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L I B U R U T E G I A

Liburu horretan Grandinen gorabeherak konta-
tzen ditu. Grandin autista da, baina dituen bere-
zitasunek ez diote galarazi Coloradoko Uniber-
tsitateko Animalien Zientzien Departamentuan
lan egitea. Grandinekin batera, marrazkigintza-
rako, musikarako, dantzarako edo beste arte-di-
ziplina batzuetarako dohain apartak dituzten
beste autista batzuk ere agertzen dira Antropolo-
go bat Marten liburuan.

Hain zuzen ere, egilearen arabera, autisten % 10
inguruk azaltzen du trebezia nabarmenen bat,
eta kasu horietako batzuk dira Antropologo bat
Marte-ren azken bi kapituluen protagonista.
Gainerako atalak, berriz, bestelako asaldura
neurologikoak dituzten pertsonei buruzkoak
dira. Guztira, liburu interesgarria bezain goza-
garria osatzen dute, giza garunaren funtziona-

mendu arrunta eta ezohikoa zein gure jokabi-
deak ulertzeko aproposa.

Edonola ere, oso bestelako bi liburu gomendatu
dituzte Gautenako profesionalek. Biek ere autis-
tekin lantzeko estrategiak azaltzen dituzte.
Autismo con discapacidad intelectual grave. Guía para
padres y profesionales da bat, eta adimen-urrita-
sun larriak dituzten autistei laguntzeko meto-
doak jasotzen ditu, eremu desberdinetan erabitl-
zeko (eskolan, familian, heldutasunera iristean...)
eta hainbat alderditan, hala nola jokabide-ara-
zoetan, sexualitatean, komunikazioan, trebezia
sozialetan...

Gautenak gomendatutako beste liburua oroko-
rragoa da, espektro autistaren nahasteak dituz-
ten pertsona guztiekin lantzeko moduko arike-
tak proposatzen baititu. Manual del juego para
niños con autismo. Ejercicios, materiales y estrate-
gias du izenburutzat, eta, egileen arabera, libu-
ru praktikoa da. Funtsean, autistek etxekoekin
zein profesionalekin jolasteko ideiak, materia-
lak eta laguntza eskaintzen ditu.•
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Martetik lurrera
“Antropologo bat Marten bezala sentitzen

naiz gehienetan”. Oliver Sacks neuro-
logoaren esanean, irudipen hori du bere buruaz
Temple Grandinek, eta esapide hori erabili zuen
Sacksek bere liburuetako bati izenburua ema-
teko.
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