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Un cara
c
a cara
a pacciente‐mé
édico
o,
na nova
n
nove
n ela de
e Ursu
ula H
Heinzze
Despois de
d publica
ar en 2015
unha crónica da sú
úa
experiencia como interna
i
nun psiqu
uiátrico, a
veterana escritora aborda
agora o mundo
m
da
depresión dende un ángulo
velador
ben diferrente: o rev
diálogo entre
e
unha
a paciente
e o seu pssiquiatra.
d Compostella, marzo
Santiago de
2017.‐ Sallly McMahon é unha

muller maadura que padece
p
unha fond
da depresió
ón. Para
saír do po
ozo, decide buscar a
axuda dun
n especialissta. Visita
a un xoven psiquiatrra, en
m
du
urante
sesións mensuais,
dous anoss. Nelas, van
n
aboiando os conflito
os e
dos da súa
problemaas máis fond
enfermidaade e da sú
úa vida: a
vellez, a id
dea da morrte, a
sexualidade, a relación cos
demais, a desilusión... E
tamén o proveito,
p
ou
u non, das
propias ciitas médica
as.

FICHA TÉCNICA ‐ 177 pp. 14 x 21 cms
ISBN 978‐84
4‐16460‐14‐44 PVP: 16,00 €

Despois de
d publicar ...e os
domingos,, un croissa
ant. Diario ddun encontrro coa vida (Alvarelloos Editora,
2015), on
nde Ursula Heinze
H
retrratara o díaa a día dos internos
i
duun sanatoriio
mental, aggora, a presstixiosa esccritora alem
má afincada
a en Galiciaa regresa cu
un
poderoso,, valente e orixinal rellato.
En Pon un
n psiquiatra
a na túa vidda... e xa verrás, a prota
agonista, Saally, fala a
tumba abeerta da súa
a propia dep
presión. A prosa camiiña áxil e attraente, os
diálogos médico‐pac
m
ciente son eenormemente revelad
dores, e a caarón deles
afloran peensamentos fondos arrredor das grandes dú
úbidas, conntradicións e
perigos deesta tan esttendida enffermidade.. Nos mome
entos máis baixos, Sallly só
se confortta lembrando diante d
do doutor as
a viaxes qu
ue fixo por toda Europ
pa
nos seus anos
a
doura
ados, candoo era unha escritora
e
re
ecoñecida.
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Ursula Heinze de
e
n 1941
Lorenzzo naceu en
en Colo
onia (Alema
aña).
Licenciouse en
Filoloxíías Inglesa e
Alemá na
n Universidade
de Colo
onia. Formo
ou
parte do grupo
universsitario de te
eatro,
estudou
u piano e ca
anto.
Reside e escribe desde
d
1968 en
n Santiago de
Composstela. Foi
catedráática de Enssino
Medio en
e Alemaña
ae
lectora de alemán na
Universsidade de
Vallado
olid (1973‐1977).
É memb
bro fundad
dor do
PEN Clu
ube Galego e a súa preesidenta en
ntre 1991 e 1995. No aano 1993
organizzou en Santtiago de Co mpostela o 60 Congre
eso Mundiaal do PEN. Ata
A
2014 fo
oi membro do Patronaato Rosalía de Castro. É autora dde numerossas
obras: novelas,
n
rellatos, ensaiios, literatu
ura infantil e xuvenil, ppoesía en
galego, e poesía e relatos en alemán. Trraduciu obrras de auto res alemán
ns ó
galego e ó castelán
n. En 2015 publica ...ee os domingos, un croisssant
(Alvareellos Editorra), onde naarra o seu internamen
nto nun psiiquiátrico.
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