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El Diccionari, tresor col·lectiu

La segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans, el DIEC2, ha estat un èxit de vendes fulminant. Un èxit, no solament per
a l’acadèmia nacional que el publica, sinó també per als que enraonem i fem
nostra aquesta llengua. La ciutadania d’aquest país sap que llengua i identitat són,
a casa nostra, indestriables. Tenir el Diccionari és tenir el tresor que ens
agermana.

L’Institut d’Estudis Catalans du a terme, entre les tasques que li són
encomanades, l’estudi científic de la llengua catalana, en relació amb la qual
ostenta l’autoritat normativa.

El Diccionari que avui es publica de nou pertany, plenament, a la tradició de
l’Institut d’aportar les eines d’alta cultura que fan normal un país. Les
particularitats històriques dels països de cultura i llengua catalanes encara fan més
punyent la necessitat de disposar, com tenim gràcies al Diccionari, d’una base
normativa científica i solvent per a la nostra llengua i, per extensió, per a la nostra
cultura.

Per acomplir la tasca de la segona edició, revisada i ampliada, del Diccionari,
l’Institut d’Estudis Catalans ha operat, lògicament, a través dels serveis científics,
lingüístics i lexicogràfics de la Secció Filològica, que presideix Joan Martí i
Castell. La Secció aplega lingüistes de la més alta qualificació, especialitzats en
una branca del coneixement en la qual el país ha tingut la bona fortuna de comptar
amb personalitats com ara Pompeu Fabra, Antoni M. Alcover i Joan Coromines.
El doctor Antoni M. Badia i Margarit presidia la Secció quan, el 1995, l’Institut
publicà la primera edició del Diccionari. Avui, els nostres filòlegs mantenen el
mateix nivell d’exigència científica de la tradició consolidada per ells.

L’Institut té un deute especial d’agraïment no només amb la Secció Filològica,
els membres i organismes que la componen, sinó amb les altres quatre seccions de
l’acadèmia catalana de les ciències i les humanitats, així com amb tots els serveis i
professionals de la institució, que, de manera diversa i sovint intensa, han
intervingut decisivament a fer possible l’èxit d’edició, presentació als mitjans de
comunicació, difusió pública i sectorial, i vendes del DIEC2. En aquest sentit, vull
remarcar, de manera singular, l’esforç, l’entusiasme i l’eficàcia del consorci
editorial, format per Enciclopèdia Catalana i Grup 62, al qual fou adjudicada la
publicació i distribució de l’obra.

El Diccionari apareix ara també com a prova que l’Institut d’Estudis Catalans
no només celebra el seu passat, sinó que sempre mira vers l’esdevenidor.
L’Institut vol ser digne d’aquells que el crearen i d’aquells que l’impulsaren amb
tant d’encert al llarg dels darrers decennis, sovint en condicions força adverses.
Aquesta obra es publica pensant en ells, però és dedicada, sobretot, als que
enraonen, senten i pensen en llengua catalana.
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