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LA MITRA DE L’EXIL·LI
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L’obra, a través d’una trama narrativa i uns personatges
de ficció, molt especialment una mestra republicana depurada pel franquisme, ens permetrà descobrir la magnètica personalitat de tres homes rellevants a la Catalunya
de la primera meitat de segle xx: Rafael Patxot, Ventura
Gassol i, sobretot, el cardenal, Francesc Vidal i Barraquer.
La novel·la, de caràcter històric, oferirà al lector la
possibilitat d’anar desgranant petits episodis de la vida
de la societat catalana de l’època, en un context de
moltes mancances viscudes, malgrat tot, amb una dignitat
envejable.
En el decurs d’aquest procés, a l’Aurora, la mestra, se li
desvetlla un irrefrenable instint d’investigadora, fet que
ens permetrà, entre d’altres qüestions, descobrir moltes
de les vicissituds que van envoltar la mort de l’arquebisbe de
Tarragona, esdevinguda a Friburg, Suïssa, el 1943.
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Novel·la

Manuel Castellet (Barcelona,
1943), format entre Barcelona i
Zuric, és matemàtic de professió,
excursionista per afició i amant de
tot allò que afecta la terra i la cultura
catalanes per devoció. Professor
emèrit de la Universitat Autònoma
de Barcelona, fou el creador i primer
director del Centre de Recerca
Matemàtica (1984-2007) i president de l’Institut d’Estudis Catalans
(1995-2002); actualment, dirigeix la
Fundació Ferran Sunyer Balaguer.
És, també, autor o editor de
diversos llibres de matemàtiques i,
fora de l’àmbit estrictament científic, ha publicat les obres Llengua,
ciència, cultura: crònica d’una passió
matemàtica, L’exili de la marededéu de
Núria (1936-1941) i, amb Rosa Anna
Felip, «Mossèn, ens han pres la marededéu!».

