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E l dia 17 d’octubre de 2017 tingué 

lloc a la Sala Prat de la Riba de 

l’Institut d’Estudis Catalans la sessió 

inaugural del curs 2017-2018.

L’acte va ser presidit per Lluís 

Puig i Gordi, conseller de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, i per l’Equip de 

Govern de l’IEC. L’acte inclogué també 

un discurs del president de l’Institut, 

Joandomènec Ros, i la lliçó inaugural, 

titulada «La literatura furtiva», que va 

ser dictada per Pere J. Quetglas i Nicolau, 

membre de la Secció Filològica.

V. Activitat institucional
Inauguració del curs

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

H onorable conseller de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya, 

vicepresidents i secretari general de l’Ins-

titut, presidents de les seccions de l’Insti-

tut i de les societats filials, presidents de 

les acadèmies catalanes, balears i valen-

cianes, rectors de les universitats, mem-

bres de l’Institut, autoritats, senyores i 

senyors, bon vespre a tothom. 

Inaugurem avui el curs acadèmic 

2017-2018, el que farà cent onze de la 

història de l’Institut d’Estudis Catalans, 

que és l’Institut de les ciències i les huma-

nitats i l’acadèmia de la llengua catalana 

de tots els països de llengua i cultura ca-

talanes. L’Equip de Govern de l’Institut 

inaugura també el període de quatre anys 

que tenim davant nostre, puix que des del 

primer de setembre d’enguany hem pres 

el relleu a l’equip anterior, que també vaig 

tenir l’honor de presidir. I estem molt 

il·lusionats per poder menar a bon port les 

activitats que ens caracteritzen i, dins de 

les possibilitats materials i humanes, 

ampliar-ne l’abast i la importància al llarg 

d’aquest curs i dels següents. 

M’hauran de permetre que, tot just 

començar, faci un esment breu però sentit 

a la situació política actual. L’Institut no 

pot restar indiferent davant dels esdeve-

niments que Catalunya està vivint les 

darreres setmanes. L’Institut ha aprovat i 

ha fet públics en els darrers anys diferents 

manifestos sobre els drets del poble cata-

là, a favor del dret a decidir del poble 

català, en defensa dels polítics i de les 

institucions catalanes; forma part del 

Pacte pel Dret a Decidir i del Pacte pel 

Referèndum, i ha subscrit les declaracions 

que aquests pactes han emès a propòsit 

dels diversos impediments que el poder 

judicial o el Govern espanyol han inter-
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