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L'editorial Fragmenta publica demà Salida del laberinto, una autobiograﬁa del professor, antropòleg i
monjo de Montserrat Lluís Duch, mort fa poc més d'un any. Lluís Duch (Barcelona, 1936 - Montserrat,
2018), que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2011, era doctor en antropologia i teologia per la Universitat
de Tübingen (Alemanya) i va ser professor a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a més de
monjo de Montserrat des del 1961.
En la seva autobiograﬁa, Duch «fa un repàs en profunditat dels grans termes i autors presents en la
seva vida i traça un recorregut pel temps i els espais d'aquest pensador», segons l'editorial. Duch va
escriure aquesta autobiograﬁa després d'impartir les lliçons Ferrater Mora de la Càtedra Ferrater Mora
de la Universitat de Girona a proposta del doctor Joan Vergés, experiència que va servir a l'autor «per
revisar tota la seva obra i inserir-la en les circumstàncies biogràﬁques que l'havien propiciat».
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