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E l 24 d’octubre de 2018 va tenir 

lloc a la Sala Prat de la Riba de 

l’Institut d’Estudis Catalans la sessió 

inaugural del curs 2018-2019.

Anna Cabré, membre de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials, impartí la 

lliçó inaugural, titulada «El sistema cata-

là de reproducció: demografia i identitat». 

L’acte, presidit per Quim Torra, president 

de la Generalitat de Catalunya, i per 

l’Equip de Govern de l’IEC, també va 

incloure un discurs del president de l’Ins-

titut, Joandomènec Ros, i la lectura de la 

Memòria del curs anterior, a càrrec del 

secretari general de l’IEC, Josep Enric 

Llebot. La sessió es va cloure amb la in-

terpretació d’una ensalada pel conjunt de 

música antiga La Caravaggia.

V. Activitat institucional

Inauguració del curs

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

I naugurem avui solemnement  

el curs acadèmic 2018-2019, el 

que farà cent dotze de la història de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans, que és l’Institut 

de les ciències i les humanitats i l’acadè-

mia de la llengua catalana de tots els 

països de llengua i cultura catalanes.

M’hauran de permetre que, tot just 

començar, faci un esment breu però sentit 

a la situació política actual. Enguany ens 

honora amb la seva presència el Molt 

Honorable President de la Generalitat de 

Catalunya, a qui agraeixo que hagi trobat 

un espai en la seva agenda, que imagino 

curulla d’activitats. Ara fa un any, qui ens 

presidia era l’Honorable Conseller de 

Cultura, el senyor Lluís Puig, que pocs 

dies després hagué de marxar a l’exili. 

L’Institut és una institució acadèmica, 

dedicada a la recerca i l’estudi, i podria 

semblar que, en democràcia, tot el que 

està relacionat amb el joc polític queda 

lluny de les nostres activitats fonamentals. 

Però a més del vessant acadèmic, l’Institut 

té també un vessant de país, que es re-

munta al moment mateix de la seva fun-

dació per Enric Prat de la Riba, el 1907, 

vessant que conviu sense problemes amb 

el científic i d’estudi, i al qual no volem 

renunciar. 

És per això que l’IEC no pot restar 

indiferent davant de la situació absoluta-

ment anòmala i incomprensible per a un 

acadèmic que viu Catalunya des de fa més 

d’un any, com a conseqüència del tracte 

infame que tant els nostres polítics com 

el país en general han rebut del Govern i 

d’algunes institucions de l’Estat, i que 
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