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El Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos 
Antics i Contemporanis (CIMTAC)

El Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis 
(CIMTAC) és el nom genèric que aplega en realitat un conjunt de corpus 
amb característiques diverses desenvolupats al si de l’Institut Superior 
d’Investigació Cooperativa IVITRA, amb el suport tècnic de l’empresa Kiobus 
Ingenieros. En aquest conjunt predominen corpus que representen diferents 
talls sincrònics de la llengua catalana, de manera que utilitzats en conjunt 
permeten fer estudis diacrònics referits a aquesta llengua.

Aquest corpus és el resultat de la concessió dels Projectes “Gramática 
del catalán antiguo” [FFI2009-13065] (per part del Ministerio de Ciencia 
e Innovación) i “Constitució d’un Corpus Textual per a una Gramàtica del 
Català Antic” [IVITRA-IEC/PT2008-S0406-MARTINES01] (finançat per 
l’Institut d’Estudis Catalans). Amb aquest suport va ser possible el desenvo-
lupament d’un conjunt d’aplicacions que permeteren el processament integral 
de textos per part de l’investigador, les quals van ser dissenyades, per una 
banda, per a conferir autonomia a l’investigador i, per l’altra, per a facilitar 
l’anàlisi d’una llengua romànica (per tant, flexiva) i antiga (amb molta varia-
ció gràfica i morfològica). En aquest context era fonamental crear unes eines 
que, a diferència de la majoria de les que hi ha disponibles en el mercat ―que 
solen ser independents de la llengua i concebudes per a treballar amb l’anglès 
actual― pogueren fer un tractament integral del català antic. Així van nàixer 
Introcorpus, Metatagging, Diccionaris i Metaconcorcor21.

Gràcies a aquest conjunt d’eines, l’investigador té la possibilitat de con-
fegir el seu corpus des del començament, és a dir, des de la introducció dels 
textos en la base de dades (amb l’Introcorpus). En el moment de la incorpora-
ció es produeix un preprocessament automàtic del text, possibilitat per l’acció 
del diccionari seleccionat. El resultat d’aquest preprocessament és un text eti-

1 E. Sánchez, “Lingüística de corpus i clàssics literaris: El repte d’etiquetar la llengua antiga”, 
en: N. De Benedetto, I. Ravasini (eds.), Da Papa Borgia a Borgia Papa. Letteratura, lingua e tra-
duzione a Valencia, Lecce, 2010, pp. 265–282.

ES 22.indb   117 2015-04-29   13:45:12

Estudios Hispánicos 22, 2014
© for this edition by CNS



118     Elena Sánchez-López, Jordi Antolí-Martínez

quetat (en el qual s’han lematitzat i categoritzat de forma automàtica totes les 
formes recollides pel diccionari), la informació afegida del qual es pot visua-
litzar i modificar amb el Metatagging. Aquest programa interactua amb els 
diccionaris a fi de completar-los amb les noves formes presents en els textos. 
Una vegada finalitzat el procés d’incorporació i etiquetatge, el text es troba 
disponible en la base de dades, que és consultable a través de Metaconcor2. 

Metaconcor2 és una eina de recuperació de la informació que, gràcies 
a la informació estructural, de lemes i de categories gramaticals introduïda 
prèviament, permet recuperar dades en forma de llistats i fer cerques avança-
des amb una gran versatilitat. De cara a l’usuari també representa la interfície 
mitjançant la qual fa les consultes al corpus i on determina el conjunt d’obres 
que formaran part del seu subcorpus de treball. Atés el fet que tots els corpus 
que conformen el CIMTAC han estat aplegats i tractats amb els mateixos 
instruments i es consulten a través d’una única interfície, hem decidit dotar-
los d’un nom conjunt: Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics 
i Contemporanis.   

A més d’aquest nom genèric, que inclou tots els textos introduïts, hem 
previst noms i dissenys específics per als corpus concrets que aplega la base 
de dades. A continuació presentarem el conjunt de corpus que, seguint els 
principis bàsics i les bones pràctiques2 de confecció de corpus, hem dissenyat 
i constituït.

1. El Corpus Informatitzat de la Gramàtica del Català Antic 
(CIGCA)

El primer corpus que es constituí fou el Corpus Informatitzat de la 
Gramàtica del Català Antic (CIGCA); és també el que recull els textos més 
antics (materials en català dels s. XIII–XVI). Aquest corpus anà aparellat 
a la redacció de la Gramàtica del Català Antic, dirigida pels profs. Josep 
Martines (IEC) i Manuel Pérez Saldanya (IEC)3 i aconseguí el finançament 
necessari mitjançant la concessió dels projectes “Gramática del Català Antic” 
i “Constitució d’un Corpus per a la Gramàtica del Català Antic”.

Aquest corpus textual informatitzat és representatiu de la llengua cata-
lana des dels primers textos fins al 1600, amb una selecció de textos que no 
sols respon a la voluntat de tenir una mostra suficient dels diferents estadis 
cronològics de la llengua, sinó que atén també la variació diatòpica, dias-
tràtica i diafàsica. D’aquestes obres, una part constitueix el corpus essencial  

2 M. Wynne (ed.), Developing Linguistic Corpora: a Guide to Good Practice, Oxford, 2004.
3 Vegeu J. Martines, M. Pérez Saldanya, “Per a una Gramàtica del català antic: objectius, 

metodologia i un tast”, en: Per una gramática del català antic, Alacant, 2009.
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(80 textos), mentre que la resta conformen un corpus de control, dissenyat 
amb l’objectiu que servisca per a contrastar els resultats obtinguts.

2. El Corpus Informatitzat de la Gramàtica del Català Modern 
(CIGCatMod)

En l’actualitat, al si de l’ISIC-IVITRA i amb finançament de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC) i del Ministeri de Cultura del Govern espanyol 
es prepara un nou corpus textual informatitzat sota la direcció del prof. 
Josep Martines que vol ser representatiu del català de l’edat moderna. El 
CIGCatMod, que des d’una perspectiva cronològica és la continuació del 
CIGCA, respon a les mateixes necessitats investigadores que el corpus de la 
llengua medieval, i en aquest cas haurà de fornir de dades lingüístiques als 
investigadors que redactaran una futura Gramàtica del Català Modern. Fruit 
d’aquesta necessitat, l’any 2013 s’elaborà el llistat inicial d’obres (50 textos 
del període 1601–1833) que constituirà el corpus essencial dels redactors de 
la futura gramàtica4; des de llavors i fins l’any 2016 es treballa en la digitali- 
tzació i etiquetatge dels textos. 

3. El Corpus Documentale Latinum Valencie (CODOLVA)

Paral·lelament a la confecció de les gramàtiques del català antic i modern, 
també des de la Universitat d’Alacant i ara sota la direcció del prof. Juan F. 
Mesa Sanz s’ha mamprès la descripció d’una altra varietat lingüística: la del 
llatí usat a la cancelleria de l’antic Regne de València durant la baixa edat 
mitjana5. L’estudi d’aquest model de llengua comporta la necessitat d’aplegar 
i posar a disposició dels investigadors textos que fins ara han romàs inèdits 
o en edicions disperses. En aquest context s’ha començat a confeccionar el 
Corpus Documentale Latinum Valencie, al si del grup d’investigació homò-
nim de la Universitat d’Alacant, que té com a objectiu recollir, editar i digita-
litzar un total de 4000 documents cancellerescos en llatí del Regne de València 
medieval.

4 Aquest procés de selecció estigué dirigit pel prof. Vicent Martines (UA) i comptà amb la 
col·laboració dels profs. Vicent J. Escartí (Universitat de València), Antoni Ferrando (IEC), Joan 
Miralles (IEC), Joan R. Ramos (Universitat de València), Joan Peytaví (IEC) o Manuel Pérez 
Saldanya (IEC), entre d’altres.

5 Hi participen com a membres, entre d’altres, els profs. A. Biosca (UA), J. Fresnillo (UA) 
o M.C. Puche (UA). Sobre les característiques d’aquest projecte, vegeu J.F. Mesa, Corpus Documentale 
Latinum Valencie, RUA, Universitat d’Alacant, 2004.
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4. Els altres corpus
Finalment, les necessitats lligades a investigacions de menor abast han 

comportat l’elaboració de corpus més limitats que comparteixen el fet d’ésser 
processats i consultats mitjançant les mateixes eines. Podem distingir:

a) El Corpus Informatitzat Complementari del Català Contemporani 
(CICCatCo), centrat en la llengua actual. Destaquem el corpus de les obres 
literàries d’Enric Valor, aplegat i processat per Joan de Déu Martines Llinares 
en el marc de la tesi doctoral que prepara sobre el lèxic d’Enric Valor, sota la 
direcció del prof. Josep Martines6.

b) Corpus Informatitzat Multilingüe del Català (CIMulCat): aquest cor-
pus integra totes aquelles traduccions dels clàssics catalans de l’edat mitja-
na, tant aquelles fetes abans de l’existència de l’Institut, com les emparades 
o promogudes per l’ISIC-IVITRA. Aquest corpus té una aplicació clara en els 
estudis traductològics, lingüístics i literaris dels clàssics medievals i, doncs, 
pot ser un bon complement del CIGCA i del CIGCatMod7. En concret, la 
darrera investigació fonamentada en el CIMulCat que ha explotat aquesta 
metodologia contrastiva amb finalitats traductològiques ha estat l’estudi de 
Paula Perelló Salort, en el qual fa una anàlisi acarada del lèxic clau present 
en l’original de la Tragèdia de Caldesa, del valencià Joan Roís de Corella 
(1435–1497) i en les traduccions que se n’ha fet al francès anglès i castellà8.

En resum, el CIMTAC i les eines associades faciliten la recerca lingüísti-
ca i filològica en general, gràcies a unes característiques especials, com són:

– Que es disposa d’uns diccionaris especialment optimitzats per a la 
llengua catalana, en tots els seus estadis cronològics,  amb un bagatge lèxic 
que va des dels primers textos catalans del s. XII fins als autors contemporanis  
que s’apliquen de forma automàtica als textos i permeten tenir una anotació 
inicial amb una alta fiabilitat.

– Aquesta anotació automàtica es pot completar dins la plataforma 
mitjançant una segona fase de revisió integral dels textos introduïts.

– La plataforma del CIMTAC és a disposició dels investigadors perquè 
puguen constituir corpus específics per a la seua recerca.

– El fet de disposar d’un ampli conjunt de textos (processats informàti-
cament) que són seleccionables per a investigacions concretes augmenta la 
versatilitat del sistema.

6 J.D. Martines, “L’aportació de l’obra literària d’Enric Valor al lèxic català”, Revista 
Internacional d’Humanitats, 31, 2014, en premsa.

7 Sobre aquest aspecte, vegeu V. Martines, “Filología y Traducción al servicio del conoci-
miento de los clásicos de la cultura. Proyecto de Investigación de la Universidad de Filología 
y Traducción al servicio del conocimiento de los clásicos de la cultura europea. Proyecto institucio-
nal de Investigación de la Universidad de Alicante «IVITRA» y proyectos asociados”, Revista de 
lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, Nº 11, Madrid, 2005, pp. 259–288. N’és un exemple 
la tesi doctoral de M. Àngels Fuster Curial e Güelfa multilingüe, RUA, Universitat d’Alacant, 2009.

8 P. Perelló Salort, “La Tragèdia de Caldesa: anàlisi lèxica i contrastiva de l’original i les 
traduccions”, Revista Internacional d’Humanitats, 31, 2014,  en premsa.
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– La constitució dels diversos corpus esmentats abans, complementaris 
entre si, permet estudis en diacronia i contrastius en un període ampli, llen-
gües i registres diferents.

– Aquesta experiència ens serveix per a avaluar els avantatges d’un cor-
pus lematitzat i categoritzat i identificar les necessitats que tenen els investi-
gadors que fan recerca en lingüística ―sincrònica i diacrònica―, però també 
literària i traductològica, en català i en altres llengües, i que no estan cobertes 
per la tecnologia actual. 
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