
PRESENTACIÓ

El llibre que el lector té a les mans respon a l’acord que prengué la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, en la reunió del dia 10 de novem-
bre de 1995, de publicar conjuntament els documents de caràcter normatiu
aprovats entre 1962 i 1996, i a l’acord, del 15 de desembre del mateix any, de
publicar la llista de diferències entre les entrades del Diccionari de la llengua
catalana publicat per l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1995 (DIEC) i les del
Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra (DGLC). Amb
aquests acords, la Secció Filològica ha volgut facilitar la consulta dels docu-
ments normatius aprovats en dates diferents i publicats, la major part, en els
Documents de la Secció Filològica (volums I, II i III), i a la vegada donar,
degudament sistematitzada, una relació dels canvis que la publicació del nou
diccionari de l’Institut ha representat en la normativa lèxica.

Pel que fa al contingut específic d’aquest recull, en primer lloc, hi ha tres
documents relatius a qüestions ortogràfiques: «Noves normes ortogràfiques
sobre els noms en -es», «Sobre la grafia dels mots compostos i prefixats que
contenen formants amb una essa inicial etimològica seguida de consonant» i
«L’ús del guionet en l’escriptura dels mots formats per composició o per prefi-
xació».

Els tres documents següents es refereixen a aspectes morfològics: «Qües-
tions gramaticals» (l’ús dels possessius meua, etc., i les formes verbals del pre-
sent d’indicatiu —persones 4 i 5— i de l’imperfet de subjuntiu, en els verbs de
la primera conjugació), «Sobre la grafia de la persona 1 del present d’indicatiu
dels verbs a les Illes Balears» i «Representació de la flexió verbal en les “Ins-
truccions per al maneig del diccionari”».

A continuació hi ha el document titulat «Els signes d’interrogació i d’ad-
miració».

En darrer terme trobem la relació, ordenada en diverses llistes, de les di-
ferències entre els dos diccionaris, a què ens acabem de referir; es tracta de l’a-



partat titulat «Diferències del DIEC respecte del DGLC quant a la represen-
tació de les entrades i a la nomenclatura».

Al davant de cada document s’especifica la data en què fou aprovat i l’o-
bra en què aparegué per als que han estat publicats anteriorment, que són la
major part.
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