DIAGNÓSTIC ORTOLÓGIC ASSISTIT

PRESENTACIÓ

El projecte Diagnóstic Ortológic Per Ordinador (DOPO) pretén posar les noves tecnologies al servei de: a) l'análisi ortológica amb finalitats de control de qualitat en els itmbits professionals de la llengua oral; b) la formació académica d'aquests
professionals; i c) la recerca en fonética prescriptiva.
En aquest projecte hi han confluit els interessos de recerca del Laboratori de
Tecnologies Lingüístiques amb els de control de qualitat de la Unitat d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Rádio. En aquest escrit presentarem la génesi i evolució del projecte, exemples deis procediments d'utilització i deis resultats obtinguts
així com les perspectives de futur que li veiem.'

FINALITAT DEL DOPO
Creada el 1983 per una Ilei del Parlament de Catalunya, Catalunya Rádio, té com
un deis objectius principals contribuir a la normalització lingüística, el procés que té
per finalitat posar la Ilengua catalana en condicions de sobreviure en el seu espai históric, que ha estat ocupat, especialment en els usos públics, pel castellá o el francés.
A l'época de la seva creació, Catalunya Rádio obria un espai de comunicació
en catalá, ja que en aquell moment no hi havia emissores de radio en catalá, fora
d'algunes excepcions que no arribaven a cobrir tot el territori ni totes les hores del
dia i de la setmana.
Actualment, la nostra primera emissora posseeix una audiéncia mitjana de
590.000 oients aproximadament, i és líder en la rádio convencional a Catalunya,
a més de 100.000 oients de distáncia de la segona classificada. Té també un canal
exclusivament informatiu, Catalunya Informació, que també és líder en el seu génere, amb 67.000 oients, i dues emissores més: Catalunya Música (música clássica)
t. El projecte DOPO ha gaudit de financament per part del Ministerio de Ciencia y Tecnología (FIT
1 50.20o-200o-248).
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i Catalunya Cultura, que explora les possibilitats de la rádio en els temes de la cultura, evitant al mateix temps la política i els esports.
Al moment actual es pot dir que existeix un espai catalá de comunicació, almenys
pel que fa a la rádio, com ho prova el fet que des de fa uns anys diversos empresaria
privats s'han Ilarwat a la creació d'emissores de rádio que parlen en catalá, primer
especialitzades en música pop-rock i poc després (setembre del 2000) generalistes.
Una vegada establert aquest espai de comunicació, als mitjans de comunicació
públics els queda la important missió de ser líders de la qualitat de les programacions, i especialment de la qualitat lingüística. Aquesta missió deriva del fet de ser
pagats (ni que sigui parcialment) pel pressupost del govern autónom. En efecte,
una de les funcions deis mitjans de comunicació de masses (MCM) és establir,
conservar, eixamplar i difondre, a través de l'ús, la llengua
estándard.
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Tanmateix, les condicions en qué s'ha de mantenir la qualitat lingüística de les
emissions no són pas favorables, tenint en compte la pressió que el castellá i altres
llengües exerceixen sobre la nostra. S'ha de destacar que gairebé totes les entrades
d'informació es fan en castellá, francés o anglés, i que només les noticies locals arriben als mitjans en catalá. En la feina deis periodistes i deis redactors es produeix,
doncs, un incessant contacte de llengües, que deriva de la mateixa naturalesa de la
tasca informativa, així com de la situació de doble oficialitat lingüística.
Aixó significa que no es pot pensar en el manteniment de la qualitat sense
el treball d'uns quants professionals lingüistes (correctors, ortólegs) que miren de
compensar aquesta pressió de les altres llengües. Aixó vol dir que han de vigilar la
introducció de mots estrangers i fins i tot de maneres de dir importades que no
siguin necessáries, i que han de controlar també la pronunciació en antena, i no
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tan sois en una varietat del catalá, sinó en les dues varietats principals (oriental i
occidental) i respectant unes guantes subvarietats.
Aixó significa, a més, que malgrat el progrés del catalá a l'ensenyament (que
pretén formar ciutadans en teoria perfectament bilingües), s'ha de posar en marxa
una selecció lingüística rigorosa del personal que posará veu a la rádio.
Fins i tot si una part important del treball a favor de la qualitat lingüística es fa
en la fase escrita deis textos difosos (correcció de textos abans que es llegeixin per
antena), queda la feina de control de la qualitat de la llengua efectivament utilitzada en les emissions, i la necessária selecció del personal. Aquesta feina d'escoltar la
rádio, o un enregistrament, o l'actuació d'un candidat a periodista de rádio amb la
finalitat de detectar-hi errors de pronunciació s'ha de fer d'orella. Peró aixó implica
alguns problemes. Sobretot els que deriven de les diferéncies de sensibilitat —entenguem-hi nivells d'exigencia— entre les diverses persones que l'exerceixen.
És per aquesta raó que la CCRTV ha decidit procurar-se una eina informática
que pugui assegurar una més gran objectivitat de l'observació —els mateixos fenómens per a tothom, amb adaptació a la fonética utilitzada per cadascú, cosa que vol
dir també una exigencia igual per a tothom. De moment, aixó no és possible amb el
tractament de fitxers de veu, en vista de les dificultats que es troben en l'explotació
deis sistemes de reconeixement de la veu, i del gran nombre de veus a observar (més
de tres centenars).
Deixeu-nos dir que el cervell humá encara és més rápid que els sistemes electrónics per identificar les correspondéncies entre un so i la seva representació en l'ortografia. Peró és possible de preveure, per als programes de rádio basats en la lectura
de textos —que, en les quatre emissores de Catalunya Rádio, arriben a gairebé 3 5
hores per dia— una eina basada en el text Ilegit.
Pel que fa al Laboratori de Tecnologies Lingüístiques, ha concebut el DOPO
com una manera d'aconseguir sinérgies amb el món empresarial que permetin assumir els costos de creació de corpus orals sincronitzats i del disseny informátic per
tractar-los. Es a dir, que la possibilitat d'aplicar el DOPO a un corpus oral en fa
més económica la seva producció. A més la capacitat del DOPO de concretar cerques molt complexes en un procediment relativament senzill en fa molt interessant
l'aplicació a la docencia (Filologia, Interpretació, Comunicació Audiovisual...) i a
d'altres projectes de recerca.

Versions del DOPO
Una primera generació del producte va ser presentada el z000 al ier. Freiburger
Arbeitstagung zur Romanistischen Korpuslinguistik (Camps z000). Les seves prin-
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cipals limitacions eren que tot el tractament s'havia de fer per encárrec a l'Institut
Universitari de Lingüística Aplicada i que el procediment de treball generava págines HTML estátiques: en cas de detectar un error de transcripció, calia corregir-lo,
regenerar totes les págines i tornar-les a instal•ar al servidor.
Per aquest motiu, es va decidir dissenyar una versió més evolucionada de l'eina
que fos multiplataforma i que es pogués transferir a la CCRTV. Aquesta eina és
el DOPO-2, que presentem avui i que, tot i que millora la majoria d'aspectes del
DOPO-I, encara no ha assolit la seva simplicitat d'ús, car s'hi han afegit moltes
prestacions que fan difícil compaginar la potencia amb la usabilitat.
Es tracta d'una implementació en Perl del sistema de filtratge que permet actuar
sobre qualsevol mostra a l'instant i generar un hipertext dinámic de consulta. Cada
investigador o equip de recerca pot definir els seus filtres amb la finalitat d'obtenir
protocols d'observació deis fenómens del seu interés. Aquests filtres s'instal•len al
servidor i esdevenen d'ús general, encara que, si calgués, es podrien limitar a determinats usuaris.

FORMALISME ACTUAL

En la pantalla següent es pot veure un exemple d'interrogació amb el DOPO:
Cerrador del Corpus via filtres

DOPO

IVx#VVs*V

Mots
exclosos

(nolmailsilsí)

Mote
obhgats

(o I mal

sa)

" rete 1
ce

nunúscula=lletra
Clau
majísculaup de lletrel
DOPO
punt i coma=OR Ifinal de moi
DOPOs predefinits: CAV SFLEC SOLC

Clau DOPO
Vocal AccentuadaT(átones) U(iu) Oberta (aeo)
U(iu) E (é6) I(ie) D(aei) P(aou) Cons soNores
soRdes oKlusives X(qualsevol)
l(pbgtdmnfvjx) 2(ptbdgfv) 3(jg)
punt i coma=OR final de mot minúscula=lletra
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Les minúscules indiquen la grafia literal, i les majúscules codifiquen grups associats a fonemes amb els límits imposats per l'ortografia; es poden agrupar condiciona
i combinar-les amb inclusions o exclusions de mots. Es poden demanar coses com:
Vx#V;Vs#V
A#A
VNVRV
nt#V; nd#V
Cx

mots acabats en s o x postvocálica seguits de vocal (altern. V[sx]#V)
dues vocals tóniques amb frontera de mot
seqüéncia de vocal-sonora-vocal-sorda-vocal
nt o nd finals seguides de vocal (alternativament, n[td]#V)
qualsevol consonant seguida de x

Tot aixó amb la limitació que ens basem en l'ortografia i se'ns poden escapar,
per exemple, bona part de les vocals tóniques, peró les que trobem poden servir si
tenim en compte aquesta manca d'exhaustivitat.
Es poden fer filtres més complexos combinant regles amb .0R. o amb .AND. i
amb llistes d'exclusió o inclusió fixades en fitxers ad hoc. rusuari tria el format de
sortida com a protocol imprés, protocol d'Internet anónim (=enquesta) o nominal
(=examen). També pot fer restriccions manuals a posteriori, per tal de restringir la
casuística d'un filtre. Pot limitar el nombre d'exemples, fer-los triar aleatóriament i
visualitzar-los en ordre cronológic o desordenadament.
A més de les codificacions específiques del DOPO, aquest «hereta» de Per] les
expressions regulars, que li afegeixen una poténcia espectacular —que exigeix, peró,
un esforÇ suplementari d'aprenentatge, optatiu.
EXEMPLES D'APLICACIÓ

La pantalla següent ens mostra un Ilistat de resultats obtingut en sol licitar el filtre
Vx#V;Vs#V:
Cerque= Vü$V;Vs#V per n 80.58.35.237 oblig = mb exel=e0.00
bist

o partir de Pionn pasa, amb trobadem
I pol gseJa a la prmak5 meteorológico kam da chr qua El sol ave wad saca« a toma Ya comarque, wad
temporatuns altos al nogal.
de okormIns amb algula.dvolsproeepa Iblown nedk Ca gahops durar« aguada larda
Chocas o Monto W. dlisorsto oxamocoell ~género amb al Can> Mases O pa coo¡pnrsat aboca
fin momia ux ~u. compara« kv dado ambw sondavg que va plabhcor al febo, al mal.= daan.
Sagonatroquato proolactolol dalCó! el Par& ~da, goonnana los pránwra demoras general, oweb
I Cookw twor loe nrunk, amé él aovo" fn¡madre d'Aína Bagrongars nik Gabnal Visa Mn o ret/5.
per bonficrear Catakoly o ombrala outogovarn iamb w,lfflonearwent ,pat.
ha dalronciae amé paread. Ifflak duros
Sayona al commovador 1113,5, Talogropk, que des del powar duo Alo n'YO Ibikbormont dé Piraocket, p0C4 I por
acabar amé el proas os aro sesgar
L'krkponalelal coOrcidaix amb »follad& Malla dal Tárgropk i qtageix qua .1~ Straw,
ou riel Con, rato•nó Moco amb ovula. tonta eapecvals.
o.- 181 camada socidisga b.cama el govarn d'Asinor "ovar acnmla opone coa ontb hpocresta 1 mentid.,
Hern o-oh,. 13 regmes sobre 598 Hem trote. 13 regstres entre el mg., O i el 598
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(mots acabats en s o x posrvocálica i seguits de vocal), supeditats a dues llistes, la
d'inclusió que conté amb i la d'exclusió, que conté quan; la paraula oir (triada per
la seva concisió) és un botó que permet escoltar el fragment en qüestió.
Aquest document hipermédia pot ser conservar com a fitxer propi a l'ordinador
del corrector o ortóleg; aixó li permetrá interactuar amb els locutors que supervisa
d'una manera molt efectiva i ágil o acumular exemples per a la formació interna.
Alternativament, el DOPO pot ser aplicat al nivell de la paraula o grup de paraules consecutives, cosa que generalment evita la necessitat de tenir llistes d'exclusió o d'inclusió, peró que és més lent perqué treballa amb més unitats. En qualsevol
cas, es recupera el fragment sencer i s'escolta sencer.

PREVISIONS D'EVOLUCIó

Encara que la versió actual del DOPO es pot considerar un producte acabat,
sempre se li poden fer millores. La primera és la utilització de les regles del SOLC
per refinar les cerques a partir de la transcripció fonética automática esperada. Una
altra és la d'oferir la possibilitat de demanar buidatges estadístics, cosa que pot
interessar a l'hora de valorar la importáncia d'una certa incidéncia ortológica en
probabilitat d'aparició.

CONCLUSIONS

Hem establert un procediment pel qual es pot fer recerca amb finalitats ortológiques (formació, correcció, recerca...) sobre corpus digitalitzats i transcrits ortográficament. Eh= refinat amb la Unitat d'Assessorament Lingüístic de la CCRTV i
ara aquest organisme está en fase d'implementar-lo en el seu sistema informátic. El
procediment de filtratge s'ha incorporat al corpus RETOC.
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ENLLACOS
Catalunya Rádio: http://www.catradio.com/
Aplicació DOPO al RETOC:
http://retoc.iula.upfedu/CGIs/escoltador.pl?operacio=previText&numMostra= 1 2
SOLC: http://retoc.iula.upf.edu/SOLC/
LATEL: http://www.iula.upfes/latel/Ipresca.htm
publicacions: http://terminotica.upf.es/membres/DE_YZA/PUBLI/PUBLIC.HTM

