva extensa bibliografia, composta per una quarantena de monografies, un 
centenar d’articles en revistes, un centenar i mig de capítols de llibres i vora 
tres-centes ressenyes, a més de desenes de capítols introductoris i d’articles 
enciclopèdics. En aquesta semblança s’ofereix només una selecció d’aquells 
treballs que més impacte han tingut, però el lector curiós en podrà trobar una 
llista exhaustiva fins al 2011 en l’homenatge que els companys i deixebles li 
vam dedicar en 2012, «La Corona catalanoaragonesa, l’Islam i el món medi-
terrani. Estudis d’Història Medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa 
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Ferrer i Mallol», arran de la seva jubilació, així com una bibliografia completa 
en el proper número de l’Anuario de Estudios Medievales (47/1, 2017).

País

Les publicacions de la Dra. Ferrer i Mallol ens permeten copsar l’altre ele-
ment que caracteritzà la seva vida professional: el país. Per a ella, l’historiador 
medievalista treballava en un marc geogràfic que no podia defugir; un entorn 
que, en el seu cas, era un país que havia patit una duríssima dictadura que havia 
provat de fer-lo desaparèixer i al qual calia tornar-li la seva història. No sé si la 
Dra. Ferrer i Mallol coneixia aquesta cita de Carles Riba, extreta d’una carta 
al seu mestre Karl Vossler de 1925, en què li deia que «en països en formació, 
com el nostre, tothom ha de treure el màxim rendiment de totes les seves pos-
sibilitats», però el cert és que en va compartir l’esperit durant tota la seva vida. 
Aquesta forma de pensar explica que s’impliqués completament en projectes 
com la Gran Enciclopèdia Catalana, per a la qual va escriure desenes d’articles. 
Tanmateix, aquest deure envers el país no implicava cedir ni un mil·límetre en 
el rigor científic del seu treball i per això els seus articles no resumien només 
allò que se sabia, sinó que hi aportaven investigació inèdita, basada en els seus 
profunds coneixements de la història baix medieval de la Corona d’Aragó i en 
les notícies recollides en els seus buidatges exhaustius de fons documentals.

Aquest sentiment de país explica també que mai no dubtés a col·laborar 
amb tot aquell ajuntament, institució o associació que pretenia valoritzar alguna 
part del seu passat medieval, sovint a remolc d’efemèrides. Però això, de nou, no 
suposà pas cedir en l’excel·lència del treball. Els seus estudis sobre el carreratge 
de Barcelona, sobre els privilegis de Teià o sobre la gènesi de la Generalitat, per 
exemple, vinculats a centenaris i homenatges, esdevingueren immediatament 
referents i comparteixen la mateixa solidesa de tota la seva obra.

El deure envers el país, acompanyat de la seva admirable capacitat de tre-
ball, ajuden a entendre també que assumís tasques que molts historiadors so-
vint menystenen, com ara la redacció de bibliografies, d’estats de la qüestió, de 
reculls de fonts o de biografies de medievalistes. Aquest sentiment sens dubte 
també es troba darrere de la tasca de reedició de clàssics de la historiografia 
catalana que centrà molts dels seus esforços durant els darrers anys. Les seves 
reedicions de Pere el Gran i de Les quatre grans cròniques –en col·laboració amb 
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Joan Bruguera– de Ferran Soldevila, de l’Itinerari de Jaume I el Conqueridor 
de Joaquim Miret i Sans o del Diplomatari de l’Orient Català d’Antoni Rubió, 
enriquides amb notes que n’actualitzen el contingut, esdevindran model per a 
futures reedicions.

Les biografies foren un altre dels gèneres que practicà profusament, ins-
pirada per la necessitat de tornar al país els protagonistes de la seva història: 
els Marquet, ciutadans de Barcelona i almiralls, els nobles Ramon de Perellós 
i Ramon de Cardona, els corsaris Pero Niño i Pere Fuster, l’aragonès Francesc 
d’Aranda, els primers «presidents» de la Generalitat, el mercader i banquer 
italià Luchino Scarampi, etc. Mentre redactava el capítol introductori per al 
primer tom dels Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Co-
rona catalanoaragonesa a l’edat mitjana, on s’havia entretingut a identificar els 
personatges catalans i italians que havien participat en els primers contactes 
diplomàtics entre el comtat de Barcelona i les ciutats catalanes, recordo que 
em va preguntar si creia que valia la pena l’esforç que havia fet i abans que no 
li pogués dir que evidentment que sí, va afegir ella mateixa «i tant, calia fer-
ho, per deixar-ho clar».

En aquesta semblança m’he centrat més en les formes que no en els temes, 
perquè la seva obra abraça tants aspectes que la seva simple enumeració allargaria 
excessivament aquestes pàgines de record. Tot i així, intentaré fer-ne una petita 
enumeració, a partir de les línies d’investigació que ella mateixa declarava als seus 
darrers currículums: baixa edat mitjana, Corona d’Aragó, Mediterrani, comerç, 
esclavitud, Islam, minories islàmiques, navegació, pirateria i cors. El marc cro-
nològic general és inqüestionable, però hi ha períodes que queden especialment 
reflectits als seus treballs. Els regnats de Pere el Cerimoniós i els seus dos fills, Joan 
i Martí, així com el regnat de Jaume I acoten molts dels seus treballs. També és 
clar l’espai geogràfic, la Corona d’Aragó, però dins del seu entorn, el Mediter-
rani; de fet, les relacions entre la Corona d’Aragó i els seus veïns mediterranis, 
especialment el regne de Castella i les repúbliques italianes, centraren molts dels 
seus treballs, tot i que no exclusivament. Així mateix, amb una admirable agilitat, 
sabia passar de la part al tot, d’Abanilla a la Governació d’Oriola, d’Alessandria a 
la Itàlia del Nord, de Flix al Principat. I en relació amb els temes que estudià, la 
simple enumeració no permet copsar la diversitat d’aspectes que tractà en cadas-
cun d’ells. Podem exemplificar-ho amb el comerç; aquest fou un dels seus grans 
temes de recerca, plasmat en excel·lents treballs tan diversos com la premiada mo-
nografia sobre les assegurances redactada amb Arcadi Garcia, o els articles sobre 
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els productes del comerç o els treballs sobre els mercaders italians. I en la llista de 
línies generals encara n’hi podríem afegir d’altres en què destacà, com les relacions 
internacionals, la història política i institucional, la història militar... De fet, la 
Dra. Ferrer i Mallol sovint va tenir una extraordinària intuïció per acostar-se a 
aquells nous temes que poc després «es posarien de moda» i als quals ella aportava 
el rigor de la recerca ben fonamentada documentalment.

Companys i deixebles

Temes i formats molt diversos, però sempre amb la solidesa documental 
que la caracteritzava, metodologia que compartia amb les seves col·laboradores 
immediates i que va transmetre als seus deixebles. Perquè la Dra. Ferrer i Ma-
llol, malgrat estar allunyada de la docència, va esdevenir mestra d’historiadors 
i referent d’una manera de fer història que encara ara singularitza la Institució 
Milà i Fontanals.

Malgrat la llunyania ideològica amb el seu mestre, el professor Emilio Sáez, 
la Dra. Ferrer i Mallol en va recollir la llavor sembrada al CSIC de Barcelona 
i la va protegir en una època en què tot semblava anar en contra de l’existència 
d’una institució com la Milà i Fontanals. En aquells moments i gairebé fins al fi-
nal de la seva carrera professional comptà sobretot amb la col·laboració i l’amistat 
de la Dra. Josefina Mutgé. Tot i tenir caràcters molt diferents, potser fins i tot 
oposats, ambdues es van complementar perfectament i això els va permetre tirar 
endavant empreses com l’Anuario de Estudios Medievales o tots els projectes de 
recerca comuns. A la Milà i Fontanals també va compartir recerques i vivències 
amb la malaguanyada Dra. Regina Sáinz de la Maza, amb l’Ana Pérez, amb la 
Luisa Jimeno i darrerament amb la Dra. Roser Salicrú, la seva deixebla i hereva 
dels seus projectes i grup de recerca. També hi va compartir el quefer diari amb 
els altres medievalistes de la casa, els doctors Manuel Sánchez Martínez, Pere 
Verdés i Ana Gómez, i amb tot el personal, investigador i administratiu, que al 
llarg d’una carrera tan llarga a la institució van coincidir amb ella, en especial 
amb el personal de la Biblioteca, per la qual sentia una estimació especial.

Fou una dona amb un fort caràcter, vehement, a vegades potser massa, 
però això era perquè es deixava endur per la consideració que sentia per la feina 
que feia. Orgullosa de la Institució Milà i Fontanals, la defensà tant com va 
poder i va saber, així com després va dur al cor l’Institut d’Estudis Catalans i 
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especialment la Secció Històrico-Arqueològica. Potser a voltes l’apassionament 
la feia ser massa directa, impulsiva, i no facilitava el diàleg serè, però en tornar 
les aigües a port, hom descobria que només la movia la voluntat de defensar la 
IMF, la seva biblioteca, l’Anuario, la col·lecció dels «Anejos», el seu equip... Però 
aquesta força que en alguns col·legues potser va deixar la imatge d’una persona 
dura, mai no va ser incompatible amb el fet de ser una persona generosa. I n’hi 
ha molts, d’indicis d’aquesta prodigalitat, però jo, com a deixeble seu, en vol-
dria destacar un, el seu mestratge. Que jo sàpiga, sempre que algun col·lega se li 
va acostar per demanar que acollís un estudiant o un doctorand, local o foraster, 
ho feia i ajudava el jove investigador en tot allò que aquest li demanés. Potser sí 
que anava una mica a contracorrent, perquè a voltes les recerques dels becaris i 
investigadors tutelats s’allunyaven de la seva recerca més immediata, però defen-
sava la idea que d’acollir gent nova només en podien sortir coses bones, i crec 
que en general així va ser. Espero no deixar-me ningú, però crec que és de justí-
cia recordar tots aquells becaris i investigadors, estrangers i nacionals, als quals 
va orientar científicament durant la seva estada a Barcelona. El gruix de becaris 
forasters el formen medievalistes italians –nova mostra de l’apreci que la medie-
valística italiana li tenia–: de Càller van venir Pinuccia Simbula, Maria Eugenia 
Caddedu, Luciano Gallinari, Roberto Pili i Maria Bonaria Urban; de Pisa, Lau-
ra Galoppini i Ignazio dal Punta; de Gènova, Silvana Fossati Raiteri; de Torí, 
Anna La Ferla; de Nàpols, Gemma Colesanti, i de Palerm, Fabrizio Titone. A 
aquests segueixen en nombre els francesos: de París, Cécile Crabot i Clarisse Le 
Men; d’Estrasburg, Damien Coulon, i de Chambery, Sandrine Victor. Però 
les portes del seu despatx també es van obrir a Maria Isabel da Silva Costa, de 
Coimbra, a Marc Meyerson i David Nirenberg, de Princeton, a Linda Jones, 
de Berkeley, a Brian Catlos i Natalie Oeltjen, de Toronto, i a Hiroaki Sakurai, de 
Tòquio. A aquests podem afegir aquells que vam redactar la tesi doctoral sota la 
seva direcció, María Dolores López Pérez, Anna Domingo Grabiel, Roser Sali-
crú i Lluch, Daniel Duran i Duelt i jo mateix. Li agradaven els formalismes i jo, 
com a deixeble, la vaig tractar sempre amb el respecte degut al mestre, però això 
no va impedir que establíssim una relació d’amistat profunda i mútua. Quan, 
a causa de les limitacions que li provocava la malaltia, va encomanar-me que li 
revisés alguns treballs i n’acabés d’altres, confiant plenament i cega en el meu 
criteri, he de confessar que em vaig sentir profundament honorat.

La Maria Teresa ens ha deixat, però en perdurarà el llegat. Molts dels seus 
treballs són i seguiran sent de lectura obligada per a alguns dels grans temes del 
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passat medieval de la Corona d’Aragó. L’IEC en preservarà el llegat intel·lectual 
tal com ella mateixa desitjava quan li va cedir els seus arxiu i biblioteca. Els seus 
col·laboradors i deixebles no n’oblidarem el mestratge. I jo, personalment, sem-
pre em sentiré orgullós d’haver-ne estat un deixeble i amic.
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