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Roser Salicrú i Lluch va néixer a Mataró el 1967; acaba de 
complir, doncs, els cinquanta anys. Actualment treballa 
com a científica titular a la Institució Milà i Fontanals del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques de Barce-
lona. Es va llicenciar en història a la Universitat de Bar-
celona, amb Premi Extraordinari, en 1990 i s’hi va docto-
rar, també amb Premi Extraordinari, en 1996, amb una 
tesi titulada Relacions de la Corona d’Aragó amb el regne 
de Granada al segle xv (1412-1458), dirigida per la docto-
ra Maria Teresa Ferrer i Mallol. Aprofitant la nombrosa i 
cronològicament precisa documentació de la Cancelleria 
Reial Catalanoaragonesa, ja va proposar introduir alguns 
canvis en la genealogia dels darrers soldans de Granada 
que havien construït arabistes hispans i francesos a partir 
bàsicament de les cròniques andalusines i castellanes, poc 
precises a l’hora de situar en el temps els esdeveniments.

Pel que fa a la formació científica, ha obtingut nombro-
ses beques que li han permès dedicar-se a temps complet, 
sense càrregues docents sistemàtiques, a la recerca i efec-
tuar estades a centres d’investigació ibèrics i estrangers. 
Va fer la seva tesi doctoral amb una beca de formació de 
personal investigador del Ministerio de Educación y 
Ciencia (1991-1994) a l’esmentada Institució Milà i Fon-
tanals. Acabada la tesi, va obtenir una beca postdoctoral 
(1996-1997) que li va permetre fer una llarga estada a la 
Universitat de Gènova i iniciar recerques a l’Archivio di 
Stato d’aquella ciutat italiana.

De reton a Barcelona, el 1997, va ser contractada com a 
investigadora per la Institució Milà i Fontanals i es va in-
tegrar en l’equip de recerca de la doctora Maria Teresa 
Ferrer i Mallol. Des d’aleshores, ha desenvolupat tota la 
seva tasca investigadora en aquest centre. El 2010, arran 
de la jubilació de la doctora Ferrer i Mallol, Roser Salicrú 
va assumir la coordinació del Grup de Recerca Consolidat 
per la Generalitat de Catalunya «La Corona d’Aragó, l’is-
lam i el món mediterrani». Actualment dirigeix el Depar-
tament de Ciències Històriques de la Institució Milà i 
Fontanals. La seva extensa tasca investigadora s’ha orien-
tat cap a la baixa edat mitjana i s’ha estructurat en quatre 
línies temàtiques, interconnectades: a) els contactes entre 
la cristiandat i l’islam; b) l’esclavitud i el captiveri; c) la 
construcció naval i la navegació, i d) els viatges i els viat-
gers.

Ha participat en nombrosos projectes de recerca nacio-
nals i internacionals i també els ha dirigit. Entre els pri-
mers destaquen: La Corona de Aragón en el Mediterráneo 
Medieval: puente entre culturas (2007-2010), La Corona 
de Aragón en el Mediterráneo Medieval: Interculturali-
dad, mediación, integración y transferencias culturales 
(2011-2014) i Tripulaciones, armamentos, construcción 
naval i navegación en el Mediterráneo Medieval (2015-
2018), tots finançats pel Ministerio de Educación y Cien-
cia. Entre els projectes de recerca internacionals sobresur-
ten: STARACO (Status , «race» et couleurs dans 
L’Atlantique de l’Antiquité à nos jours), finançat pel Cen-
tre de Recerques en Història Internacional Atlàntica, de la 
Universitat de Nantes, i The Diplomatic Exchanges 

between Islamic Mediterranenan Powers and Cristian Eu-
ropean Cities in the Middle Ages: New Methods for the 
Analysis of Documents, finançat pel Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, amb la col·laboració de les 
universitats de Lieja i d’Ais de Provença.

La seva llarga i intensa activitat recercadora ha generat 
un ampli conjunt de monografies, editades tant a Espanya 
com a Itàlia i França. Ha publicat quatre llibres: El tràfic 
de mercaderies a Barcelona segons la lleuda de Mediona 
(Barcelona, 1995), El sultanat de Granada i la Corona 
d’Aragó, 1410-1458 (Barcelona, 1998), Esclaus i propieta-
ris d’esclaus a la Catalunya del segle xv: l’assegurança con-
tra fugues (Barcelona, 1998) i El sultanato nazarí de Gra-
nada, Génova y la Corona de Aragón en el siglo xv 
(Granada, 2007).

Ha coordinat l’edició de sis llibres més, entre els quals 
destaquen: Cataluña y Navarra en la Baja Edad Media 
(Pamplona, 2010), La Corona catalanoaragonesa, l’islam i 
el món mediterrani: Estudis d’història medieval en home-
natge de la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol (Barcelo-
na, 2013) i A l’entorn de la Barcelona medieval: Estudis 
dedicats a la doctora Josefina Mutgé i Vives (Barcelona, 
2013).

Ha publicat una cinquantena d’articles en revistes in-
dexades i capítols de llibres, dels quals mereixen un es-
ment especial: «Fou Yusuf V ibn Ahmad, rei de Granada, 
l’infant Coix de les cròniques castellanes?» (Barcelona, 
1996); «Más allá de la mediación de la palabra: negocia-
ción con los infieles y mediación cultural en la Baja Edad 
Media», a Negociar en la Edad Media (Barcelona, 2005); 
«Salves in the Professional an Family Life of Craftsmen in 
the Late Middle Age», a La famiglia nell’economia euro-
pea. Secc. XIII-XVIII (Florència, 2009), i L’évaluation des 
salaires dans le secteur de la construction navale et de la 
navigation maritime en Catalogne au Bas Moyen Âge (Pa-
rís, 2014).

La doctora Salicrú, tot i no figurar entre les seves tas-
ques prioritàries, ha volgut assumir també compromisos 
docents. Ha participat en programes de màster i de docto-
rat a les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelo-
na, València i Granada, així com en seminaris especialit-
zats a les universitats de Girona, Navarra Alacant, Madrid, 
Vitòria, Pisa, Nàpols, Florència, Càller, Sàsser, París-La 
Sorbona, Ais de Provença, Cambridge i Heildelberg.

Ha dirigit també quatre tesis doctorals, totes les quals 
han obtingut la qualificació màxima, i la d’Ivan Armente-
ros, el Premi Extraordinari de la Universitat de Barcelona 
el 2012. Actualment en dirigeix set més.

Del 2010 ençà dirigeix la revista Anuario de Estudios 
Medievales, que la seva antecessora, la doctora Maria Te-
resa Ferrer i Mallol, ja havia portat al primer nivell en tots 
els rànquings. La seva forta dedicació a aquesta tasca ha 
aconseguit no sols conservar el caràcter de publicació de 
referència per al medievalisme català i ibèric, sinó també 
incrementar-ne el prestigi i la difusió internacionals amb 
l’aplicació d’eines de gestió digitals.

La doctora Salicrú pertany alhora a nombrosos comitès 
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editorials de revistes especialitzades en medievalisme, 
com ara Acta Historica et Archæologica Mediævalia, 
SVMMA, Aragón en la Edad Media, Rivista Italiana di 
Studi Catalani, Espacio, Tiempo y Forma, Anales de la 
Universidad de Alicante i Miscelánea Medieval Murciana.

Per la seva important i renovadora activitat científica 

i per la seva capacitat de gestió, la Secció Històrico-Ar-
queològica ha considerat que la senyora Roser Salicrú i 
Lluch seria una bona incorporació a l’Institut d’Estudis 
Catalans.

Antoni Riera Melis

Catalan Historical Review-11.indb   184 29/08/2018   9:52:34


