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El primer objectiu d’aquesta comunicació és presentar alguns dels resultats més 

rellevants de l’anàlisi dialectomètrica de les varietats catalanes realitzada amb el VDM 

(Visual Dialectometry). El programa VDM és un paquet estadístic dissenyat per a 

l’anàlisi i la representació de la variació lingüística geogràfica i implementat a l’Escola 

Dialectomètrica de l’Institut de Romanística de la Universitat de Salzburg, un dels 

centres de recerca europeus capdavanters en aquest tipus anàlisi. 

 

Es tractarà, doncs,  de definir i representar dendrogràficament i cartogràficament la 

distància lingüística entre les varietats del català a partir de les dades del COD (Corpus 

oral dialectal del català contemporani de la Universitat de Barcelona) mitjançant les 

eines de l’escola dialectomètrica de Salzburg. 

 

L’altre objectiu del nostre treball és contrastar els resultats d’aquesta anàlisi amb els 

obtinguts anteriorment amb l’MCOD (metodologia que desenvolupada en els treballs de 

descripció del COD) que només utilitza representacions dedromètriques i que es 

distingeix per l’anàlisi lingüística prèvia al tractament quantitatiu de les dades.  Les 

conclusions d’aquest procés de contrast ens serviran per avaluar tant la solidesa del 

corpus esmentat, com  aquesta metodologia d’anàlisi quantitativa de la variació 

lingüística. 
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