
sitaris, senyores i senyors: l’Institut d’Es-

tudis Catalans fa cent anys amb ànim

emprenedor, ambiciós, universalista i

universitari. El mateix de la generació

que el fundà. L’Institut ha servit Catalu-

nya, la seva cultura i la seva ciència amb

eficàcia i patriotisme. Em plau assegurar-

vos que ho continuarà fent amb el mateix

capteniment, amb la mateixa determina-

ció i amb la mateixa convicció.
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Acte de presentació de la segona edició del DIEC 
(al president de la Generalitat de Catalunya), 
Palau de la Generalitat de Catalunya, el 26 de març de 2007

s un honor per a l’Institut d’Es-

tudis Catalans, acadèmia de les

ciències i les humanitats del país, presen-

tar-vos la nova edició del Diccionari de la

llengua catalana. Des de la seva funda-

ció, ara fa cent anys, per Enric Prat de la

Riba, l’Institut té com una de les empre-

ses fonamentals la de la recerca científi-

ca de la llengua catalana, així com la d’es-

tablir les normes i els criteris que han de

regir-la en tots els territoris on és parla-

da. La tasca lexicogràfica és, en aquest ter-

reny, primordial.

Des de l’aparició, el 1932, del Dic-

cionari general de la llengua catalana, de

Pompeu Fabra, l’Institut ha volgut acom-

plir la funció normativa que se li ha enco-

manat, amb el rigor propi d’una acadèmia

de recerca superior, reconeguda interna-

cionalment. Un cop reeditat el dicciona-

ri Fabra en condicions força adverses de

clandestinitat, l’Institut encarregà a la

seva Secció Filològica la creació d’un nou

diccionari. Aquest veié la llum ara fa dot-

ze anys, el 1995, com a diccionari nor-

É matiu. El pas del temps, l’enriquiment de

la ciència lingüística, l’aparició de neolo-

gismes i diversos altres factors aconsella-

ren la nova publicació del Diccionari, que

hi incorporés avenços i millores.

Avui, finalment, podem presentar

a la Generalitat, a tota la ciutadania i al

poble que parla i estima la noble i mil.lenà-

ria llengua catalana la present segona edi-

ció, ampliada, del Diccionari de la llen-

gua catalana de l’Institut. Acomplim així

una vegada més la comesa de defensar,

protegir i promoure la llengua. Fer-la

prosperar no és solament un deure essen-

cial de les autoritats, amb la Generalitat

al capdavant, també ho és de tots els ciu-

tadans, i molt especialment de la nostra

acadèmia. Amb el suport fonamental de

la Secció Filològica de l’Institut, mit-

jançant les Oficines Lexicogràfiques i la

Comissió de Lexicografia, tot l’Institut

d’Estudis Catalans ha participat en la

producció i creació d’aquesta obra senye-

ra de l’acadèmia nacional en la seva tas-

ca de servei públic.
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Presentació del Diccionari de la llengua catalana, Casa 
de Convalescència de la UAB (recinte de l’Hospital de Sant Pau,
Barcelona), el 18 d’abril de 2007

s un honor presentar, senyores i

senyors, la segona edició del

Diccionari de la llengua catalana, que ha

confegit i publicat l’Institut d’Estudis Ca-

talans, l’acadèmia de les humanitats i de

les ciències del nostre país. L’Institut ce-

lebra enguany el primer centenari d’e-

xistència: un dels esdeveniments cabdals

d’aquesta fita ha estat, precisament, la

publicació de la nova edició del Diccio-

nari, ampliada i revisada.

Cada poble de la Terra té uns

trets distintius que el singularitzen. La

llengua no és pas, en tots els casos, el tret

definitori més decisiu. Pot ser comparti-

da per diverses comunitats, creences, cos-

tums i territoris. En el cas del nostre po-

ble, però, la llengua sí que n’és el tret

diferencial i decisiu. La llengua catalana

és cabdal per a la definició, la permanèn-

É cia, la prosperitat i l’esdevenidor de la na-

ció que l’enraona. Per a la gent de llen-

gua i cultura catalanes, la mil.lenària

llengua que parla no és, per dir-ho així,

una superestructura secundària o, fins i

tot, escadussera. La llengua catalana, per

als catalans, ha esdevingut un tret es-

tructural, de soca-rel, de la nostra exis-

tència com a poble.

No vull pas cridar la vostra aten-

ció vers les raons i les circumstàncies polí-

tiques, econòmiques i culturals que, histò-

ricament, han fet que això sigui així. Em

limitaré a constatar austerament el fet. La

llengua catalana és, essencialment, un fet

nacional constitutiu, un fet nacional radi-

cal. Traieu-nos la llengua catalana i dei-

xarem d’ésser. Soscaveu-la i començarem

a deixar d’ésser; començarem a ésser, cer-

tament, una altra cosa, un altre país.

L’Institut, Molt Honorable Presi-

dent, és una acadèmia independent, autò-

noma dels poders públics, però recone-

guda per ells i pel nostre Parlament, així

com per totes les acadèmies, universitats

i centres de recerca del món. És precisa-

ment per això que em plau agrair molt vi-

vament el suport moral, econòmic i legal

que rebem del nostre govern i que, més

enllà dels recursos propis, ens permet

continuar la labor cultural i científica.

Una de les manifestacions més

significatives de la vitalitat i del capteni-

ment de progrés que inspira l’Institut vers

un esdevenidor pròsper i digne del poble

català en aquest any en què celebrem el

nostre centenari és precisament l’aparició

d’aquesta obra de referència, el Diccio-

nari de la llengua catalana, en la seva

edició de l’any 2007.
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