
Notícia biogràfica i acadèmica de Tomàs de Montagut Estragués. 
 
Tomàs de Montagut i Estragués va néixer l’any 1952 a Campelles (Vall de 
Ribes). Es va llicenciar en dret per la Universitat de Barcelona l’any 1975 i 
en Filosofia i Lletres (secció d’Història Medieval) per la mateixa 
Universitat l’any 1977. 
Va ampliar la seva formació acadèmica amb cursos sobre dret comparat 
impartits per la Facultat Internacional per a l’estudi del dret comparat a 
Strasbourg i amb un curs sobre història de l’administració financera  a 
l’Europa medieval impartit per l’Institut d’història econòmica ’Francesco 
Datini’ de Prato (Itàlia). Ha estat Visiting Scholar a la School of Law de la 
University of California Los Angeles (UCLA) 
Sota la direcció del Professor Josep Maria Font Rius va redactar i defensar 
la seva tesi doctoral sobre el ’Mestre Racional a la Corona d’Aragó (1283-
1419)’, obtenint la qualificació d’excel·lent ”cum laude” per unanimitat. 
Aquesta tesi va ser publicada l’any 1987 per la Fundació Noguera de 
Barcelona, com a volums n.13 i 14 de la seva col·lecció ’Textos i 
documents’ i va ser objecte de diverses recensions crítiques entre les quals 
destaquen les dels professors André Gouron (Universitat de Montpeller) i 
José María García Marín (Universitat de Córdoba). 
Montagut inicia la seva carrera acadèmica dins de la càtedra d’Història del 
Dret del  doctor Josep Maria Font i Rius, primer com a professor ajudant 
(1976), després com a professor adjunt contractat (1982)  i finalment com a 
professor titular d’Universitat (1984). 
Per concurs oposició va guanyar la càtedra d’Història del dret a la 
Universitat de Santiago de Compostela l’any 1991, i per concurs de mèrits 
la de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona al 1993 d’on  ara és el 
catedràtic d’Història del dret i de les Institucions de la seva Facultat de 
Dret. Ha estat director del Departament de Dret, secretari general i 
vicerector de la Universitat Pompeu Fabra (2000 - 2009) Des del 2001 és 
membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (Secció Històrico-
Arqueològica) i des del 2007 membre corresponent de la Real Acadèmia de 
Córdoba de Buenas Letras, Bellas Artes y Nobles Ciencias. 
Les línies d’investigació del professor Montagut s’emmarquen 
prioritàriament dins de la història del dret i de les Institucions de Catalunya 
i de la Corona d’Aragó i les podem concretar en les matèries següents: (i) 
història de les institucions polítiques i financeres de Catalunya i de la 
Corona d’Aragó; (ii) història de la recepció del “ius commune” a 
Catalunya; i (iii) història dels juristes catalans i de les seves doctrines. 
Dins d’aquestes temàtiques s’inscriuen la majoria de publicacions i 
d’activitats de recerca dutes a terme pel professor Montagut així com les 
tesis doctorals que ha dirigit. 
 


