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Grans tecnològiques, demanda i
igualtat lingüística, claus per al català
La situació actual de la llengua és força desfavorable en un àmbits essencial com
són les tecnologies del llenguatge | La relació amb les grans empreses
tecnològiques sempre és un punt de controvèrsia, però cal estar-hi amatent
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Quins són els punts forts i febles del català en l'àmbit digital?
Històricament, el català ha tingut una llarga trajectòria de superació de reptes complexos, com per
exemple es va viure durant l'aparició d'Internet, el desplegament de la web (i la web 2.0), els
dispositius mòbils o les xarxes socials, on el català s'ha pogut anar consolidant durant tot aquest
temps i tenir una certa rellevància. Actualment, quan s'està produint el desplegament de
l'anomenada quarta revolució industrial impulsada per la Intel·ligència Artificial (IA) i les
tecnologies del llenguatge, moltes llengües -minoritàries o no- s'enfronten a un nou repte
(https://www.pensem.cat/noticia/222/catala-mes-20-llengues-europees-enfront-extincio-digital) .
Per identificar el que considerem fortaleses del català en el món digital cal destacar l'impuls que
des de l'any 2000 en endavant s'ha donat a tot l'àmbit d'Internet i el món web en general. El català
té actualment una presència notable a Internet, tot i ser una llengua mitjana en l'àmbit
europeu. Aquest impuls passat ha de ser una referència per a la nova revolució tecnològica que està
actualment en desplegament. A més a més, tots aquests continguts generats en català ens
permeten disposar d'una àmplia base de textos, documents, àudios i imatges amb les quals
treballar per generar corpus per l'entrenament i millorar algoritmes i motors de llenguatge natural,
reconeixement automàtic de la veu, generació de veu, traducció automàtica, etc.
En la nova fase de la transformació digital que s'ha iniciat, la IA serà el motor que la impulsarà i on
les tecnologies del llenguatge hi tindran una importància cabdal. Sorgeix aquí el punt de major
debilitat del català, com també el d'altres llengües molt més parlades, a causa de l'ús dominant
de la llengua anglesa.
Analitzem com a cas il·lustratiu el motor de GPT-3, el revolucionari model de llenguatge presentat
a principis de 2020 i que fa ús de l'aprenentatge profund per produir textos que simulen
reaccions humanes. Si estudiem el document que detalla el model GPT-3 veiem que va ser preentrenat amb un gran conjunts de dades que inclouen el popular conjunt de dades Common Crawl
(https://commoncrawl.org/) , format per un gran volum de petabytes de dades recollides des de
2008. Aquest data set representa al voltant del 60% de la mescla total de l'entrenament de GPT3, que també inclou d'altres conjunts de dades com WebText2, Books1, Books2, etc.
Segons la informació de GitHub de Common Crawl, aquesta és la distribució dels idiomes
(https://commoncrawl.github.io/cc-crawl-statistics/plots/languages) en els documents del conjunt
de dades:
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(https://commoncrawl.github.io/cc-crawl-statistics/plots/languages)
L'anglès és hegemònic a l'eina essencial utilitzada per pre-entrenar el nou sistema d'intel·ligència artificial
GPT-3, Common Crawl.

L'anglès és clarament la llengua dominant en el corpus, ja que representa més del 44% del total
de documents, mentre que la segona llengua més representada és el rus, a gran distancia amb
menys d'un 7% del total. Algunes de les 10 llengües més parlades en termes de parlants nadius
estan clarament infrarepresentades. L'espanyol, per exemple, segona llengua amb 460 milions
de parlants nadius (més que els parlants nadius d'anglès), només representa el 4% del total de
documents. La posició del català també és molt residual, només representa 0,22 % de les
entrades (posició 32a.).
A la següent estadística s'hi pot visualitzar el nombre total de caràcters per idioma en el conjunt de
dades d'entrenament GPT-3:
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(https://github.com/openai/gpt3/blob/master/dataset_statistics/languages_by_character_count.csv)
Nombre total de caràcters per idioma en el conjunt de dades d'entrenament GPT-3.

Si ens fixem en una altra eina molt utilitzada en soluciones de llenguatge natural, Google
Bidirectional Encoder Represntations and Transformers (més conegut com a BERT
(https://ai.googleblog.com/2018/11/open-sourcing-bert-state-of-art-pre.html) ), en la seva plana
de GitHub informen que dóna suport als 100 idiomes principals que hi ha representants en els sets
de dades de Wikipedia. Fent una avaluació detallada del sistema, només s'ha fet un refinament
real en els 15 idiomes. Tot i que BERT tècnicament admet més idiomes, el menor nivell de
precisió i la manca de proves adequades limita l'aplicabilitat d'aquesta tecnologia.
En resum, mentre que la gran quantitat de dades d'entrenament fa que els models lingüístics com
el GPT-3 o BERT siguin bons en diversos idiomes, tot i estar optimitzats per a l'anglès i/o utilitzen
un petit percentatge de documents no anglesos, les llengües minoritàries (fins i tot moltes de
les no minoritàries) continuen estant en gran desavantatge.
Atès l'èxit en el desenvolupament gràcies a les entitats públiques, privades i de programari lliure
per la promoció i posicionament del català a Internet, i tot i que la situació actual de les tecnologies
del llenguatge envers el català no és la desitjada, creiem que disposem d'una base prou sòlida
sobre la qual treballar un estratègia d'innovació, investigació i d'inversió que hauria de portarnos a disposar d'eines, models, i finalment de solucions, en les quals el català tingui les mateixes
oportunitats que altres idiomes més parlats.
Com a conclusió final podem pensar que la situació actual del català és força desfavorable en un
dels àmbits principals pel desplegament de la IA, sobretot a causa de la situació dominant de
l'anglès. Tot i això, hem vist que en un passat no molt llunyà -on també van aparèixer reptes
tecnològics importants que podien semblar també complexos d'assolir- diferents grups,
associacions, entitats públiques i també privades van obtenir recursos i dur a terme accions per
fer del català una llengua viva, d'utilitat i amb futur. Això precisament és el que ens cal agafar com
a referència i projectar cap al futur: nous models per treballar de forma adequada i efectiva dins
de l'àmbit de les tecnologies del llenguatge, que ja hem identificat com el motor que impulsarà el
nou paradigma guiat per la IA, que voldrem que parli i entengui la nostra llengua.
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Quines accions s'haurien de promoure perquè fos una llengua disponible a tots els serveis
digitals?
En la fase de transformació digital actual, els serveis digitals aniran millorant proporcionant una
experiència d'usuari cada cop més simple, més propera i en general més natural. Això ha de
permetre la reducció de les barreres 'digitals' que fins ara alguns d'aquests serveis podien aixecar,
com són la configuració de múltiples dispositius, la complexitat cada cop més gran en l'ús del
mòbil, etc.
Part d'aquesta simplificació serà causada per la forma d'accedir, consumir i d'interactuar amb els
serveis digitals, la qual farà ús de forma intensiva de serveis basats en tecnologies del llenguatge
com l'ASR (Reconeixement automàtic de la parla), TTS (text a veu), NLP (Processament de
llenguatge natural) i NLG (generació de llenguatge natural). Aquestes tecnologies es combinaran
per generar l'aspecte d'un humà digital. L'empresa Soul Machines
(https://www.soulmachines.com/) , per exemple, ja ofereix serveis de disseny i creació de
persones digitals a mida de les necessitats dels clients.

Una internauta interacciona amb una assistent digital. Foto: Soul Machines

La disponibilitat de l'ús del català en aquestes tecnologies requerirà d'un pla d'accions que
caldrà definir, planificar, i executar en diferents àmbits i actors, si és possible en paral·lel, buscant
sinergies i col·laboracions creuades. Dins d'aquestes accions hi identifiquem de forma prioritària:

1) Foment de la relació amb grans empreses tecnològiques, sobretot amb les més
implantades a Catalunya
La relació amb grans empreses tecnològiques sempre és un punt de molta controvèrsia. Tot i que
esperar que la seva estratègia permeti disposar de serveis per a relacionar-nos en català no
hauria de ser l'opció principal, sí que cal seguir atents als seus moviments, i no deixar de reclamar,
tant des de les institucions públiques com privades, un tracte per a la llengua catalana recordem que és parlada i compresa per més de 10 milions d'habitats-, el mateix tracte que
tenen d'altres llengües també minoritàries. Per posar alguns exemples: Google ha implementat
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idiosincràsies regionals específiques en diferents regions d'Europa (com a Suïssa per
l'alemany o el francès), o com Apple ha incorporat a Siri els idiomes finès, hebreu, danès o
noruec, tots ells amb menys parlants que el català. Després hi ha els casos dels diferents
altaveus intel·ligents, que actualment no tenen planificat el futur suport del català.
Tot i així, aquestes grans companyies sí que proporcionen d'altres serveis de més baix nivell que
ens poden permetre construir un marc de solucions tecnològiques per a la implementació de
solucions d'assistents en català. A part del conegut i molt utilitzat Google Translate, d'altres
companyies com Microsoft ja ofereixen serveis avançat de qualitat en català, com per exemple la
solució d'ASR i TTS a la seva plataforma cloud Azure. Aquests serveis estan disponibles tant pel
servei de STT amb detecció automàtica de català com el serveis de TTS on hi ha disponibles fins a
tres veus neurals en català.

(http://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/speech-service/language-support)
Microsoft contempla tres veus neurals en català.

2) Potenciar el desenvolupament de les tecnologies del llenguatge
La disponibilitat de serveis de llenguatge natural en un idioma com el català pot arribar a ser
crític per al seu futur, amb el risc de ser substituïts cada vegada més en els serveis en línia pels
quals s'utilitzen de forma més general i, per tant, optimitzats en les noves solucions
d'aprenentatge automàtic.
Per això, acadèmies de la llengua com la RAE, el govern d'Espanya o d'altres institucions com la
Generalitat de Catalunya o el govern basc estan llançant iniciatives específiques per a abordar
aquest problema:
Plan de Impulso de las Tecnologies del Lenguaje
(https://plantl.mineco.gob.es/Paginas/index.aspx) . Aquest Pla té per objectiu fomentar l'impuls
de les tecnologies del llenguatge, traducció automàtica i sistemes conversacionals tant per la
llengua espanyola como totes les cooficials.
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artificial) per a "aprovechar la inteligencia artificial para crear herramientas que fomenten el uso
correcto del español en los seres humanos". En el projecte hi ha la participació de Telefónica així
com empreses tecnològiques com Google, Amazon, Microsoft, Twitter i Facebook.
Al País Basc, el Basque Center for Language Technology (http://www.hitz.eus) és l'entitat dins de
l'àmbit de les institucions públiques i de les universitats que treballa en proporcionar solucions i
actius per poder disposar de la llengua eusquera en l'àmbit digital.
A nivell de Catalunya, són diverses les iniciatives que s'han creat durant l'últim any i mig per
impulsar les tecnologies del llenguatge:

Catalonia.ai (https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/catalonia-ai) . És un marc que agrupa les
actuacions de suport a l'evolució de la IA a Catalunya. Està coordinat pel Departament de Polítiques
Administració Pública del Govern de la Generalitat de Catalunya. Té l'objectiu de construir un
ecosistema d'intel·ligència artificial on cooperaran la comunitat científica i acadèmica, les
empreses del sector, i els ciutadans per arribar a desenvolupar una indústria rellevant que situï
Catalunya i Barcelona entre els motors d'IA del continent i del món.
Projecte Aina (https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/201210_PROJECTE_AINA) .
És un projecte del departament de Polítiques Digitals per la creació de recursos digitals i lingüístics
necessaris per facilitar el desenvolupament d'aplicacions basades en la intel·ligència artificial i
les tecnologies de la llengua, com ara els assistents de veu, els traductors automàtics o els agents
conversacionals en català.
CIDAI (https://cidai.eu/es/) . Segueix el model de Digitals Innovation Hubs definit per la Comissió
Europea i es configura como un centre en xarxa al servei de las empreses i també Instituciones.
Es una peça important dins de la pròpia estratègia definida en el marc de Catalonia.ai.

3) Generació de demanda de productes i serveis digitals en català
Totes les accions identificades fins aquí no agafaran el nivell d'inèrcia necessari per iniciar un
cercle virtuós -que realimenti tota aquesta la inversió en productes digitals en català i faci el model
sostenible- si no es genera una demanada al mercat. En l'entorn multilingüista on el predomini
de l'anglès és tan important, aquesta demanada haurà de ser impulsada per accions de diferent
índole:

Incrementar l'oferta i potenciar l'augment de productes i serveis digitals en català.
Afavorir el consum i l'ús de productes i serveis digitals en català.
Promocionar els productes i serveis digitals que incorporen la llengua catalana amb models d'èxit.
Impulsar el català en les interfícies de veu i la intel·ligència artificial de mercat així com construir i
desplegar un ventall d'assistents desenvolupats per les mateixes organitzacions tan públiques
com privades.
Com ja hem comentat, impulsar de forma urgent el desenvolupament de les tecnologies
lingüístiques basades en el català.

Com a conclusió final, volem contraposar l'impacte sociocultural en el cas de no treballar en les
accions que segons el nostre criteri caldria per promocionar el català. És clar veure la tendència i
l'impacte que els nous serveis digitals, la seva difusió, la simplificació en el seu ús que vindrà de la
mà de les tecnologies del llenguatge que hem anomenat.

«La situació d'inferioritat actual del català es pot veure
accentuada per l'entorn multilingüe, impactant en les
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diferents generacions que identificaran el català com
una llengua residual, no útil per interactuar en el món
digital»

La situació d'inferioritat actual del català es pot veure accentuada per l'entorn multilingüe en el qual
convivim, impactant en les diferents generacions que ja són natius digitals i que identificaran el
català com una llengua residual, no útil per interactuar en el món digital.
Una llengua avança i es desenvolupa a mesura que es fa servir i és important tenir en compte
que la tecnologia només sigui accessible quan les seves eines estan disponibles en el seu
idioma. En un nivell bàsic, la falta de tecnologia de correcció ortogràfica afecta a qui parla i escriu
idiomes menys comuns. Aquesta disparitat augmenta en la cadena tecnològica. Això significa que a
mesura que les tecnologies del llenguatge continuïn desenvolupant-se sense incorporar el
català, serà més difícil incorporar-los en el futur, posant en perill la seva evolució.
[noticiadiariambautor]93/222[/noticiadiariambautor]
Com encaixa la promoció del català en el context d'un mercat global dominat per llengües
majoritàries?
La globalització i el gran domini que tenen en l'àmbit de les tecnologies de la informació les llengües
més parlades -i l'anglès com a gran llengua dominant- no ha fer-se servir com una justificació per
a desatendre la gran herència lingüística, cultural i social que tenim en tota la regió de parla
catalana, de més de 10 milions de parlants. Tot al contrari, hauria de ser el que ens motivi a
engegar les accions i el plans necessaris per disposar de les eines que requerim. Durant gran
part de la història de la llengua catalana han sorgit reptes que han pogut ésser superats,
arribant a la situació actual.
Estem vivint l'era digital, una etapa de transformació on, en qualsevol moment i en qualsevol
lloc, per mitjà de tot tipus de dispositius, tenim accés a serveis digitals: web, xarxes socials, vídeo,
etc. La interacció amb aquests dispositius és cada vegada més transparent: mentre que les
primeres aplicacions comercials eren comandades únicament per teclat, avui en dia, gràcies als
avenços de les tecnologies de la llengua, podem usar la nostra pròpia veu de forma quasi natural.
Però si volem poder fer ús del català requerirem de solucions basades en tecnologies de la
llengua (reconeixement de veu, síntesi de veu, traductors, etc.) i recursos lingüístics apropiats
(corpus orals i textuals, etc.), el desenvolupament dels quals haurà d'anar lligat a importants
recursos per tal de generar la tecnologia necessària.
Podem posar com a exemple una història potser no molt coneguda. La Xina es va enfrontar a un
enorme problema als anys 80, quan es va adonar que els seus més de 70.000 caràcters no
cabien en un teclat. Si no haguessin resolt aquest problema amb el 'mètode Wubi'
(https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab/articles/wubi-effect) , seguiria sent la Xina una
superpotència tecnològica 40 anys després? Què passarà d'aquí a 40 anys amb les llengües que no
rebin suficient suport de les tecnologies del llenguatge?

https://www.pensem.cat/noticia/229/grans-tecnologiques-demanda-igualtat-linguistica-claus-al-catala
Pagina 8 de 12

Mètode Wubi per distribuir els 70.000 caràcters xinesos en un teclat estàndard. Foto: Wikipedia

Analitzarem ara l'encaix de la promoció del català basant-nos en els tres àmbits geo-polítics dins dels
quals està inclòs:
Àmbit dels territoris de parla catalana. La generació de demanada i dinamització en la àrea de parla
catalana (Catalunya, País Valencià i les Illes) considerants també les diferents variants lingüístiques.
La promoció de l'ús de la llengua ha d'anar dirigit a:

Increment de l'oferta i potenciar l'augment de productes i serveis digitals en català.
Afavorir el consum i l'ús de productes i serveis digitals en català.
Promocionar els productes i serveis digitals que incorporen la llengua catalana amb models d'èxit.
Impulsar el català en les interfícies de veu i la intel·ligència artificial de mercat, així com construir i
desplegar un ventall d'assistents desenvolupats per les mateixes organitzacions tant públiques
com privades.
Com ja hem comentat, impulsar de forma urgent el desenvolupament de les tecnologies
lingüístiques basades en el català.

Àmbit estatal. Tant des de les institucions publiques del govern d'Espanya com de les empreses
privades voldran proporcionar i disposar de solucions compatibles amb el català per tal d'oferir
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serveis de qualitat més propers als ciutadans. Serà molt important tot allò que s'ha comentant
anteriorment sobre la generació de demanda per part dels ciutadans i clients també en aquest
àmbit. Dins del govern d'Espanya destaca el Plan de Impulso de las Tecnologies del Lenguaje
(https://plantl.mineco.gob.es/Paginas/index.aspx) . Aquest pla té per objectiu fomentar l'impuls
de les tecnologies del llenguatge, traducció automàtica i sistemes conversacionals tant per la
llengua espanyola como totes les cooficials.

La dinamització de l'àmbit privat també ha de ser un objectiu prioritari. Si posem com a
exemple els quatre principals bancs de l'estat, tots ells disposen d'accés web en català i
l'ofereixen altres serveis com els caixers automàtics. De forma natural en el moment que sigui
possible tècnicament i econòmica oferir serveis mitjançant l'ús del català, per text o veu, aquests
estaran disponibles. D'altres gran empreses del sector de la moda o serveis de telecomunicació
també ofereix els serveis en múltiples idiomes en canals com la web o atenció telefònica, per tant
també estan interessants en aquests serveis.

Àmbit de la Unió Europea. La UE forma un conjunt de ciutadans de més de 500 milions de
persones que comparteixen unes 80 llengües diferents. El multilingüisme a Europa és un fet
diferencial clau per enfortir la integració entre totes les regions. La Unió Europea va adonar-se de la
importància de les tecnologies de la llengua com a motor de la unitat europea i ha anat finançant
diferents projectes en aquest àmbit. Un dels més rellevants aprovats és Language equality in the
digital age (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0332_EN.html) , que
planteja la coordinació a gran escala per a la recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de les
tecnologies del llenguatge, així com assegurar un lideratge en AI (dominat principalment pels EUA
i la Xina).

La idea de la igualtat lingüística digital (ILE) és proporcionar un escenari on totes les llengües
tenen el suport tecnològic i el context necessaris per seguir existint i prosperar com a llengües vives
en l'era digital. D'aquest projecte inicial neix el projecte ELE (https://european-languageequality.eu/about/) (European Language Equality). El projecte té l'objectiu de definir l'estratègia
de recerca, innovació i aplicació per aconseguir la plena igualtat lingüística digital a Europa d'aquí
a 2030.
Un dels primers objectius del projecte és generar uns indicadors o mètriques sobre la igualtat
lingüista. Aquestes mesures hauran de reflectir la preparació digital d'una llengua i la seva
contribució a l'estat del multilingüisme facilitat per la tecnologia. La mètrica DLEhttps://european(
language-equality.eu/wp-content/uploads/2021/05/ELE_Deliverable_D1_1.pdf) (PDF) es calcula
per a cada llengua en funció de diversos factors, agrupats en suport tecnològic (factors tecnològics,
per exemple, els recursos, eines i tecnologies lingüístiques disponibles) i una sèrie de factors de
context de la situació (per exemple, socials, econòmics, educatius, industrials).
El projecte d'igualtat lingüística disposen de múltiples fases i varis terminis. En la fase actual
s'estan generant les bases, definicions i mètriques per a després iniciar els estudis de les
diferents llengües minoritàries per poder fer la anàlisis posterior. La participació en l'informe del català
estarà liderat pel Barcelona Supercomputing Center i l'equip que també participa en el projecte
AINA amb el Departament de polítiques digitals de la Generalitat de Catalunya.
Es d'esperar que els 3 àmbits detallats es combinin generant sinergies que permetin accelerar la
innovació tecnològica, la posada en marxa de serveis i un increment de la demanada per part dels
ciutadans i clients de serveis digitals. En el cas que no s'aconsegueixi incloure les llengües
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minoritàries (i no tant minoritàries) pot impactar en què la IA i els sistemes que amb els que aquesta
tecnologia es desenvolupen estaran basats principalment en l'anglès, amb el que tot el que això
pot representar en:

Evolució i reforç de les llengües: una llengua avança i es desenvolupa a mesura que es fa servir, així
com tenir en compte que la tecnologia només es accessible quan les seves eines estan
disponibles en el teu idioma. En un nivell bàsic, per exemple, no disposar de tecnologia de
correcció ortogràfica afecta només a qui parla i escriu els idiomes menys comuns. Aquesta
disparitat augmenta en la cadena tecnològica. Això significa que a la mesura que les tecnologies
del llenguatge (reconeixement de la parla, comprensió del llenguatge, etc.) continuïn
desenvolupant-se sense incorporar el català, serà més difícil incorporar-los en el futur, posant en
perill la seva evolució.

Biaix cultural i normatiu. L'anglès i els idiomes adjacents no són representatius d'altres idiomes del
món, ja que tenen estructures gramaticals úniques que moltes llengües no comparteixen.
D'aquesta forma, el suport a Internet i altres tecnologies a l'anglès, progressivament el
consideren com l'idioma predeterminat. Com que un sistema inicialment agnòstic es construirà de
base en anglès, aprèn les normes i els sistemes d'una llengua específica, amb totes les
implicacions culturals que comporten aquesta limitació. Aquest enfocament només continuarà fentse més evident a mesura que les tecnologies del llenguatge no s'apliquin processos més
intel·ligents que tinguin un enfocament internacional.

Evolució i millora dels algoritmes. Quan apliquem tècniques d'aprenentatge automàtic a només un
grapat de llenguatges, estem programant biaixos implícits als sistemes. Com que l'aprenentatge
automàtic i les tecnologies del llenguatge continuen avançant, encara que només en alguns
idiomes, no només fem més difícil la introducció de nous idiomes, sinó que correm el risc de fer-ho
impossible. Per exemple, la implementació de tokenització de paraules (procés molt utilitzat en
processament de llenguatge natural que divideix cadenes llargues en peces més petites o
tokens) té un rendiment molt baix en alguns idiomes, per exemple, els que presenten una
reduplicació, una característica comuna a moltes llengües internacionals com l'afrikaans, l'irlandès,
el panjabi i l'armeni.

La importància d'incloure les llengües minoritàries està començant a ser una prioritat, tal i com
hem pogut comprovar, però no només per un tema cultural, sinó també per el seu impacte social i
tecnològic.
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