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PRESENTACIÓ I LLIURAMENT AL MHP DE LA NOVA EDICIÓ DEL

DICCIONARI DE LA LENGUA CATALANA DE L’IEC

26 de març de 2007

Com a President de la Generalitat de Catalunya els vull agrair ben sincerament

la celebració d’aquest acte, senzill i molt significatiu a la vegada.

És veritablement un honor rebre de mans dels representants de l’Institut

d’Estudis Catalans la nova edició del Diccionari de la llengua, amb tot el

simbolisme que té per a tots nosaltres, el Diccionari, la llengua catalana, la

Generalitat i aquest mateix Palau.
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Una nova edició del diccionari que ens arriba l’any del centenari de l’Institut.

Aquest fet té un altíssim valor simbòlic perquè permet expressar la voluntat

d’enllaçar amb les nostres arrels -a través de l’estudi i la recerca- la voluntat de

projectar la llengua com un instrument posat al dia, capaç de dir en català i

verbalitzar el món globalitzat i canviant d’avui. Una llengua posada al dia és

necessària i imprescindible per un país que cregui en el seu futur. I Catalunya,

avui, hi creu. Això s’ha vist i s’està veient amb els actes del centenari de l’Institut

i aquest Diccionari n’és també una prova.

En primer lloc voldria reconèixer a l’Institut –la nostra Acadèmia- el seu treball

en pro del Diccionari, al llarg de tants anys, des dels seus orígens. Des del

moment en què fer un diccionari de la nostra llengua era –possiblement encara

ho és- un eina de redreçament del país, no pas una tasca únicament cultural.
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Aquest és un treball que, per les seves característiques i la matèria que tracta

ha de ser metòdic i rigorós. Com ho va ser quan Pompeu Fabra –cridat des de

Bilbao per Prat de la Riba- dirigia les Oficines Lexicogràfiques, ubicades llavors

en aquest mateix edifici.

Als anys noranta, una metodologia més moderna i noves tècniques es varen

posar al servei del nou Diccionari, el referent que ha guiat la llengua fins al

present. Ara, aquesta nova edició li dóna continuïtat i l’enriqueix, amb la

incorporació de noves paraules i accepcions, fruit del temps, dels canvis socials

i tecnològics i també dels suggeriments recollits.
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La nova edició serà també –n’estic segur- un instrument cabdal i una eina

indispensable. Aquesta és la seva funció. I ho serà gràcies a la voluntat i al

treball de l’Institut d’Estudis Catalans, la Secció Filològica i les Oficines

Lexicogràfiques. I de tots els professionals, lingüistes i gramàtics que hi han

treballat. A tots ells el meu reconeixement i el del Govern.

Reconeixement que faig extensiu a les editorials que han fet possible l’edició.

Sense unes empreses al darrere dels projectes moltes iniciatives no arribarien a

terme.

Vull manifestar, una vegada més, el compromís d’aquest Govern amb el foment

i la difusió de la llengua catalana, un dels trets característics del nostre país, de

la nostra cultura, i de tots els territoris que tenen aquesta llengua com a pròpia.
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També vull remarcar, novament, el compromís del Govern de la Generalitat de

seguir ajudant l’Institut –per als treballs científics i de recerca que desenvolupen

totes les seccions- amb les aportacions econòmiques anuals.

Desitjo el millor al nou Diccionari. Que s’utilitzi per ajudar a parlar, a escriure i a

interpretar bé les paraules del nostre ric vocabulari. Desitjo també que sigui un

èxit de vendes, com ho va ser ja la primera edició. Com s’ha dit moltes vegades,

aquest és “un país de filòlegs”.

Per acabar vull reconèixer de nou, en nom del Govern de Catalunya, la feina

feta i els emplaço a confiar en el futur del país, en el futur de la llengua. Amb la

complicitat i l’esforç de tots; dels acadèmics i dels estudiants, dels

professionals, i de les institucions, amb la Generalitat en primer lloc, per fer
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avançar l’ús social del català. Feina i futur. “Tasca i esperança”, per dir-ho

amb els mots del mestre Fabra.

Enhorabona i moltes gràcies.


