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Em correspon l’honor de pronunciar la laudatio, o elogi, del professor Gérard Dufour, amb l’objecte de sol·licitar per a ell el 
màxim grau universitari: el Doctorat Honoris Causa per la Universitat d’Alacant. 
Els qui reben un encàrrec d’aquesta naturalesa al·ludeixen amb freqüència a la complexitat de la tasca per l’amplitud i varietat 
dels mèrits del candidat, però a causa de l’evidència d’aquests, reconeixen alhora que tal comesa és més passadora. 
Aquest n’és el cas, tractant-se d’una persona com el professor Dufour. Durant quasi quatre dècades ha exercit la docència com 
a professor en actiu. Ha desenvolupat una intensa activitat investigadora que l’ha convertit en un historiador molt influent i 
reconegut. Ha dirigit diferents grups de treball i ha sigut capaç de crear una nodrida nòmina de deixebles, avui professors en 
universitats i instituts de França i d’Espanya. Ha exercit diversos càrrecs de gestió universitària, entre els quals el més alt: de 
Président (rector) de la Universitat d’Aix-Marseille. D’aquesta Universitat és en l’actualitat professor emèrit i rector honorari, 
signes eloqüents de l’opinió que la seua trajectòria ha merescut a la comunitat universitària. Un home que des de la llunyana 
data de 1983 va iniciar una estreta relació amb la Universitat d’Alacant, relació que es veurà reforçada, encara més si és 
possible, a partir d’ara gràcies al grau que se sol·licita per a ell. 
No em detindré ací i ara en la descripció dels esmentats traços biogràfics del professor Dufour, perquè hauria d’emprar un 
temps de què no dispose. Em limitaré a ressaltar amb brevetat dos d’aquests, perquè considere que són els més relacionats amb 
l’objecte perseguit en aquest acte. Em referisc a la seua aportació a la ciència i a la seua relació amb la Universitat d’Alacant. 
Però abans d’entrar en això, no voldria passar per alt algunes qualitats que han impregnat, i determinat, la seua trajectòria 
professional. A més d’una extraordinària intel·ligència i de la seua proverbial capacitat de treball, que li ha permès atendre les 
seues obligacions professionals amb plena intensitat, sense descurar-ne cap, ha de ressaltar-se’n la disposició a donar suport a 
l’alumnat. Diversos dels assistents a aquest acte i jo mateix estem en condicions de corroborar aquest extrem. Mai han quedat 
defraudats tots els doctorands i doctorandes d’aquesta Universitat que han acudit a ell a la recerca d’orientació científica, bé 
a Ais de Provença, bé aprofitant alguna de les seues estades a Alacant. I tots hem sigut testimonis de l’alt grau d’honradesa 
personal i professional del professor Dufour. 
Com acabe d’anunciar, passe a exposar amb summa brevetat algunes consideracions sobre la seua obra historiogràfica. 
Els seus treballs s’han centrat en les relacions església-societat-estat i en els mitjans de formació de l’opinió pública, 
especialment, el sermó i la premsa, durant els regnats de Carles III, Carles IV i Ferran VII. En aquest àmbit ha ocupat un lloc 
destacat l’estudi de la guerra del Francès.
El marc cronològic de referència de la recerca del professor Dufour és, doncs, el trànsit del s. XVIII al XIX. El 1982, quan 



va publicar la seua tesi d’Estat, Juan Antonio Llorente en France, llibre que havia estat precedit per diversos estudis entorn 
de l’Evangelio en triunfo de l’il·lustrat Pablo de Olavide, aquest temps històric quasi era terra incognita per als historiadors 
espanyols. Mestres reconeguts, com Miguel Artola i Carlos Seco, li havien dedicat alguna atenció, però no havien entrat de ple 
el període, al qual per regla general no se li atribuïa entitat pròpia com a camp específic d’estudi. Una altra cosa va fer 
una brillant generació d’hispanistes francesos, la del professor Dufour, en la qual, al costat d’ell mateix, destaquen Lucienne 
Domergue, François López, René Andioc, Jacques Soubeyroux, Albert Dérozier, Jean-René Aymes, Georges i Paula Demerson, Claude 
Morange… L’obra d’aquests i altres estudiosos va incrementar el coneixement sobre aquest temps històric i va obrir noves 
perspectives interpretatives.
A Dufour, en concret, li devem una proposta que s’ha demostrat imprescindible per a explicar la revolució liberal espanyola. 
Es tracta del concepte de “liberalisme cristià”, emprat per ell amb resultats excel·lents en la seua obra abans citada sobre 
Juan Antonio Llorente i en altres de posteriors. A partir de l’ideari racionalista propi de la Il·lustració, els cristians liberals, o 
liberals cristians, bona part d’ells eclesiàstics, van assumir principis polítics liberals i van actuar molt activament perseguint 
tres objectius: canviar unes estructures eclesials caduques, encomanant el govern de l’església espanyola als bisbes i no a Roma 
(el seu antiromanisme era proverbial); renovar el cos eclesiàstic, apegat en excés a qüestions materials i inclinat a intervenir 
en assumptes politicojurídics que li eren –i li són- aliens; i crear una nova consciència cívica i religiosa, basada en els valors 
“propis del segle”, com llavors es deia: patriotisme, virtuts ciutadanes, racionalisme, rigorisme moral, recurs a les Sagrades 
Escriptures com a fonament doctrinal, combat contra la superstició, etc.
El professor Dufour s’ha ocupat amb intensitat de clergues liberals i afrancesats que de forma més o menys diàfana van 
integrar la tendència al·ludida. En uns casos ha estudiat la trajectòria vital d’individus destacats (l’esmentat Llorente, l’inquisidor 
general Ramón José de Arce, el canonge Santiago Sedeño). Ha prestat especial atenció, així mateix, al significat com a vehicle 
politicocultural de la premsa i dels sermons (el seu estudi i edició de sermons de retors liberals, entre aquests, diversos 
alacantins, és un llibre de referència). S’ha ocupat de la complexa relació entre l’estat i l’església. I, com és lògic, no podia 
deixar de costat la Inquisició, el contrapunt més palès a la renovació de l’església i del pensament. A la Inquisició ha dedicat 
diverses monografies, però també obres de síntesi, publicades a França i a Espanya. 
Heus ací un tret molt destacable de la seua producció historiogràfica: la capacitat i habilitat per a combinar l’aproximació 
monogràfica a un tema, fent gala de la màxima erudició i rigor científic, amb les visions generals actualitzades. Les seues 
monografies, aparegudes en forma d’articles en revistes científiques, participació en obres col·lectives i en llibres unitaris (en 
aquest punt caldria destacar el seu innovador estudi sobre Goya durant la guerra del Francès), superen de llarg el centenar. 
D’altra banda ha dedicat dues síntesis a la Il·lustració espanyola, a la Inquisició i a la guerra del Francès. En els tres casos 
no s’ha limitat a oferir una visió global del que se sap sobre la matèria. Fa així mateix suggeriments per a estudiar-los i 
planteja propostes interpretatives noves. 
A aquesta riquíssima gamma de la producció historiogràfica del professor Dufour cal afegir l’edició de textos, activitat aquesta en 



la qual ha demostrat especial perspicàcia, tant en l’elecció i descobriment de materials, com en l’anàlisi d’aquests. A Dufour es 
deuen les dues millors edicions de la novel·la antiinquisitorial titulada Cornelia Bororquia (una d’aquestes, publicada a Alacant); 
la del divertit i inaudit manual de confessors del carmelita fra Valentín de la Madre de Dios, de mitjan segle XVIII; diversos 
textos de Pablo de Olavide i de Juan Antonio Llorente; l’important Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, 
de final del segle XVIII, i la novel·la antibel·licista Moina o La Aldeana de Mont Cenis, escrita sorprenentment per Josep, el 
germà de Napoleó i rei d’Espanya, personatge, per cert, sobre el qual Dufour ha publicat els millors estudis en els últims anys.
Aquestes publicacions han aparegut indistintament en castellà i en francès, a Espanya i a França, en revistes científiques 
prestigioses i, quan es tracta de llibres, en conegudes editorials. No puc passar per alt que alguns dels textos del professor 
Dufour han sigut editats a Alacant, bé pel Servei de Publicacions de la nostra universitat, bé per l’Institut de Cultura Juan 
Gil-Albert (en aquest últim cas, entre els anys 1987 i 1994).
Però del mèrit científic del professor Dufour no solament dóna fe la seua obra publicada. Ho fa així mateix la seua extraordinària 
activitat per a impulsar la recerca i propiciar el debat entre historiadors a través de l’organització de reunions científiques. Els 
congressos i altres trobades organitzades per ell en Ais de Provença han tingut notable influència en historiadors francesos i 
espanyols i han suscitat diverses tesis doctorals. Memorable ha sigut –i així és reconegut pels especialistes- l’important congrés 
“Les espagnols et Napoléon”. I no menys rellevants les taules redones sobre el clergat afrancesat i el catolicisme liberal, a 
més d’altres congressos recents dedicats a la guerra del Francès. 
Aquesta obra, que solament he pogut presentar amb traços molt gruixuts, l’ha convertit en un reconegut especialista en la 
Il·lustració espanyola, en la Inquisició i en el primer liberalisme espanyol.
I convé assenyalar que bona part d’aquesta activitat –a la qual no ha sigut aliena la seua esposa Colette, intel·ligent i 
sempre atenta per a estar allí on convenia que estiguera- l’ha feta en contínua comunicació amb investigadors espanyols, de 
manera que ha propiciat el contacte d’aquests amb els francesos. Això ha donat lloc al fet que en els últims decennis més que 
d’historiografies diferenciades, hàgem de parlar de grups de treball formats per historiadors espanyols i hispanistes francesos. 
L’actuació en aquest sentit del professor Dufour, així com la del professor Chastagnaret -com estic segur posarà en relleu en 
la laudatio d’aquest últim el meu col·lega el doctor Alberola- és paradigmàtica. Constitueix una inapreciable aportació a la 
creació d’un espai científic europeu real, fructífer. 
No desitjaria finalitzar aquesta “laudatio” sense esmentar els estrets vincles del professor Dufour amb la Universitat d’Alacant. 
Ja s’han insinuat en al·ludir a la seua obra científica. Afegiré alguna dada més. Ha participat activament des de temps ha, 
i ho segueix fent, en els cursos de doctorat i Masteres impartits pels Departaments d’Història Moderna i d’Humanidades 
Contemporànies. Ha formado parteix de tribunals de tesis de doctorat i alguns els ha presidit. Ha sigut ponent en diferents 
congressos organitzats per aquesta Universitat. I, sobretot, va anar l’impulsor, en perfecta sintonia amb el rector Andrés 
Pedreño, dl’establiment en nostra Facultad de Filosofia i Lletres d’una Llicenciatura Conjunta hispà francesa en Història. Aquesta 
titulació, que va suposar un pas molt significatiu de la nostra Facultat en la seua integració en l’àmbit oniversitario europeu, 



paradoxalment ha sigut interrompeua després de l’adaptació dels plans d’estudi a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior. 
De contradiccions com aquesta, i de contratemps de diferents naturalesa, no està exempta la Universitat espanyola; tampoc la 
francesa. Però l’exemple de persones com Gérard Dufour i el seu homònim Chastagnaret constitueix sens dubte un esperó per 
a no abandonar l’obstinació a millorar la institució universitària.
Per les circumstàncies del lloc en què transcorre aquest acte –la seu de la històrica Universitat d’Oriola- i de les persones 
concurrents, permeten-me, per a finalitzar, que faça ús de la fórmula llatina, la qual estime no serà ingrata a l’acadèmic de 
qui s’ha fet aquesta laudatio: 
His de causis, peto gradum Doctoris Honoris Causa Domine Gérard Dufour. 
Moltes gràcies
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Discurs pronunciat per
l’Excm. Sr. Gérard Dufour
amb motiu de la seua investidura
com a Doctor Honoris Causa
per la Universitat d’Alacant



Vull expressar a l’Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Rector i als membres del Claustre de la Universitat d’Alacant el meu profund 
agraïment pel gran honor que em fan nomenant-me Doctor Honoris Causa a proposta del Departament d’Humanitats 
Contemporànies i del seu director, prof. Emilio La Parra Lopez, que acaba de pronunciar aquesta laudatio tan commovedora 
per a mi.
Per a un hispanista, ser Doctor Honoris Causa per una prestigiosa universitat espanyola és el màxim reconeixement que 
potesperar de la seua tasca de recerca; anava a dir: de la seua vocació. Perquè, en el meu cas, crec que va ser una autèntica 
vocació suscitada per algunes persones a les quals també voldria manifestar públicament la meua gratitud. La meua família 
no és d’origen hispànic: sóc francès, i molt francès, pels quatre costats. No vaig anar a buscar en la història d’Espanya unes 
arrels més o menys llunyanes. I no obstant això, en algunes circumstàncies, quan em referia als espanyols dels segles XVIII i 
XIX, se’m va escapar la fórmula “els nostres avantpassats”.
Aquesta relació que qualificaria d’amorosa amb Espanya va començar pel somni d’un xiquet. El meu padrí, André Durocher 
(DEP), va ser un dels primers francesos a passar la frontera el 1948. Se’n va anar a València a visitar un amic íntim seu, un 
company d’escola a París, del qual havia sigut separat per les terribles circumstàncies històriques que els van tocar viure. A 
l’any següent, va tornar a València, però va prosseguir el viatge fent la volta a Espanya, malgrat les dificultats que es posaven 
llavors als qui no es qualificaven encara de turistes, sinó d’estrangers, com l’obligació d’avisar la policia del desplaçament 
que es pretenia fer, el lloc on u pensava allotjar-se, etc. El meu padrí era un excel·lent fotògraf i, en tornar a París, ens va 
ensenyar als meus pares i a mi les fotografies que havia fet durant el viatge: el Miquelet, l’alcàsser i la catedral de Sevilla, 
Toledo, Segòvia… Per al xiquet que jo era, va ser com descobrir el país de les mil meravelles. I vaig pensar: “Això sí que 
vull veure-ho”. Però se’m va ocórrer una idea que havia de ser decisiva per al futur: “Però si vull aprofitar-ho, he de parlar 
espanyol, com el padrí”.
L’oportunitat d’estudiar espanyol es va presentar el 1954, quan en l’institut vaig haver de triar un segon idioma. Llavors, 
els alumnes excel·lents estudiaven grec; els bons, alemany i l’espanyol (considerat com a fàcil) es reservava als mediocres o 
francament dolents. La cosa es va complicar amb la introducció en l’institut d’un nou idioma: el rus. Era l’idioma de moda, 
el que calia aprendre… per si de cas: estàvem en plena guerra freda! A més, el que anava a ensenyar el rus era el nostre 
professor de llatí, que va sotmetre els seus alumnes a una propaganda soviètica. Però jo era cabut, i ni la perspectiva de 
veure’m catalogat com a mal alumne, ni la de poder despatxar-me en cas d’invasió soviètica em va fer desistir del meu projecte.
No vaig haver de penedir-me d’aquesta elecció. El nostre professor d’espanyol, M. Jean Testas, va ser per a mi un mestre en 
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el sentit més ple de la paraula. Va saber interessar-nos –què dic? No interessar-nos, sinó apassionar-nos- per aquest idioma 
nou; entusiasmar-nos per una cultura desconeguda. Per a mi va ser molt més que un professor: va ser tot un model que vaig 
voler imitar. I tant de bo ho haja aconseguit! El pes dels anys li impedeix estar avui amb nosaltres, però trobe a faltar la 
“presencia de su ausencia” (com deia Pedro Salinas) i vull deixar constància de la meua profunda gratitud.
L’atracció que ja exercia sobre mi Espanya es va confirmar amb la invitació per a les falles de 1959 que em va dirigir la 
família del meu corresponent, Simón Ramírez Aledón, germà del que és avui el conegut historiador Germán Ramírez Aledón. El 
tracte magnífic i afectuós que em va reservar tota la família, les seues atencions, l’ambient màgic de les falles, tot açò, per 
dir-ho en llenguatge cervantí, “henchizó en mí la voluntad de volver” a València i descobrir altres terres d’Espanya al més 
prompte possible. Més encara: havia descobert que si els francesos són els meus compatriotes, els espanyols són la meua gent: 
el títol de faller d’honor que em va aconseguir el Sr. Ramírez, el pergamí del qual està encara en bon lloc en el saló de ma 
casa, em va semblar una espècie de certificat d’integració en aquest món tan somiat.
Creia parlar magníficament l’espanyol. En realitat, amb prou faenes el xampurrejava. No obstant això, en el moment de triar 
una carrera universitària, vaig triar Filologia Hispànica. Era una bogeria que ni se li haguera ocorregut al Quixot mateix: l’única 
perspectiva laboral era l’ensenyament secundari, amb molt poques possibilitats de traure una plaça (vam haver d’esperar fins a 
1981 i la presidència de François Mittérand per a veure desenvolupar-se de manera espectacular l’ensenyament de l’espanyol a 
França). A més, la competència era terrible: tots els companys (sobretot companyes) eren fills de republicans espanyols exiliats, 
i, per ser la seua llengua materna, la que parlaven a casa, no tenien tots els problemes (sintàctics, de vocabulari, d’accent) 
que jo tenia. De nou, el professor Testas (que de l’institut havia passat a la Sorbona) em va ajudar moltíssim, animant-me, 
prodigant-me els seus consells, corregint-me exercicis… Sense el seu suport, en aquells anys que tan difícils van ser per a 
mi en l’aspecte moral, ja que va morir el meu pare després d’una llarguíssima malaltia quan començava jo la llicenciatura, 
haguera abandonat els estudis. Reitere l’expressió de la meua gratitud. Per a mi (mai millor dit), sí: “ille, ille fuit deus”.
Malgrat els problemes, tot va acabar bé i, als 23 anys, vaig obtenir el doctorat d’Estudis Hispànics per la Sorbona amb una 
tesi sobre El Evangelio en triunfo d’Olavide. Vaig sentir un immens orgull, com el vaig sentir quan em van elegir president de 
la meua universitat, com el sent ara mateix, no en l’àmbit personal, sinó familiar, pensant en els meus pares, que no havien 
tingut l’oportunitat de passar de l’escola primària i sobretot en el meu avi patern, que havia après a llegir i escriure en les 
trinxeres de la Primera Guerra Mundial per a poder comunicar-se amb la seua dona i tenir notícies d’ella i del seu fill de 4 
anys sense passar per la intermediació del sergent, del capellà o del mestre d’escola del poble.
Per fi, podia donar-me per hispanista. I açò, usque ad mortem. 
En aquesta segona part de la meua vida, dos esdeveniments van tenir especial importància en la meua trajectòria científica. El 
primer va ser quan vaig obtenir la càtedra de Civilització Espanyola de la Universitat de Provença, a Aix, el 1980. Per aquell 
temps, a França, historiadors especialistes d’Espanya i hispanistes no solien fer bona lliga i s’acusaven mútuament d’ignorància 
(no sempre sense raó). Lluny d’aquesta desconfiança, em vaig trobar amb companys com els professors Emile Temime (DEP) 



i Gérard Chastagnaret amb els quals vaig poder compartir interrogacions, informació i sobretot formar part de projectes de 
recerca en equips com Telemme.
El segon moment cabdal va ser quan em vaig trobar, el 1983, amb el professor de la Universitat d’Alacant, el Sr. Emilio La 
Parra López. Per a no allargar-me, no repetiré el que aquest ha dit en la seua intervenció. La meua col·laboració amb els 
departaments de’Història Moderna i Contemporània d’aquesta Universitat d’Alacant ha sigut tan intensa que vaig arribar a 
considerar-la com la meua segona universitat. El títol de Doctor Honoris Causa que se m’atorga avui em confirma aquesta 
impressió tan falaguera per a mi. Desgraciadament, ja no estaré en condicions de facilitar les relacions institucionals entre la 
Universitat d’Alacant i la d’Aix-Marsella, essencialment pel que fa a l’elaboració d’un nou diploma que podria substituir el que 
havíem creat i que va desaparèixer per motius que no vull investigar. Però sí, estic i estaré disposat a seguir col·laborant (i 
sempre amb el mateix plaer i entusiasme) en la tasca d’ensenyament i de recerca que tan dignament es duu a terme ací, 
justificant aquest títol de doctor per la Universitat d’Alacant que tanta satisfacció em produeix. Així que, Excelentíssim i Magnífic 
Sr. Rector, permeteu-me exclamar, com un dels vostres “Vivat alma mater!”



Laudatio pronunciada pel 
Sr. Armando Alberola Romà
amb motiu de la investidura
com a Doctor Honoris Causa
per la Universitat d’Alacant de
l’Excm. Sr. Gérard Chastagnaret
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La UA s’honora d’acollir avui en el seu Claustre, en aquest marc incomparable de la Universitat Històrica d’Oriola, dos significats 
hispanistes. Dos mestres dels quals, alguns professors d’aquesta universitat, dels departaments d’Història Econòmica, Moderna i 
Contemporània, hem tingut –i continuem tenint– la sort de rebre lliçons d’història i de vida. El professor Emilio La Parra ja 
ha posat de manifest en la seua laudatio els mèrits que concorren en el Dr. Gérard Dufour. Em correspon a mi l’honor de 
fer el mateix amb els del professor Gérard Chastagnaret a qui, com al seu homònim, estime, admire i respecte profundament 
tant en el terreny personal com en l’acadèmic.
Gérard Chastagnaret va nàixer el 1945 en la mateixa escola de Saint Jean Chambre, un poblet de la regió francesa de l’Ardecha, 
on els seus pares exercien de mestres rurals. L’Ardecha és una regió interior mediterrània, d’aquelles que Braudel, en el seu 
famós Mediterrani, qualifica d’adustes i feréstegues; fortes i fallides, d’hiverns freds i estius calorosos. Terra que va donar recer 
a segles de dissidència religiosa que, a França, equival a dir política. Cal no oblidar que hugonots i catòlics es van enfrontar 
ferotgement durant les guerres de religió de l’últim terç del segle XVI, i encara que van poder conviure unes quantes dècades 
gràcies a l’Edicte de Nantes dictat pel bon roy Enric IV (13-4-1598), la revocació per Luis XIV (1685) tornaria a portar la 
intolerància i la repressió contra als hugonots, que van haver de resistir ben arrelats al territori. Gosaria dir que aquesta 
terra de l’Ardecha, esplèndidament descrita des de tots els seus angles per Albin Mazon –sota el pseudònim de Dr. Frankus–, 
marca indeleblement els seus fills. 
L’infant Gérard probablement no va pensar en la seua infància que arribaria a ser professor d’universitat; potser no el disgus-
tava somiar que seria mestre com els pares, però és possible que aquells anys immediats al final de la II Guerra Mundial li 
vinguera molt més de gust ser, de gran, futbolista. Com a molts altres. Però, ja sabeu, la vida dóna moltes voltes. 
L’avui catedràtic emèrit d’Història Contemporània de la Universitat d’Aix-Marsella, després de rebre l’educació primària en sa 
pròpia casa –allí hi havia l’escola–, va cursar els estudis secundaris en els liceus de Tournon (Ardecha) i en el de Parc (Lió), 
on va destacar en grec i llatí, abans d’ingressar per oposició en la prestigiosa École Normale Supérieure situada a la Rue Ulm, 
de París, en la qual entre 1964-1969, estudiaria, es llicenciaria i obtindria el seu diploma d’estudis superiors. Foren, sens dubte, 
anys intensos en què es forjaria el futur historiador –malgrat que alguns professors pretengueren sense èxit desviar-lo cap 
al terreny de la geografia–, en els quals va veure complit aquell hipotètic somni de xiquet: durant dos anys va ser l’orgullós 
capità de l’equip de futbol de l’École Normale. 
Agregat d’Història des del 1968, ajudant entre 1969 i 1971 en la Facultat de Lletres de Rabat, membre de la Casa de Velázquez 
(1971-1974): el primer normalien d’Història Contemporània que recalava en la institució a la qual retornaria vint-i-set anys 
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més tard, però en qualitat de director. Des del 1974 ha sigut professor de la Universitat de Provença, en la qual es va jubilar 
com a catedràtic el 2011, després de desenvolupar una fecunda tasca docent i investigadora vinculada estretament amb la 
història contemporània (sobretot l’econòmica) d’Espanya. Però no solament amb ella.
No obstant això, els començaments d’aquesta relació amb la nostra història no serien fàcils. Ans al contrari, perquè el professor 
Chastagnaret no és un hispanista a l’ús. No va estudiar castellà. Tampoc no es va presentar a oposicions per a una plaça 
d’Història i Civilització Espanyola. Ha sigut, doncs, un hispanista «heterodox» o, com ell mateix ha deixat escrit, «un hispaniste 
de raccroc» (és a dir, ‘per casualitat’). Però, al cap i a la fi, i per sort per als qui hem gaudit –i continuem gaudint– del seu 
magisteri, un investigador infatigable i generós de l’Espanya del segle XIX; i alguna cosa més. El seu primer contacte, certament 
brusc, amb Espanya es va produir cap al 1966 quan, malgrat que ell estava interessat a estudiar les elits provincials franceses 
durant el segle XVIII, el seu director de tesina, Pierre Vilar, el va enviar a Barcelona (a Terrassa) a la recerca de fonts docu-
mentals que completaren la visió de la Catalunya moderna. Una missió –domini de l’idioma a banda– sense recorregut, que, 
tot i això, li va permetre entrar en contacte amb qui considera el seu autèntic mestre: el profesor Jordi Nadal. Sense solució de 
continuïtat, Nadal el va fer transitar des del segle XVIII al XIX i passar de l’estudi de les elits al d’una de les seues creacions: 
la Caixa d’Estalvis de Sabadell (1859-1914); treball amb el qual el 1969 obté el la seu diploma d’estudis superiors. Seria Jordi 
Nadal qui, la primavera d’aquell any, li proposava embarcar-se en l’aventura d’elaborar una tesi d’estat sobre el sector miner 
espanyol en el segle XIX. El nostre doctorant H. C. va assumir aquest repte amb el suport i complicitat dels professors Bouvier 
i Temime –aquest últim en seria el director–, i el va completar amb l’ajuda i els consells constants de Nadal.
Gérard Chastagnaret cobriria així un dels enormes buits existents en el segle XIX espanyol. Un segle amb racons tot just 
il·luminats aquells dies gràcies a alguns treballs de síntesis de Miguel Artola o Manuel Tuñón de Lara, elaborats fonamental-
ment des de l’òptica de la revolució liberal. En el vessant de la història econòmica, pocs «illots» emergien dins d’un «no-res 
oceànic» (Nadal, Sardà o Vicens Vives), ja que el segle XIX havia sigut postergat pels del període modern, en què l’hispanisme 
francès –també l’anglosaxó– tenia en marxa estudis que, al capdavall, donarien obres magistrals.
Durant l’elaboració de la seua tesi d’estat (que va defensar el 1985) Gérard Chastagnaret va ser testimoni d’excepció i partícip 
qualificat dels avanços experimentats per la historiografia espanyola en general, així com de la consolidació de la història 
econòmica com a disciplina; consecucions que, contemplades des de la perspectiva actual, semblen extraordinàries, ateses les 
circumstàncies del país. Durant els anys d’estada a Espanya, amb un contacte estret amb el món hispà –i no solament pel que 
fa a arxius, biblioteques, museus i similars– Chastagnaret no solament va aprendre castellà, sinó que, amb la seua bonhomia 
proverbial, es va identificar amb els espanyols. I això també és cosa d’hispanistes.
Generalment, els currículums reflecteixen amb una fredor excessiva els mèrits acumulats després de trajectòries llargues i fèrtils. 
I convé furgar en altres fonts per a descobrir altres facetes del protagonista. Però com que l’historiador té el costum –bo o 
roí– de guardar –per escrit– la memòria i, de vegades, practica el sa exercici de fer córrer la ploma, pot facilitar dades que, 
en el cas del professor Chastagnaret, resulten reveladors. Així, els seus profunds coneixements sobre la mineria espanyola estan 



construïts –com és obvi– sobre el buidatge sistemàtic de fonts documentals i estadístiques, manuscrites i impreses de gran 
valor qualitatiu i quantitatiu. Però també procedeixen de l’arxiu «humà». Perquè el nostre doctorant H. C. sempre ha practicat 
allò que denominem viure la història o, més exactament, militar per la història. Així, la insuportable duresa de la mina, la 
complexitat i els perills que comporta treballar en les profunditats de la terra, la va conèixer de primera mà. Portant en 
autoestop un miner lleonès al començament dels anys setanta va comprendre el significat exacte del que era tenir el «pulmó 
de pedra», malalt de silicosi; a Almadén va comprovar empíricament els estralls ocasionats pel mercuri passejant i conversant 
amb un miner «azogado», és a dir, intoxicat pels vapors de l’argent viu; visitant, en fi, el club d’ancians del Llano del Beal 
(La Unión) i departint amb els parroquians –miners retirats– va escoltar històries terribles sobre la mina, amerades d’ironia 
i humor negre.
Com a investigador i gestor de grups d’investigació, Gérard Chastagnaret ha mantingut una activitat ingent. La UMR (Unitat 
Mixta d’Investigació) TELEMME (Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée), que va fundar el 1992 i va dirigir 
fins al 2002, i la Maison Méditerranéenne de Sciences de l’Homme (MMSH), inaugurada el 1997, han deixat la seua identitat 
en la Universitat d’Aix-Marseille i constitueixen referència en investigació i ensenyaments especialitzats en ciències humanes i 
socials per a l’àmbit mediterrani.
La seua producció científica és molt notable, i ultrapassa de llarg el centenar de títols. D’entre la quinzena de llibres del 
professor Chastagnaret (siga com a autor principal, siga en col·laboració) destaca en gran manera la seua gran obra: España, 
potencia minera en la Europa del siglo XIX, fruit de la tesi doctoral que havia defensat el1985. Publicada el 2000, les prop 
de 1.200 pàgines de lletra menuda i atapeïda constitueixen una excepcional contribució a la història d’aquest sector, orfe 
d’estudis fins a aquell moment. La seua consulta és imprescindible. 
Especialment estimada per ell és la Histoire de l’Espagne Contemporaine, escrita en col·laboració amb Émile Temime i Albert 
Broder, que, apareguda per vegada primera el 1979 en francès i el 1982 en castellà, ha sigut objecte de nombroses reedicions. 
Sense oblidar el llibre que sobre el regnat de Carlos III i el despotisme il·lustrat a Espanya va lliurar a la impremta, el 
1994, fruit de la col·laboració amb el seu amic i col·lega, i avui company d’investidura, el professor Dufour. 
Del seu tarannà personal proporcionen notícia els seus deixebles, la gran majoria professors d’institut o universitat. Valga com 
a mostra les paraules que Xavier Huetz de Lemps i Jean Philippe Luis (autors de dues tesis d’estat sota la seua direcció) li 
dediquen en el preliminar del llibre homenatge que el 2012 va publicar la Casa de Velázquez. Treballador infatigable i tenaç, 
compromès amb la ciència i amb la societat, de profundes i sòlides conviccions morals (mai ha cedit ni una mica de dignitat 
davant de pressions espúries); dialogant, però alhora enèrgic i bel·ligerant enfront de les actituds intolerants tant en el camp 
científic com en el social; el ciutadà Gérard Chastagnaret ha demostrat, a més, una enorme capacitat per a formar historiadors, 
encoratjant i encaminant generacions de joves investigadors a l’estudi d’aquesta disciplina tan important socialment, i en aquests 
temps nostres, tan qüestionada –fins i tot menyspreada, obertament i irresponsablement, juntament amb d’altres– per certes 
veus des de certes instàncies amb formes i llenguatge impropis.



Molt exigent en la forma i en el fons però, alhora, enormement respectuós amb la llibertat intel·lectual dels seus deixebles 
–dels quals confessa haver après sempre–, el professor Chastagnaret ha dirigit 27 tesis doctorals (11 sobre Espanya i el 
món hispànic, 2 sobre el Mediterrani i 9 sobre França). A aquestes cal afegir-hi 7 tesis d’estat o HDR (habilitations à diriger 
des recherches), 4 sobre Espanya i el món hispànic, els autors del qual (Jean-Philippe Luis, Xavier Huetz de Lemps, Alexandre 
Fernández i Isabelle Renaudet) són en aquests moments catedràtics i prestigiosos hispanistes.
A Espanya, ja ho he dit adés, ha contribuït de manera destacada al desenvolupament i consolidació de la història econòmica 
com a ciència, però amb la seua proverbial modèstia i gratitud, sempre ha reconegut el magisteri indiscutible que va exercir 
sobre ell el professor Jordi Nadal, i no es cansa d’assenyalar, cada vegada que en té l’ocasió, la influència benèfica dels seus 
col·legues espanyols amb els quals, confessa, mai mira el rellotge quan es tracta de contrastar idees, debatre projectes, discutir 
conclusions d’estudis o, simplement, conversar.
Servisquen com a prova de la seua vinculació amb aquest país, i del seu reconeixement com a científic, entre altres, la 
participació activa en projectes d’investigació conjunts, la presència en tribunals de tesi, la tasca com a membre del Comitè 
Internacional d’Avaluació del CSIC per a centres d’investigació en història, els seus anys com a director de la Casa de Velázquez 
(2001-2006) o la pertinença des del 2004 al Consell Científic de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (UA). 
Acabe. Amb tot, no vull deixar d’al·ludir a una circumstància cabdal en la trajectòria vital de Gérard Chastagnaret en aquests 
moments en els quals la Universitat d’Alacant el converteix en membre eminent del seu Claustre i, alhora, li ret un just 
homenatge i reconeixement. Al costat d’ell sempre ha estat –i quan dic sempre, no faig servir aquest adverbi de manera 
retòrica– Claude, la seua dona. Companya en tot i espill en el qual mirar-se. Eficaç, discreta, imprescindible. Sàvia. Em per-
metreu, em permetrà el doctorand que, per a intentar resumir el que crec que ella ha sigut per a ell, m’apropie uns quants 
versos del poeta Louis Aragon que el cantautor Jean Ferrat –que em consta que no els és aliè als Chastagnaret, ja que he 
vist obra ferratiana en la casa familiar de Font Bonne, allà en la seua pàtria ardéchoise– va fer seus en la cançó que, el 
1975, va escriure i va titular «Le poète a toujours raison». Estic convençut que G. Chastagnaret, com cantava Ferrat, «peut 
déclarer, avec Aragon, que la femme –sa femme Claude– est l’avenir de l’homme. Toujours. Et moi-même, je le déclare aussi». 
Més encara, tots hauríem de fer-ho en aquests temps en els quals no hi ha dia en què no s’abata la violència sobre elles, 
sobre les que són –com declara el poeta– el nostre futur. I té raó.
Els mèrits que acumula Gérard Chastagnaret, i que mal que bé he intentat resumir, no acaben aquí perquè, al marge de la 
definitiva consolidació de les relacions institucionals entre la Casa de Velázquez i la UA durant el seu mandat com a director 
d’aquesta institució, des de molt de temps enrere els professors Chastagnaret i Dufour han contribuït a desenvolupar i potenciar 
accions consorciades entre la seua universitat i la nostra: titulacions conjuntes, línies d’investigació interuniversitàries, intercanvi 
de professorat, foment d’estades d’estudiants en les dues universitats, organització de seminaris i congressos internacionals, 
participació en tribunals de tesi, direcció i coordinació de publicacions conjuntes (amb els professors Gil Olcina, Barciela López 
i Escudero Gutiérrez). 



Però, a més, a la Biblioteca de Facultat de Ciències Econòmiques, Gérard Chastagnaret hi té un racó especial, en el qual reposa 
la generosa donació que fa uns quants anys va fer de la seua col·lecció completa de l’Estadística Minera de España que, amb 
paciència i no poca inversió, va aconseguir reunir. Autèntica joia de l’estadística vuitcentista, constitueix una prova més de la 
seua estreta vinculació amb aquesta universitat. 
A tot el que s’ha dit fins ara ací he d’afegir que Gérard Chastagnaret és acadèmic corresponent de l’Acadèmia de Ciències 
Morales i Polítiques, Oficial de l’Orde de les Palmes Acadèmiques i Cavaller de l’Orde de la Legió d’Honor, la més alta distinció 
que atorga la República Francesa.
I per a sol·licitar el màxim honor acadèmic que pot concedir aquesta institució universitària faré servir, no el llatí com ha fet 
el meu col·lega, company en tantes coses i amic entranyable, el doctor La Parra, amb anterioritat, sinó la llengua que mentre 
Oriola va ser capital de la Governació d’enllà Sexona o governació meridional del vell Regne de València s’utilitzava en les 
institucions i en la vida quotidiana: el valencià. I això perquè, a hores d’ara, és just i molt necessari.
«Així, doncs, després d’haver considerat i exposat tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, sol·licitem amb tota 
consideració i encaridament demanem que s’atorgue i es conferisca al senyor Gérard Chastagnaret el suprem grau de doctor 
honoris causa per la Universitat d’Alacant».
Moltes gràcies
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Discurs pronunciat per
l’Excm. Sr. Gérard Chastagnaret
amb motiu de la seua investidura
com a Doctor Honoris Causa
per la Universitat d’Alacant



Em permetreu començar agraint les paraules, tan exagerades com afectuoses, del professor i amic Armando Alberola.
Rep aquest homenatge excepcional que m’atorga la Universitat d’Alacant amb sentiments molt diversos. Alguns els compartisc 
amb quasi tots els recipiendaris: la confusió per un acte immerescut, l’emoció, la gratitud i l’orgull legítim per ser rebut de 
la manera més oficial per una de les més dinàmiques i prestigioses universitats espanyoles. En el meu cas hauria d’afegir un 
aspecte més personal, molt més íntim: aquest doctorat no serà solament una línia prestigiosa en un currículum que ja no em 
serveix per a res. És com si fóra reconegut, adoptat, inclòs en una família que compta molt en la meua trajectòria personal 
i familiar. 
No es tracta de la meua primera integració en el marc acadèmic hispànic. Fa anys que la historiografia espanyola, a través 
especialment de l’Associació Espanyola d’Història Econòmica, va acceptar incloure un investigador que sense haver cursat mai ni 
una sola classe d’espanyol, va arribar a Barcelona el setembre de 1966, orientat cap a la història tardomoderna i contempo-
rània d’Espanya, per l’únic mèrit que cap altre jove estudiant d’història del París dels seixanta volia dedicar-se a aquest camp 
d’estudi. Malgrat aquests inicis tan poc prometedors, vaig poder començar una trajectòria hispanista gràcies a la indulgència i 
ajuda de l’únic mestre que reconec: el professor Jordi Nadal, de Barcelona. 
Vaig descobrir la Universitat d’Alacant fa unes quantes dècades, en el marc de dues estades de diverses setmanes, allotjat al 
Col·legi Major, instal·lat, la primera volta, en l’ala dels xics, la segona, en la de les xiques, cosa que a elles no els va semblar 
perillós, ni tampoc a mi. Vaig aprendre a conèixer un espai excepcional, a conèixer també pràcticament tots els rectors succes-
sius, fins i tot el primer d’ells, Antonio Gil Olcina, avui rector honorari. Els vaig trobar ací o a Aix-en-Provence, gràcies a les 
relacions excepcionals iniciades i enfortides per Andrés Pedreño i Gérard Dufour; també a Madrid, on la meua esposa i jo vam 
tenir l’honor de rebre en la Casa de Velázquez dos d’ells: Salvador Ordoñez i Ignacio Jiménez Raneda. Avui, afortunadament, tinc 
l’oportunitat de conèixer l’actual rector: Manuel Palomar. Aquesta proximitat amb la universitat d’Alacant m’ha permès coincidir 
amb molts col·legues de diversos departaments i m’ha facilitat l’accés al consell científic d’aquest projecte utòpic convertit 
en una empresa magnifica: la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, organisme al qual encara em sent honorat de pertànyer.
Fa ja molt de temps, des dels anys 80, que col·labore amb col·legues d’Alacant, els quals molt prompte es van convertir en 
amics. I després hem continuant treballant junts, organitzant col·loquis o projectes de recerca, publicant llibres. L’amistat es va 
estendre a les esposes, a les famílies, per no dir a les cases. 
Els intercanvis inicials, amb Antonio Escudero i Emilio La Parra, em van ajudar a agafar confiança en mi mateix. Recorde també 
la meua primera trobada amb Carlos Barciela, a qui havia convidat el 1990 a Montauban a fer de dolent de la pel·lícula en 

DI
SC
UR

S



un col·loqui dedicat a Manuel Azaña. La meua estada a Madrid com a director de la Casa de Velázquez em va permetre fer 
unes quantes passes més en la col·laboració científica entre departaments de dues facultats: la de Filosofia i Lletres i la de 
Ciències Econòmiques i Empresarials; altrament dit, amb historiadors «generalistes» i amb historiadors de l’economia, en suma, 
amb historiadors. Per exemple, vaig rebre incitacions a obertures temàtiques i metodològiques cap a la història política gràcies 
a Emilio La Parra, i cap a la història del clima i del medi ambient gràcies a Armando Alberola, i també gràcies al geògraf 
Jorge Olcina. A tots els dec més, molt més, del que ells creuen.
Les propostes, explicites o no, d’aquests col·legues i amics quadraven perfectament amb una de les meues conviccions d’inves-
tigador: tancar-se en la pròpia especialitat pot ser fructífer en un primer temps, perquè proporciona resultats ràpids, però en 
aquest cas, s’esgotaven ràpidament no solament les respostes, sinó també els plantejaments realment nous. La meua formació 
inicial, malgrat les insuficiències del marc francès, m’havia deixat com a mínim una cosa positiva: l’ambició, la il·lusió per una 
història total. Alacant em va ajudar a perseverar discretament en aquest camí. La meua investigació actual es beneficia molt 
d’aquesta impregnació alacantina, tant pel que fa als temes com pel que fa al desenvolupament de la reflexió.
He mirat de traslladar aquesta postura a la formació dels doctorands, considerant que la meua pròpia investigació importava 
molt menys que l’ajuda que podia proporcionar a les noves generacions, sempre millors que nosaltres, dit sia sense demagògia, 
sinó senzillament perquè es beneficien de l’avanç dels sabers. Vaig intentar fer-ho de dues maneres: individual i col·lectiva.
L’ajuda individual ha sigut la de tot director de tesi: compartir qüestions i dubtes, ajudar des de la construcció dels planteja-
ments fins a la redacció de l’obra. He intentat complir aquesta tasca amb una gran exigència envers mi mateix i amb molt de 
rigor cap a ells, potser perquè sóc fill de mestres rurals laics per als quals el deure excloïa qualsevol complaença. Però també 
he actuat així amb la convicció que contribuïa a la qualitat de la producció científica i a millorar el futur professional dels 
joves. Ho vaig fer també amb gran plaer, un plaer immens. Puc confessar que alguns dels meus moments més agradables en 
el meu despatx de la Casa de Velázquez durant el temps en què hi vaig exercir com a director van ser els de recepció dels 
doctorands que venien a expressar-me els seus dubtes, a buscar consells o, com a mínim, una guspira que els desbloquejara el 
desenvolupament de la investigació. Tots sabien que tenia la porta sempre oberta. Alguns van venir. No sé si els vaig ser molt 
útil, encara que alguns m’ho hagen afirmat per cortesia cap a un home vell, però el que és més cert encara és que em van 
oferir una iniciació intensa, segons els casos, als intercanvis en l’Alt Aragó en l’època protohistòrica, a la islamització de les 
comunitats cristianes d’Extremadura en el segle IX i a molts més temes; fins i tot, al desxiframent de l’iber, que segurament 
seré el primer a aconseguir-ho, cosa que em permetrà realment merèixer aquest homenatge!
Voldria insistir una mica més sobre l’ajuda col·lectiva. No per a fer ressaltar la meua acció personal: amb alguns col·legues i 
amics, entre ells Gérard Dufour, vaig tenir a França l’oportunitat, generacional i política, de bastir edificis, de crear estructures 
d’investigació, de promoure beques i programes per a oferir als joves condicions d’investigació més dignes i més eficaces que 
les que nosaltres havíem conegut. El nostre únic mèrit va ser haver entès i haver aprofitat aquesta oportunitat. Això era abans 
de la crisi, però era també abans de la invasió ideològica del neoliberalisme que amenaça la investigació d’uns països que 



sacrifiquen la seua pròpia joventut, el seu propi futur col·lectiu en honor d’un equilibri financer tot sovint esfondrat per la 
seua pròpia ineptitud i ceguesa. 
Em permet aturar-me un moment en aquest tema vinculat amb el meu propi recorregut científic. Fa dècades que estic treballant 
sobre el liberalisme econòmic del XIX a través de l’estudi de la mineria, i un poc també sobre el liberalisme actual, però seria 
un despropòsit referir-me al present. Per això m’arreceraré, molt breument, en «el meu» llunyà segle XIX per a remarcar –em 
referisc a l’àmbit de la mineria– els efectes de la liberalització de les forces productives tan enyorada en els anys 1850 i 60 
pels deixebles del francès Frédéric Bastiat. En aquell moment es va produir a Espanya un augment productiu, que es devia 
no pas a la legislació, sinó al mercat. Hi va intervenir també una davallada de la pressió fiscal, i sobretot, el desmantellament 
de la capacitat d’intervenció de l’estat. En resum, un estat impotent, prou satisfet de ser-ho, i una gestió centrada de manera 
obsessiva en el present més immediat, sense cap capacitat de projecció cap a un futur llavors ja molt pròxim: l’esgotament 
dels recursos i les catàstrofes ecològiques.
Pensar a curt termini: fa dècades, com a mínim des de Kondratiev, que es coneix la dificultat del liberalisme, i també del 
marxisme, per a pensar més enllà d’aquest horitzó. El problema és que els nostres països necessiten, avui dia més que mai, una 
mirada més àmplia, una projecció cap al futur. En aquest marc, la competitivitat no és el resultat tant de la compressió dels 
costos salarials, com de la capacitat d’innovació. Un país que no innova perd productivitat, i per tant, competitivitat global i 
presència en aquest mercat cada vegada més important, el de les patents, el de la intel·ligència. Aquesta cadena positiva implica 
una atenció prioritària als joves, perquè els progressos de la investigació es deuen quasi exclusivament a ells. Estic totalment 
contra la postura d’aquests «mandarins», com se sol dir a França (crec que també a Espanya), que intenten mantenir el 
seu poder més enllà de la decència. Si es vol continuar treballant es pot fer sense poder acadèmic, especialment en història. 
Parlar d’això en un acte dedicat a veterans, a l’elogi d’un passat d’investigació, amb poca presència de joves, pot semblar 
un despropòsit. Al contrari, ho considere necessari: som ací perquè vam ser joves, perquè les nostres aportacions mes noves 
van ser, en la majoria dels casos, les de les nostres primeres dècades d’arxius i escriptura. Abans de tot, aquest acte és un 
homenatge al que vam ser, a la nostra joventut ja força llunyana, i s’ha de percebre, i rebre, com un homenatge implícit a 
la renovació perpètua de la investigació, i per tant, a les noves generacions sacrificades en el panorama acadèmic actual del 
seu propi país. A França, igual que a Espanya, la nostra generació, la de Gérard Dufour i la meua, i la de molts col·legues i 
amics presents ací, va tenir molta sort: vam poder desenvolupar simultàniament investigació i carrera acadèmica. Ara ja no és 
possible: hi ha els talents, la voluntat de buscar, la capacitat d’innovar, però falten els recursos financers; els equips envelleixen 
i es tanquen les perspectives de futur personal. Presentada com una obertura al món global, la marxa a l’estranger ara tan 
freqüent entre els doctorands o joves doctors, provisionalment provisional abans de convertir-se en definitiva, és en realitat 
una renúncia personal i un empobriment col·lectiu gravíssim. No es tracta només del sacrifici d’una generació, sinó també del 
sacrifici del futur d’un país. Aquesta situació ens imposa un deure de solidaritat amb els nostres successors, un deure que 
només podem complir amb el que sabem fer: escriure, parlar, cridar des de cada tribuna que se’ns ofereix. Disculpeu-me per 



haver-ho fet ací. Això no impedeix la gratitud ni tampoc l’emoció personal, que són sinceres, immenses. Un acte com aquest, 
tan prestigiós, ha de ser un homenatge a la cadena sencera de construcció dels sabers. 
Per a acabar, voldria proposar-vos un exemple d’enllaç entre generacions, un exemple local, un enllaç virtual i frustrat, però 
que si haguera prosperat, hauria pogut evitar a l’economia alacantina alguns problemes: l’hivern de 1843, la casa Rothschild 
de Paris va manifestar inquietuds profundes per l’execució d’un contracte, per al qual havia avançat prou diners. El seu corres-
ponsal local, de bona família alacantina, va contestar immediatament: «Respecte del compliment del contracte, no en parlem 
mes, ni vos cal pensar-hi més, que és com si tinguéreu ja els cabals a la caixa.» Quan va rebre aquesta resposta, a més 
subratllada, els Rothschild no van vacil·lar ni un moment i van enviar de seguida un jove banquer francès per a comprovar la 
situació, en realitat molt compromesa, i posar fi al negoci. Imagineu-vos les autoritats de control actuant amb aquest encert 
i promptitud segle i mig més tard, però potser els Rothschild no devien ser suficientment liberals. 
Sabeu d’on va venir aquest jove banquer, observador acèrrim de la realitat local i futur marquès d’Escombreres? De Marsella, 
d’aquesta ciutat en la qual Gérard Dufour va presidir la nostra universitat comuna. Però no es pot continuar amb la compa-
ració: la Universitat d’Alacant ha sabut mantenir el seu rumb malgrat els vents contraris, i nosaltres no hem aportat res. Al 
contrari, hem rebut molt al llarg de les dècades passades en termes intel·lectuals, en termes d’amistat. I avui rebem encara 
més amb aquest acte que constitueix la culminació, en el meu cas inesperada, d’una trajectòria científica, personal i familiar.
Gràcies, senyor rector, per la distinció de la qual m’ha fet objecte la Universitat que presidiu i amb la qual tantes coses 
m’uneixen, com crec que ha quedat prou palès en les meues paraules.
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Deixeu-me, primer de tot, que us done els gràcies per haver-nos volgut acompanyar avui ací, al Paranimf de la Universitat 
Històrica d’Oriola.
La Universitat d’Alacant acaba d’acollir en el seu claustre dos il·lustres professors de la Universitat d’Aix -Marseille, de dilatada 
trajectòria vinculada a l’hispanisme i que, des de fa dècades, han teixit estretes relacions científiques i acadèmiques amb la 
Universitat d’Alacant.
En les respectives laudatio s’ha posat de manifest que els professors Gérard Dufour i Gérard Chastagnaret són prestigiosos 
hispanistes.
Permeteu-me que em detinga en la complexitat del terme hispanisme i el que ha representat per a la universitat i la ciència 
espanyoles.
Hispanisme és un terme polisèmic, de difícil definició. En els orígens va dominar l’accepció purament lingüística. Així, en la 
primera edició de 1726, el Diccionario de Autoridades definia hispanismo com “el modo de hablar privativo y particular de 
la llengua española”. Amb el temps va començar a entendre’s com a “afición a lo español, a las cosas de España, hispano-
filia”. Però seria al llarg del segle XIX, gràcies als viatgers romàntics que van travessar la Península en totes direccions, quan 
va créixer l’interès per “las cosas de España”, com va dir el britànic Richard Ford.
Hi ha molts hispanismes (filològic, històric, artístic) i de molt diverses procedències (germànic, britànic, francès, nord-americà, 
japonès…). Però no és la meua intenció estendre’m en aquestes disquisicions, encara que sí recordar la vigència d’alguna 
definició vuitcentista. Com aquella que, formulada des del nostre propi país, considerava hispanista tot aquell que des de fora 
d’Espanya dedica el seu saber a l’estudi, negatiu o positiu, d’Espanya i la seua cultura, de manera que per aquesta raó no 
podia aplicar-se l’adjectiu a un espanyol, a un filipí o a un hispanoamericà.
Convé ací centrar-nos en l’hispanisme francès. Ha gaudit de gran puixança, té arrels profundes i està sòlidament assentat. Va ser 
Alfred Morel Fatió qui, el 1879, va utilitzar el terme hispanista (“aquell que estudia científicament la cultura espanyola”, deia) 
per a diferenciar-lo de hispanisant (“simpatitzant de les coses espanyoles”) i va establir les línies essencials de l’hispanisme 
francès científic. El diccionari de la RAE, en l’edició de 1914, ja arreplegava que hispanismo era sinònim de hispanología; és 
a dir: l’estudi científic dels temes d’Espanya. No entraré en més detalls, però per a Morel Fatió estava ben clara la diferència 
entre l’hispanista romàntic i el científic. 
De 1886 data la creació a Tolosa de Llenguadoc de la primera càtedra de Llengua i Literatura Espanyola. En els darrers anys 
del segle XIX es va crear la primera Agrégation d’Espanyol i es van fundar importants revistes (Révue Hispanique, Bulletin 
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Hispanique). El 1909 van nàixer l’Escola d’Alts Estudis Hispànics i l’Institut Francès de Madrid i, finalment, el 1928 va ser 
fundada la Casa de Velázquez. Si fins als anys 30 del segle XX la major part dels hispanistes francesos procedia de la càtedra 
de Filologia, a partir d’aquella dècada seran més nombrosos els procedents de la d’Història i Civilització Espanyola. Com veieu, 
un procés revelador aquest de l’hispanisme francès i la seua influència en la ciència espanyola. Voldria ara dedicar les meues 
paraules als nous doctors honoris causa: els professors (i hispanistes) Dufour i Chastagnaret. 
Tots dos pertanyen a una generació d’hispanistes francesos a la qual deu molt la universitat espanyola i, en general, la recerca 
en història i literatura. 
La influència exercida sobre els investigadors espanyols per aquesta generació d’hispanistes va resultar decisiva en els anys 
setanta i vuitanta del segle passat per a renovar el camp d’estudi i, sobretot, per a donar a la recerca un enfocament inter-
disciplinari i ideològicament obert. Quedaven en el nostre país molts àmbits per estudiar, perquè durant el franquisme no era 
ben vist pels poders públics el tractament de determinats temes. A més, i sobretot, faltava valentia als nostres per a llançar-se 
a certes interpretacions o per a escometre determinades formes de fer història i literatura, com la biografia. Els hispanistes 
van emprendre les dues tasques amb extraordinària solvència, de tal manera que moltes de les seues obres s’han convertit en 
textos de referència per als universitaris espanyols i per als investigadors en general.
De Gérard Dufour cal ressaltar la seua capacitat per a compaginar la docència i la recerca amb la gestió universitària. A 
propòsit d’açò últim, permeteu-me que afija algunes dades a les indicades pel seu padrí.
Catedràtic de Civilització Espanyola en la Universitat d’Aix -Marseille I de 1980 a 2005, ha exercit en aquesta universitat 
diversos càrrecs administratius:

- Director de la Unitat d’Ensenyament i Recerca d’Estudis Romànics (de 1981 a 1986)
- Director del Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (1986-1989)
-  Vicepresident (càrrec equivalent aproximadament a degà en la nostra universitat) encarregat del Sector Lletres i 
Ciències Humanes (1989-1997)

- President (rector) de 1997 a 2002. 

Durant el seu rectorat de la Universitat d’Aix -Marseille I, va assumir la presidència de l’Associació Francesa 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.
Per la gestió feta, Dufour és, doncs, una personalitat rellevant en l’àmbit universitari francès i europeu. I com ell mateix ha 
dit en el seu discurs en aquest acte, manté des de 1983 una intensa relació amb la Universitat d’Alacant. Evidentment, això 
ens honra. 
Gérard Chastagnaret és, com ha exposat en el seu discurs, un hispanista peculiar. Però un hispanista de cap a peus per la 
seua dedicació a l’estudi de la història d’Espanya i per estimar aquest país tant com la seua petita pàtria natal. Els seus 
mèrits investigadors, acadèmics i personals han sigut desgranats de manera sintètica pel seu padrí. Però deixeu-me que us 



recorde una cosa que considere essencial: la seua gran capacitat de treball, la seua honradesa científica i el seu compromís 
social com a historiador, com a intel·lectual. Chastagnaret és referent imprescindible en la història de la mineria a Espanya 
–i, per extensió, de la història econòmica- però també, és de justícia dir-ho, com a “constructor” de síntesis generals en les 
quals posa en relleu el seu excepcional domini i visió de la història com a instrument d’anàlisi social i econòmica. Del passat, 
del present i, a pesar que els dolga a molts, del futur.
El seu nomenament com a director de la Casa de Velázquez –el somni de tot hispanista francès- va suposar el reconeixement 
públic a una trajectòria impecable i, per a la Universitat d’Alacant, on tants companys i deixebles té, la satisfacció de veure 
“un dels nostres” –perquè així és considerat ací- regint el destí d’una institució que ha complit ja els 86 anys però que, 
per descomptat, no pensa en la jubilació. Al contrari; sota el mandat de Chastagnaret es va escometre la profunda remodelació 
estructural que ha convertit el centre modèlic de recerca i creació artística que ja era, en excel·lent residència d’investigadors 
i lloc de trobada científica.
Voldria, en nom de la Universitat d’Alacant, agrair als professors (i hispanistes) Dufour i Chastagnaret el seu compromís amb 
la Universitat d’Alacant i donar-los la més calorosa benvinguda al claustre de professors. 
Voldria, també, felicitar i agrair als professors Alberola i La Parra per les magnífiques laudatio sobre els nous doctors Honoris 
Causa, per proposar-los i per mantenir brillants vincles amb la ciència i l’acadèmia que fan que la nostra universitat s’enor-
gullisca de vosaltres. Gràcies, Armando i Emilio, pel vostre compromís institucional i lleialtat i per honrar-me amb el vostre 
consell i ajuda permanent.
Enguany commemorem el 35è aniversari de la creació de la Universitat d’Alacant mitjançant la Llei 29/1979 de 30 d’octubre. 
Som, doncs, contemporanis de la recuperada democràcia, plançons de l’efervescent història que s’inicia amb la fundació del 
Centre d’Estudis Universitaris el 1968, coetanis dels primers ajuntaments de la llibertat, tot i que els nostres antecedents 
històrics, com hauré de recordar més tard, es remunten a la Universitat d’Oriola en el segle XVII. 
Som fills i hereus de la transició a la democràcia i de la construcció i consolidació d’aquesta a Alacant des dels orígens. 
Som, en fi, una conseqüència, un resultat de la democratització, de l’aliança entre els drets civils i polítics llavors recentment 
reconquistats i dels drets socials que començaven a esbossar-se en el nostre país. 
Considerant, no obstant això, els 35 anys transcorreguts des de la creació de la Universitat d’Alacant, permeteu-me que senta 
un legítim orgull pel que s’ha aconseguit, així com que done mostres del més intens i càlid agraïment als qui la van fer 
viable i possible i als qui segueixen fent-ne un projecte d’indubtable futur.
Avui, és un dia, per al reconeixement, la gratitud i la reciprocitat. I per a la recuperació de vincles històricament recents que 
ens van fer hereus de la memòria i de les petjades d’un antic, però no cancel·lat, passat.
El 1998, en efecte, i gràcies a la decisiva intervenció del Sr. Victorio Oliver Domingo, llavors bisbe d’Oriola-Alacant, la Universitat 
d’Alacant, complits els tràmits necessaris davant la Seu Apostòlica, va obtenir la condició d’antecedent més immediat i hereva 
de la Universitat d’Oriola, que durant dos segles, entre 1610 i 1808, i en aquest mateix recinte, va impartir estudis en les 



Facultats reconegudes de l’època (Arts, Cànons, Lleis, Medicina i Teologia), i va permetre als estudiants de la zona, religiosos i 
seglars, l’obtenció dels graus de batxiller, llicenciat i doctor.
Abans, per cert, el 1993, s’havia signat un conveni entre el bisbat d’Oriola-Alacant i la Universitat d’Alacant pel qual es creava 
una càtedra de Teologia en aquesta última. Aquest conveni va quedar subsumit i integrat en un de posterior, amb data 14 
de gener de 1998, pel qual es creava la CÀTEDRA “ARQUEBISBE LOAZES” en la nostra universitat, al mateix temps que el 
bisbat d’Oriola-Alacant es comprometia a dur a terme els tràmits necessaris davant la Santa Seu Apostòlica per a atorgar a 
la Universitat d’Alacant la citada condició d’hereva de la Universitat d’Oriola.
Finalment, el 12 de juny de 1998, durant la celebració de la sessió corresponent del Patronat de la Càtedra Arquebisbe Loazes, 
monsenyor Oliver va poder anunciar, una volta fetes les pertinents consultes davant la Congregació per a l’Educació Catòlica, i 
coneixent per carta la resposta d’aquesta Congregació, l’esperada notícia sobre l’absència d’obstacles perquè la Universitat d’Alacant 
assumira el llegat universitari d’Oriola en les condicions prèviament aprovades pel Patronat de la Càtedra Arquebisbe Loazes.
En correspondència, la Universitat d’Alacant va donar a conèixer els estudis universitaris que, des del curs acadèmic 1998-99, 
s’impartirien en les aules del Col·legi Diocesà de Sant Domènec, seu de l’antiga Universitat d’Oriola. D’aquesta manera va 
permetre que es compliren els, durant dos segles, interromputs desitjos de Fernando de Loazes respecte a la seua ciutat natal 
i de l’anhel dels oriolans per recuperar les activitats universitàries que van animar la seua ciutat i la van engrandir.
Només cal recordar, a aquest efecte, que de les seues aules van eixir professionals (metges, juristes, lletrats) de prestigi, alts 
càrrecs de la governació, virreis i ministres del rei, com el comte de Floridablanca. Més tard, perduda ja la condició universitària, 
en les seues aules van estudiar i es van formar escriptors de la talla de Miguel Hernández i Gabriel Miró.
Els serveis que monsenyor Oliver, en l’actualitat bisbe emèrit d’Oriola-Alacant, ha prestat a la Universitat d’Alacant no acaben, 
ací, com han posat en relleu els exrectors, Sr. Antonio Gil Olcina i Sr. Andrés Pedreño Muñoz, quan van elevar al Consell de 
Govern de la Universitat d’Alacant, el 27 de febrer de 2014, la seua proposta per a la concessió de la Medalla d’Or de la 
Universitat d’Alacant al Sr. Victorio Oliver Domingo.
Més enllà de la col·laboració institucional, que va dotar de vímets i continuïtats històriques una jove universitat, i que va per-
metre estendre la presència d’aquesta en territoris com el Baix Segura, el Baix Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, que no s’hagueren 
beneficiat de les seues activitats sense l’eficaç mediació de la Càtedra Arquebisbe Loazes, monsenyor Oliver, en circumstàncies 
preocupantment adverses per a la Universitat d’Alacant, va voler i va saber, enfront de pressions i amenaces provinents del 
poder polític, mantenir una llibertat de criteri que, a parer meu, és la marca d’una cultura veritablement independent, com la 
que la universitat hauria de representar en una societat desitjable.
Assumisc com a pròpia, en conseqüència, amb l’explícit suport del Consell de Govern, i amb el sincer agraïment a la proposta 
dels meus predecessors en el càrrec, Sr. Antonio Gil Olcina i Sr. Andrés Pedreño Muñoz, la concessió de la Medalla d’Or de la 
Universitat d’Alacant, la més alta distinció que atorga, al Sr. Victorio Oliver Domingo, en reconeixement al seu decidit suport a 
la institució i a la seua lleialtat, fermesa i independència en la defensa de l’autonomia universitària. 



Per a finalitzar aquest acte històric en aquesta seu històrica de la Universitat d’Oriola, on avui hem recuperat la tradició 
universitària com a hereus d’aquesta, voldria reiterar la nostra més sincera felicitació i agraïment als professors Dufour i 
Chastagnaret, i al Sr. Victorio Oliver, pel seu suport a la Universitat d’Alacant i pel seu compromís amb l’educació superior, 
amb la ciència, amb l’acadèmia, amb la cultura i amb el saber universal. 
Moltes gràcies i bon dia.
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