
PARAULES DE BENVINGUDA DEL RECTOR FRANCESC 

XAVIER GRAU AL NOU DOCTOR GÉZA ALFÖLDY 

 

Benvolgut Dr. Géza Alföldy, 

Sr. President del Consell Social de la Universitat Rovira i 

Virgili, 

Sr. Secretari general de la Universitat Rovira i Virgili, 

Senyores i senyors claustrals, 

Distingides autoritats, 

Senyores i senyors, 

 

És motiu de màxima satisfacció per a la Universitat celebrar 

aquest acte solemne d’investidura del Dr. Géza Alföldy com 

a doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili. 

 

A mi em correspon l’honor i el privilegi de donar la 

benvinguda al nostre Claustre al doctor Alföldy, i ho faig 

amb molt de gust, tant a títol personal com en nom de tots 

els membres de la Universitat, i en especial del 

Departament d’Història i Història de l’Art, del qual va néixer 

la proposta de conferir-li la màxima distinció acadèmica que 

atorga la Universitat, amb un reconeixement, també, a 

l’Institut Arqueològic Alemany, que ha donat tant de suport 

a la relació del Dr. Alföldy amb Tàrraco. 

 

El padrí, el professor Amancio Isla, en la laudatio, ha posat 

de manifest tots els mèrits acadèmics i científics que el fan 
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mereixedor de tan alta distinció i que hem pogut apreciar 

en la magistralis lectio amb la qual el Dr. Alfödy ens ha 

obsequiat. 

 

La distinció de doctor honoris causa cal entendre-la, però, 

tant des del vessant del distingit com de la comunitat 

universitària a la qual s’acaba d’integrar. Per a la URV, és 

tot un privilegi comptar entre el claustrals amb un dels 

màxims referents en la ciència de l’epigrafia romana com el 

Dr. Géza Alföldy. Un treball de recerca que, com ens ha 

explicat el Dr. Isla, ha aprofundit de forma extraordinària 

en la nostra història a partir de l’anàlisi de nombrosos 

textos epigràfics de la Hispània Citerior i d’altres províncies 

romanes. Ha estat un treball ingent que no només ha 

significat la lectura de noves inscripcions sinó la 

reinterpretació de textos que es consideraven 

inqüestionables. Ha permès, doncs, avançar de manera 

molt remarcable en el coneixement de l’estructura social, 

política, econòmica, militar i administrativa de l’època 

romana, de la qual som hereus en tants i tants aspectes. 

 

El Dr. Alfödy ha estat nomenat doctor honoris causa per set 

universitats, vuit incloent-hi la nostra, i ha estat reconegut 

per nombroses institucions acadèmiques d’arreu del món i 

també pel món polític i social, els quals li han retut 

homenatge, prova que la seva feina, a més de ser molt 

valuosa des del punt de vista científic, també ha esdevingut 
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referent del coneixement i de la interpretació de la nostra 

història. Per això el Govern del nostre país l’any 2001 li 

concedí la Creu de Sant Jordi, “en reconeixement a la seva 

molt destacada trajectòria en aquests àmbits, en els quals 

ha adquirit un gran prestigi internacional, i, singularment, 

pels seus estudis referits al passat de l'antiga Tàrraco i de 

la Hispània romana”. 

 

I és possiblement avui i aquí, a la Universitat Rovira i 

Virgili, a Tarragona, on conflueixen aquests dos 

reconeixements, d’una banda, el pròpiament científic i 

acadèmic, que justifica la investidura de doctor honoris 

causa, i de l’altra, el de la contribució al coneixement de les 

nostres arrels. El Dr. Alfödy és un tarragoní més, estimat i 

reconegut pel seus conciutadans, els quals li lliuraren a 

través de l’ alcalde la Medalla d’Argent de la ciutat. 

 

El mateix Dr. Alfödy ho destacava ja l’any 1988, amb motiu 

de l’atorgament de la distinció de doctor honoris causa per 

la Universitat Autònoma de Barcelona, quan deia ”diverses 

zones de la península Ibèrica, com el País Valencià, les vaig 

recórrer intensament. Tanmateix, el punt de partida i en 

cert sentit el centre de les meves recerques epigràfiques i 

històriques en aquest país ha estat sempre Tarragona –la 

riquesa de la qual en monuments epigràfics em va 

impresionar ja amb motiu de la primera visita a aquella 

ciutat durant els primers dies d’octubre del 1968”. O quan 
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hi afegia: “No hi ha gaires ciutats en el món romà la 

importància de les quals es pugui descriure d’una manera 

semblant.  

 

Aquest acte és, doncs, reflex d’aquest doble reconeixement 

a la persona del Dr. Alfödy i també del nostre compromís 

envers la nostra societat i la nostra història, que la 

Universitat Rovira i Virgili ha tingut sempre present, des de 

la creació, ara fa disset anys, i durant la qual l’arqueologia 

clàssica, en un sentit ampli que incorpora la història antiga i 

la llengua i literatura clàssiques, és uns dels eixos 

prioritaris. És obvi que l’existència d’un entorn arqueològic 

romà tant a la nostra ciutat com a les nostres comarques 

afavoreix, i molt, la inquietud col·lectiva per a la 

investigació arqueològica, però de ben segur que podem 

entendre que aquest interès respon també al concepte de 

responsabilitat de la Universitat amb la societat que l’ha 

creada. 

 

És sota aquest mateix prisma que l’any 2000 la Generalitat 

de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la 

participació de la resta del sistema universitari de 

Catalunya, vam crear l’Institut Català d’Arqueologia 

Clàssica, el qual té com a finalitat la recerca, la formació 

avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques, 

tant des d’una perspectiva geogràfica com cronològica. 
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L’ICAC, com a centre de referència internacional, ha de 

contribuir de manera decisiva a la recerca i preservació del 

patrimoni històric de Tarragona reconegut per la Unesco en 

declarar-lo l’any 2000 Patrimoni de la Humanitat.  

 

Per tot això celebrem especialment la investidura com a 

doctor honoris causa del Dr. Géza Alfödy, un acte que 

esdevé símbol de la nostra història, però també del nostre 

present i del nostre futur, que descansa en gran manera en 

el profund coneixement i en la preservació del nostre llegat 

històric. 

 

Dr. Géza Alfödy, gràcies per acceptar la nostra distinció, 

que més que honorar la vostra persona ens honora a 

nosaltres mateixos; la vostra incorporació al Claustre 

prestigia la Universitat Rovira i Virgili i ens obliga a treballar 

per ser dignes d’aquest prestigi. 

 

Avui, amb el màxim reconeixement dels vostres mèrits, 

adquiriu el compromís de representar la Universitat Rovira i 

Virgili, que de ben segur realitzareu amb afecte. Rebeu 

l’enhorabona més cordial, en nom propi i en el de tota la 

comunitat universitària, que des d’avui també és la vostra. 

 

Moltes gràcies. 

 

 


