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L’Académie des Sciences et Lettres  
de Montpellier

L’Acadèmia de Ciències i Lletres de Montpeller 
(Académie des Sciences et Lettres de Montpe-
llier, ASLM) va ser creada el febrer del 1706 pel 
rei Lluís XIV amb el nom de Société Royale des 
Sciences. El rei va decidir fundar una segona 
acadèmia després de la de París i va afirmar: 
«Ens ha demostrat que Montpeller no podria ser 
més digne de la nostra elecció, tan famosa és 
des de fa temps, gràcies a un gran nombre d’es-
tudiosos de totes les ciències». Així Montpeller 
es va convertir en l’alter ego de la Société des 
Sciences de Paris. Rica per la seva biblioteca 
admirable, la influència de la Societat de Mont-
peller li va valer la participació en la redacció de 
l’enciclopèdia de Diderot i d’Alembert.

Després de desaparèixer el 1793 durant el ter-
ror de la Revolució Francesa, va renéixer el 1846 
com a Académie des Sciences et Lettres de Mont-
pellier. L’Acadèmia actual compta amb noranta 
membres distribuïts en tres seccions: Lletres, 
Medicina i Ciències. Ofereix sessions setmanals 
repartides en comunicacions internes, sessions 
públiques, conferències i seminaris. Les con-
ferències es publiquen en un butlletí de molta 
difusió. Atorga premis a joves investigadors 
(Prix Sabatier d’Espeyran) o joves talents musi-
cals (Prix Becriaux).

L’Acadèmia de Ciències i Lletres de Montpeller 
s’ha convertit en una institució imprescindible 
a Montpeller i ocupa un lloc important dins de 
la Conferència Nacional d’Acadèmies, que reu-
neix les acadèmies provincials sota la direcció 
de l’Institut de França.

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr

PROGRAMA

16.30 h Benvinguda a càrrec de Jaume Sobrequés, 
president de la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics (SCEH) 

 Resposta de:  
Gemma Durand Alavedra, acadèmica  
de l’ASLM, metgessa i biògrafa del poeta 
Joan Alavedra

 Christian Nique, Secretari Permanent  
de l’ASLM, Director General d’Educació

 Bernard Lebleu, acadèmic, president 
general de l’ASLM i professor emèrit  
de la Universitat de Montpeller 

17.30 h Visita comentada a la seu de l’Institut 
d’Estudis Catalans i a la Biblioteca 
Nacional de Catalunya

18.30 h «Pau Casals i França. Història d’una amistat 
en deu moments estel·lars»,  
a càrrec de Josep M. Figueres

19.15 h Concert de violoncel  
a càrrec de Daniel Claret

 Segona suite de Johann Sebastian Bach
 Elegia d’Enric Casals
 Tercera suite de Johann Sebastian Bach
 El cant dels ocells

19.45 h Copeta de vi i refresc de comiat


