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PROFESSOR MANUEL RIU I RIU, 

DES DEL RECORD 

 

 A inicis d’aquest any 2011 va morir el Dr. Manuel Riu i Riu (1929-

2011), catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona, 

deixeble dels Drs. Jaume Vicens i Vives i Alberto del Castillo i mestre, a la 

seva vegada, d’un nombrós grup de deixebles. 

 

 Manuel Riu fou una de les figures més rellevants del medievalisme 

català de la segona meitat del segle XX.  Llicenciat en Filosofia i Lletres 

(secció d’Història), es doctorà l’any 1961 amb la tesis Las comunidades 

religiosas del antiguo obispado de Urgel (s. VIII-XVI).  Un treball que va 

esdevenir tot un referent per als futurs estudis sobre el monaquisme i 

l’església a Catalunya i va condicionar tota la futura vida acadèmica del Dr. 

Riu. De manera que els estudis vinculats a ambdós temes tingueren un 

paper destacadíssim en la seva activitat en el camp de la recerca històrica. 

A més a més, impulsà diverses activitats  relacionades amb aquesta 

temàtica, entre les que cal esmentar els famosos Col·loquis d’Història del 

monaquisme català, organitzat en col·laboració amb historiadors com 

Eufemià Fort, Antoni Pladevall i Josep Baucells, així com de nombrosos 

erudits vinculats als  monestirs de Poblet i Montserrat. Una iniciativa que en 

aquells moments va ser decisiva per encarrilar les vocacions de nombrosos 

joves investigadors envers la recerca sobre els orígens i l’evolució del 

monaquisme medieval català.  

 

 La seva etapa inicial com a professor adjunt i agregat interí (1951-

1967) la compaginà amb altres feines, com són la de conservador del 

Museu Romàntic de Sitges i la d’ordenació de l’arxiu del Diario de Barcelona. 

Fou un període d’àmplia producció de treballs científics, apareguts al mateix 

Diario de Barcelona, en seccions com Mirando al pasado o Coleccionismo 

barcelonés, en els quals sovint donava a conèixer informació inèdita trobada 

en arxius privats, municipals o parroquials. 
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 Tanmateix, la seva línia d’investigació principal va consistir en seguir 

la temàtica  marcada a la tesi doctoral, un tema ben nou aleshores, que es 

reflectí, sobretot, en el seu documentadíssim estudi Revisión del problema 

adopcionista en la diócesis de Urgel (1964), on matisava amb gran rigor les 

opinions de Ramon d’Abadal sobre aquesta qüestió. La seva producció sobre 

estudis monàstics, dedicada tant a la vessant espiritual, com a l’econòmica 

o institucional, també va ser ben innovadora. En destaquen els treballs 

sobre la reforma canonical i l’expansió de les canòniques, com Santa Maria 

de Solsona, a més de diversos monestirs catalans, com el de Santa Maria 

de Montbenet, el de Santa Maria de Lavaix, el de Santa Maria d’Alaó, Sant 

Cristòfol de Salinoves i, especialment, el de Sant Llorenç de Morunys, terra 

dels seus avantpassats on es va retirar per passar els darrers anys i morir.    

 

A més a més, de l’activitat investigadora del Dr. Riu se’n poden 

destacar diverses biografies dedicades a personatges singulars de l’església 

catalana, com l’abat Ponç de Tavèrnoles; així com estudis que tracten sobre 

el paper de l’església regular i secular en la conquesta i colonització de la 

Catalunya Vella i l’estudi de l’hàbitat altomedieval (l’agricultura, la 

ramaderia i la transhumància); sense oblidar les seves obres sobre el rol 

dels camins i dels ponts en la configuració i ordenació del territori. Així 

mateix, cal esmentar que tota la seva obra es pot considerar reeditada o 

replantejada a l’obra col·lectiva Catalunya Romànica. 

 El Dr. Riu fou un investigador estretament vinculat amb els aspectes 

de la religiositat medieval, de manera que cal destacar el fet que engegués i 

coordinés un projecte de recerca dedicat als pobres i a la pobresa a 

Catalunya durant l’Edat Mitjana, en el marc de la institució Milà i Fontanals 

del CSIC de Barcelona.  

 

 D’altra banda, el Dr. Riu també s’interessà per múltiples aspectes 

relacionats amb la vida quotidiana i amb qüestions que podien semblar 

marginals o sense importància, però que de fet són absolutament 

imprescindibles per entendre el món medieval i la mateixa documentació, 

necessària per investigar. Es tracta d’elements com els pesos i mesures, les 

monedes, els camins, els ponts, els molins, les sitges, els cups, els 
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condicionants físics de l’home en general o els costums funeraris. Són 

múltiples els treballs que publicà sobre aquests camps, molts d’ells 

dispersos en revistes comarcals, que ell dignificava amb la seva 

col·laboració. Esmentar tots aquests articles i revistes sobrepassa qualsevol 

intent de descripció de l’obra historiogràfica del Dr. Riu.  De manera que els 

interessats poden recórrer a la relació bibliogràfica apareguda al volum 20 

(1999) de l’Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, pp. 11-55, revista 

que ell fundà com a director del Departament d’Història Medieval de la 

Universitat de Barcelona. 

 

 Així mateix, el Dr. Manuel Riu destacà també en un altre camp de 

recerca: el de l’Arqueologia medieval. En aquest àmbit d’estudi va esdevenir 

un autèntic innovador, capdavanter en l’aplicació dels mètodes i tècniques 

arqueològiques a les restes medievals, fet que fa que popularment se’l 

conegui molt més per la recerca duta a terme en aquest camp d’estudi. De 

la mà del seu mestre, el Dr. Alberto del Castillo, s’introduí en el món de la 

recerca arqueològica, a la qual els seus estudis no només han estat pioners 

sinó també molt fructuosos. Així, va publicar obres sobre necròpolis 

medievals, com la de Sant Sebastià del Sull (Berguedà); poblats medievals, 

com Sant Miquel de la Vall (Pallars Jussà) o castells de gran notorietat com 

el de Mataplana (Ripollès) o el martyrium, de sant Eudald a Sorba 

(Berguedà). A més a més d’altres importants excavacions dutes a terme 

fora de l’àmbit català, com les del poblat de Marmuyas (Comares, Màlaga), 

Caños de Meca (Càdis) o la Ciudadela de Purchena (Almeria). Sense oblidar 

el seu interès envers l’estudi de les ceràmiques medievals, especialment les 

grises, com, per exemple, el forn de Casa-en-Ponç (Berguedà), que el van 

impulsar a dur a terme la publicació d’un volum monogràfic. Es tracta de 

l’annex 2 a l’Acta mediaevalia, i duu el títol de Ceràmica grisa i terrissa 

popular de la Catalunya medieval. El seu apèndix a l’obra de Michel de 

Boüard, Manual de Arqueología medieval. De la prospección a la historia 

(Barcelona, 1977), amb el títol La arqueología medieval en España (pp. 

375-490), ha estat el referent de les primeres generacions d’arqueòlegs 

medievalistes. 
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La complexitat i l’abast dels la seva obra en el seu camp d’estudi, fan 

que resulti impossible que sigui tractada amb deteniment en aquesta nota. 

Malgrat això, no es pot oblidar la seva participació directa en obres 

col·lectives com l’edició dels documents de l’Arxiu de la catedral de 

Barcelona o la monumental Catalunya Romànica, o l’assessorament d’obres 

tant importants i emblemàtiques com Catalunya Carolíngia. De la mateixa 

manera que volem destacar la seva col·laboració intensa i constant en les 

tasques de l’Institut d’Estudis Catalans, del qual n’era membre; així com de 

la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, la Societat Cultural 

Urgel·litana, la Societat Catalana d’Arqueologia, i l’Indice Histórico Español, 

fundat per Jaume Vicens Vives, del qual en fou director durant un llarg 

període temps. 

 

 Encara cal recordar del Dr. Riu la seva tasca més important: la de 

docent, feina que va exercir a  la Universitat de Barcelona i, durant un previ 

i breu període de temps, a la de Universidad de Granada. D’aquesta tasca 

n’ha restat i en resten el record i l’afecte dels seus deixebles, les seves 

obres didàctiques i manuals i el seu interès per la cartografia; però, 

sobretot, la seva amabilitat, i l’haver-nos sabut transmetre la necessitat de 

sortir de l’aula, de trepitjar el país i de conèixer el territori. Doncs fou en les 

sortides, campanyes arqueològiques i viatges que guiava, on vàrem poder 

conèixer i gaudir el millor del professor Manuel Riu.  

 

Que el seu record i el seu mestratge perdurin sempre. 

 

Prim Bertran i Roigé  

Professor d’Història Medieval 

Universitat de Barcelona 
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