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Un atles lingüístic és una col·lecció de mapes on es representa
la diversitat i la unitat d’una o més llengües en funció de
l’espai.

El projecte Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC) és un
programa de recerca sobre la llengua catalana centrat en la
diversitat dialectal, i té com a objectiu el tractament informàtic
i la publicació del material lingüístic i etnogràfic procedent
de cent noranta localitats de tot el domini d’aquesta llengua.

L’any 1989 l’ALDC va ser acollit per l’Institut d’Estudis
Catalans, que el va incloure entre els seus projectes de recerca
i, des de llavors, l’ha patrocinat i s’ha encarregat d’implicar
també en el finançament organismes i institucions externs.

Treball de camp
Els treballs actuals d’aquest programa són la continuació d’una pri-
mera etapa de treball de camp, compresa fonamentalment entre els
anys 1964 i 1978, que va consistir en una recollida de materials in
situ seguint un qüestionari específic que s’aplicava principalment
a informadors de la primera generació de les cent noranta localitats
esmentades.

El qüestionari consta d’una part tècnica, amb les dades generals de
cada localitat, i d’una part específica, formada per 2.452 preguntes,
estructurades en disset capítols de lèxic (comprèn el vocabulari de
la vida rural tradicional de la primera meitat del segle XX), dos capí-
tols de morfologia (un de morfologia verbal i un altre de morfologia
nominal), un capítol de sintaxi i un capítol de fonètica sintàctica.
Una bona part de les respostes es va enregistrar en cinta magnètica;
la resta es va transcriure directament amb caràcters fonètics.

En moltes localitats es van enregistrar també explicacions de conversa
lliure –anomenades etnotextos– vinculades al contingut del
qüestionari, i es van fer fotografies i dibuixos de caràcter etnogràfic.

Mapa I, punts d’enquesta
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Anys de recollida dels materials

«Safareig» (111. Almenar)

«Cabàs» en una «sàrria» (177. La Font de la Figuera)
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«Canal» de teules i «campanar»
(78. Montuïri)

Treballs realitzats
1. La formació d’una base de dades informatitzada amb les respostes al qüestionari específic,
introduïdes com a formes codificades que es poden convertir en signes fonètics. Aquesta base
de dades consta de 475.338 registres.

2. La publicació del volum Atles lingüístic del domini català, I: Introducció; 1. El cos humà.
Malalties (Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2001), la del volum Atles lingüístic del domini
català, II: 2. El vestit; 3. La casa i ocupacions domèstiques (Institut d’Estudis Catalans, Barcelona,
2003), i la del volum Atles lingüístic del domini català, III: 4. La família: cicle de vida; 5. Món
espiritual: l’Església. Festes religioses. Creences; 6. Jocs; 7. Temps cronològic. Meteorologia; 8.
Topografia (Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2006). El primer volum comprèn una
introducció, 188 mapes i 19 llistes de materials no cartografiats; el segon consta de 269 mapes,
14 llistes i 583 il·lustracions relatives sobretot a la vida rural, de les quals reproduïm unes
mostres; el tercer comprèn 291 mapes, 50 llistes i 269 il·lustracions referents a l’àmbit religiós,
als jocs infantils i a la topografia. Els mapes i les llistes recullen les respostes que els informadors
de les diferents localitats van donar a cada un dels enunciats del qüestionari; aquestes respostes
es representen amb signes fonètics o en forma de símbols, i es complementen amb comentaris.

3. La publicació del volum Atles lingüístic del domini català: Etnotextos del català oriental
(Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1998). Consta de 152 textos, un glossari i una casset.
Són narracions que reprodueixen la parla espontània de les generacions més grans i reflecteixen
aspectes de la vida rural desusats o poc coneguts en la societat moderna.

Treballs en curs
1. Publicació del volum Atles lingüístic del domini català, IV: 9. El camp i els cultius;
10. Indústries relacionades amb l’agricultura (I). En principi, es preveu publicar un
total de nou volums.

2. Publicació de dos volums d’etnotextos, un sobre el català nord-occidental i un altre
sobre el valencià.

3. Preparació del Petit atles lingüístic del domini català, format per una selecció de
mapes interpretatius, basats en els materials dels volums publicats, amb finalitat
pedagògica.

«Bigues» amb el nom en la transcripció fonètica usada en les enquestes;
dibuix de Joaquim Rafel (90. Taüll)
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