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Marjorie Grice-Hutchinson (1909, Anglaterra – 2003, Espanya)

Marajorie va ser historiadora del pensament econòmic, especialitzada en 
l’Escola de Salamanca i en el pensament econòmic medieval. Fou deixeble de 
Hayek, que li va dirigir la tesi doctoral: “The School of Salamanca”. Va néixer a 
Eastbourne (Anglaterra) el 1909, filla d’un prestigiós advocat. Va passar la 
seva infància i la primera joventut en diverses cuitats europees; aquest fet no 
li va permetre tenir una educació primària formal, però sí que li va permetre 
aprendre diversos idiomes, inclòs el llatí, que més tard li seria de gran utilitat. 

A partir del 1924, a l’Espanya rural dels anys vint i trenta, Marjorie col•labora 
amb el seu pare en diverses activitats filantròpiques. El 1941 comença a 
treballar per a la Foreign Office. Posteriorment entra com a professora a la 
Universitat de Londres, primer en el Kings College i després, com a directora 
del departament d’Espanyol, del Birkbeck College. En aquella època estudia 
també a la London School of Economics, on obté un degree honour.

Al llarg de la seva vida va rebre diverses distincions honorífiques, algunes de 
les quals foren el doctorat honoris causa per la Universitat de Màlaga (1992), 
el Doctorat Honoris Causa per la Universitat Complutense de Madrid (1993) i 
el Distinguished Fellow de la History of Economics Society (1994). 

M. Grice-Hutchinson

economia

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb un 
distintiu...

* El Pensamiento económico en España: 1177-1740. Barcelona: Crítica, 1982
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