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ABSTRACT 
 
La finalitat d’aquest treball és presentar l’arquitectura i aplicacions de dos recursos 
lingüístics per al processament de la llengua catalana: un analitzador morfològic, el 
MACO+, amb tota la informació que conté,  i una base lèxica de coneixement, la 
WordNet catalana. Aquests dos recursos estàn considerats eines bàsiques dins del camp 
del Processament del Llenguatge Natural. 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
L'objectiu principal d'aquest treball és presentar dues eines del processament automàtic 
del català: un analitzador morfològic i una base de coneixement. 
 
Els analitzadors morfològics són eines que necessiten quasi totes les aplicacions del 
camp del Processament del Llenguatge Natural. Un analitzador morfològic ha de 
reconèixer qualsevol variant flexiva d’un mot i, alhora, ens ha de proporcionar totes les 
possibles interpretacions i el seu lema. L’analitzador morfològic MACO+ que 
presentem a continuació suposa un profund estudi de la morfologia catalana. 
 
La WordNet catalana, la base de coneixement lèxica d’aquest treball, segueix el model 
de WordNet de la Universitat de Princeton (Miller 1990). Una WordNet dóna 
informació conceptual sobre noms, verbs, adjectius i adverbis. La seva funció és 
proporcionar diferents recursos relacionats amb la semàntica. És un recurs bàsic molt 
útil per a aquelles aplicacions del processament del llenguatge natural que tracten, en 
algun nivell, la semàntica.  
 
El segon punt d'aquest article està dedicat a descriure el generador, l’arquitectura i 
informació d’interés relacionada amb un analitzador morfològic per al català. El tercer 
punt presenta la WordNet catalana i un exemple d’aplicació. 
 
 
2. ANALITZADOR MORFOLÒGIC 
 
El propòsit  d’un analitzador morfològic és generar automàticament totes les variants 
flexives dels mots per tal d'etiquetar corpus automàticament, és a dir, ha de reconèixer 
les formes d’un text i donar informació sobre el seu lema, la seva categoria 
morfosintàctica i els seus trets morfològics.  
 
El sistema conté un generador de formes i un analitzador. L’objectiu del generador és 
crear un diccionari de formes amb informació morfosintàctica associada a cadascuna 
d'aquestes formes. Utilitza quatre tipus d’infomació diferents: 
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• Diccionari d’arrels 
• Diccionari de sufixos 
• Models d’arrel i de flexió 
• Regles de combinació 

 
A l’apartat 2.1. es detallen els recursos dels tres primers tipus i a l’apartat 2.2. les regles 
de combinació. El resultat de tot això és un diccionari de formes del català que conté per 
a cada forma el lema i una etiqueta morfològica d’acord a les categories PAROLE que 
ens dóna informació sobre la categoria, subcategoria, gènere, nombre, persona, mode, 
etc.  
 
L’analitzador utilitza aquestes dades, degudament tractades informàticament, per 
contrastar-les amb les formes del text i obtenir així com a resultat l’anàlisi del text. A 
l’apartat 2.3. s’explica amb més detall el seu funcionament. 
 
 
2.1. LA INFORMACIÓ MORFOLÒGICA 
 
La informació morfològica es troba distribuida entre els models, les arrels i els sufixos. 
Les arrels i els sufixos es troben emmagatzemats en els diccionaris d’arrels i de sufixos 
respectivament.  
 
El diccionari d’arrels conté les arrels del català amb els seus corresponents lemes i 
models d’arrel. Aquest diccionari, concretament, conté 18 models adjectivals, 16 
nominals i 83 verbals que fan un total de 117 models. Com a exemple, si ens fixem en 
la taula 1, veiem que l’arrel estim pel model VAR ens dóna el lema estimar, que l’arrel 
caç combinada amb el model d’arrel VERÇ ens dóna el lema caçar o que l’arrel cas pel 
model d’arrel NFA ens dóna el lema casa.  
 

Arrel Lema Model d’arrel 
estim estimar VAR 
caç caçar VERÇ 
cac caçar VERC 
cas casa NFA 
cas casar VAR 

Taula 1: Extracte del diccionari d’arrels. 
L’anàlisi lingüística ha estat realitzada seguint criteris morfoortogràfics perquè 
treballem amb regles que reconeixen i processen textos escrits: cada variant d’una arrel 
ha estat declarada al diccionari amb el seu model corresponent. Per exemple, la taula 2 
mostra com el verb caçar, té un únic lema però dues arrels diferents i, per tant, diferents 
models d’arrels, ja que l’arrel canvia depenent dels sufixos que se li afegeixen, tot i que 
fonològicament no hi ha cap alternança. 
 

Arrel Lema Model d’arrel 
caç caçar VERÇ 
cac caçar VERC 

Taula 2: Exemple d’alternança ortogràfica d’arrel. 



El diccionari de sufixos conté els sufixos del català amb els seus corresponents models 
flexius i atributs-valor. La taula 3 ens mostra com el sufix –o pel model flexiu IP ens 
dóna atributs de persona (primera) i de nombre (singular), per exemple en estimo o el 
sufix –es pel model flexiu NF ens dóna els atributs-valor de nombre (plural) per 
exemple a cases. 
 

Sufix Model flexiu Atributs-valor Exemple 
-o IP PERS 1 estim-o 
  NUM SG  
-es IP PERS 2 estim-es 
  NUM SG  
-es NF NUM PL cas-es 

Taula 3:  Extracte del diccionari de sufixos. 
Tant les arrels com els sufixos tenen associats models que contenen informació que és 
vàlida per a totes les arrels o sufixos que tenen assignats. Aquests models, per tant, ens 
donen el mecanisme d’agrupació que permet la generaliltzació sobre el comportament 
morfològic del llenguatge. Les excepcions es tracten assignant un atribut específic a 
l’arrel en qüestió. D'aquesta manera, el generador de regles treballa, en general, amb els 
models i no amb les entrades concretes. 
 
Normalment la informació sobre la categoria es troba al model d’arrel, tant en noms 
com en verbs. I els models de flexió ens donen informació sobre el temps i mode en el 
cas dels verbs, i de gènere i nombre en el dels noms. 
 
La taula 4 presenta les categories gramaticals que tracta l’analitzador i el volum de 
lemes que tenen associades. 
 

Categoria gramatical Número de lemes 
noms 28.550 
adjectius 21.870 
verbs 11.193 
articles 21 
determinants 210 
conjuncions 60 
interjeccions 1.023 
numerals 820 
pronoms 155 
adverbis 5.089 
preposicions i locucions 223 

Taula 4: Recompte de lemes per categoria. 
El sistema conté 69.214 lemes que corresponen a 728.589 interpretacions i a 588.270 
formes diferents. El fet que hi hagi un volum tan elevat de formes i interpretacions en 
relació als lemes és degut a que un lema pot tenir vàries formes i vàries interpretacions. 
Per exemple, la forma pinta pot ser tant nom com verb. 
 
 
 
 



2.2. REGLES DE GENERACIÓ DE LES FORMES 
 
Les regles defineixen les seqüències correctes de models d’arrel i de sufixos, dient quins 
models d’arrels combinen amb quins models de sufixos. I, a més a més, les regles 
contenen informació que permet saber, de manera no ambigua, en quin ordre s’han 
d’aplicar. 
 
Per exemple, per generar la forma estimo s’aplicarien les dues regles de la taula 4. La 
regla R1 agafaria les arrels del model VAR, al que pertany estim. A continuació la regla 
R2 agafaria els sufixos corresponents al  model IP, al que pertany el sufix –o. Acte 
seguit, es concatenarien totes les arrels del model VAR amb tots els sufixos del model 
IP, entre els que estaria la forma estimo.  
 

Regla Model Generat Exemple 
R1 VAR estim 
R2 IP -o 

Taula 5:  Extracte de regles. 
Per a una única arrel aplicant totes les regles de sufixos es poden generar totes les 
formes del verb estimar. El nombre de regles que combinen models d’arrels i models de 
sufixos és de 400. Les formes irregulars de verbs com ser, haver o anar han estat 
generades i validades una a una. 
 
El generador està implementat en forma d’autòmat d’estats finit. Les regles són 
l’especificació de les transicions entre estats. Aplicant aquest autòmat en ordre invers, 
podem identificar els diferents lemes d’una forma. 
Les regles expressen les possibles combinacions d’arrels i sufixos de la llengua. Així 
doncs, l’estudi lingüístic subjacent al generador de regles constitueix en si mateix una 
anàlisi exhaustiva de la morfologia flexiva del català. 
 
 
2.3. ARQUITECTURA DE L’ANALITZADOR 
 
L’analitzador morfològic es composa d’una sèrie de mòduls que processen el text un 
darrera l’altre. En primer lloc, el text es segmenta mitjançant un tokenitzador, és a dir 
separa les paraules. Un cop el text està segmentat, hi ha diferents mòduls que 
s’encarreguen de detectar les marques de puntuació i grups de paraules identificades 
com a una unitat lèxica, com poden ser noms propis, dates o expressions numèriques. 
 
Hi ha una sèrie de mòduls específics per identificar les següents formes: 

• Models de dates simples com ara 8/4/77, any 1983 o 15 de setembre. 
• Abreviatures com cm o km. 
• Noms propis com Maria Helena o Sant Andreu de la Barca. 
• Multiparaules com malgrat que o no obstant. 
• Números i expressions numèriques com 11.000, 1-3-1 o 464683839-Y. 
• Signes de puntuació. 

 
Aquests mòduls utilitzen un conjunt d’arxius que contenen compilacions d’abreviatures 
típiques, noms propis (de persona, geogràfics, marques, empreses, etc.), multiparaules, 
paraules funcionals que formen part d’altres paraules, marques de puntuació... 



Un cop detectat això, es fa la consulta al diccionari de paraules que tenen associada la 
seva categoria morfològica que és el que s’ha generat i ens dóna totes les interpretacions 
possibles d’una forma.  
 
L’últim mòdul s’aplica a les paraules que no han estat reconegudes, per tal d’identificar 
les formes verbals amb pronoms sufixats (clítics). Degut a que existeixen potencialment 
infinites combinacions de sufixos, aquestes formes particulars no han estat generades, i 
per tant, no hi són al diccionari. 
 
Les paraules que segueixen sense identificar després de tot el procés són etiquetades 
com a desconegudes. 
 
 
3. WORDNET 
 
El que aquí es presenta és una descripció del que és una WordNet i del que proporciona 
com a recurs, l’estat actual de la WordNet del català i un exemple d’aplicació. 
 
3.1. DESCRIPCIÓ DE LA WORDNET 
 
Una WordNet és una base de coneixement lèxica monolingüe de noms, verbs, adjectius 
i adverbis d’una llengua amb relacions semàntiques. El model va ser creat per la 
Universitat de Princeton (Miller 1990) per a l’anglès. La WordNet catalana segueix la 
mateixa estructura de la WordNet 1.5, tal com s’explica a Benítez (1998), on es pot 
trobar una descripció de la metodologia emprada en el desenvolupament de la WordNet 
del català. 
 
Per a cada  part of speech o categoria gramatical es té una llista de conceptes anomenats 
synsets (synonymy sets) o conjunts de sinonímia que tenen associats totes les paraules 
que tenen com a semàntica el concepte i, a més, una glossa (breu paràgraf que defineix 
el concepte que representa el synset) que el descriu. 
 
Els diferents sentits d'una paraula d'un part of speech pertanyen a synsets diferents. Per 
a distingir-los tenen associats un número (sense) diferent. El conjunt de la paraula i el 
sense rep el nom de variant. La taula següent mostra uns exemples de la WordNet de 
l’anglès: 
 

Synset  Variant  Glossa 
06193747 man_1 an adult male person (as opposed to a woman): 

“there were two women and six men on the bus” 
01779125 man_5 

human_2 
any living or extinct member of the family 
Hominidae 

Taula 6: Exemple de synsets, variants i glosses. 
El contingut de WordNet és lèxico-conceptual de forma que no tots els synsets tenen 
una realització lèxica en forma d'un mot de la llengua. De vegades alguns dels variants  
corresponen a termes multiparaules (multiwords). Per exemple, trobem line of 
reasoning, línia de raonament; logical argument, argument lògic; o telephone line, línia 
telefònica, entre d’altres. 



La taula 7 mostra els volums actuals (a 1 de febrer de 2001) de les Wordnets del català, 
anglès i castellà. 
 

noms  
conceptes paraules sentits 

català 31.253 33.248 43.121 
anglès 60.556 87.641 107.422 
castellà 43.522 47.665 62.177 

verbs  
conceptes paraules sentits 

català 5.409 4.603 11.531 
anglès 11.363 14.727 25.761 
castellà 7.934 5.312 12.519 

adjectius  
conceptes paraules sentits 

català 3.022 2.816 4.378 
anglès 16.428 19.101 28.749 
castellà 12.481 8.762 16.739 

Taula 7: Volums actuals de les WordNets (a 1 de febrer de 2.001). 
Entre dos synsets es poden donar determinades relacions semàntiques. Algunes 
d’aquestes relacions són la hiponímia, hiperonímia, meronímia o antonímia, entre 
d’altres. Els noms i els verbs s'organitzen en jerarquies a partir de la relació d'hiponímia, 
i els adjectius s’agrupen en clusters a partir de les relacions de sinonímia i antonímia. 
 
 
3.2. UTILITAT DE LES WORDNETS 
 
De l’apartat anterior es pot concloure que una WordNet ens proporciona:  
 
1. Bases de sentits amb diferent granularitat (donat que tenim els sentits distribuits en 

jerarquies). La base de sentits més fina vindría determinada pels synsets. 
2. Jerarquies conceptuals i diversos tipus d’enllaç (relacions) entre els diferents 

conceptes que componen les jerarquies. El fet de tenir els sentits organitzats 
jeràrquicament, seguint les relacions com la d’hiperonímia, hiponímia, meronímia, 
antonimia o sinonímia, fa possible disposar de bases conceptuals tipològiques i 
temàtiques que poden ser d’utilitat de cara a les classificacions temàtiques. Per 
exemple, si consultem cotxe, podem trobar, no tan sols que és un vehicle i tots els 
seus hiperònims sinó també les parts que el formen: el volant, la porta, 
l’accelerador, etc. 

3. Conexions multilingües entre conceptes. El fet de tenir associats els sentits de vàries 
llengües és molt útil de cara a aplicacions multilingües en general. 

 
Moltes aplicacions del camp del Processament del Llenguatge Natural necessiten dels 
recursos esmentats per al seu funcionament. 
 
 
 
 
 
 



3.3. DESAMBIGUACIÓ DE SENTITS 
 
La desambiguació de sentits o word sense disambiguation s’ha definit com el problema 
d’assignar el significat o sentit correcte a una paraula donada en un text o discurs (Ide 
1998). 
 
Com a exemple, la taula 8 mostra la definició de dos sentits de la paraula age extrets de 
la WordNet de l’anglès i  la taula 9 una frase exemple per a cadascun dels sentits 
definits a la taula 8. 
 

age 1 the length of time something (or someone) has existed; “this age 
was 71”; “it was replaced because of its age” 

age 2 a historic period; “the Victorian age”; “we live in a litigious age” 
Taula 8:  Definició de sentits extreta del WordNet 1.5. 

age 1 He was mad about stars at the age of nine . 
age 2 About 20,000 years ago the last ice age ended . 

Taula 9: Exemples extrets del corpus DSO. 
Donats els casos anteriors, un sistema de desambiguació de sentits hauria d’assignar el 
sentit correcte a una paraula, per exemple age, depenent del context on es troba. 
 
La desambiguació de sentits consta de dues grans tasques. La primera és la de 
determinar quins són els diferents sentits (significats) de cadascuna de les paraules.  Un 
cop fet això, ja podem passar a la segona, etiquetar cada paraula d’un text amb el sentit 
més apropiat amb una precissió i eficiència raonables. Com a exemple, poden trobar el 
treball de Escudero (2000). La primera tasca està directament relacionada amb les 
WordNet, donat que aquestes proporcionen bases de sentits. 
 
La desambiguació de sentits és una tasca bàsica (Wilks 1996) per a molts sistemes del 
Procesament del Llenguatge Natural, ja siguin monolingües o multilingües. Algunes de 
les aplicacions més importants són: 
 

• Traducció automàtica: és necessari per traduïr les paraules polisèmiques 
(Weaver 1955; Bar-Hillel 1960). 

• Information Retrieval: és necessari per el·liminar occurrències de paraules 
que apareixen amb un sentit incorrecte (Salton 1968). 

• Parsing: per restringir el nombre d’analisis possibles (Alshawi 1994). 
 
 
CONCLUSIONS 
 
D’una banda, en aquest treball hem presentat dos recursos lingüístics per al tractament 
de la llengua catalana. Degut al vòlum de dades que tracten, podem concloure que estem 
davant de dues eines molt importants de cara al tractament automàtic de text d’amplia 
covertura. O sigui, tenim dos recursos molt útils per poder desenvolupar aplicacions no 
restringides a cap domini.  
 



D’altra banda, podem dir que com a resultat del desenvolupament d’aquestes eines, s’ha 
fet un profund estudi de la morfologia catalana i un primer estudi de la semàntica 
catalana. 
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