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Aquest treball té per objectiu presentar els criteris generals que s’han seguit per dur a
terme l’anotació de la negació en un corpus de productes de l’espanyol (SFU ReviewSPNEG) a més d’una tipologia per a totes les estructures negatives que s’hi ha identificat.
En aquesta anàlisi ens hem centrat en la negació oracional i sintagmàtica. El corpus
conté 221.874 paraules i està format per 9455 oracions, 3015 (31.9%) de les quals són
negacions.
Paraules clau: negació, abast, tipologia de negació, detecció de polaritat, anotació de
corpus

This work aims to present two main objectives: the first one is a corpus of reviews in
Spanish (SFU ReviewSP-NEG) annotated with negation and its corresponding guidelines,
and the second one is a typology of negation patterns in Spanish. In this analysis we
have focused our attention on clausal and constituent negation. The corpus contains
221.874 words and there are 9455 sentences, with 3015 (31.9%) being negations.
Keywords: negation, scope, typology of negation, polarity detection, corpus
annotation
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1

INTRODUCCIÓ

Cada cop més les noves tecnologies passen a formar part de la vida quotidiana, entre
elles les tecnologies del llenguatge. Unes de les aplicacions més recents d’aquest camp
són la mineria d’opinió i l’anàlisi de sentiments (Wiegand et al., 2010). Una de les
tasques relacionades amb aquestes aplicacions és la detecció de polaritat, que
consiteix en determinar automàticament quan un text és positiu o negatiu. Dins del
marc del processament del llneguatge natural la negació hi ha un gran interès per la
negació perquè pot afectar (modificar o invertir) la polaritat del text i, per tant, s’han
de crear sistemes de detecció de la negació. Per dur a terme aquesta tasca cal
desenvolupar corpus anotats que serviran tant per entrenar aquests sistemes com per
poder-los avaluar i perquè així un sistema d’aprenentatge automàtic pugui inferir
coneixement. Es poden trobar, com veurem més endavant, casos en què una partícula
negativa no nega, casos en què no hi ha partícula però el resultat final és una negació,
casos en què la interpretació semàntica no és positiva o negativa, sinó d’un altre tipus.
Aquest treball té per objectiu presentar els criteris generals que s’han seguit per dur a
terme l’anotació de la negació en un corpus de productes de l’espanyol (SFU ReviewSPNEG) a més d’una tipologia per a totes les estructures negatives que s’hi ha identificat.
Per tal de dur-ho a terme hem adoptat un enfocament bottom-up, hem inferit el
coneixement des de les dades. Hem partit d’un corpus de comentaris en espanyol, SFU
ReviewSP, recopilat per Taboada et al. (2006), on es reflecteixen els usos reals de la
llengua (que correspon a llengua escrita espontània) i l’hem anotat amb negació.
El treball s’estructura de la següent manera: al punt 2 revisem els principals corpus que
s’han anotat amb negació. A la secció 3 presentem els conceptes essencials que hem
tingut en compte per caracteritzar la negació. A l’apartat 4 es detalla la tipologia que
s’ha pogut extreure de l’anàlisi del corpus. Al punt 5 es descriu el sistema d’anotació
que s’ha fet servir i el procés d’anotació que s’ha dut a terme i a la secció 6 es
descriuen els resultats. Finalment acabem amb les conclusions (§7).

7

2

ESTAT DE L’ART

L’interès per la negació és bastant recent i, per aquest motiu, encara no hi ha gaires
estudis ni corpus anotats per aquesta finalitat. Els pocs que hi ha són en anglès i no són
gaire extensos. A més, cada llengua té els seus recursos per reflectir la negació, de
manera que l’anàlisi que s’ha fet per l’anglès només ens pot servir de guia
metodològica per caracteritzar el fenomen en altres llengües.
Els primers corpus anotats amb negació estan formats per documents del camp de la
biologia i la medicina. El primer que es va compilar i anotar és el BioInfer (Pyysala et
al., 2007), format per 1.100 oracions d’abstracts d’articles de medicina.
Un altre corpus de contingut biomèdic que s’ha anotat amb negació (i especulació) és
el BioScope (Vincze et al., 2008). En aquest corpus s’hi ha marcat la partícula negativa i
l’abast de cada estructura de negació. Conté més de 20.000 oracions anotades i està
format per textos clínics (6.383 oracions), abstracts d’articles de biologia (11.871
oracions) i els articles de biologia (2.670 oracions) que formen el corpus Genia Event
(Kim et al., 2008).
Konstantinova i de Sousa (2011) van modificar els criteris que es van seguir per anotar
el corpus BioScope i els van fer servir per anotar (Konstantinova et al., 2012) el corpus
SFU ReviewEN (Taboada et al., 2006), que està format per 400 comentaris de productes
extrets d’una web d’opinió (Epinions.com). Els comentaris estan classificats en 8 grups
(llibres, cotxes, ordinadors, estris de cuina, hotels, pel·lícules, música i telèfons), de
manera que hi ha 50 comentaris de cada temàtica. A més, a cada grup hi ha la meitat
de comentaris positius i l’altra negatius. Aquest corpus està format per 17.263
oracions i un 18% contenen negació.
Dos corpus que també han agafat de base els criteris d’anotació del BioScope (Vincze,
2010), tot i ser més petits, són ConanDoyle-neg (Morante et al., 2011) i Product Review
(Councill et al., 2010). El primer consta de dues obres de Conan Doyle1 i té anotat la
partícula negativa, l’abast i l’event (vg. secció 3). Aquest corpus es va fer servir

1

Les obres són: The Hound of the Baskervilles i The Adventure of Wisteria Lodge.
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d’entrenament i avaluació de la tasca 10 de SemEval-2010, Linking events and their
participants in discourse2 (Ruppenhofer et al., 2010). El corpus conté 4423 oracions i
un 22.49% contenen com a mínim una partícula negativa. A més, està anotat amb
correferència, rols semàntics i arguments implícits. Es pot trobar en format xml
TIGER/SALSA3 (Erk & Padó, 2004).
El segon corpus és Product Review i està format per 268 comentaris de productes
extrets de Google Product Search. Està format per 2.111 oracions, de les quals 675
contenen negació (32%). El seu objectiu és identificar l’abast de la negació dins el marc
de l’anàlisi de sentiments.
Finalment, Blanco i Moldovan (2013) van agafar 3.993 negacions verbals del corpus
PropBank (Palmer et al., 2005) i van anotar-hi l’abast i el focus per representar la seva
semàntica.
En aquest treball, hem anotat amb negació el corpus de l’espanyol SFU ReviewSP
(Taboada et al., 2006), seguint parcialment el sistema ABSA utilitzat a la tasca 12 de
SemEval-2015: Aspect Based Sentiment Analysis4 (Pontiki et al., 2015). El corpus està
format per 400 comentaris de productes en castellà extrets de la pàgina web Ciao.es.
Tots aquests comentaris pertanyen a 8 grups diferents (cotxes, hotels, llibres, mòbils,
música, ordinadors, pel·lícules i rentadores), de manera que hi ha 50 textos de cada
un. A més, la meitat de cada classe són positius i l’altra meitat negatius. El corpus SFU
ReviewSP-NEG5 conté 221.874 paraules i està format per 9455 oracions. A més, el
corpus està etiquetat automàticament a nivell morfològic (amb lema i categoria
gramatical).
Que en tinguem constància, aquest és el primer corpus que s’ha anotat amb negació
per l’espanyol.

2

http://www.coli.uni-saarland.de/projects/semeval2010_FG/

3

Disponible a: http://www.clips.ua.ac.be/BiographTA/corpora.html

4

http://alt.qcri.org/semeval2015/task12/

5

Disponible a: http://sinai.ujaen.es/sfu-review-sp-neg/
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3

CONCEPTES BÀSICS

Com ja hem esmentat a la introducció, l’estudi de la negació és molt important per al
tractament automàtic de la polaritat d’un text, perquè la negació pot canviar la
polaritat d’una expressió.
‹‹Polarity is a discrete category that can take two values: positive and negative. Positive
polarity is used by speakers to put information as a fact in the world, whereas negative
polarity is used to put information as a counterfact, a fact that does not hold in the
world. Negation is a linguistic resource used to express negative polarity.›› (Morante,
Schrauwen & Daelemans, 2011: 350).

Però aquesta aproximació només cobreix part de la realitat, ja que hi ha molts casos en
què la polaritat positiva s’expressa utilitzant la negació, com ara a (1a) o la polaritat
negativa es pot expressar tot i no haver-hi cap partícula negativa (1b).
(1) a. El coche no es feo.
b. En la vida había visto una película tan mala.
Però, com veiem a la següent cita, la negació i la polaritat s’han de tractar com a
conceptes interrelacionats però diferents:
‹‹Negation and negative polarity are interrelated concepts, but it is important to notice
that they are different. Negation has been defined as a grammatical phenomenon used
to state that some event, situation, or state of affairs does not hold, whereas polarity is a
relation between semantic opposites.›› (Morante & Sporleder, 2012).

Per a nosaltres, doncs, la negació és un fenomen lingüístic que inverteix el valor de
veritat de la unitat lingüística a la qual s’aplica (Espinal, 2002). En espanyol pot ser
expressada amb diferents mecanismes lingüístics: una partícula independent (n’hi ha
de diverses categories gramaticals: no, ningún, nunca, nada, etc.), un prefix (incómodo,
anormal, etc.), una frase feta (en toda la vida) o una unitat lèxica intrínsecament
negativa (dudar, carecer, ausencia de, etc.). En aquest treball ens centrem només en la
negació sintagmàtica i oracional i no ens ocupem de la negació lèxica i morfològica.
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A l’hora d’estudiar la negació, és important saber quins elements afecta i quins estan
fora del seu domini d’influència.
A la majoria de gramàtiques descriptives i normatives ((RAE, 2009),

(Bosque &

Demonte, 1999), (Huddleston & Pullum, 2002) i (Payne, 1997)) es defineix l’abast de
la negació com el domini sintàctic que es veu afectat pel constituent que és
morfològicament o semànticament negatiu. A partir d’aquí es diferencien dos tipus de
negació segons el seu abast. Considerem que la negació és oracional quan la partícula
negativa té abast sobre tota l’oració (2a-b) i és de constituent quan la partícula
negativa només afecta una part de l’oració (2c-d).
(2)

a. [El ordenador no funcionaba nada bien.]6
b. [Jamás volveré a alojarme en este hotel.]
c. Siempre me quedo [sin batería.]
d. [Ningún niño] sabe cantar.

En el context de la negació oracional, hi ha diverses propostes pel tractament de
l’abast des del punt de vista de l’anotació.
(3) María no eliminó la copia de seguridad.
Segons Huddleston i Pullum (2002), tota l’oració (3) estaria dins l’abast de la negació,
excepte la pròpia partícula negativa (consideren que la partícula no pot tenir abast
sobre si mateixa). A la RAE (2009) es pren com a abast només allò que segueix (o està
jeràrquicament per sota de) la partícula; és a dir, si el subjecte és preverbal, queda fora
de l’abast. En canvi, si el subjecte és postverbal, queda inclòs dins l’abast. Referit a la
partícula negativa, no es posiciona sobre si s’inclou a l’abast o no. Dels corpus que
s’han descrit a la secció 2, només ConanDoyle-neg inclou el subjecte dins l’abast. El
corpus Bioscope, a més, també inclou la partícula negativa dins l’abast.
Per a l’anotació del corpus SFU ReviewSP-NEG, seguim el mateix criteri que Huddleston
i Pullum, o sigui que el subjecte forma part de l’abast quan tenim una negació
6

Utilitzarem els claudàtors per marcar l’abast; la partícula negativa està en negreta i hem subratllat

l’event.
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oracional. A més, incloem dins l’abast únicament els arguments del verb; els adjunts
sintagmàtics formen part de l’estructura negativa però normalment no queden
afectats directament (4).
(4) a. [La compañía no me dijo nada] hasta que pasaron dos meses.
b. [No voy a comprar más móviles] en esa tienda de Movistar.
En el cas de la negació de constituent, considerem que tot el sintagma forma part de
l’abast (5). D’aquí es pot veure que sempre partim d’unitats sintàctiques completes.
(5) a. [Ningún físico] entiende del todo la mecánica cuántica.
b. Me dio el móvil [sin dejarme escoger el color].
Un concepte molt relacionat amb l’abast és el de focus. S’anomena focus l’element
que queda negat més explícitament i sempre es troba dins de l’abast. Un exemple molt
clar es pot veure a (6)7.
(6) a. [No compramos DOS libros], sino TRES.
b. [No enviaré los documentos EL LUNES], sino EL MARTES.
A (6), doncs, es pot identificar immediatament quin és el focus de la negació, ja que
seguidament apareix un element que fa de contrast (normalment per corregir una
pressuposició de l’interlocutor). Ara bé, en molts casos, aquesta informació semànticopragmàtica no es pot deduir de l’enunciat ni tampoc del context, com es veu a (7) i, per
aquest motiu, no l’hem anotat al nostre corpus.
(7) [No canta canciones modernas] delante de desconocidos.
La frase (7) ens fa adonar que sense context no podem inferir el focus de la negació, ja
que hi ha diverses possibilitats. Es podria estar contrastant “cantar” amb “no cantar” ,
“canciones modernas” i “antiguas” o fins i tot “delante de desconocidos”. Tot depèn
del context o de la intenció del parlant i, desafortunadament, molt sovint no disposem
d’aquesta informació. El corpus de Blanco i Moldovan (2011) sí que el té marcat,
perquè tenen un objectiu molt concret: representar semànticament la negació. Per a
7

Marquem el focus en majúscules.
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finalitats més generals no és gaire recomanable marcar el focus, ja que genera una
manca d’acord entre anotadors bastant alta fet que produeix una anotació inestable i
un sistema d’aprenentatge automàtic no en podria inferir coneixement.
En comptes del focus, doncs, hem optat per marcar el nucli del sintagma o oració que
queda directament afectat, que anomenem event. A (7) l’event és el verb. El sintagma
preposicional introduït per sin tindrà com a event tot el sintagma nominal o l’oració
que fa de complement (8).
(8) a. El móvil venía [sin cable para el ordenador.]
b. Me lo quitó [sin que me diera cuenta.]
Hi ha el cas particular dels pronoms indefinits negatius en posició preverbal (9a), ja que
són ells mateixos partícula negativa, event i abast. Com es pot veure a (9), les dues
frases són equivalents. En aquest exemple, tenim una negació de constituent, ja que
està determinant la quantitat de persones (zero), no està negant el verb i, de fet,
l’acció no es realitza perquè el subjecte té referent buit. A (9b) prendrem “ninguna”
com a partícula negativa, “persona” com a event i tot junt formarà l’abast.
(9) a. [Nadie] vino a la fiesta.
b. [Ninguna persona] vino a la fiesta.
Un altre cas que pot ser interessant de destacar és el dels partitius negatius (10). Hem
seguit el mateix criteri que el comentat per als determinants negatius i, per tant,
considerem que “ninguno” és la partícula negativa i el sintagma preposicional és
l’event.
(10) [Ninguno de ellos] vendrá a la fiesta.
En una oració, per contra, generalment marcarem el verb com a event però en molts
casos haurem de tenir més criteris per delimitar-lo. Es marquen com a unitat dins
l’event diverses construccions possibles: verbs lleugers (o “light”) amb el sintagma que
els acompanya (11), formes verbals complexes8 (12), verbs pronominals o amb
8

Si l’última forma verbal introdueix una oració no finita, no s’inclou dins l’event. Per exemple No [ha

sabut] aprofitar l’ocasió.
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pronoms reflexius, recíprocs i de la passiva reflexa (13), i verbs amb atribut o
complement predicatiu (14).
(11) a. [No tengo tiempo.]
b. [La lavadora no ha dado buen resultado.]
(12) a. [No me ha comprado el libro que quería.]
b. [No tengo que ayudarte.]
c. [Aún no empezaba a llover.]
(13) a. [No se levantó hasta el mediodía.]
b. [No nos dimos la mano.]
c. [El piso no se vendía.]
d. [No se sabía nada del coche.]
(14) a. [El ordenador no era barato.]
b. [No dormí tranquilo con tanto calor.]
Com ja hem dit, el focus és un element problemàtic, poc delimitat i per això s’ha
proposat l’event com a categoria que codifica una informació interessant i que no té
tantes interpretacions possibles, ja que parteix d’un criteri gramatical i no semànticopragmàtic. Per aquest motiu s’ha anotat l’event i no el focus al corpus ConanDoyle-neg
i a SFU ReviewSP-NEG.
Com hem vist, aquests dos conceptes segueixen un ordre jeràrquic: l’event sempre ha
d’estar inclòs a l’abast. Però aquest últim al seu torn també està inclòs a l’estructura
negativa. Si a l’abast incloíem, en general, només l’estructura de subcategorització del
verb, a l’estructura negativa hi inserim també els adjunts i elements perifèrics. En cas
de tenir la negació a una oració subordinada, la partícula subordinant també en forma
part. Si estem tractant una negació de constituent, aleshores sol coincidir l’abast amb
l’estructura negativa (15).
(15) [La garantia no cobreix la reparació] després de dos anys.
14
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TIPOLOGIA DE LA NEGACIÓ

En aquesta secció presentarem la caracterització que hem fet de la negació en castellà
a partir de l’anàlisi del corpus de comentaris SFU ReviewSP-NEG.
El principi fonamental de la tipologia és la simplicitat i claredat de les categories. Ens
interessa que a l’hora d’anotar no hi hagi vacil·lacions entre dues classes, per tant, hem
de fer distincions molt marcades. A més, però, hem agafat de suport teòric les
gramàtiques descriptives i normatives de l’espanyol (Bosque & Demonte, 1999) i (RAE,
2009).
Ens hem basat en criteris sintàctics i semàntics i ho hem dividit en tres grans blocs:
primer de tot les estructures negatives simples (§4.1), seguidament trobem les
negacions complexes (§4.2) i finalment tenim expressions amb partícula negativa però
que no expressen negació (§4.3).
Aquesta tipologia s’ha anat confeccionat mentre s’anotava el corpus, de manera que
podem garantir que totes les estructures que hem trobat hi queden recollides. Això
ens fa pensar que és una classificació sòlida.
Als propers apartats anirem desglossant els diversos grups i les seves característiques.

4.1 Negació simple
Anomenem negació simple l’estructura negativa que està formada per una única
partícula negativa, com veiem a (16). Aquesta partícula pot ser un adverbi (16a-c), un
pronom indefinit (16d), un determinant indefinit (16e) o una preposició (16f). En
general, l’event es troba posposat a la partícula negativa (16a), excepte en casos de
focalitzacions (16b). Si l’ordre fos el canònic inclouríem “estoy cansado” dins l’event,
ara bé, com que no és possible i “ser” no té contingut semàntic, hem considerat
marcar només “cansado”.
(16) a. El móvil apenas funcionaba.
b. Cansado no estoy.
c. Nunca escucharía este tipo de música.
15

d. Nadie vino a ayudarme.
e. Ningún coche me gustó.
f. Me dejaron sin otra opción.
A part de totes aquestes estructures, també considerem negació simple la coordinació
d’oracions negatives, ja que cada una pot analitzar-se individualment.
(17) a. Esta película [ni me gusta] [ni me disgusta].
b. El móvil [ni es bonito] [ni funciona bien].

4.2 Negació complexa
Anomenem negació complexa a l’estructura negativa que usa més d’una partícula per
expressar la negació. Aquestes partícules poden ser contínues (18a-b) o discontínues
(18c-d). A més, la majoria de les vegades la primera expressa negació i l’altra (o altres)
modifiquen (18a-b) o reforcen (18c-d) aquesta negació.
(18) a. Todavía no he comprado el libro.
b. Casi no llega.
c. No le he visto nunca.
d. No le conoce nadie.
Tot seguit explicarem els diversos tipus d’estructures negatives complexes que podem
trobar.
4.2.1 Reforç de la negació
Hi ha molts casos en què s’usen dues partícules negatives per donar més èmfasi a
l’enunciat, és el que anomenem reforç de la negació. El segon element de l’estructura
negativa a l’oració és postverbal i necessita tenir una partícula negativa que el legitimi.
Totes les construccions són equivalents a l’enunciat resultant de posar la segona
partícula en posició preverbal, de manera que s’arriba a una negació simple, com
veiem a (19) i (20).
(19) a. No le he visto nunca.
16

b. Nunca le he visto.
(20) a. No le conoce nadie.
b. Nadie le conoce.
Dins d’aquesta categoria també hi incloem la coordinació de sintagmes amb negació
(no verbals), ja que hi ha més d’una partícula negativa.
(21) a. No es ni muy pesado ni muy ligero.
b. El móvil me llegó sin cargador ni auriculares.
4.2.2 Negació amb modificadors
Aquest tipus de negació es caracteritza per no ser categòrica, absoluta sinó que
presenta una gradació, que es realitza gràcies a un element que acompanya la
partícula negativa. Aquests elements són els modificadors de la negació i poden
potenciar-la (incrementadors (22a-b)) o atenuar-la (decrementadors (22c-e)).
(22) a. No me gusta en absoluto.
b. No es nada bueno.
c. No tuve mucho tiempo.
d. Este móvil no es demasiado caro.
e. Más feo no puede ser.
4.2.3 Comparatives amb negació
Quan una negació es produeix dins una expressió comparativa, el que s’està fent no és
negar l’oració sinó que es relativitza l’element respecte d’un altre. En aquests tipus de
construccions les partícules negatives són sempre discontinues i solen haver-n’hi tres.
(23) a. El Motorola no es tan bueno como el Nokia.
b. Su exterior no me gusta tanto como los de otras marcas.
c. No es tan diferente de la de un turismo.
d. Las diferencias no eran superiores a 10 euros.
17

4.2.4 Frases fetes que expressen negació
A la llengua es troben, també, expressions negatives amb més d’una paraula però que
funcionen com una unitat. En alguns casos, aquestes expressions poden portar (24a-b)
o no (24c-e) una partícula negativa, tot i que la seva interpretació semàntica sí que ho
sigui. Totes aquestes expressions, per nosaltres, formen part del conjunt de partícules
negatives. A més, si les expressions inclouen variables, cada instància diferent es tracta
independentment, és a dir, (24d) i (24e) són expressions diferents.
(24) a. Ni mucho menos
b. Para nada.
c. En absoluto.
d. En la vida.
e. En toda mi vida.

4.3 Estructures negatives que no expressen negació
Analitzant els corpus, hem trobat casos en què la presència d’una partícula negativa no
ens conduïa a interpretar l’oració o el sintagma com a negació, sinó que poden
esdevenir-se altres situacions que detallarem a continuació: pot ser que aquestes
estructures no expressin cap negació, o bé que expressin un contrast entre dues o més
opcions. Dins d’aquest grup fem una distinció entre estructures simples i complexes.
4.3.1 Estructures simples que no expressen negació
Anomenem estructures simples que no expressen negació a totes les construccions
que porten una única partícula negativa però que semànticament no s’interpreten com
a tal (25a); és a dir, el resultat final no és una negació. També hi ha les partícules
negatives dins d’oracions interrogatives (25b) i partícules expletives (25c), és a dir,
marques que no aporten informació de cap tipus i que es podrien elidir.
(25) a. Nada_más9 entrar, me ayudaron con las maletes. (= sólo)
b. Era un grupo muy bueno, ¿no? (= verdad, cierto)

9

Considerem nada_más com una sola unitat lèxica i, per marcar-ho, utilitzem el guionet baix.
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c. No pararé hasta que (no) me lo arreglen.
A més, tenim frases fetes o expressions lexicalitzades que tampoc expressen negació,
com veiem a (26).
(26) a. No hay más que llamarle para que venga. (= sólo)
b. El álbum pasó a la historia sin pena ni gloria. (= de forma desapercibida)
c. Ha sido un visto y no visto. (= muy rápido)
4.3.2 Estructures complexes que no expressen negació
Aquest tipus d’estructura tampoc expressa negació, sinó que expressa un contrast
entre dos elements que es contraposen, ja sigui per introduir una correcció (27a), com
per afegir informació nova (27b). També trobem el cas que el contrast es fa en relació
amb una cota que s’ha fixat (28).
(27) a. No quería un móvil rosa, sino blanco.
b. No_sólo viene con climatizador sino_también con techo panorámico.
(28) a. BMW no suele poner más_que lo que considera necesario.
b. Nada me gusta más_que ver una película cuando llueve.
c. No veo otra salida que pedirle una lavadora nueva.
Les oracions de (28) són més complexes que les anteriors però parafrasejant-les, es pot
deduir quina és la cota fixada. A (29) podem veure la paràfrasi que es pot utilitzar a
cada cas de (28).
(29) a. BMV solo pone lo necesario.
b. Ver una película cuando llueve es lo que más me gusta.
c. La única salida es pedirle una lavadora nueva.
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5

ANOTACIÓ

En aquesta secció volem explicar el procés d’anotació i les etiquetes i atributs que hem
fet servir per marcar al corpus SFU ReviewSP-NEG les estructures negatives que hem
definit a la tipologia.

5.1 Esquema d’anotació i etiquetari
L’esquema d’anotació es pot veure a la Figura 1 i tot seguit explicarem cada etiqueta
segons com apareix a l’esquema.
<review polarity= ‘positive/negative’
<sentence complex=‘yes/no’>
<neg_structure
polarity=‘positive/negative/neutral’
change=‘yes/no’
polarity_modifier=‘increment/reduction’
value=‘neg/contrast/comp/noneg’
<scope>
<negexp discid=‘1n/1c’>
</negexp>
<event>
</event>
</scope>
</neg_structure>
</sentence>
</review>
Figura 1. Esquema general d’anotació. Extret de Martí
et al. (2016).

Usem l’etiqueta <review polarity> per caracteritzar la polaritat general del comentari,
si és positiu o negatiu. Aquest valor ja l’havia definit Taboada et al. (2006) quan van
recopilar el corpus SFU ReviewSP. Seguidament tenim l’etiqueta <sentence complex>,
que marca si dins d’una oració hi ha una (30a) o més d’una estructura negativa (30b),
per això pot prendre els valors no o yes, respectivament. Si no hi ha cap negació, no
s’aplica l’atribut complex.
(30) a.<sentence

complex=”no”>

Ahora

llevo

2

meses

<neg_structure

polarity=”neutral” change=”yes” value=”neg”> sin mirar el depósito
</neg_structure> y estará por la mitad calculo yo. </sentence>
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b. <sentence complex=”yes”> comprendo <neg_structure>1 que Jon no aprecie
mucho “7800_Fahrenheit” </neg_structure>1, <neg_structure>2 ya que ese
disco no quedó como debía ser </neg_structure>2. </sentence>
La següent etiqueta, <neg_structure>, és la que defineix l’estructura negativa
pròpiament. Sempre coincideix amb un constituent sintàctic, ja sigui una oració o un
sintagma. Aquesta etiqueta té associats quatre atributs: polarity, change,
polarity_modifier i value. L’atribut polarity es refereix a la polaritat de l’estructura
negativa. Si és positiva (31a), s’usa el valor positive, si és negativa (31b), el negative i si
és neutra (31c), el valor neutral.
(31) a. El ordenador no está mal. <neg_structure polarity=”positive”>
b. No me atrevo a viajar de vacaciones con él. <neg_structure
polarity=”negative”>
c. No pasaron tres meses más. <neg_structure polarity=”neutral”>
Després d’haver definit el primer atribut, n’hi ha dos més que són incompatibles l’un
amb l’altre: change i polarity_modifier. Quan la partícula negativa pot afectar la
polaritat o el significat de l’estructura, s’aplica l’atribut change. Si canvia s’usa el valor
yes (32a) i no si no queda afectada (32b). Si, per contra, tenim un cas de reforç (vg.
§4.2.1) o modificació (vg. §4.2.2), apliquem l’etiqueta polarity_modifier amb valor
increment si es potencia la negació (32c) o reduction si s’atenua (32d).
(32) a. No me lo habría comprado automático. <neg_structure change=”yes”>
b. Por no decir una burrada. <neg_structure change=”no”>
c. No estoy nada satisfecho. <neg_structure polarity_modifier=”increment”>
d. No sale muy caro. <neg_structure polarity_modifier=”reduction”>
Finalment, amb el valor de l’atribut value separem les estructures en negatives (neg:
33a), comparatives (comp: 33b), de contrast (contrast: 33c) i no negatives (noneg: 33d)
segons la seva interpretació semàntica.
(33) a. La habitación no tiene nada destacable. <neg_structure value=”neg”>
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b. Tampoco me entusiasmó tanto como a otras personas. <neg_structure
value=”comp”>
c. No es una novela, sino un extensísimo tratado de historia. <neg_structure
value=”contrast”>
d. No veas si estaba escondido, el dichoso hotel. <neg_structure
value=”noneg”>
Dins de <neg_structure> hi tenim l’etiqueta <scope>, que delimita l’abast de la negació
(34). Dins de l’abast, hem de trobar-hi la partícula negativa, que etiquetem com
<negexp> (35a). Si l’estructura està formada per més d’una partícula negativa (vg. §4.2
i §4.3.2) afegirem l’atribut discid (discontinuïtat) a l’etiqueta; la primera partícula serà
el nucli de la negació i tindrà valor an (on a és un número natural per coindexar els
elements de la mateixa estructura negativa) i les altres partícules, que poden no ser
dins l’abast, tindran valor ac (35b-c).
(34) <neg_structure> <scope> No da mucho resultado. </scope> </neg_structure>
(35) a. <neg_structure> <scope> La garantia <negexp> no </negexp> lo cubría.
</scope> </neg_structure>
b. <neg_structure> <scope> <negexp discid=”1n”> No </negexp> da <negexp
discid=”1c”> mucho </negexp> resultado. </scope> </neg_structure>
c. <neg_structure> <scope> <negexp discid=”1n”> No </negexp> es cosa del
paralelo <negexp discid=”1c”> ni </negexp> del equilibrado. </scope>
</neg_structure>
Finalment, d’altra etiqueta que s’inclou a <scope> és <event>. Aquesta etiqueta marca
l’event, l’element directament afectat per la negació (36).
(36) a. <neg_structure> <scope> El pedal <negexp> no </negexp> <event> sube bien
</event> </scope> </neg_structure>
b. <neg_structure> <scope> <negexp> sin </negexp> <event> cable para el pc

</event> </scope> </neg_structure>
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Per acabar, a la Figura 2 podem veure com quedaria un exemple anotat amb tots els
paràmetres.

Figura 2. Exemple d’anotació de la frase “No recomiendo leerla sin maquillaje
waterproof.”.

5.2 Procés d’anotació
Per anotar el corpus primer de tot vam definir uns criteris bàsics (guia inicial)
fonamentats amb les referències bibliogràfiques que hem citat a la secció 2. A partir
d’aquí vam començar a anotar el corpus i a recollir casos dubtosos que després
discutíem i resolíem, de manera que anàvem ampliant i modificant la guia d’anotació.
A més, durant el procés es van fer proves d’acord entre anotadors10, per assegurar que
l’anotació era sistemàtica i consistent. Aquest és un punt important, ja que un corpus
no el sol anotar una única persona. Així es va poder veure si els criteris definits a la
guia eren prou clars o deixaven marge de dubte. Tots els casos de dubte també van ser
discutits i resolts.
Al final, doncs, hem obtingut una guia d’anotació definitiva i el corpus totalment
anotat. És gràcies a tota aquesta feina que hem pogut extreure la tipologia que s’ha
descrit a l’apartat 4.

10

Hem anotat el corpus dues persones que tenim coneixements de lingüística.
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6

RESULTATS

En aquesta secció presentem les dades quantitatives generals del corpus SFU ReviewSPNEG.
El corpus SFU ReviewSP-NEG està format per 9455 oracions, 3015 (31.89%) de les quals
contenen almenys una negació. Del total de 3015 oracions anotades, 2140 oracions
(70.98 %) tenen una única estructura negativa (no complexes) i la resta en tenen més
d’una (complexes). El total d’estructures negatives és 4308; d’aquestes, el 91.08%
tenen valor negatiu, un 4.18% són no negatives, un 4.04% són de contrast i la resta
(0.7%) són comparatives (vg. Taula 1). A Taula 1 es presenta la distribució de les
estructures negatives segons la temàtica. Podem veure que en les comparacions la
negació s’usa menys i que la negació de termes és la més comuna. L’àmbit en què
s’han utilitzat més estructures de negació és a pel·lícules, seguit per mòbils i llibres.
De totes les estructures negatives, n’hi ha 629 (14.6%) que presenten una negació amb
discontinuïtat (hi ha més d’una partícula que intervé a la negació).
Temàtica

neg

contrast

comp

noneg

Total

Llibres

431

30

2

21

484

Cotxes

326

12

7

9

354

Mòbils

489

5

1

22

517

Ordinadors

286

13

1

6

306

Hotels

358

8

2

26

394

Pel·lícules

922

47

10

39

1,019

Música

366

15

3

12

396

Rentadores

336

8

2

17

363

Total

3,514

138

28

152

3,832

Taula 1. Distribució dels tipus d’estructures negatives (neg, contrast, comp i noneg) en cada temàtica.
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7

CONCLUSIONS

En aquest treball hem presentat els diferents tipus de negació en espanyol i l’etiquetari
que hem usat per a l’anotació del corpus SFU ReviewSP-NEG, que és el primer corpus de
l’espanyol que s’ha anotat amb aquesta informació.
A partir de totes les construccions que han aparegut, hem desenvolupat una guia
d’anotació amb els criteris pertinents i també hem pogut confeccionar una tipologia
sistemàtica i el màxim de simple possible. Com que el corpus SFU ReviewSP-NEG està
format per comentaris de productes extrets de fòrums, hi ha mostra de registre
informal. Això ens ha permès trobar casos que no quedaven recollits a les gramàtiques
descriptives i normatives.
Ara bé, hem cobert només la negació sintagmàtica i oracional, de manera que, com a
treball futur, es podria fer l’anotació de la negació lèxica i morfològica i així tenir totes
les possibles realitzacions contemplades i estudiades.
El corpus SFU ReviewSP-NEG, a més, es pot fer servir per altres estudis, com hem
indicat al principi, entre els quals podem destacar la detecció de la polaritat, d’opinions
o l’entrenament de sistemes d’aprenentatge automàtic, que siguin capaços de
detectar les estructures negatives sense cap ajuda humana.
Tot aquest treball ens ha permès publicar un article (Martí et al., 2016) dins el marc
del congrés de 2016 de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural
(SEPLN).
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