
Aliciak eman duen bizitzarako ikaskuntza 
Garuneko Paralisia duen gazte arabarrak bere bizitza idatzi du emozioz beteriko liburu 
batean;  Alexen marrazkiek kolorez bete dute. 

Alicia Cuestak Gabonetako libururik zailena eta egiazkoena idatzi du teklaz tekla, hitzez hitz, 
oinazez, malkoez, irribarrez, zalantzekin eta motibazio handiz. Bost urteko ahalegina behar izan du 
has eta buka irakurtzen diren 115 orrialdeetan bere bizitzaren berri munduari ezagutarazteko: 
badira 36 urte, erditze unean oxigenorik gabe geratu zen Trespuenteseko Alicia haurra, eta horrek 
sortu zizkion mugikortasun arazoak eta komunikatzeko arazoak. Liburua bihotz erdira sartzen da. 
Abentura literarioan bidelagun izan du Alejandro, desgaitasun intelektuala duen ilustratzailea. 
Marrazkilariak irudietan islatu ditu liburuko irudirik garrantzitsuenak. Idazle berriak Yo soy Alicia y 
esta es mi vida liburuaren aurkezpenean emozionatuta esan zuen: “Nire bitzitzari kolorea eman 
dio”  

LIBURUA 

 

Egunero  joaten da Pertsonen Autonomiaren Zentroan irakurketa-idazketa praktikak egiteaz 
aspertuta, Aliciak erabaki zuen pausu bat haratago ematea, eta bere istorioa lehenengo pertsonan 
idaztea. Izan ere, beste antzeko petsonen, garuneko paralisia duten pertsonen, istorioa ere bada. 
“Buruan banuen, baina nola azaldu ez nekien; behin Pertsonen Autonomiaren Zentrora joan 
nintzen eta Susana hezitzaileari esan nion. Boligrafoz ezin nuenez, ordenagailuz idatzi nuen, hizkiz 
hizki, hitzez hitz, eta horrela urteetan egon ginen”. Bidean, Alejandro Gonzalez agertu zen, hunkitu 
zuen egutegi baten marrazkigilea. 

Bien elkarlanean liburu bat sortu da: emozioz beterikoa, ulergarria, letra handia duena, 
erabilerraza eta erraz irakurtzen dena. Aliciaren mintzagaiak dira bere haurtzaroa eta nerebezaroa,  
gurasoak, anaiak, aiton-amonak, ilobak, bizitzan lagundu dioten eta oraindik lagun dituen 
pertsonak, helduarora lagundu duten Goizalde eta Autonomia Zentroko langileak , bere lagunak, 
bere “fisioak”, bere aulkia, nahiak eta frustrazioak, ametsak, lorpenak eta maitasuna. Bizitza. 

Malkoak eta txakoak 
“Altua naiz, eta ile luzea dut. Badakit horrek ez du nitaz gauza handirik esaten. Esango dizuet ere 
jendearekin hitz egitea oso gustuko dudala, agian txikitako lagunek ez zirelako ahoz komunikatzen, 
edo, nola edo hala, ni hitzontzi bat izan behar nintzelako”. Aliciak horrela aurkezten du bere burua. 
Eta jarraitzen du: “Era berean, esan diezazueket nire lagunekin egotea gustatzen zaidala, eta 
bizitzaz gozatzea; nahiz eta zenbaitetan arazoekin amorratzen naizen. Honengatik guztiagatik, lana 
izatekotan psikologoa izango nintzen”. 

Ezbeharrak gainditzen dituen, eta lezioa ematen duen idazlearen aurkezpena da hau. “Mundo 
honen pertsona guztiek elkarren beharra dugu. Eta ni naiz horietako bat, besterik gabe. Horrek 
lagundu egiten dit une latzak gainditzen, dena beltza jartzen den une horiek; esaterako, lagunek 
betiko uzten gaituztenean”. 


