
BCBL ikerketa zentroa

Hamasei herrialdetako ikerlariak burmuinetan aztarrika dabiltza Donostiako BCBL ikerketa
zentroan. Hizkuntzaz nola jabetzen garen, nola prozesatzen eta ekoizten dugun jakin nahi

dute. 700 bat boluntario dituzte elektroentzefalogramak eta erresonantziak egiteko.
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Hizkuntzaren barrunbeak
garunean bilaka
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EUSKO JAURLARITZA, Ikerbasque,
Gipuzkoako Foru Aldundia, EHU
eta Innobasque bazkide dituen iker-
keta zentroak Basque Center on
Cognition, Brain and Language du
izena, alegia, Hizkuntzaren Neuro-
zientzia Kognitiboko Ikerketa Zen-
troa. Ez da erraza zentro hori zerta-
rako den esplikatzea, nahiz eta Pawel
Kuszelewski Kanpo Harremanetara-
ko arduradunak azalpenak ondo txu-
kun eman. Atzekoz aurrera egingo
dugu ariketa, lehenbizi ikerketa zen-
troan burmuineko probetan parte
hartu duen kazetari honek bere espe-

rientzia kontatuko du eta gero Kus-
zelewskiren azalpenekin osatuko
dugu BCBLri buruzko erradiografia.

Nire garuna ulertu ote dute?
700 akuri –Kuszelewskik parte har-
tzaile hitza erabili du– dauzka Manuel
Carreiras zuzendari duen Donostiako
zentroak. Bi eraikin ditu BCBLk, bata
Miramonen eta bestea EHUko cam-
pus ondoan, Korta eraikinean. Bur-
muineko probak egiteko parte har-
tzaileen zerrendan izena emanda
nagoenez, telefonoz deitu didate bi
egunez Korta eraikinera joateko. 

Pare bat neskek bata zuria jantzi
didate eta esertzeko eskatu. Ilea-
paindegian bezala egongo naizela
esan dit batek. Segundo laurdenean
ileapaindegian baino kamerinoan
nagoela imajinatu dut, bi beharrean
lau neska dauzkat nire buruan tik
eta tik. Ez didate ilean metxarik
egingo, telazko txanoa jarriko dida-
te. Txanoak zuloak ditu eta zulo
horietan gel-a ematen hasi zaizkit,
belarri zuloak garbitzeko bastoitxo
luzetxoak hartuta. Lau neskok hel-
buru garbia dute: nire garuneko
bulkadak jasotzeko adina sentsibili-

Parte hartzailea etzanda dago eta langileak pantailan ikusiko du hizkuntza ariketekin haren garunak izango duen mugimendua.
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tate lortu behar dute nire larruaza-
lean. Ordenadore pantailan begira-
tzen dute, hor baitago nire burua
litzatekeenaren marrazkia, bulkadak
jasotzeko guneen mapa modukoa.
Gelari esker lortutako sentsibilitate
mailaren arabera kolorez aldatzen
dira guneok, beharrezkoa den neu-
rria lortu arte. Belarri atzeak eta
begi inguruak ere gelez zipriztindu
dizkidate. Ez dute lepotik beherako
edo betazalen mugimenduengatik
sortutako bulkadak burmuinarene-
kin nahasterik nahi. Pantailako
gunetxo denak berde jarri dira,
horrek esan nahi du garunaren bul-
kadak egoki harrapatzeko moduan
dela makina.

Betazalak ahalik eta gutxien itxi
behar ditut. Lasai egoteko esan
didate, baina lehenengo ariketa has-
tear nagoela tentsio punttua etorri
zait.

Euskaraz idatzitako esaldiak
agertu zaizkit bata bestearen atze-
tik, azkar demonio. Onargarriak
diren ala ez erantzun behar dut.

Kristoren txokolatea egin zait
buruan! “Goizean ardiok arkumeak
zaindu ditugu txabolan”, edo antze-
ko zerbait. Esaldi hori ondo dago
ala ez? Gramatika begiratu behar
dut ala zentzua, ala biak? Ardiek ez
dute hitz egiten, beraz, esaldi hori
okerra al da? Beste adibide bat, nire
gurutzea izan den mota honetako
esaldia: “Normalean irakasleok
haurrei eskolak ematen dizkiete
neguan”. Esaldia gaizki al dago
“irakasleok” horrekin? “irakasleak”
behar luke aditz horrekin? Baina
aurrez irakasle horiei buruz hitz
egin bada gero ezin da erabili “ira-
kasleok” “irakasle horiek” esateko
intentzioz?

Joana Acha ikerlariak
esku artean daukan
proiektua azaldu digu eta
BCBL moduko ikerketa
zentro batek zer egiten
duen ulertzeko adibide
ederra izan da.

Hilabete gutxiko haurre-
kin eta 6-7 urtekoekin ari-
tzen da Acha lanean. Gal-
dera asko dauzka eta
erantzun bila dabil. Umeek
nola barneratzen dituzte
hizkuntzaren soinuak? Nola
lotzen dituzte soinuak esa-
nahiekin? Noiz egiten dute
hori guztia? Haur elebidunekin ari da; euskara eta gazte-
lania barneratzeko orduan, haurrek desberdin jokatzen
duten ala ez aztertzen du, besteak beste. Haurrentzako
laboratorio txikia daukate prestatuta Miramongo egoi-
tzan eta irudi eta soinuen bidez umeen erreakzioak neur-
tzen dituzte. Txikienek hizkuntza nola entzun eta produ-
zitzen duten ikertzeaz gain, 6-7 urteko haurrek
irakurtzeko zein estrategia erabiltzen dituzten jakin nahi
dute ikerlariek. Nola irakurtzen du “mendizale” hitza
umeak? Hitza eta morfemak banatuta, alegia, “mendi”
eta “zale” bereizita ala “mendizale”? Euskaraz eta gazte-
laniaz estrategia bera erabiltzen al du irakurtzeko? Nola

irakurtzen du euskara lehen
hizkuntza duenak, eta nola
euskara bigarren hizkuntza
duenak? Euskara bezala hiz-
kuntza aglutinatiboak (infor-
mazio asko hitzaren bukae-
ran dago) diren beste
hizkuntza batzuk ikertu dira
eta ikusi dute haurrak arre-
ta gehiago jartzen duela
hitzaren bukaerako zatian.
Euskara lehen hizkuntza
duenak hori egiten duela
suposatuko bagenu, nola

ikasten du euskara, gisa
aglutinatzailea ez den gazte-

lania lehen hizkuntza duenak? Joana Achak gaur egun-
go egoera zehatz batean jarri gaitu: “Ameriketatik siste-
ma globala erabiliz irakurtzeko metodoa dator, hau da,
hitz osoak ikusi eta irudiekin lotzen ditu haurrak. Ez dakit
sistema horrek euskararekin funtzionatuko lukeen, hain
dira hitz luzeak euskaraz. “Mendi” hitza ikasiko dute
metodo horren bidez, baina euskaraz “mendi” gutxitan
agertzen da, “mendizale”, “menditik” eta horrelakoak
ugariago. Beraz, agian, hizkuntza bat edo beste ikasteko
irakurmen sistema bat edo beste erabili beharko genu-
ke, beti ere efizienteak izan nahi badugu, eta haur zein
helduek dituzten arazoak konpondu nahi baditugu”. 

Nola irakurtzen dugu?

BCBL oinarrizko ikerketa
zentroa da, ez du

patenterik egiten edo
saltzeko produkturik
prestatzen. Ezagutza

sortzen dute  

Umeentzako laboratorioan hilabetetako haurrek hartzen
dute parte.


