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Marti Lembach eleberrigileak seme autista du 
eta halaber familia-bizimodu ez horren 
korapilatsua, itxura batean, eleberri honetan 
deskribatzen duenarekin alderatuta. 
Eleberriaren inspirazioa da bere lehenengo 
mailako ezagutza garapenaren arazo orokorren 
inguruan. Liburuak deskribatzen digu, lehengo 
pertsonan, benetako ama kementsu baten 
eskarmentua, semearen autismoak ekartzen 
dituen arazoei aurre egin behar diena, bere 
aurka duen egoera batean, familiari, ekonomiari 
eta administrazioari dagokienez. Protagonistak 
terapeuta ez ohiko  eta konprometitu bat 
topatzen du. Horrek lortuko du semea bere 
ingurunean suspertzen hastea, eta beste 
pertsona batzuekin harremanetan jartzea. 
Terapeuta, gainera, protagonistaren bikotekidea 
izatera helduko da. 
 
Egileak amorrua agertzen die Bruno Bettelheimi 
eta horren teoriei, seme autisten amak 
erruduntzat jotzen dituzten teroriei, eta garai 
hartan bala-bala hedatu ziren teoria haiei. Gaur 
egun horien bertsio eguneraturik ere aurki 
daiteke. Teoria horietan autismoa lotzen zaie 
sindrome genetikoetatik eratorritako edo 
haurdunaldian jasandako gaixotasunekin 
loturiko “hardware” arazoei. Eta baita ernaldian 
hartutako botikei ere (valproico), edo ama 
haurdunaren ohitura okerrei (alkoholaren 
kontsumoa) ere. 
 
Ama errudun sentiarazteko bazegoen beste 
aukera bat: hipotesi batek autismoa  hirukoitz 
birikoarekin lotzen zuen. Hura mailarik gorenera 

heldu zen Lancet –en argitaraturiko 
artikuluarekin, hautsak harrotu baitzituen. Lan 
horren ondorioz, aita-ama askok (Blairtarrak, 
besteak beste, esaten dutenez) uko egin zioten 
seme-alabak txertatzeari. Horregatik, elgorri 
kasuak goraka hasi ziren zenbait herrialdetan. 
Eta ez da ahaztu behar elgorria gaixotasun larri-
larria izan daitekeela, oso ondorio latzak utzi 
ahal dituela nozitzen duten pertsona 
batzuengan eta hilgarria ere izan daitekeela. 
Esan beharra dago, funtsak eta oinarriak horren 
kritikagarri zituen artikulua argitaratu eta gero, 
aldizkariak atzera jo eta esana zuzendu zuela. 
(http://www.thelancet.com/journals/lancet/ 
article/PIIS0140-6736(10)60175-4/fulltext). 
 
Bettelheimen teoriak ere ez zuen oinarririk. 
Azken urteotan haren oker eginak eta 
faltsukeria batzuk ezagutu dira, baina horiek 
garatzea ez du merezi; batez ere, bere heriotzak 
salaketetatik defendatzea eragozten diolako. 
Dena dela, ama “izoztegia edo hozkailua” 
autismoaren sortzailetzat hartzen duen teoria ez 
dago oso urrun beste batzuetatik, eskizofrenia 
ama eskizofrenogenari (Fromm-Reichmann) 
leporatzen diotenak  edo familia-sistemaren 
disfuntzioari errua botatzen diotenak, nahiz eta 
garai batean txalogarriak izan ziren. Teoria 
horiek errudun sentimendua areagotzen dute 
aurrez minduta dauden sendiengan, 
senitartekoren bat gaixotasun larriek jota 
dutelako. 
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