
2010 8 12 osteguna GARA  18

Zientzia zientzia@gara.net

Maider EIZMENDI | DONOSTIA

Arlo eta ikasketa desberdineta-
ko jendea batu da mintzairaren
funtzionamendua aztertzea hel-
buru duen zentro berritzailean.
Ikerketa lerro desberdinak di-
tuzte eta, besteak beste, min-
tzaira arazoak, dementzia duten
pertsonen hitz egiteko gaitasu-
naren galera edota elebitasuna
ari dira ikertzen egun. 

Euskal Herria mintzaira azter-
tzeko eremu pribilegiatua dela
dio, oso desberdinak diren bi
hizkuntza mintzatzen direlako.
«Beste leku batean egin ezin
daitezkeen galderak egiteko au-
kera ematen digu», ohartarazi
du.

Egoitza berriak ekainean zabal-
du zituen ateak, baina bere lana
aurretik hasia zen. Noiz sortu
zen proiektua?
Ofizialki egoitza ekainean inau-
guratu zen, baina urtarrilaz ge-
roztik ari ginen bertan lanean.
Basque Center on Cognition
Brain and Language zentroa, ha-
la ere, 2008ko abenduan sortu
zen. 2009. urtea egoitza eraiki-
tzen, ekipamendua erosten eta
negoziatzen eta lehen ikertzaile-
ak, tekniko eta zerbitzu langile-
ak aukeratzen eman genuen.

Zein da zentroaren ikerketa
helburua?
Helburu nagusia oraintxe ber-
tan egiten ari garen hori, hau
da, mintzairaren bidez ideiak
igorri eta hartzea nola gauza-
tzen den ulertzea da. Jakin nahi
dugu nolakoak diren prozesu
horiek, nola funtzionatzen duen
makinak igorleak ideia batzue-
tatik abiatu eta soinuak sortze-
ko; eta hartzailearen kasuan,
nola soinu batzuen bidez sor-
tzen dituen ideia zehatzak. Oro-
korrean hiru eremu nagusi az-
tertzen ditugula esan daiteke:
mintzaira nola geureganatzen
dugun, nola ulertzen dugun eta
nola sortzen dugun.

Bide horretan,  haurrekin
egingo dugu lan, baina baita
pertsona elebakar eta elebidu-
nekin ere, ulertu nahi baitugu
zein modutan jarduten duen
makinak hizkuntza bat duenean
edota bi dituenean, esaterako.
Neurodegenerazioa duten per-
tsonengan ere arreta jarriko du-
gu, prozesu hori ulertze aldera.
Azken batean, ikerketa gaia,
mintzairak zein modutan fun-
tzionatzen duen aztertzea da,
eta horretarako biztanle mota
desberdinekin egingo dugu lan.

Mintzairaz ari zara behin eta
berriz, nola definituko zenuke?
Mintzaira pertsona egiten gai-
tuena da, gaitasun kognitibo
“humanoena” da. Beste anima-
liek entzuten dute, hautematen
dute, oinez ibiltzen dira... baina

guk bakarrik hitz egiten dugu.
Bereiztu egin behar dira hitz
egitea eta komunikatzea, sarri
nahasten diren kontzeptuak
baitira. Mintzaira ez da soilik
komunikazio sistema bat, erre-
presentazio sistema ere bada;
izan ere, mintzairarik ez bage-
nu, seguruenik errealitatearen
irudikapena bestelakoa izango
litzateke. Animalien lengoaiaz
ere hitz egin da, baina beste mo-
ta batekoa da. Esaterako, erleen
lengoaia itxia da, ahalmena du-
te polena dagoen tokiari buruz-
ko informazioa emateko, baina
ez gozoa den edo ez igortzeko.
Tximinoekin egindako ikerkete-
tan frogatu da hiztegi oparoa
osatzeko gai direla, baina ez dira

gai, esate baterako, esaldi erre-
kurtsiboak ulertzeko.

Mintzaira, genetika eta kultu-
ra. Jada gaindituta dagoen ezta-
baida da.
Bai. Egun jende guztia dago
ados mintzairak osagai genetiko
handia duela. Horrek ez du esan
nahi, ordea, kulturak zeresanik
ez duela. Armiarmek alboan la-
guntzen dieten amonak izanda
ere, eurekin dakarte armiarma
sareak egiteko gaitasuna. Modu
berean gure pakete genetikoan
dator mintzaira ulertu eta pro-
duzitzeko gaitasuna.

Mintzaira ez da, beraz, idazte-
ko edota irakurtzeko gaitasuna-
ren parekoa. Horretarako behar

beharrezkoa da ikastea, baina
mintzaira geureganatzeko nahi-
koa da komunitate linguistiko
batean txertatuta egotea.

Eztabaida hau gaindituta ere,
zer ikertu asko duzue, ezta ho-
rrela?
Asko. Ezagutzen ditugunak bai-
no ezezagun ditugun kontuak
ugariagoak dira. Asko aurreratu
da ikerketa mailan eta, besteak
beste, mintzaira nola geuregana-
tzen dugun ezagutzen joan gara.
Nolabait guri alderantzizko in-
geniaritza deitzen dena egitea
egokitzen zaigu. Antzeko adibi-
de bat jartzearren, autoak dituen
arazoen bidez autoaren funtzio-
namendua ulertzearen parekoa

da egiten dugun lana. Hitz egite-
ko arazoetatik abiatuta, erreak-
zio denboretan erreparatuta,
mintzairaren funtzionamendua
ulertzea da helburua.

Non jarria dago egun arreta
ikerketa alor honetan?
Egun, eztabaida gaietako bat
mintzairaz jabetzeko modua da.
Aztertzen ari da ea berezia den
mekanismoa den edota orokorra
den. Hau da, ikertzen ari da ea
behin hizkuntza bat ikasita, me-
kanismo hori zapuzten den eta
horregatik ez ote dugun lortzen
bigarren hizkuntza lehenengoa-
ren moduan ikastea.

Era berean, hizkuntza bat
ikasteko adinak zeresana ote

«Mintzairaren gainean
ikertzeko eta jakiteko
asko dago oraindik»
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