UN DICCIONARI ORTOLÓGIC CATALA

PRESENTACIÓ

En aquesta comunicació presentem el diccionari ortológic telemátic que hem
dissenyat i implementat a l'Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat
Pompeu Fabra, explicarem com el seu model de regles vehicula la Proposta d'estándard oral de la Secció Filológica de l'IEC (PEOSFIEC) i valorarem els resultats
obtinguts fins ara.
Fa pocs anys que tenim una primera aproximació a un model ortológic per al
catalit, destinada fonamentalment als mitjans de comunicació oral (MCO), és a dir
a professionals amb una formació lingüística limitada, que no sempre tenen personal de suport, depenen de poders públics amb actituds diverses davant l'autoritat
lingüística o d'empreses privades que hi tenen un interés sovint conjuntural i que
reben pressió de les seves audiéncies.
Aquesta proposta oblida altres co•lectius professionals (polítics, márqueting,
oradors, docents...), alguns deis quals tenen models propis (Església católica), d'altres tenen un panorama forra complex, com el de la docéncia, que necessitaria
diversos submodels i que té una situació relativament peculiar en els mestres desplacats del seu ámbit dialectal i d'altres de rellevants, com els polítics, amb tot el seu
impacte mediátic, o l'ámbit del dret, etc.
CARACTERÍSTIQUES DE LA PEOSFIEC
Les principals característiques de la PEOSFIEC són a) la seva flexibilitat (no
ofereix un model monolític de pronúncia, sinó que en possibilita una munió segons
el dialecte del locutor, segons l'homogeneYtat dialectal de l'audiéncia, el nivell de
formalitat i amb toleráncia a certes opcions admissibles) i b) la incompleció (en la
seva condició de proposta, és incompleta i assistemática).
Ens interessa ressaltar el fet que la riquesa de solucions de la PEOSFIECes torna
una dificultat quan el qui l'ha de vehicular és un professional deis MCO sense for-
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mació filológica, per tal com la combinació de tots els valors possibles de totes les
variables incloses a la PEOSFIEC dóna un sostre hipotétic de seixanta realitzacions
per a cada fenomen contemplat.
Hem sintetitzat aquesta complexitat en la gráfica següent:
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Pel que fa als fenómens no descrits, podríem citar, per exemple, els grups inicials
#pt, #pn o #mn en contraposició a #ps mantingut (tot i que psalm té salrn i que
seqüéncies CCC#ps resulten embarbussadores).
D'altres tenen una formulació que no contempla tota la casuística. Així, no és
recomanable la «pronunciació de la t ortográfica en mots com setmana o cotna. La
pronunciació recomanable és semmana, conna» (PEOSFIEC 31):' hi ha el precedent
de Vallverdú (1984: 27) que considera diferent aquest grup en els mots patrimonials
com setrnana deis cultismes com aritmética. Atesos els destinataria principals de la
PEOSFIEC i el rol de Vallverdú a la CCRTV, s'hauria d'haver assumit o descartat
explícitament aquesta excepcionalitat i d'altres de semblante. Altres casos en qué
no es contempla tota la casuística serien els mots amb GL/BL (PEOSFIEC 25) o les
excepcions al grup TLL.
t. Per a les referéncies a la PEOSFIEC, consulteu la versió de treball amb numeració d'apartats, citada a la fi.
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Mentre es recomana una assimilació homoorgánica, se'n desaconsellen o ignoren d'altres; el cas del grup TM (PEOSFIEC 31) precedent contrasta amb el tracte
que es dóna a la pronúncia balear de CT en mots com doctor (PEOSFIEC 32) o
amb els grups DM o BM, transcrits al diccionari VOX (Badia 199o) com a ammirar
i summarí que no es contemplen.
Altres mancances són les moltes llistes no exhaustives de «mots com...», l'ús
d'un concepte com el de «cultisme», de mala aplicació en mans d'un Ilec.

NECESSITAT D'UN DICCIONARI ORTOLÓGIC
Molts deis reduccionismes en aquesta problemática vénen de la il•lusió de voler
tenir la mínima distáncia entre llengua oral i llengua escrita. Moltes de les ingenuitats que s'han dit sobre la conveniéncia que els MCO assumeixin la llengua del
carrer o el catalá que ara es parla cerquen inconscientment aquesta immediatesa,
cense adonar-se que tot el que acostem la llengua escrita a una modalitat concreta
de l'oral l'allunyem de les altres i, inversament, tot el que acostéssim el model estándard de llengua oral al model unitari de llengua escrita en mataria la vivacitat.
Hem d'assumir com a normal que hi hagi una distáncia entre l'escrit i l'oral, que
no tot sigui predictible (hi ha excepcions, hi ha neologismes amb diferents graus de
facilitat d'integració, en el cas deis manlleus la distáncia entre la pronúncia endófona i l'exófona pot ser molt variable, com el nivell de coneixenw entre els parlants
de la llengua d'origen, etc.).
Tots aquests problemes es resolen fent un diccionari ortológic, peró l'empresa
presenta algunes dificultats, car ha de cobrir un léxic que no para de créixer amb
una multiplicitat de formes encara no tancada i entrades enciclopédiques encara
més nombroses; tampoc no és fácil concretar els criteris: trobem diferéncies de
transcripció fins i tot entre diccionaris amb un únic model de transcripció (que
tenen destinataris diferents, en un marc sociopolític canviant...); també els diccionaris fonétics més recents ometen diferéncies de formalitat o de propietat. En
resum, els fets demostren que un diccionari ortológic que resolgui els dubtes deis
professionals de la llengua oral donant cobertura a totes les variants contemplades
per la PEOSFIEC seria inviable económicament si s'havia de vehicular en paper,
especialment pel seu carácter efímer i la seva caducitat.
Lalternativa actual a un diccionari en paper és una base de dades accessible a
través de l'Internet. Peró un cop es té la solució tecnológica per oferir un diccionari
en línia, és possible obtenir uns valors afegits per al producte. El primer valor afegit
és el de respondre millor a la immediatesa del treball quotidiá als MCO. El segon
valor afegit és el de tenir una formalització computacional de la PEOSFIEC que, a
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més de la finalitat primária d'alimentar el diccionari en línia, permeti als ortólegs
estudiar els límits, les incongruéncies, les assistemacitats que pugui tenir o no la

PEOSFIEC.
MODEL PER REGLES

Hem elaborat, doncs, un sistema de transcripció que formalitza fins on és possible la PEOSFIEC. Aquest model es basa en el que els anys 1986-88 va servir
per generar la base de dades sil•lábica (2.418.000 registres) usada a la tesi de De
Yzaguirre (1990) sobre l'estructura si•lábica del catalá central, model presentat en
demostració pública al congrés de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural del 1989. Els objectius d'aquest model són:
Implementar la PEOSFIEC
Sistematitzar-la i aplicar-la exhaustivament
Modelitzar-la per preveure'n evolucions
Recopilar tota la casuística que no s'avé a un tractament regular
Separar l'ortologia sintáctica de la léxica

Aquestes regles són sensibles a les variables PEOSFIEC (dialecte, ámbit, propietat i formalitat) i treballen a partir d'una representació comuna pseudofonemática
(desortografiada), que pot generar-se automáticament, peró que requereix intervenció humana allá on l'ortografia no és biunívoca (la E unitária de menja no es
pot destriar de la E amb tres soluciona de cadena, basant-se només en l'ortografia).
Des d'un punt de vista técnic se'n pot dir que han estat implementades en Perl
fonamentalment amb expressions regulars.

REGLES LÉXIQUES

La majoria de les regles de la PEOSFIEC actuen entre els límits del mot, per
la qual cosa les anomenem léxiques, en oposició a les que actuen en situacions de
contacte entre mots, que anomenem sintáctiques. Poden ser provades lliurement a
http://retoc.iula.upf.edu/SOLC/marcSOLCmot.htm.
Com es pot veure en el diáleg hume-máquina de la imatge següent, l'usuari
introdueix els mots a transcriure en una mena de representació fonemática que pot
consultar en línia, expressa una determinada combinació deis valors de les variables
de la PEOSFIEC:
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i obté els resultats següents, que corresponen respectivament al central i al valenciá;
primer ens mostra una taula amb els mnemónics de cada regla precedits d'un +
o - que indica si aquella regla está activada o no en aquella combinació i després
tenim cada mot en una línia que ens mostra el punt de partida, el d'arribada i la
llista de regles que han intervingut en aquella transcripció, expressades amb llurs
mnemónics.
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Tota la interacció es fa usant un navegador de generació recent que suporti
Unicode; entre la informació auxiliar l'usuari trobará la que l'ajudará, si cal, a installar una tipografia fonética gratuita amb l'Alfabet Fonétic Internacional en Unicode.
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REGLES

SINT Á CTI QUES

A diferéncia de les regles léxiques, les sintáctiques són majoritáriament alienes a la PEOSFIEC; ha calgut incorporar-les per donar uns resultats mínimament
aprofitables, perú necessiten encara forra correccions. Aquest servei, a més, parteix
de l'ortografia i no de la representació fonemática, cosa que el fa més accessible
(i, ensems, vulnerable a qualsevol carácter tipográfic que no s'hagi previst). Amb
tot, qualsevol investigador que hagi de fer avui una transcripció predictiva (per
exemple, per a un manual), tindrá molta menys feina si usa la URL indicada tot
seguit i després corregeix a má els errors de l'ordinador que si la fa tota manualment
http://retoc.uila. upf.edu/SOLC/.
Salvador Carel. 1 Poe.
Ten a desertegrafiar. Ho veleu,
em cemla que la meva P r OP0e ,a
política en cempanya electoral Iracasaarla.
desorIngranet

ore.re'ne ela

1-va-do kar-do ttt ro :s ¡ o ve-je 13a: cm te-mi :a ke la ele--ea pro-pa sda de kor.w-rens ele po-/r rake en kan-p^:-pa e-lekdo-ta 1
ira-lo-ea-o -a

~Vd

21 I

Central
A I General A I Propi
A !Formal ,
Nord-ocodental
Drecte ,_recta-,

central general propi fonnal

salPa'No lwr'duz i 'roslul3a5F,w1'{3/j}a na
ta'mia ka la 'rnePla prdpasta krewranials
pdlitigz ati k-am'papa Jaktdral frak-aso'ria

General j

I

Fropi

A iintorrnel A

n-nee genera/ propi informal

kar'duz i 'rosio De'jrwi'd3a em te'ruia
ke la 'rnepa própasta kruwrenz els p3litigz
ep kardpapa elelddral frakasa'ria1

Entre els formularia de consulta que oferim, n'hi ha algun que permet comparar
transcripcions, com el de la pantalla precedent, que mostra, de dalt a baix, el text
original (del diari Avui), la desortografiació i dues transcripcions.

LA

BASE DE DADES ORTOL Ó GICA

Per tal que el model de regles ortológiques sigui solvent, cal depurar-lo i controlar-ne l'actuació cada vegada que es modifica una regla. La manera més ágil de
fer aixó és tenir vocabulari controlat (mot de partida i resultat de l'aplicació de
les regles) i que el propi ordinador monitoritzi després de cada canvi l'adequació
deis resultats. Aquest vocabulari controlat és el punt de partida de la base de dades
ortológica que, a mesura que anirá creixent, s'anirá convertint en una garantia que
les regles produeixen realment el que pertoca. El projecte només ha creat un primer
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nucli de vocabulari (de 333 paraules) que conté tota la casuística coberta fins avui
per la PEOSFIEC. Sempre que ha estat possible, les transcripcions d'aquestes 3 3 3
paraules s'han confrontat amb els diccionaris publicats, amb la limitació que no
n'hi ha cap que contingui més d'una modalitat (v.g. formal i informal). L'objectiu
que ens hem fixat és que cada modalitat sigui revisada per estudiosos de rámbit
corresponent.
N UCLIS DE VOCABULARI
Les etapes que estem preparats per cobrir (amb la selecció ja completada deis
successius nuclis de vocabulari) es recullen a la taula següent:
2

3
4
5
6

(A)
333 mots crucials
(A)
2.000 mots del vocabulari básic
(B+C)
10.000 mots corrents
70.000 entrades del DIEC
(C)
Entrades enciclopédiques catalanes (C)
Léxic i onomástica forans
(D)

En cada etapa, el vocabulari cobert será transcrit automáticament i la transcripció obtinguda será revisada. Els mots revisats pels ortólegs esdevenen el control de
qualitat de les regles noves i de les modificacions de les antigues; tot el contingut del
Servidor será reprocessat cada cop que es modifiquin les regles fins a harmonitzar
els mots revisats amb les regles. El codi de la taula anterior indica el procediment
de revisió que pretenem fer:
A

B

C

D

revisió manual per ortólegs de cada mot en cadascuna de les modalitats incloses
revisió aleatória percentual per regles implicades: atés que el sistema de regles ens deixa constáncia de quines regles han intervingut en la transcripció de cada mot, es revisará un percentatge deis mots modificats per cada regla;
en el cas que una regla hagi actuat erróniament se'n revisará un percentatge superior un cop corregida la regla.
A mesura que s'avanci, la validació será més ágil car si un mot és triat per a la validació de dues regles diferents
només caldré corregir-lo o confirmar-lo la primera vegada. Aixó passará amb freqüéncia car es prioritzaré que els
mots revisats per a cada regla cobreixin diferents interactuacions d'aquella regla amb totes les altres.
sota demanda deis professionals o per conflictes en el procés incrementa]: está previst que el material no supervisat no sigui accessible al públic en general sinó només als estudiosos i professionals de la (lengua oral. Implica
l'accessibilitat deis professionals de la llengua oral (UALs, estudis de doblatge, rádios, formadors d'ortólegs, de
locutors i d'actors) als materials encara no revisats i que tinguin capacitat de deixar constáncia deis errors que
han detectar
sota demanda de qualsevol usuari

Pel que fa als ortólegs responsables de la revisió de la base de dades amb els
nuclis de vocabulari, l'ideal fóra que comptessin amb alguna fórmula de suport
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o supervisió per part de la Secció Filológica de l'IEC. Quan el projecte comptará
amb requip d'experts encarregats de la revisió, aquests hauran de definir el nivell
de precisió o laxitud en la representació fonética abans de comentar; durant el
procés, hauran de consensuar la representació fonemática única en cas de conflicte:
és inherent a la concepció del Servidor Ortológic el fet que totes les regles han de
treballar a partir d'una única representació d'entrada.
El públic en general haurá de poder accedir només als continguts revisats un
cop assolits els primers z000 mots; un cop tancats els primers I0000, l'accés es generalitzará a tots els que no hagin requerit regles rares o combinacions infreqüents
de regles

REVISIó DE REGLES SINTÁCTIQUES

El SOLC ha de solucionar básicament problemes léxics; les regles sintáctiques es
podran revisar en la mesura en qué s'utilitzin en projectes vinculats (com RETOC
o DOPO); aquesta part está molt menys descrita en la PEOSFIEC i es realitza amb
molta més variabilitat (pauses imprevistes, rectificacions, relaxacions...). Preveiem
sol•licitar la col•laboració deis usuaris (que ens remetin transcripció original i cópia
revisada, quan sigui possible, pot agilitar molt el procés de refinament de les regles
sintáctiques, especialment per a les combinacions PEOSFIEC poc sol•licitades).

BENEFICIS COL•LATERALS

A més del fet que el conjunt del treball permetrá, un cop acabat, millorar la

PEOSFIEC, el sistema de regles es podrá aplicar al corpus RETOC (i a qualsevol
projecte no comercial), a rámbit de la fonética forense, al de la tecnologia de la veu,
a la sistematització de les representacions fonemátiques comunes, i la recopilació
de la casuística no regularitzable alimentaran la recerca fonológica i els manuals de
Ilengua.

OPCIONS FUTURES

En primer lloc, cal parlar de millores, com ho seria (per a les regles sintáctiques)
el fet d'entroncar amb analitzadors morfológic i sintáctic amb desambiguació (per
tractar ambigüitats com: coure, circular, poder, fer, tens, sou, son, les, valent, calent...;
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cent bornes vs. cent o més) o com incorporar regles exófones per als exónims («eu»
alemany = «oi») o compilar les representacions fonemátiques que permetin aplicar
les regles endófones (s'ha de dir «frójdiá» sempre?)

En segon lloc, i per tal d'explorar la complexitat técnica d'algunes de les vies
d'obtenir valor afegit del SOLC, hem desenvolupat un sistema de consulta WAP, en
protocol WML, que possibilita la consulta d'un mot, amb pantalles successives que
permeten concretar els valors de les variables PEOSFIEC i que donen com a resultat l'aplicació de les regles PEOSFIEC a partir de l'ortografia. Tot i que el protocol
WML integra Unicode, no hem trobat cap teléfon móbil que incorpori la secció
AFI de l'Unicode, de manera que hem optar per representar la transcripció pseudofonéticament. Aquest sistema de consulta WAP es podria posar en funcionament si
hi havia alguna institució o espónsor interessat.

CONCLUSIONS

Tant pel nivell de coneixenÇa de la llengua entre els professionals de la llengua
oral com per la riquesa de possibilitats i relativa novetat de la PEOSFIEC, l'ámbit
professional de la llengua oral necessita un servei com el que hem dissenyat i implementat. Ara cal generalitzar-ne els beneficis implicant-hi estudiosos, professionals

FRANCESCA SALVÁ , LLU Í S DE YZAGUIRRE, MARIA TERESA CABR É

4 18

i empreses de tot el domini lingüístic. La feina que ja está feta es podria oferir al
públic en general, peró amb un marge d'errors davant dels quals els no iniciats
probablement no sabrien protegir-se, de manera que sembla prudent restringir-ne
de moment la difusió entre els professionals i els estudiosos.
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http://www.iula.upfes/latel/lpresca.htm
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