
Una altra tasca de vegades àrdua era la d’encerar l’informant. Havia de ser una persona ja
gran, amb intel.ligència natural però no culta, que no fos desdentegada per la primordial im-
portància que té la fonètica en un treball d’aquesta mena, etc.

Veny, com tots els qui hem participat en aquest meravellós i ric treball de camp, per tant,
va posar en relleu el vessant humà de les enquestes, pleníssimes de mil anècdotes i de molta
emoció. Més endavant el treball de camp va esdevenir més fàcil, amb cotxe, les fondes més
agençades... i es va accelerar el procés.

Un cop finalitzades les enquestes, va venir la gran tasca de transcripció, facilitada en els úl-
tims anys per la informàtica. Cal pensar que, a més de la transcripció fonètica de les respostes al
qüestionari de més de dues mil preguntes, hi havia, per a cada localitat, un text lliure, on l’infor-
mant s’esplaiava a la seva manera sobre un tema que l’atragués, i que també calia transcriure!

La informatització de tot el material ha facilitat per fi les coses, i Veny té l’esperança que
surti un nou volum de l’atles cada any, de manera que d’aquí vuit o nou anys podria estar de-
finitivament enllestida una gran obra sobre els dialectes del català ideada fa més de mig segle!

Lídia Pons ressaltà sobretot el vessant humà del preciós treball de camp. Recordà viva-
ment i emocionada les enquestes realitzades amb el company de torn, ja que, en general, eren
dos els enquestadors a repartir-se la feina. Mentre l’un preguntava, pel mètode indirecte, l’al-
tre estava pendent del magnetòfon o feia directament la transcripció fonètica. Les anècdotes
amb els informadors es podrien explicar a mils, atès que el contacte humà va ser un dels ves-
sants més importants de la feina i, per tant, sortien molts comentaris i vivències, relacionades
directament amb les preguntes plantejades. Els pagesos, en general, se sentien satisfets i molt
contents de poder parlar del que havia estat la seva vida al camp, en contacte amb la natura, les
plantes i els animals. Per a ells, persones ja grans, suposava recordar moltes coses passades,
farcides d’experiències i anècdotes.

Per tant, Lídia Pons va posar molt l’èmfasi en l’enriquiment personal que li havia aportat
aquesta gran experiència, carregada d’humanitat, de sentiments i d’emocions.

Després, naturalment, va venir la feina més feixuga de transcripció del material i la seva
informatització, tasca duta a terme en un despatx, lluny del contacte humà, contacte, però, que
no s’oblida, perquè solca profundament en qualsevol que hagi tingut la sort de poder dur a ter-
me aquesta enriquidora experiència humana i professional. [M. B. i C.]

Presentació del primer volum de l’Atles Lingüístic del Domini Catalàa Menorca, Ma-
llorca i Eivissa.—El 3 d’octubre de 2002 Joan F. López Casanovas va presentar el primer vo-
lum de l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC) (El cos humà. Malalties) a l’Ateneu de
Maó; va subratllar la importància de l’obra i l’enriquiment de la seva experiència dialectolò-
gica a través de la seva participació en el treball de camp realitzat, juntament amb Joan Veny,
a les tres localitats escollides (Ciutadella, Maó i es Migjorn Gran). Hores abans, havia tingut
lloc a la sala del Consell de Menorca una roda de premsa, presidida pel conseller de Cultura,
Sr. Josep Portella, on els directors de l’Atles, Joan Veny i Lídia Pons, van exposar les caracte-
rístiques de l’obra i van respondre a les preguntes dels periodistes.

El 4 d’octubre es va donar a conèixer l’obra al públic mallorquí. Primer, en una roda de
premsa, celebrada al Centre de Cultura Sa Nostra i presidida pel Sr. Jaume Morey, Director
General d’Administració Educativa de la Conselleria d’Educació i Cultura, que representava
el Govern Balear. Poc després, en un acte presidit pel Director de Política Lingüística, Joan
Melià, i el Director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Joan Mas, es
va procedir a la presentació de l’ALDC a càrrec de Cosme Aguiló, profund coneixedor dels
parlars baleàrics i familiaritzat amb les tècniques geolingüístiques; va exposar el mètode se-
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guit en les exploracions dialectològiques i en el procés d’elaboració dels mapes, va subratllar
els aspectes innovadors de l’obra i les possibilitats d’explotació dels rics materials reunits.
L’acte formava part de la visita de la Secció Filològica a Palma.

Finalment, el 21 d’octubre es va fer la presentació a Eivissa, a la sala d’actes del Consell
d’Eivissa i Formentera, amb unes paraules del director de Política Lingüística, Sr. Melià, par-
laments dels directors de l’ALDC i d’Enric Ribes, toponimista i estudiós del parlars eivissencs,
que va explicar les excel.lències de l’obra i la seva utilitat, tot subratllant, a propòsit de l’ei-
vissenc, d’una banda, la seva personalitat i, de l’altra, la relació estreta amb altres dialectes de
la llengua històrica que reforcen la indubtable unitat de la llengua.

Les tres presentacions, organitzades pel Govern de les Illes Balears, s’emmarcaven dins
les celebracions de l’Any Francesc de B. Moll i van conèixer un important ressò social i me-
diàtic. [R. S.]

Notícia de revistes digitals de filologia catalana.—En els darrers anys han sorgit diver-
ses revistes electròniques o digitals.2 Una part són versions electròniques de publicacions nas-
cudes en paper: segons el cas, alternen el format tradicional del paper amb el digital o substi-
tueixen l’un per l’altre. L’objecte d’aquesta nota breu és fer una relació no exhaustiva de les
principals revistes digitals de filologia catalana consultables a Internet l’any 2002.

Una de les primeres revistes digitals de lletres fou, el 1992, 1991 Literatura. Revis-
ta Magnètica, editada per Jaume Subirana i Oriol Izquierdo. Revista de creació literària, 
es difongué en disquet fins que va aparèixer a Internet el 1994 (a l’adreça web
<http://vilaweb.com/AREES/biblioteca/1991/1/>). En l’àmbit literari, cal citar Litera-
tures, de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), a l’adreça web
<http://www.ira.amigar.com/www.partal.com/aelc/publicacions/index.html>.

En els estudis filològics sobresurt la Journal of Catalan Studies. Revista Internacional de
Catalanística(JOCS) (amb l’adreça web <http://www.uoc.edu/jocs> i l’ISSN 1139-0271), de
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Cambridge, nascuda l’octubre de
1998 amb caràcter anual. La revista conté articles escrits en català o en anglès, i té com a edi-
tors generals Dominic Keown i Max W. Wheeler. Més general és Digit·HVM. Revista Digi-
tal d’Humanitats(amb l’adreça web <http://www.uoc.edu/humfil/digithum>), dels Estudis
d’Humanitats i Filologia de la UOC, amb Cèsar Carreras, Salvador Climent, Narcís Figueras
i Jaume Subirana a l’equip de redacció. La publicació, que ja té quatre números, conté ressen-
yes de revistes electròniques.

Dedicada a la traducció hi ha Tradumàtica. Revista de Traducció i Tecnologies de la In-
formació i la Comunicació(amb l’adreça web <http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista> i
l’ISNN 1578-7559), del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB). El consell de redacció reuneix professors i professionals de la UAB i de
la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic i la Universitat Politècnica de Catalunya:
Toni Badia, Pilar Cid, Doris Ensinger, Mònica Fernàndez, Pilar Godayol, Alan Lounds, Ma-
riana Orozco, Joan Parra, Ramon Piqué, Pilar Sánchez-Gijón, Laura Santamaria i Joan Vilar-
nau. La revista aparegué l’any 2001, té una periodicitat anual i dos números publicats amb ar-
ticles en català, castellà i anglès.

L’octubre de l’any 2001 va néixer, amb format de butlletí, InfoZèfir. Butlletí Informatiu So-
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2. Per a un estudi sobre la qüestió, cf. BARÓ, Jaume i ONTALBA , José Antonio: «Las revistas digitales aca-
démicas españolas de Documentación: análisis de las existentes y propuesta de modelo». Cultura i societat. Edi-
ció digital. Universitat Oberta de Catalunya. <http://www.uoc.edu/web/cat/articles/revistas_digitales.html>.


