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Lectura núm. 1
Ramon Llull, la controvèrsia jueva
d’Eduard Torrents, editada per Ediciones Glénat
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Eduard Torrents, enginyer industrial, guionista i dibuixant de l’obra
Àlex Martínez Giralt, prologuista de l’obra i investigador d’història medieval
Modera: Jordi Ojeda, professor de la UPC i coordinador del cicle de lectures



entitats col·laboradoresentitats organitzadores

Lectura núm. 1  Ramon Llull, la controvèrsia jueva

La primera obra publicada de l’enginyer industrial Eduard Torrents recupera la figura de Ramon
Llull, un dels primers grans pensadors de la cultura catalana, a la vegada força desconegut de
quines van ser les aportacions que va fer al coneixement, en general, i a la ciència, en particular.
L’obra ens endinsa visualment en la Barcelona del segle xiii, en un treball ben documentat
i arriscat en el plantejament que requereix el compromís del lector per a acompanyar el noble
Llull en moments destacats de la seva vida i de la història de la ciutat de Barcelona. Inspirant-se
en un cas real d’un assassinat, l’autor converteix el personatge històric en l’investigador d’una
complexa, obscura i perillosa recerca del veritable assassí, en contra del veredicte de la Inquisició.
Una investigació amb ramificacions sorprenents que el portarà a qüestionar-se la seva existència,
que el farà conèixer l’amor i la derrota, que l’introduirà en el món de la mística, de la càbala i de
l’alquímia, i que el portarà a esdevenir el personatge més fabulós del seu temps.

L’objectiu del cicle de lectures «Còmic, ciència i tecnologia» és divulgar la ciència i la
tecnologia a la societat utilitzant l’art com a instrument pedagògic, aproximant dos àmbits
—l’artístic, per un costat, i el científic i el tecnològic, per l’altre— en un acte que contribueixi
al debat i la reflexió participativa i oberta a un auditori ampli i interdisciplinari. El cicle
està coordinat pel professor Jordi Ojeda, de la UPC.

Per a més informació visiteu el blog: http://comiccienciatecnologia.blogspot.com/

Properes lectures
• 11 de març: 11-M La novela gráfica, de Joan Mundet, Toni Guiral i Pepe Gálvez
• 5 de maig: Spectrum de Azpiri
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Assistència gratuita.
Exemplars de Ramon Llull, la controvèrsia jueva, disponibles a la bilioteca de l’ETSEIB.


