
Gérard DUFOUR 
 

Gérard Dufour (París, 1943) va fer els seus estudis a la Sorbona mentre exercia 
diversos oficis, entre els quals, el de professor no numerari. El 1966 va obtenir el 
doctorat «de tercer cicle» en Estudis Hispànics amb una tesi sobre L'Evangeli en 
triomf d'Olavide. 
 
Professor agregat d'espanyol al liceu de Coutances (Manche) de 1968 a 1969, 
professor assistent en la Universitat de Rouen (Seine-Maritime) de 1969 a 1971, i 
titular de 1971 a 1980, va obtenir el 1979 a la Sorbona el doctorat «en Estat» amb 
una tesi sobre Juan Antonio Llorente en Francia (1813-1822), contribución al estudio 
del liberalismo cristiano en Francia y España a principios del siglo XIX. 
 
Catedràtic de Civilització Espanyola a la Universitat d'Aix-Marseille I de 1980 a 2005, 
va exercir en aquesta universitat diversos càrrecs administratius: 

- director de la Unitat d'Ensenyament i Investigació d'Estudis Romànics (de 
1981 a 1986); 

- director del Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (1986-1989); 
- vicepresident de la Universitat encarregat del Sector Lletres i Ciències 

Humanes (1989-1997) 
- president de 1997 a 2002. 

 
Durant la seua presidència de la Universitat d'Aix-Marseille I, va assumir així mateix 
la de GEMME (Associació per al Foment de les Noves Tecnologies en 
l'ensenyament Universitari) i, en l’àmbit internacional, la vicepresidència de la Unió 
d'Universitats del Mediterrani.  
 
Del 1999 al 2007 va ser membre del Consell Econòmic i Social de la Regió 
Provença-Alps-Costa Blava. 
 
Estudiós de l'Espanya dels regnats de Carles III, Carles IV i Ferran VII, es va 
interessar (i continua interessant-se) essencialment per les relaciones 
església/estat/societat, la guerra del Francès i els mitjans de formació de l'opinió 
pública (sermó i premsa). És autor de 17 llibres i d'un centenar i mig d'articles. 
Destaquen Juan Antonio Llorente en France (Ginebra, 1982); Clero y Sexto 
mandamiento: la confesión en la España del siglo XVIII (Valladolid, 1996) i Goya 
durante la Guerra de la Independencia (Madrid, 2008), així com les seues edicions 
de Cornelia Bororquia o la Víctima de la Inquisición (Alacant, 1987; Madrid, 2005) i 
Moïna o la Aldeana del Mont Cenis (Universitat d'Alacant, 2008). 
 
Va organitzar trobades internacionals (el 1983, 1986, 1987, 1988, 2003 i 2008). Amb 
dos antics alumnes seus, avui catedràtics de la Universitat d'Aix-Marseille, va fundar 
el 2004 una revista electrònica consagrada a la història de la premsa espanyola: El 
Argonauta Español. 
 
Membre de comitès científics o de redacció de diverses revistes a França, Espanya i 
Itàlia, ha participat en molts congressos internacionals, formant part, tot sovint, dels 
seus comitès científics. 
 
El 2004 va ser elevat a la dignitat de comanador de l'Ordre des Palmes 
Académiques, i des de 2009 és membre corresponent de l'Acadèmia Portuguesa 
d'Història.  
 
Es va jubilar l'octubre de 2005, però, com a catedràtic emèrit, continua formant part 
de la Unitat Mixta d'Investigació TELEMME, que associa el CNRS amb la Universitat 



d'Aix-Marseille. Té en premsa una obra sobre Juan Antonio Llorente: el factotum de 
José I i eixirà també en breu una antologia sobre la poesia antinapoleònica durant la 
guerra del Francès: El ogro corso. 


