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ASAFES Elkartea

LAIDA URCELAY: 
Heziketa Bereziko 
Irakaslea HUHEZI 
Unibertsitatean 
(Eskoriatza) eta Gizarte 
Hezkuntzako 
Diplomatua 
Bartzelonako 
Unibertsitatean (UB). 
Argibide Eguneko 
Zentroan (ASAFES) lan 
egiteko du hezitzaile 
modura.

OIHANA ORMAETXEA: 
Psikologian Lizentziatua 
EHUn (Donostia) eta 
Psikologia kliniko eta 
Osasuneko Masterra 
Bartzelonako ISEP 
zentroan. Psikologo 
modura lan egiten du 
Argibide Eguneko 
Zentroan (ASAFES).

Zer da ASAFES? Nola sortzen da? Zertan datza bere lana?

ASAFES (Gaixotasun Mentala dutenen eta haien Senideen Arabako 
Elkartea) irabazi asmorik gabeko elkartea da eta 1998az geroztik herri-
onurako elkartetzat deklaratua. 1976an sortu zen gaixotasun mentala 
zuten pertsonen senitartekoen eta osasun mentaleko profesionalen 
ekimenez 

Elkartearen printzipio aktiboa hartako kide diren pertsonek osatzen dute 
(gaixotasun mentala dutenak, senitartekoak, boluntarioak eta 
profesionalak), beren indarrak batzen dituztenak gure kolektiboaren 
ongizatea eta bizi-kalitatea lortu asmoz. 

ASAFES elkartearen MISIOA gaixotasun mentala dutenen eta haien 
senideen BIZI-PROIEKTU OSOKO ETA INDIBIDUALIZATUA bideragarri 
bilakatzea da. 

Zer da eskizofrenia?

Eskizofrenia buru-nahasmendu larria da, psikotikoa, garuneko zenbait 
funtziotan eragiten duena, besteak beste, pentsamenduan, pertzepzioan, 
emozioetan eta, ondorioz, baita portaeran ere.

Zenbatekoa da halako nahasmenduen prebalentzia? Gizon eta 
emakumeen artean modu berean agertzen da?

Herritarren % 1ak pairatzen du gutxi gorabehera, edozein izanik ere 
horien sexua, arraza eta gizarte-klasea. Hala, estatistikoki ez dago sexuen 
arteko alde nabarmenik, nahiz eta sintomak gizonengan lehenago 
agertzen diren emakumeengan baino.

Zein da kausa?

Ez dago eskizofrenia sorrarazten duen faktore zehatz bat. Aitzitik, hainbat 
faktoreren uztardurak baldintzatzen du pertsonak gaixotasuna neurri 
handi edo txikiagoan garatzea.

Eskizofrenia pairatzeko joera dakarten faktoreak, alde batetik, genetikoak 
eta, beste alde batetik, inguruneak eragindakoak dira, batak bestea 
indartuz; bestela esanda, pertsona batek genetikoki eskizofrenia garatzeko 
joera izan dezake, baina ingurunearen faktoreek eragingo dute joera 
hori gaixotasun bilakatzea eta denboran irautea.
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Hauek dira gaixotasuna agertu eta garatzearekin lotzen diren faktore 
nagusiak:

ñJoera genetikoa: Gurasoek edo gertuko senideek (osaba-izebak, 
lehengusu-lehengusinak, aitona-amonak, etab.) gaixotasuna izatea 
seme-alaben artean gaixotasuna errepikatzeko aukera areagotzen 
duen faktorea da.

ñ Nahasmenduak haurdunaldian edo erditzean: anoxia (umekiak oxigeno-
falta izatea haurdunaldian edo erditzean), infekzio birikoak, 
traumatismoak, etab.

ñ Nahasmenduak garunaren funtzionamenduan: atal honetan erabakigarria 
da substantzia toxikoen kontsumo ohikoa eta giro estresagarri batean 
izatea. Bereziki erabakigarriak dira garuneko neuronen arteko 
komunikazioan eragiten duten bi substantzia, hots, dopamina eta 
serotonina.

Badira nahasmendua sorraraz dezaketen faktoreak?

Droga-kontsumoa edota giro estresagarri batean egotea dira, nagusiki, 
nahasmendua agertzea eragin dezaketen faktoreak, aurrez joera 
genetikoa egonik.

Zer-nolako sintomak izaten dira eta nolako bilakaera du gaixotasunak?

Sintomak aldatu egiten dira pertsona batetik bestera eta positiboak 
(pertsonari “gaineratuak”) eta negatiboak (pertsonak “galduak”) izaten 
dira. Positiboen artean haluzinazioak, eldarnioak edota pentsamendu 
desegituratua izan daitezke, eta negatiboen artean interesik eza, uzkurtasun 
soziala, depresioa, apatia edota erantzun emozionalik eza.

Eskizofrenia nerabezaroan edo helduaroaren hastapenean ager daiteke 
eta paziente gehienen bilakaera klinikoan jazoera psikotiko akutuak eta 
fase egonkorragoak txandakatu ohi dira. 

Zenbaitetan, fase ezberdinak bereiz daitezke nahasmenduan zehar. Oro 
har, fase horiek elkarren artean uztartzen dira eta ez da muga argi eta 
zehatzik izaten batetik bestera.  

ñ Aitzin fasea: pertsonaren bizitzako fase hori gaixotasuna azaleratu 
aurretik ematen da. Krisi baten aurretik ematen da. Horrenbestez, badira 
zenbait sintoma, lagungarri direnak etor daitekeena hautemateko: 
tentsioa eta urduritasuna, goserik eza edo jatordu nahasiak, arreta 
mantentzeko zailtasuna, lo egiteko zailtasuna, gauzekin gozatzeko 
gaitasun urria, etab.

ñ Fase akutua (edo krisia). Fase honetan pazienteek sintoma psikotiko 
larriak izaten dituzte, esate baterako, eldarnio edota haluzinazioak, eta 
pentsamendu arras desegituratua; eta, oro har, pertsona horiek ez dira 
gai beren burua egoki zaintzeko. Sarritan, sintoma negatiboak indartu 
egiten dira. Fase honetan senideak kezkatu egiten dira eta medikuaren 
laguntza eskatu ohi da. 

ñ Fase egonkorra (edo egoera mantentzekoa). Litekeena da sintomak 
desagertzea edo nahikoa egonkor mantentzea eta, irauten badute, 
normalean ez dute fase akutuan izaten duten larritasuna. Paziente 
batzuengan sintomarik ez agertzea gerta daiteke; beste paziente batzuek 
sintoma ez psikotikoak izan ditzakete, esate baterako, tentsioa, herstura, 
depresioa edo insomnioa.

Zer-nolako esku-hartzeak burutzen dira pertsona bati nahasmenduaren 
diagnosia egiten zaionean?  Eta senideekin? Badago diziplina anitzeko 
esku-hartzerik?

Esku-hartzeak diziplina anitzekoa izan behar du, arlo soziala, osasun arloa, 
psikologikoa eta familiarena jorratuz.
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Pertsona bati eskizofreniaren diagnosia egiten zaionean, erreferentziazko 
bere psikiatrak ezarriko du jarraitu beharreko tratamendu farmakologikoa, 
nagusiki, sendagai antipsikotikoetan oinarrituko dena. Tratamendu 
horrekin batera, ezinbestekoa da eragindako pertsonarekin lan 
psikologikoa burutzea, bere gaixotasunaren kontzientzia gara dezan, 
izan ere, hori funtsezkoa da tratamendua behar bezala betetzeko eta 
bere burua zaintzera bideratutako azturak hartzeko. Gainera, halako 
diagnosi batek afektiboki izan ditzakeen ondorioak behar bezala 
kudeatzeko estrategiak ikas ditzake kontzientzia horrekin.

Oro har, eragindako pertsonak gizarte-langilearen laguntza ere izango 
du, pazientea gaixotasun mentala duten pertsonentzat erabilgarri 
dauden baliabideetara hurbilarazi dezakeena. Gainera, gizarte-langileak 
gaixotasunetik eratortzen diren ondorio sozial eta familiakoak arintzeko 
lagungarriak diren beste zenbait baliabide kudeatzen lagundu ahal dio. 

Familiari dagokionez, garrantzitsua da nahasmenduak pazientearen 
funtzionamenduan izan dezakeen eragina kontuan hartzea, eta horrek 
guztiorrek sorrarazten dituen zailtasun eta emozioak kudeatzen ikastea. 
Horretarako, senideek laguntza bila dezakete, esate baterako, ASAFES 
elkartean, prozesu horretan lagundu eta bideratuko baititugu. 

Eskizofrenia pairatzen duen pertsonaren zein esparrutan nabaritzen da 
gehiago halako nahasmendua?	

Gaixotasunak bizitzako esparru askotan izan dezake eragina. Orokorki, 
egunerokotasuneko jardueretan, independenteki bizitzeko gaitasunean 
eta dirua kudeatzeko gaitasunean galerak izaten dira, besteak beste.

Beren gizarte-sareak mugatuagoak izaten dira gainerako pertsonenak 
baino eta, zenbaitetan, bikote modura, guraso modura edota lagun 
modura dagozkien rol sozialak betetzeko zailtasunak izaten dituzte, eta 
horrek guztiorrek bere eragina izan dezake pazientearen ongizate 
emozionalean. 

Edozein modutan, zailtasun horien eta eguneroko bizimoduaren aipatu 
galeraren arteko harremana konplexua da, izan ere, neurri handi batean, 
pazienteak bere burua zaintzeko nahiz harreman sozialak izateko duen 
gaitasunaren, agertzen dituen sintomen eta pertsona bakoitzaren egoera 
zehatzarekin lotutako beste zenbait aldaeren baitakoa izaten da.

Zenbaitetan, halako nahasmenduak dituzten pertsonek neurrigabekeriaz 
erabiltzen dituzte ausazko jokoak eta apustuak, zer hauteman duzue 
elkartean gai horren inguruan? Gertaera puntualak dira edo maiztasunez 
ematen da?

Sarritan gertatzen da psikosi motaren bat duen pertsonak mendekotasun 
patologikoak izatea (alkohola, jokoa, etab.). Patologia bikoitza sarritan 
ikusten dugu. Egunero lan egiten dugu bulkadak kontrolatzeko 
ezintasunaren eta gaixotasunaren berezko bilakaeraren inguruan. Gure 
Elkartera inguratzen diren erabiltzaile asko, osasun mentalari dagokionez, 
Osakidetzako Mendekotasunari buruzko orientazio eta tratamendurako 
zentroan artatzen dira.

Erreferentzia modura; erabiltzaileentzako auto-laguntzarako taldea 13 
pertsonez osatzen da eta horietako 6k arazoak izan dituzte jokoarekin 
gaixotasunaren bilakaeran zehar.

Zer-nolako esku-hartzea burutzen duzue halako kasuetan?	

Horrelako kasuetan, egokiena mendekotasunezko portaerak tratatzen 
espezializaturik dauden zerbitzuetara bideratzea dela usten dugu, esate 
baterako, Mendekotasunari buruzko orientazio eta tratamendurako 
zentrora edo ASAJER elkartera.
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Bestalde, gaixotasun mentaletik eratorritako zailtasunetan esku-hartze 
jakin bat burutzen dugu, gaixotasun hori kudeatzeko baitaratuko 
estrategiekin mendekotasunezko portaera hobetzea lortzeko. Horretarako, 
bulkaden kontrola lantzen dugu eta halako portaerak sorraraz ditzaketen 
egoera emozionalak kudeatzen laguntzen diegu pazienteei. Era berean, 
pazientearen aisialdia problematikoak izan daitezkeen portaerekin 
bateraezinak diren jardueretara bideratzen laguntzen diegu.

Sozialki, herritarrek nahikoa informazioa dute eskizofreniaren inguruan? 
Badago aurreiritzik halako nahasmenduak dituzten pertsonekiko?

Estigma gizartean dago eta, askotan, gaixotasun mentala pairatzen duen 
pertsona baztertu eta epaitzeko joera dago. ASAFES elkartean horren 
aurka borrokatzen dugu gure programen bidez, besteak beste, 
ikastetxeetan sentsibilizazioa landuz eta Kaskarinia aldizkaria argitaratuz. 
Pertsona horien egiazko errealitatea azaleratzen saiatzen gara. 

Oro har, herritarrek ez dute nahasmendu honi buruzko nahikoa informazio. 
Ezagutzarik ezak sortutako aurreiritziak izaten dira. Bizi garen gizarteko 
esparru guztietan aurreiritziak daude eta, jakina, osasun mentalaren 
esparrua ez da salbuespena. Gaixotasun mentala duen pertsonak zailtasun 
bikoitza du sendatzeko bidean: gaixotasuna bera eta hura pairatzearen 
erruz jasaten dituen aurreiritzi eta bazterkeriak.  

Aurten “Pentsamenduak ireki. Estigmak itxi” izan da Osasun Mentalaren 
Eguna ospatzeko hautatutako leloa. Zuen ustetan, zer falta zaio gizarteari 
eskizofrenia osasun-arazo bat dela ulertu eta horren kontzientzia har 
dezan? 

“Pentsamenduak ireki. Estigmak itxi” da Osasun Mentaleko Nazioarteko 
Eguna ospatzeko aurten Internet bidezko bozketaz hautatu den leloa. 
Egun hori 1992. urtetik ospatzen da, herritarrek osasun mentalarekin lotuta 
dituzten arazoen inguruko kontzientzia areagotzeko xedez.

Oraindik aurreiritzia, ezagutzarik eza eta bazterkeria mota ezberdinak dira 
buru-nahasmendua duten pertsonen integraziorako hesi nagusiak, izan 
ere, estigma horiek oztopoa baino ez dira pertsona horien sendatzeko 
bidean.

Zer eskaintzen du ASAFES elkarteak eskizofrenia-nahasmendua duen 
pertsonarentzat eta haren senideentzat?

ASAFES elkartearen programa guztiak gaixotasun mentala duten 
pertsonentzat nahiz haien senideentzat prestatzen dira eta Arabako 
Lurralde Historiko osoan lantzen dira:

ñ Senideentzako auto-laguntza taldeak; bilkurarako espazio bat da, 
egoera berean dauden pertsonen arteko laguntza emozionala sustatzekoa, 
betiere, konfidentzialtasun osoa mantenduz.

ñ Gaixotasun mentala duten pertsonentzako auto-laguntza taldeak; 
bilkurarako espazio bat da, egoera berean dauden pertsonen arteko 
laguntza emozionala sustatzekoa, betiere, konfidentzialtasun osoa 
mantenduz. Era berean, gaixotasunari eta bere kudeaketari buruzko 
hitzaldi eta orientazioa eskaintzen da.

ñ Harrera; Elkartera sartzeko atea da. Gizarte-langileak informazioa eskatzen 
duen eta gure zerbitzuak nahiz gaixotasun mentalarekin lotutako kanpoko 
baliabideak ezagutu nahi dituen orori egiten dio harrera. Gizarte-langilea 
izango da zure premien arabera egokiena zaizun zerbitzuari buruzko 
aholkuak emango dizkizuna.
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ñ LANERATZE LAGUNDURAKO PROGRAMA (LLP); gaixotasun mentala duten 
pertsonei laguntza ematen zaie ohiko enpresetan lana bilatzeko eta 
lanpostuetara iritsi, haiek mantendu eta modu egonkorrean aritzeko. 

ñ GAIKUNTZA PSIKOSOZIALERAKO ZERBITZUA: OREKA; tokapetarako eta 
denbora libreaz gozatzeko espazio bat eskaintzen dugu asteko egun 
guztietan. Hainbat jarduera antolatzen ditugu, esate baterako, solasaldi-
kafeak, eskulanak, zinema, txangoak, landa-aterpetxetarako irteerak, 
osteratxoak, erakusketetarako bisitak, pintxo-potea eta beste gauza 
jostagarri asko.

ñ Oporraldiak; erabiltzaileentzat. 

ñ ARGIBIDE Eguneko zentroa; eguneko zerbitzua eskaintzen du, gaixotasun 
mental larri eta iraunkorra duten pertsonak artatzeko, beren jarduerarik 
eza eta isolamendua ekiditeko. 

ñ Psiko-heziketa; eragindako pertsonari, haren senideari eta komunitateari 
zuzendutako arreta oso eta ekologikoa sustatzera bideraturik dago, 
egunerokotasunean burututako esku-hartze hezigarriaren bidez. Horrela, 
eragindako pertsona familia-ingurunean mantentzea bilatzen da. 

ñ Lantegi psikosozialak; goizeko ordutegia duena. Plazak mugatuak 
dira eta bertaratzeko konpromisoa eskatzen da: Tai-Chi, idazketa, pintura, 
eskulanak, informatika, sukaldaritza, mendi-ibiliak, osasunaren sustapena, 
egunerokotasuneko trebetasunak lantzeko mintegia eta taldekako 
mintegia.

ñ Senideen eskola; prestakuntzazko espazio bat da. Bertan gaixotasun 
mentalen inguruko azalpen objektiboa ematen da, gaixotasuna hobeto 
kudeatu eta ulertzeko argibideak eskaintzeaz gain.

ñ Sentsibilizazioa; gaixotasun mentalaren irudi soziala ilun samarra eta 
ezezaguna da oraindik. Hala, eskizofrenia, nahasmendu bipolarra edota 
izaeraren nahasmendua adierekin lotzen den zama negatiboak izugarri 
zailtzen dute pertsona horien bizimodua. Horregatik guztiagatik, estigmak 
desegiteko ekintzak burutzeko premia ikusten dugu, esate baterako:

- Informaziorako eta sentsibilizaziorako hitzaldiak ematea, bigarren 
hezkuntzako ikastetxeetako ikasleei zuzenduak.

- Kaskarinia aldizkaria argitaratze, ASAFES elkarteari eta gaixotasun 
mentalari buruzko artikuluekin. 

- Herritarrei, gure kolektiboekin lotura izan dezaketen profesionalei, 
enpresei eta eragindako pertsonei nahiz haien senideei zuzendutako 
sentsibilizaziorako hitzaldiak ematea.

- Osasun Mentalaren Nazioarteko Egunean edota Elkarteen Egunean 
parte hartzea.

- Hirian eskaintzen diren jarduera soziokulturaletan parte hartzea.

- Presentzia aktiboa izatea gizarte-sareetan eta Arabako Lurralde 
Historikoko elkarte-sarean elkarrekintza bultzatzea.

Zein aholku emango zenizkieke nahasmenduak eragindako pertsonei 
eta haien senideei?

Batez ere, ez daudela bakarrik oroitaraziko nieke, gure laguntza dutela 
gaixotasuna onartzeko prozesuan. Sarritan, ezagutzarik eza eta zalantza 
nahasmendua bezain kaltegarriak izan daitezke. Hori dela eta, garrantzitsua 
da gaur egun laguntza jasotzeko erabilgarri dituzten baliabideak ezagut 
di tzatela,  beren egunerokotasuna errazago izan dadin.
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pertsona bat
Pancracio izena dut eta 58 urte ditut. 

Noiz hasi zinen jokatzen? Zer-nolako jokoetan? 
Duela urte asko. Primitivan asko jokatu dut baina, batez ere, makina 
txanponjaleetan.

Nola sortzen da? Bakarrik hasi ziren edo lagunen batekin? 
Makinen dirdirak asko erakartzen ninduen. Bakarrik hasi nintzen.

Jokoarekin arazoa duzula uste duzu? Zergatik? 
Bai, jokoarekin amesten dudalako eta hutseratu eta menderatu egiten 
nau. Ezin dut utzi; dagoeneko ez dut kopuru handitan jokatzen, baina 
familiak dirua administratzen laguntzen didalako ez dut diru asko galtzen.

Zer-nolako nahasmenduak dituzu? Noiz eman zizuten diagnosia? 
Eskizofrenia paranoide eta depresioa. 15 urte nituenean eman zidaten 
diagnosia.

Zein sintoma zenituen hauteman zizutenean? 
Beldur izugarria nien nik eraikitako “mamuei” eta fantasia asko nituen 
komikietako pertsonaiekin, segurtasunik eza nabaria nuen, kalean jendea 
oldartu egingo zitzaidala uste nuen, etab. Batzuetan kontrola galtzen 
nuen.

Nola egiten diozu aurre nahasmenduari egunero? Zein zailtasun dituzu? 
ASAFES elkartearen ARGIBIDE Eguneko Zentrora joaten naiz. Bertan 7 
ordu ematen ditut egunero, jarduera asko egiten ditut eta oso ongi 
pasatzen dut. Gainera, egunero botikak hartzen ditut, egoera 
kritikoenetan nire burua kontrolatzen laguntzen nautenak. Zailtasunei 
dagokienez, sozialki baztertu egiten nauten pertsonak daudela uste dut. 
Gainera, asko kostatu ohi zait arreta mantentzea eta lo egiteko arazo 
handiak ditut.

Zure jokoarekiko portaera nahasmenduaren aurretik edo ostean agertu 
zen? 
Aurretik, baina nahasmenduarekin indartu egin zen. Jokoarekiko portaera 
ezin dut kontrolatu, dirua ez dudanean soilik egoten naiz jokatu gabe.

Zure iritziz, zure jokoarekiko portaerak badu loturarik nahasmenduarekin? 
Eta nahasmenduak zure jokoarekiko portaerarekin? 
Elkarren osagarri direla uste dut.

Zein tratamendu jarraitzen duzu nahasmendua gainditzeko? Zein 
egoeratan zaude gaur egun? 
Antipsikotikoak hartzen ditut, depresiorako ez dut deus hartzen orain, 
nahiz eta zenbaitetan “etsiago” egoten naizen. Orain, nahikoa egonkor 
nagoela uste dut.

Zure jokoarekiko portaerari dagokionez, badu ondorio negatiborik? Hala 
bada, adierazi zein esparrutan. 
Ez dut kontrolatzen xahutzen dudan dirua. Gainera, uste dut depresioa 
eta isolamendua ekartzen dituela.

Eskatu al duzu inoiz laguntza jokoarekiko zure portaera gainditzeko? 
Gaur egun, gai horren inguruko tratamendurik jarraitzen duzu? 
Bai, sarritan, baina sekula ez diet kasurik egin. Ez.

Jokatzen duzunean, izaten da inolako eraginik zure nahasmenduan? 
Makinatik dirua lortzen ez dudanean, ohi baino gehiago haserretzen 
naiz agian.

Zer esango zenioke zure egoera bizitzen ari den pertsona bati? 
Batu egin behar gara, elkarrekin uzteko.
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Gizon eraginduna, 35 urte, Gasteiz

1.- Duela gutxira arte, beste gaixotasun batekin nahasten 
nuen, baina orain apur bat hobeto ezagutzen dut gaixotasuna.

2.- Uste dut nerbio-tika dela sintometako bat.

3.- Uste dut bizimodu normala izan daitekeela, bakoitzaren 
aukeren eta egoeraren barnean.

4.- Ez dut uste inolako loturarik dutenik, nahiz eta bien kasuan 
urduritasun-bulkadak egon daitezkeen. Ezta?

Emakumea, 40 urte, Gasteiz

1.- Badakit gaixotasun mental larri samarra dela.

2.- Uste dudanez, existitzen ez diren gauzak ikusten dituzte, 
ahotsak entzuten dituzte, izaera bikoitza izaten dute, etab.

3.- Pentsatzen dut, gaixotasun guztietan bezala, tratamendu 
egoki batekin bizimodu normala izan daitekeela.

4.- Gaixotasun mentalak dituzten pertsonek bestelako 
mendekotasunak izaten dituzte, esate baterako, asko erretzen 
dute. Horrenbestez, litekeena da jokoarekin ere arazoak izatea.

Gizona, 33 urte, Gasteiz

1.- Buru-nahasmendu larria da.

2.- Egia esatera, oso gutxi dakit gaixotasun horren inguruan, 
baina uste dut haluzinazioekin hasten dela.

3.- Bai, sendagaiekin kontrolatzen bada. Pentsatzen dut 
pazientearen bizimodu “normalizatuagoa” izateko lagungarri 
diren tratamenduak egongo direla.

4.- Beste edozein pertsonari bezalaxe eragin dakiekeela uste 
dut.

ESKIZOFRENIA 

1    Badakizu eskizofrenia zer den?

2    Ezagutzen duzu gaixotasun honen sintomaren bat?

3    Zure ustez, eskizofrenia duen pertsonak bizimodu 
            normala izan dezake?

4    Zure ustez, eskizofrenia eta ludopatia elkarrekin ager 
            daitezkeen nahasmenduak dira? Zergatik?
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Egilea: Nathan Filer
Itzultzailea: Catalina Martinez Muñoz  
Bilduma: Alianza Literaria (AL) 
Argitalpena: 2014ko martxoa 
Orrialdeak: 312

“Gertatu zena kontatuko dizut, nire anaia 
aurkezteko modu ona izango baita. Simon du 
izena. Uste dut zure gustukoa izango dela. Nik 
oso gustuko dut. Baina orrialde gutxitan hilko 
da. Eta hortik aurrera dena ezberdina izango 
da. Bizitza goitik behera alda daiteke segundo 
gutxiren buruan. Matthew Holmesek bederatzi 
urte ditu. Simon anaia beti aldamenean du. 
Simon adin txikikoa balitz bezala tratatzen dute 
guztiek, Mattek oroitzen ez duen gaixotasun 
baten erruz. Ocean Coves izeneko leku batean 
oporraldietan dauden bitartean, Simon hil 
egiten da, gau batez inguruak arakatzeko 
asmoz familiako karabana hartuta Matt eta 
biok istripua izatean. Mattek sekula ez du 
ahantziko gertaturikoa eta bere baitan isolatuko 
da. Kontakizun itxaropentsua da, biziraun nahi 
badugu tragediak ahantzi egin behar badira 
ere, behar bezala tratatzen badira pertsona 
modura garatzeko lagungarri izan daitezkeela 
oroitarazten duena.

Izenburua: Bakarlaria

Jatorrizko titulua: The Soloist

Herrialdea: Erresuma Batua
Urtea: 2009  Iraupena: 117 minutu
Generoa: Drama, Biografia, Musika

Sinopsia: Steve Lopez idazleak idatzitako 
eleberrian oinarritzen da filma. Bertan 
Nathaniel Ayers izeneko musikariaren 
historia kontatzen da. Musikari trebeak 
eskizofrenia garatu zuen eta Los 
Angeleseko kaleetan bizitzen amaitu zuen 
biolina eta txeloa joz, Los Angeleseko 
Disney Hall ezagunean jotzeko ametsetan.

LA LUNA NO ESTÁ


