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Presentación de libro / Βιβλιοπαρουσίαση
Sandra Baquedano Jer, Auditor ausente
Σάντρα Μπακεδάνο Χερ, Ο αόρατος ακροατής
Auditor ausente es una novela filosófica, la primera escrita por la profesora de filosofía de la
Universidad de Chile, Sandra Baquedano, donde a través de un género literario híbrido, que
oscila entre literatura y filosofía, cuenta la vida de Bernardo, un estudiante de Filosofía de la
Universidad de Chile que padecía trastorno bipolar. Si bien el curso de su vida se narra
detalladamente en la segunda parte de la novela, en la primera, como preludio, la narradora
Marta, se adentra en las crisis psiquiátricas de Benno, quien puede ser –según lo juzgue el
lector– el mismo personaje principal que entra en escena en la segunda parte de la obra, es
decir, el personaje con el que dialoga Marta y que en algún momento se transforma en su
“auditor ausente”.
Es una novela sobre la realidad que viven los enfermos en una sociedad enferma, sobre el
derecho al suicidio, sobre la estigmatización social y la construcción social del “Otro”.
De la novela hablarán la autora, Sandra Baquedano Jer, la traductora Élena Staguraki y la
Directora del Servicio Alemán de Intercambio Académico, Eleni Andrianopulu.
Con la colaboración de la Embajada de Chile en Grecia y las ediciones Mandragoras.
La presentación se transmitirá en directo en la página de Facebook del Instituto Cervantes
de Atenas (https://www.facebook.com/InstitutoCervantesAtenas).
Ο αόρατος ακροατής είναι ένα φιλοσοφικό μυθιστόρημα, το
πρώτο της καθηγήτριας φιλοσοφίας, Σάντρα Μπακεδάνο Χερ.
Μέσα από ένα υβριδικό λογοτεχνικό είδος που κινείται μεταξύ
λογοτεχνίας και φιλοσοφίας, η συγγραφέας αφηγείται την
ιστορία του Μπερνάρντο, ενός φοιτητή φιλοσοφίας που
πάσχει από διπολική διαταραχή. Η ζωή του Μπερνάρντο είναι
το αντικείμενο του δεύτερου μέρους του βιβλίου. Στο πρώτο
μέρος, η αφηγήτρια, η Μάρτα, ασχολείται με τις ψυχιατρικές
κρίσεις του Μπένιο, που – ανάλογα με την κρίση του
αναγνώστη – θα μπορούσε να είναι κι ο ίδιος ο
πρωταγωνιστής που εμφανίζεται στο δεύτερο μέρος του
βιβλίου, δηλαδή το πρόσωπο που συζητά με την Μάρτα και
κάποια στιγμή μετατρέπεται στον αόρατο ακροατή της.
Ένα μυθιστόρημα για την πραγματικότητα που ζουν οι πάσχοντες σε μια πάσχουσα
κοινωνία, για το δικαίωμα στην αυτοκτονία, για τον κοινωνικό στιγματισμό και την
κοινωνική οικοδόμηση του «Άλλου».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η συγγραφέας Σάντρα Μπακεδάνο Χερ, η μεταφράστρια Έλενα
Σταγκουράκη και η Διευθύντρια της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών,
Ελένη Ανδριανοπούλου.
Με την συνεργασία της Πρεσβείας της Χιλής στην Ελλάδα και τις εκδόσεις Μανδραγόρας.
Η παρουσίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την σελίδα του Ινστιτούτου Θερβάντες της
Αθήνας στο Facebook (https://www.facebook.com/InstitutoCervantesAtenas).

