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Resum
Des de les darreres dècades del segle passat la dialectometria ha suposat un canvi important en l’anàlisi de la
variació lingüística geogràfica. L’aplicació de mètodes estadístics a la descripció i classificació de varietats
dialectals ha implicat un canvi important en aquest camp; les classificacions han deixat de basar-se en el
concepte d’isoglossa per centrar-se en el concepte de distància lingüística. Una de les tècniques més utilitzades
ha estat la de l’agrupament o clustering. Els mètodes de clustering clàssics, però, són deterministes i tenen com
a principal objectiu la classificació de varietats en grups disjunts, la qual cosa no permet tractar adequadament
les varietats de frontera que sovint apareixen entre grups dialectals més o menys compactes.
En aquesta treball presentem els resultats de l’aplicació de tècniques de la lògica difusa (concretament utilitzem
l’algorisme Fuzzy C-Means) a la classificació de les varietats del català a partir de les dades del Corpus oral
dialectal del Català contemporani. Amb l’aplicació d’aquesta metodologia, que assigna a cada varietat un valor
de pertinença determinat a cada clúster o grup dialectal, hem pogut descriure molt més adequadament la situació
d’un grup de varietats del català que amb els mètodes deterministes eren de difícil classificació.
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1. Introducció
Tradicionalment els estudis dialectals, seguint criteris bàsicament qualitatius, han basat la
descripció i la delimitació de varietats geogràfiques en la noció d’isoglossa —línia imaginària
que separa en un mapa dues zones divergents en relació amb un tret lingüístic determinat—.
De vegades una única isoglossa, de vegades un conjunt d’isoglosses coincidents, formant un
feix, són a la base de la majoria de partions dialectals amb què treballem. Posteriorment, es va
començar a tenir en compte els feixos d’isoglosses que dibuixaven conjuntament, d’una forma
més o menys nítida, les fronteres dialectals; en aquesta segona etapa, tot i que continuava
predominant el punt de vista qualitatiu, es començava a valorar l’aspecte quantitatiu, en el
sentit que una frontera dialectal era més important segons el nombre d’isoglosses que
constituïen el feix que la marcava. Finalment, amb la possibilitat de tractar informàticament
les dades lingüístiques, han proliferat els estudis bàsicament quantitatius, que, en principi,
poden facilitar la descripció i la delimitació dels dialectes a partir del tractament estadístic de
les similituds o les diferències lingüístiques detectades en un conjunt ampli de dades.
Sens dubte, la noció d’isoglossa ha tingut, i continua tenint, una importància cabdal en
l’anàlisi i en la descripció de la variació lingüística diatòpica. Des d’una perspectiva que
concep les varietats dialectals com a sistemes lingüístics, però, no és tan clar que aquesta
noció constitueixi un eina adequada per a la delimitació i la classificació dialectals. Si més no,
presenta alguns punts febles que cal tenir en compte. El principal retret que s’ha fet a la noció
d’isoglossa, en tant que criteri bàsic per a la delimitació de varietats dialectals, té a veure amb
l’arbitrarietat que implica. Efectivament, les divisions d’àrees dialectals establertes mitjançant
aquest mètode solen basar-se en un petit nombre de trets lingüístics, que són el resultat d’una
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tria mínima entre el gran conjunt de trets que constitueixen els sistemes lingüístics de les àrees
analitzades. El problema rau en el fet que no disposem d’una jerarquització d’isoglosses prou
fonamentada que justifiqui una determinada tria de característiques lingüístiques a l’hora
d’establir les agrupacions dialectals; com a molt, es pot establir una ordenació de les
isoglosses en funció de la seva rellevància estructural. Per tant aquesta metodologia comporta
ineludiblement una dosi important de subjectivitat per part de l’investigador.
La voluntat d’eludir aquesta arbitrarietat en la selecció dels elements lingüístics, sobre la base
dels quals s’estableix la delimitació dialectal, és una de les raons principals que ha portat els
investigadors a basar la determinació de varietats lingüístiques en el criteri quantitatiu. Les
possibilitats de l'anomenada mineria de dades, que permet treballar amb una gran quantitat de
dades, classificar-les i extreure’n informació pertinent n'és una altra raó de pes. Des d’aquesta
perspectiva, la descripció, la delimitació i la classificació dialectals es duen a terme a partir de
l’aplicació de tractaments estadístics a tot el conjunt de dades que pot fornir una enquesta
dialectal o un determinat corpus; a partir de la quantificació de les similituds o les diferències
entre les varietats estudiades es pot comprovar la distància lingüística que les separa i, per
tant, establir-ne la classificació, una classificació que serà el resultat del tractament sintètic i
global del conjunt de dades lingüístiques.
Els mètodes que segueixen aquestes pautes d’anàlisi de la variació dialectal se solen agrupar
sota el rètol de dialectometria. Aquesta disciplina es caracteritza per l’adopció del concepte de
distància lingüística com a eina bàsica de la descripció de la variació lingüística i de les
classificacions dialectals. El concepte de distància fou manllevat de l’àmbit científic de
l’anàlisi de dades, en el qual s’associa —en general— a la quantificació de les similituds o les
diferències entre individus, poblacions o grups de poblacions.
En dialectometria l'interès se centra a identificar i caracteritzar les varietats dialectals,
interpretar les diferències espacials, i si cap, estudiar l'evolució en el temps. Amb
independència de la mesura de proximitat o distància utilitzada, la classificació de poblacions
per mètodes deterministes (UPGMA, Ward i K-means, entre altres) proporciona particions
dialectals dures i grups disjunts. La simplicitat en l'agrupació de poblacions que s'obté amb
aquests mètodes té com a contrapartida algunes limitacions, sobre tot quan s’analitzen
varietats de frontera. Per superar aquestes limitacions, la lògica difusa ha proporcionat eines
que s’han revelat com a molt interessants en altres àmbits de coneixement, ja que permeten
determinar de manera versemblant la pertinença dels elements analitzats a cadascun dels
grups.
En aquesta comunicació presentem una anàlisi millorada de la distància lingüística de les
varietats del català a partir de l'aplicació de mètodes basats en la lògica difusa, concretament
l’algorisme Fuzzy C-Means (FCM) a les dades del Corpus oral dialectal del Català
contemporani. El nostre objectiu és determinar amb una certa claredat les varietats de frontera
que expliquen el contínuum dialectal català, que se situen en les interfícies dels diferents
grups dialectals d'aquesta llengua i que permeten una visió més aprofundida sobre alguns
aspectes problemàtics d'anteriors classificacions.
2. El Corpus oral dialectal (COD)
El Corpus Oral Dialectal (COD) del català contemporani és una base de dades dialectals
compilada i sistematitzada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat de
Barcelona, que conté informació de les sis principals varietats dialectals del català: alguerès,
balear, central, nord-occidental, rossellonès i valencià, es va constituir a partir d’una sèrie
d’entrevistes dutes a terme a cada cap de comarca (o ciutat equivalent) de l’àmbit lingüístic
català entre els anys 1994 i 1996.
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El corpus consta de materials fonètics i morfològics obtinguts a través d'un qüestionari de 600
ítems i d'un conjunt de textos espontanis. Les dades estan recollides en vuit bases de dades
diferents: morfologia verbal regular, aspectes fonètics, clítics pronominals, articles,
possessius, pronoms personals forts, demostratius i locatius.2
La primera anàlisi dialectomètrica de les dades del COD es va fer amb mètodes deterministes;
més concretament, es van utilitzar els algorismes UPGMA i WARD, i l’MCOD, mètode que
es caracteritza per aplicar una anàlisi lingüística a les dades abans del tractament quantitatiu i
per la utilització de l’índex de similitud següent:
(1)

D'una primera aproximació al dendrograma obtingut a partir del COD, que podem veure a la
Figura 1 de l’annex, es desprèn que en l’àmbit de la llengua catalana hi ha quatre àrees
dialectals força definides i una varietat que manté una distància considerable de tota la resta,
la varietat de l'Alguer. Pel que fa als quatre grups, hi ha un primer bloc format per les varietats
balears (mallorquí, menorquí i eivissenc), un segon bloc que comprèn el català central i el
septentrional, un tercer grup que comprèn la majoria de varietats valencianes, i, finalment, un
quart i últim conjunt dialectal molt complex en què s'integren el català nord-occidental, les
varietats de la franja d'Aragó i la majoria de les varietats de Castelló.
Les característiques d’aquest quatre grups principals són les següents:
a) Les varietats de les illes Balears i Pitiüses forma un clúster ben definit i amb una clara
estructura interna: d'una banda, les varietats de l'illa de Mallorca s'agrupen entre elles, de
l'altra, el mateix ocorre en els casos d'Eivissa i Formentera i de Ciutadella i Maó.
b) Les varietats del català central constitueixen un clúster especialment homogeni. De fet, tan
sols la parla de Solsona se situa a una certa distància de la resta, possiblement a causa del seu
caràcter de varietat de transició entre els subdialectes central i nord-occidental. Quant a les
varietats tradicionalment adscrites a l'anomenat català septentrional de transició es dilueixen,
en el present dendrograma, en el clúster homogeni del català central.
c) Les parles de les actuals províncies de València i Alacant (i també la varietat de Borriana)
conformen, un clúster que presenta, al seu torn, una subdivisió en dos grups: un majoritari,
que engloba les varietats del valencià central i meridional3, i un altre format només per quatre
localitats, representatives de l'anomenat valencià apitxat.
d) En l’àmbit corresponent a les anomenades varietats occidentals podríem considerar que hi
ha dos blocs, en primer lloc, emergeix molt clarament el clúster que engloba les varietats
nord-occidentals nuclears. Al costat d'aquest grup hi tenim d'una banda el grup format pel
tortosí estricte (Amposta, Tortosa i Vinaròs), el grup de les varietats de la Franja aragonesa, i,
finalment, les varietats del nord de Castelló; aquest tres grups poden ser tractats com un bloc
dialectal amb moltes característiques comunes, que aquí anomenarem Tortosí-Franja-N.
Castelló (TFC). Les varietats d'aquest bloc, sovint anomenades varietats de transició entre el
català i el valencià, sembla que s'uneixin amb més claredat al clúster de varietats nordoccidentals que no pas a la resta de varietats valencianes, tot i que també hi tenen molts trets
2

Hi ha una edició en CD-Rom de les dades del COD a Viaplana et alii
http://www.ub.edu/lincat/.
3
En el sentit de Clua (2000).

(2007); vegeu també

221

en comú. En realitat, la filiació d'aquestes parles sovint ha estat objecte de discussió perquè,
depenent de la isoglossa utilitzada (1a persona del present d'indicatiu cante / canto; 3a
persona del mateix temps cante / canta; 2a persona de l’imperfet de subjuntiu cantares /
cantesses ...), s'havien vinculat més a les varietats nord-occidentals o a les varietats
valencianes. Es tracta, doncs, d'un conjunt dialectal de difícil classificació des de l’òptica
determinista, la filiació del qual intentarem clarificar a continuació mitjançant mètodes de la
lògica difusa.
3. Anàlisi dialectomètrica del COD amb mètodes fuzzy
Estudis prospectius han posat de relleu que les classificacions deterministes, com la que
havíem aplicat a les dades del COD, són excessivament rígides en la classificació de
poblacions que es troben a la frontera dels grups dialectals i poc robustes quan s'hi afegeix un
determinat nivell de nova informació per tal de comprovar la consistència i adequació de la
classificació obtinguda.
En les classificacions dialectals sovint es dóna el cas que determinades varietats són properes
a dos clústers o grups dialectals, de tal manera que és difícil situar-les en un o en un altre
grup; això es deu al fet que aquestes varietats presenten característiques pertanyents a grups
dialectals diferents i com a conseqüència no són fàcilment classificable. Com hem apuntat,
aquest és clarament el cas de les varietats del nord de Castelló.
Per superar aquestes limitacions, s'ha proposat la utilització de tècniques difuses pròpies de la
mineria de dades com l'algorisme Fuzzy C-means (FCM). El que fa aquest algorisme és
assignar a cada varietat dialectal un grau de pertinença a cada grup dialectal d'acord amb les
seves característiques lingüístiques; per tant una determinada varietat pot pertànyer a més d'un
grup. A diferència de les classificacions deterministes que treballen amb una partició dura, i
donen com a resultat grups disjunts, l’FCM realitza una partició suau del conjunt de varietats
dialectals, en la qual les varietats poden pertànyer en algun grau als diferents clústers
resultants. És la representació més fidel a la realitat del que són les varietats de frontera.
Mentre que els mètodes deterministes s'orienten a la classificació de les poblacions (o
varietats) en grups dialectals disjunts, els mètodes fuzzy se centren fonamentalment en la
probabilitat de pertinença a cada grup. Aquesta informació complementària (probabilística)
permet identificar i caracteritzar millor les poblacions que ocupen les fronteres entre les àrees
dialectals i en conseqüència, representar la realitat lingüística amb més versemblança.
En contrastar els resultats de les anàlisis deterministes clàssiques, dutes a terme amb les dades
del COD (Clua et alii 2013), amb els resultats de noves anàlisis, ara, amb mètodes fuzzy, el
resultats no poden ser més aclaridors. En la classificació determinista, les poblacions de
Cervera i de Fraga pertanyen clarament i sense distincions al Grup dialectal del català Nordoccidental. Per contra, en la classificació fuzzy, Cervera continua sent una població que
pertany únicament a aquest grup (vegeu els clústers de la Figura 1 de l'annex), però els
resultats de Fraga són molt diferents (la probabilitat de pertinença al grup Nord-occidental és
del 0,65%, la probabilitat de pertinença al grup TFC és 0,35%, i la probabilitat de pertinença
als altres grups és 0. La major flexibilitat de la metodologia fuzzy ha permès caracteritzar
molt més detalladament Fraga, una població de la Franja aragonesa, que presenta divergències
considerables amb el conjunt de varietats clarament nord-occidentals. En la classificació
fuzzy, Fraga apareix clarament com una població fronterera entre els grups Nord-occidental i
TFC. D'acord amb les dades de la Taula 1, podríem fer una anàlisi semblant de poblacions
com Benavarri, Pont de Suert, Tamarit de Llitera, Gandesa, Tortosa, Albocàsser, Morella,
l'Alcora, Castelló de la Plana i Vinaròs. que presenten percentatges diversos de pertinença al
grup TFC i als grups Nord-occidental i/o Valencià.
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Fuzzines level: 1,3

Nord-occidental Tortosí-Franja-N. Castelló Valencià

Amposta

0,07

0,92

0,01

Benavarri

0,67

0,21

0,08

1

0

0

El Pont de S.

0,48

0,51

0,01

Fraga

0,65

0,35

0

Gandesa

0,03

0,97

0

Tamarit de LL.

0,08

0,91

0

Tortosa

0,05

0,94

0,01

Vall-de-roures

0,01

0,99

0

Albocàsser

0,01

0,98

0,01

Castelló de la P.

0,02

0,92

0,06

L'Alcora

0,01

0,96

0,03

Morella

0,02

0,95

0,03

Vinaròs

0,09

0,73

0,18

Cervera

Taula 1. Percentatge de pertinença al diferents grups dialectals

Finalment, l'aplicació de l'algorisme Fuzzy C-Means ens ha permès també obtenir la distància
lingüística entre grups dialectals, la qual cosa, com es pot veure a la Taula 2 ens permet
copsar clarament que la distància lingüística entre el grup format per les varietats del Tortosí,
les de la Franja aragonesa i les del nord de Castelló són més properes al Nord-occidental que
a qualsevol altre grup dialectal.

Nord-occidental Balear TFC

Valencià Alguerès Central

Nord-occidental 0
Balear

20,221

0

TFC

7,45

22,027 0

Valencià

14,077

24,44

Alguerès

29,791

31,782 31,568 31,361

0

Central

12,345

13,069 17,257 22,355

32,652

10,707 0

0

Taula 2. Distància lingüística entre grups dialectals
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4. Conclusions
Amb l’aplicació a l’anàlisi de la variació dialectal d’una de les tasques típiques de la mineria
de dades, el clustering d'un conjunt de varietats lingüístiques, s’ha millorat abastament les
classificacions dialectals. Amb tot, els algorismes més utilitzats fins ara per realitzar
clustering, en ser deterministes (com per exemple, el C-Means) produeixen particions
disjuntes, dures, del conjunt de varietats analitzades, la qual cosa presenta problemes quan es
tracta d’analitzar varietat de frontera o contínuums lingüístics.
En canvi, la utilització de l’algorisme Fuzzy C-Means, amb el qual una varietat pot pertànyer
parcialment a més d'un clúster, ens ha permès a més de calcular els prototips del clúster,
calcular les funcions de pertinença de les varietats a cada grup dialectal. L’FCM produeix una
partició suau restringida del conjunt de dades i per això és útil en situacions en les quals les
varietats dialectals posseeixen característiques de diferents grups. Com hem vist, aquest és el
cas de les varietats del Tortosí, de la Franja aragonesa i sobretot de les varietats del nord de
Castelló. La filiació d’aquestes varietats sovint ha estat objecte de controvèrsia perquè
depenent de si es tenia en compte les característiques més similars a les varietats nordoccidentals o les que les apropen més a la resta de varietats valencianes, se situaven en un o
altre àmbit dialectal.
Amb l’FCM hem pogut determinar també les distàncies lingüístiques entre el grups dialectals
i comprovar que el grup format per les varietats tortosines, de la Franja aragonesa i del Nord
de Castelló són a una distància més petita de les varietats nord-occidentals que de la resta de
varietats valencianes.
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L’Alguer
Ciutadella
Maó
Eivissa
Formentera
Felanitx
Palma
Manacor
Pollença
Sóller
Banyoles
Barcelona
Manresa
Sabadell
Terrassa
Granollers
Igualada
Figueres
Girona
La Bisbal d’Empordà
Vic
Vilanova i la Geltrú
Berga
Valls
Sta. Coloma de F.
Montblanc
Tarragona
Mataró
St. Feliu de Llobregat
Ripoll
Puigcerdà
Olot
El Vendrell
Reus
Vilafranca del P.
Solsona
Perpinyà
Prada
Sallagosa
Ceret
Amposta
Tortosa
Vinaròs
Andorra la Vella
La Seu d’Urgell
Cervera
Lleida
Mollerussa
Les Borges Blanques
Tàrrega
Balaguer
Falset
Móra d’Ebre
Tremp
Fraga
El Pont de Suert

Sort
Tamarit de Llitera
Gandesa
Vall-de-roures
Albocàsser
L’Alcora
Morella
Castelló de la Plana
Benavarri
Alacant
Elx
Gandia
Ontinyent
Xàtiva
Alcoi
Borriana
Cocentaina
Dénia
La Vila Joiosa
Sueca
Novelda
Guardamar
Alzira
Sagunt
Llíria
València

Figura 1. Classificació de les varietats catalanes a partir del COD (adaptat de Clua 2010: 161)
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