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at a Manresa (Bages) el 25 de març de

1929. Es llicencià en filosofia i lletres per la Universitat de Barcelona el 1951 i es doc

torà en història el 1%1 amb la tesi Las comunidades religiosax del antiguo obispado de

Urgel(sigluslX-Xll).

lis catedràtic dl listòria Medieval a la Universitat de Barcelona des de 1969 i cap

de la Secció d'Arqueologia i Art de l'Institut d Estudis Andorrans des de 1985.

Fou deixeble d'Alberto del Castillo i de Jaume Vicens Vives. amh qui col•laborà

en les tasques de preparació de la revista Indice Histórica Espanol. que dirigí del 1970

al 1980. Ha dirigit també YActa Historica et Arqueologica Mediaeralia (1980-1994) i

ha coordinat els Quaderns d'Estudis Medievals.

Ha estat organitzador i director de la Secció d Arxiu i Biblioteca del Diari de Bar

celona ( 1954- 1 900) i cap de la Secció d'Història Econòmica del Departament d'Estudis

Medievals de la Institució Milà i Fontanals. del Consell Superior d'Investigacions Cientí

fiques (1972-1979). Promogué la creació del Museu Comarcal de Berga (1957) i fou

conservador del Museu Romànic Provincial (1900-1%0). Formà part del Consell Asses

sor d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya del 1987 al 1990.

Ha fet excavacions arqueològiques de l'època medieval a Andalusia i a Catalu

nya. i ha publicat una vintena de llibres i sis-cents cinquanta treballs de síntesi i inves

tigació històrica i arqueològica de l'època medieval. referents a la història eclesiàstica i

Socioeconòmica i a la vida quotidiana de la Catalunya medieval. Escrivia la secció «Cul

tura comarcal» de la revista Destino del 1955 al l966.

Es membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i corresponent de

l'Acadèmia de la Història de Madrid. També és membre de la Societat Catalana d Estu

dis Històrics. de la Societat Catalana de Geografia i dels Amics de l'Art Romànic. així

com del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona i de

llnstitut d Història Medieval d Espanva.


