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Necrologies 
 

Membres emèrits

M. Teresa Ferrer i Mallol

(25.8.1940 - 4.3.2017)

E  l 4 de març passat va morir, als setanta-set 

anys, la senyora M. Teresa Ferrer i Mallol, membre de la Secció Històrico-Arqueològica de 

l’Institut. Es va llicenciar en història a la Universitat de Barcelona el 1963, amb una 

memòria de llicenciatura sobre Martí l’Humà i la ciutat de Barcelona, dirigida pel profes-

sor Emilio Sáez, que la va integrar al Departament d’Història Medieval de l’esmentada 

universitat i la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d’Investigacions Científiques.

En aquests anys d’aprenentatge, M. Teresa Ferrer ja va redactar alguns articles 

importants, un dels quals, sobre la recuperació de les senyories jurisdiccionals per la mo-

narquia catalanoaragonesa a la fi del segle xiv, continua sent encara de consulta obligada 

pels historiadors del conflicte remença. Aleshores va participar també en la creació de la 

revista Anuario de Estudios Medievales.

Des del 1976 fins al 1972, va assumir el càrrec d’arxivera de l’Arxiu Històric de 

Protocols de Barcelona, el segon d’Europa pel volum de documentació medieval. Aquesta 

tasca li va permetre efectuar una immersió prolongada i intensa en la documentació no-

tarial catalana i esdevenir una experta en l’estudi del comerç exterior de Barcelona, temà-

tica a la qual va dedicar nombrosos articles i un llibre importat, redactat conjuntament 

amb Arcadi Garcia: Assegurances i canvis marítims medievals de Barcelona, que va obte-

nir el Premi Ferran Armengou i Tubau de l’Institut.

El 1972 es va incorporar a l’esmentada Institució Milà i Fontanals, a la qual va 

continuar vinculada fins a la seva jubilació. La incorporació a aquesta important institució 
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científica va permetre a M. Teresa Ferrer reprendre la consulta de l’abundant i variada do-

cumentació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i ampliar considerablement el seu camp inicial 

de recerca. Des d’aleshores, sense abandonar mai el tema del comerç català, es va dedicar 

també a estudiar les relacions polítiques de la Corona catalanoaragonesa amb els estats 

cristians i musulmans de la Mediterrània occidental, així com la navegació, el cors, la pira-

teria i les minories islàmiques al regne de València. A aquest darrer tema va dedicar la seva 

tesi doctoral, que va llegir el 1984, amb quaranta-quatre anys; una obra de maduresa, ben 

documentada i fruit d’una llarga reflexió, que va donar origen a un conjunt de quatre llibres 

publicats pel Consell Superior d’Investigacions Científiques, entre 1984 i 1989.

Per aquests anys, M. Teresa Ferrer, tot coincidint amb el trasllat del Prof. Emilio 

Sáez a la Universitat Complutense de Madrid, va assumir la direcció de la Institució Milà 

i Fontanals. Entre els seus objectius principals com a directora va figurar establir relacions 

amb altres centres de recerca europeus i nord-americans, amb els quals va signar un acord 

de col·laboració i va organitzar col·loquis i congressos científics. També va dedicar esfor-

ços importants a convertir l’Anuario de Estudios Medievales en la revista de referència del 

medievalisme català i ibèric, 

M. Teresa Ferrer va dirigir aleshores nombrosos programes de recerca sobre les 

relacions polítiques i culturals a la Mediterrània, finançats per la CIRIT i la DIGICYT. Es 

va integrar a nombrosos consells de redacció de revistes especialitzades i consells de socie-

tat científiques nacionals i estrangeres, i va crear finalment un nucli de medievalistes al-

tament qualificat, que avui continua amb èxit la seva tasca i ha produït nombroses tesis 

doctorals.

El 1992, va ingressar com a membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans, de la qual seria secretaria (1995-2001), vicepresidenta (2001-

2006) i presidenta (2006-2014). A l’Institut, la tasca desenvolupada per M. Teresa Ferrer 

ha estat realment gran i ferma. Ha coordinat i editat jornades científiques (Els catalans a 

la Mediterrània oriental a la baixa edat mitjana) i congressos internacionals (Jaume I. 

Commemoració del VII centenari del naixement i Martí l’Humà, el darrer rei de la dinas-

tia de Barcelona. l’interregne i el Compromís de Casp). Ha dirigit, amb el professor 

Manuel Riu, el projecte de recerca «Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i 

de la Corona catalanoaragonesa a l’edat mitjana», del qual ja s’ha publicat el primer volum, 

dedicat als estats occitans i italians. Ha prologat diverses reimpressions de les obres de la 

Secció ja exhaurides com l’Itinerari de Jaume I, de Joaquim Miret i Sans, i la politique 

orientale d’Alfonse Cinquième d’Aragon, roi de Naples, de Constatin Marinescu. La seva 

darrera contribució ha estat la revisió històrica de la reedició de les quatre grans cròniques 

de Ferran Soldevila.
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M. Teresa Ferrer ha estat una dona de caràcter, molt intel·ligent, amb una capaci-

tat de treball inusual; una dona que, lliure de dedicació docent, ha pogut concentrar totes 

les seves energies en la recerca. Ha deixat una obra gran en magnitud i molt solvent cien-

tíficament, basada en l’anàlisi precisa dels documents i en la prudència metodològica. Ha 

seguit els corrents canviats de la historiografia del darrer terç del segle xx i la primera 

meitat del segle xxi, dels quals només ha agafat aquells elements que ha considerat adients 

per a la seva pròpia recerca, sense canviar-ne, emperò, les línies mestres. La seva obra 

romandrà en el temps, envellirà bé, al marge dels canvis de modes.

M. Teresa Ferrer és, com la va catalogar la seva col·laboradora Roser Salicrú a 

l’acte de comiat, «la gran dama del medievalisme català de començament del segle xxi», 

categoria a la qual jo afegiria la professora Carme Batlle. Ha estat, en paraules del senyor 

Josep Massot, «una gran historiadora, molt valuosa, treballadora, que ha deixat un im-

portant llegat intel·lectual en la institució, al qual donarem continuïtat».

Finalment, com recordava el president de l’Institut, Joandomènec Ros, en l’esmen-

tat acte, M. Teresa Ferrer ha estat «una gran patriota», que ha conreat sempre l’amor a la 

terra, a la llengua i a la cultura catalanes, que li van inculcar els seus pares, sentiment que 

ha difós per allà on ha passat, com podem acreditar tots els que l’hem coneguda de prop. 

M. Teresa Ferrer, descansa en pau i —com deien els clàssics— «que la terra et sigui lleu».

Text llegit pel senyor Antoni Riera i Melis en el Ple del dia 9 de març de 2017
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