
RESUM BIOGRAFIA GÉZA ALFÖLDY 
 
Géza Alföldy (Budapest, 1935) és historiador de l’antiguitat i epigrafista hongarès. Doctor 
per la Universitat de Budapest el 1959, ha estat professor de la Universitat de Heildelberg, de 
la qual actualment és professor emèrit, i secretari de l’Acadèmia de Ciències d’aquesta ciutat. 
 
Se’l considera l’investigador més important en el terreny de l’epigrafia clàssica llatina i un 
dels principals especialistes en el camp de la història social del món romà. Destaquem els seus 
estudis sobre la societat romana i l’exèrcit romà. És membre corresponent de l’Institut 
d’Estudis Catalans des del 1996. 
 
Camps d’investigació 
Història i epigrafia de l’Imperi romà, història social, militar i administrativa romana, història 
de les províncies romanes i historiografia de l’època imperial romana i tardana. Durant els 
anys noranta també es va interessar per la història moderna d’Hongria. 
 
Distincions 
Doctor honoris causa per les universitats següents: 
Universitat Autònoma de Barcelona, 1988 
Universitat de Pécs (Hongria), 1992 
Universitat Loránd Eötvös de Budapest, 1992 
Universitat de Lió III, 1996 
Universitat de Bolonya, 2003 
Universitat de Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (Romania), 2004 
Universitat de Debrecen (Hongria), 2005 
 
Altres distincions 
Medalla Kuzsinzky de la Societat Hongaresa d’Arqueologia i Història de l’Art, 1965. Però en 
aquella època no se li va poder donar perquè havia emigrat i se li va lliurar el 1992. 
Premi Gottfried Wilhelm Leibniz del Consell d’Investigació Alemany, 1986. 
Medalla de la Universitat de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona, 1988. 
Premi de recerca Max Planck de la Fundació Alexander von Humboldt i la Societat Max 
Planck (obtingut conjuntament amb Silvio Panciera, de la Universitat de Roma), 1992. 
Premi Internacional Catalònia de l’Institut d’Estudis Catalans, 1997. 
Premi Andrés Laguna dels premis Tierra de Segovia: sus Hijos y sus Obras, que concedeix el 
Centro Segoviano, 1997. 
Insígnia commemorativa de Roma, 1997. 
Insígnia commemorativa del president de la República hongaresa Nagy Imre pel “Treball 
preeminent en suport a l’esperit de la revolució de 1956”, 1997. 
Medalla de la Universitat de la Corunya, el Ferrol, 1998. 
Medalla de la Universitat de La Rioja, 2000. 
Medalla de la Universitat de Valladolid, 2000. 
Creu de Sant Jordi del Govern de la Generalitat de Catalunya, 2001. 
Creu Federal de 1a classe de l’Orde del Mèrit de la República Federal d’Alemanya, 2002. 
Medalla de la Universitat d’Heidelberg, 2006. 
Medalla d’Argent de la ciutat de Tarragona, 2008. 


