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Molt Honorable Senyor President de la Generalitat,
Autoritats, Senyores i Senyors,

És un honor per a l’Institut d’Estudis Catalans,
acadèmia de les ciències i les humanitats del país,
presentar-vos la nova edició del Diccionari de la llengua
catalana. Des de la seva fundació, ara fa cent anys, per Enric
Prat de la Riba, l’Institut té com a una de les empreses
fonamentals la de la recerca científica de la llengua catalana,
així com la d’establir les normes i els criteris que han de
regir-la en tots els territoris on és parlada. La tasca
lexicogràfica és, en aquest terreny, primordial.

Des de l’aparició, el 1932, del Diccionari general de la
llengua catalana, de Pompeu Fabra, l’Institut ha volgut
acomplir la funció normativa que se li ha encomanat, amb
el rigor propi d’una acadèmia de recerca superior,
reconeguda internacionalment. Un cop reeditat el diccionari
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 dotze anys,
el 1995, com a diccionari normatiu. El pas del temps,
l’enriquiment de la ciència lingüística, l’aparició de
neologismes i diversos altres factors, aconsellaren 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·lenària llengua catalana la present segona edició,
ampliada, del Diccionari de la llengua 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 essencial de les autoritats, amb la
Generalitat al capdavant; també ho és de tots els ciutadans,
i molt especialment de la nostra acadèmia. Amb el suport
fonamental de la Secció Filològica de l’Institut, mitjançant
les Oficines Lexicogràfiques i la Comissió de Lexicografia,
tot l’Institut d’Estudis Catalans ha participat en la
producció i creació d’aquesta obra senyera de l’acadèmia
nacional en la seva tasca de servei públic.



2

L’Institut, honorable senyor President, és una
acadèmia independent, autònoma dels poders públics, però
reconoguda per ells i pel nostre Parlament, així com per
totes les acadèmies, universitats i centres de recerca del
món. És precisament per això que em plau agrair molt
vivament el recolzament 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 capteniment 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
Diccionari de la llengua catalana, en la seva edició de l’any
2007.

Senyor President, Senyores i Senyors, moltes gràcies. 

Salvador Giner
President
Institut d’Estudis Catalans
(Barcelona, Palau de la Generalitat, 26 de març de 2007)


