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Curso de verán Corpus textuais: teoría e práctica. Santiago de Compostela, 1-5 de xullo de 2019

Antecedentes e obxectivos

Contidos e estrutura

Ferramentas incorporadas e 
desenvolvidas

Usos e potencialidades



Casos 
prácticos

Curso de verán Corpus textuais: teoría e práctica. Santiago de Compostela, 1-5 de xullo de 2019

Exemplos de 
explotación: 

cambio linguístico

Exemplos de 
explotación: 

variación 
lingüística



Antecedentes
de CORILGA

Recolla dialectal do ILG desde 1971

Material dixitalizado

Transcricións ortográficas e fonéticas

Arquivo do Galego Oral 
(http://ilg.usc.gal/ago/) 

http://ilg.usc.gal/ago/


Materiais

 Textos orais representativos de todas as variedades 
dialectais (maioritariamente falantes NORM)

 Discurso libre, entrevistas semidirixidas

 Narracións, descricións

 Cancións 
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Carencias dos corpora e das compilacións orais
existentes

 Poucas gravacións de contextos urbanos, de xente nova

 Moi pouca conversa

 Poucas gravacións de boa calidade para análise fonética

 Poucos textos publicados ou dispoñibles

 Sen posibilidade de realizar buscas por non estaren agrupados

 Textos transcritos non aliñados

 Transcricións non anotadas (non lematizadas, sen análise morfosintáctica...)



Obxectivos

Dispor dun corpus de gravacións transcritas que permitan estudar a oralidade da lingua
galega contemporánea

Recoller a variación diafásica, diastrática, diacrónica e diatópica

Facilitar a análise do cambio lingüístico en tempo real e en tempo aparente

Favorecer a elaboración de estudos humanísticos interdisciplinares, nomeadamente no 
ámbito lingüístico (análise do discurso, pragmática, morfoloxía, fonética, dialectoloxía 
etc.).

Colaborar coa creación e desenvolvemento de tecnoloxías da fala



Material 
incorporado a 
CORILGA

 Gustav Henningsen (diferentes lugares de Galicia, 1965-
1967: 100 h sen transcribir)

 Francisco Dubert (Santiago de Compostela, 1994-1996: 20 
h de transcrición fonética)

 Xosé Luís Regueira (Vilalba, 1983-1984: 16 h de transcrición 
fonética)

 Arquivo do Galego Oral (anos 1980-2000, +100 h, 
transcritas 7 h)

 Manuel Rico (entrevistas RNE-Galicia, anos 1980)
 Noemi Basanta (conversa, 2014)
 Eduardo Louredo (Leiro, 2014)
 Xabier Iglesias (música e conversa, anos 1990)
 Gravacións propias CORILGA (2012 ata a actualidade)
 ….



Algúns datos 
de CORILGA

 Horas de gravación: 110:10:00 (+40 
prox.)
 Horas transcritas: 57:22:52 (+15 prox.)
 Período: desde os anos 60 ata a 

actualidade
 Variedades estándar e non estándar
 Falantes de distintas xeracións e 

diversos niveis socio-culturais



Tipos de texto

Oralidade informal (28 h / 34 h)
 Conversa
 Entrevista dirixida
 Monólogo
 Lectura
 Literatura oral

Oralidade formal (18 h / 53 h)
 Discurso oral
 Discurso lido
 Lectura literaria
 Texto dramático (teatro)



Tipos de texto

Medios de comunicación (9 h / 18 h)
 Informativo
 Magazin
 Entrevista
 Debate
 Conversa
 Series
 Cinema
 Dobraxe
 Redes sociais (youtubers)



Estrutura

 A) Base de datos (MySQL): información sobre a gravación (tipo de 
texto, tema, data...) e información sociolingüística dos 
informantes (sexo, idade, residencia etc).

 B) Gravación en formato .wav

 C) Arquivo .eaf (Elan Annotation Format) (Brugman & Russel
2004), con diferentes liñas de anotación para cada informante, 
aliñadas co audio









Liñas de 
anotación

 Liñas de lingua e tema
 Anotacións:

• Nivel básico: texto ortográfico
• Normas de transcrición: quendas, 

interrupcións… (adapt. de Payrató, 2003)
• Unidade de transcrición

• Nivel fonético (AFI)
• Nivel léxico (palabras e lemas)
• Nivel morfosintáctico





Exemplo de 
transcrición



Ferramentas
incorporadas

Aliñador 
texto-
audio



Adestramento do 
modelo de 
linguaxe (Piñeiro 
et al. 2018):
ASR Kaldi , SRI 
Language
ModelingToolkit

Primeiro Corpus: 
Oralidade formal

30 arquivos de duración
media de 3:50 minutos

Duración Total de 115 
minutos (aprox. 2 horas)

Segundo Corpus: 
Programas de noticias
(TVG)

10 arquivos de duración
media de 34 minutos

Duración Total de 340 
minutos (5 horas e 40 min.)

Terceiro Corpus: TED 
Talks

10 arquivos de duración
media de 16 minutos

Duración Total de 163 
minutos (2 horas e 43 min.)



Avaliación das 
melloras

Piñeiro et al (2018)

28,50%

17,48%



Posibilidades 
de explotación 
do corpus

Cambio en
tempo real: 

mesmo tramo de 
idade en tempos 

diferentes

Cambio en
tempo aparente: 
dous tramos de 

idade no mesmo
espazo temporal

Seguimento do 
mesmo grupo de 

idade
(lonxitudinal)

Variación: 
rexistro (formal / 

informal), 
medios, oral / 
escrito (lido)…



Debilidades e 
potencialidades

• Contra: fragmentos de fala (limitacións para análise 
do discurso e da conversa)

• Necesidade de gran cantidade de tempo en 
labores de transcrición e corrección (reducida 
significativamente por medio das ferramentas 
desenvolvidas). Dificultades de financiamento.

 Pro: potente ferramenta para o estudo da variación 
sociolingüística na lingua actual, así como do cambio 
nas últimas décadas

 Contribución ao desenvolvemento e mellora das 
tecnoloxías da fala

 Posibilidade de incorporar o español de Galicia 
(proxecto PRESEGAL) e portugués (Corp-Oral)



Funcionamento
 http://ilg.usc.gal/corilga/

 Casos de estudo

http://ilg.usc.gal/corilga/


Páxina de 
administración: 
aliñamento
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Páxina de 
administración: 
recoñecemento
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Páxina de busca: 
selección de 
gravacións e de 
falantes
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Páxina de busca: 
selección de 
arquivos 
resultantes da 
busca anterior
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Páxina de busca: 
selección de 
cadea lingüística 
e outros criterios
(posibilidade de 
buscas 
combinadas)
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Páxina de busca: 
resultados da 
busca (audio e
niveis de
anotación
seleccionados)
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Páxina de busca: 
posibilidade de 
baixar resultados 
en formato excel, 
elan ou praat
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