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PRESENTACIÓ 

Aquest llibre que teniu a les mans és la concreció escrita dels treballs 

presentats en la darrera edició, la setena, de la Jornada d’Història de 

l’Astronomia i de la Meteorologia celebrada a Vic el 21 d’octubre de 2017. La 

Jornada va ser organitzada per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i 

de la Tècnica (Institut d’Estudis Catalans), l’Agrupació Astronòmica d’Osona i el 

Patronat d’Estudis Osonencs. Es va comptar, també, amb la col·laboració de 

l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, l’Associació Catalana de Meteorologia, 

l’Associació Catalana d’Observadors Meteorològics, la Societat Catalana de 

Física i la Societat Catalana de Gnomònica.  

Hi trobareu una col·lecció de textos amb què podreu fer una incursió diversa, 

tant des del punt de vista cronològic com temàtic, en la història de l’astronomia i 

de la meteorologia, dues disciplines interrelacionades tant conceptualment com 

historiogràficament.  

El volum conté deu estudis que abasten des de les idees geocèntriques dels 

textos veterotestamentaris, la penetració de les doctrines astronòmiques índies 

a la Xina de la dinastia Tang o l’evolució dels llibres d’anwā’ que, amb 

l’expansió de l’Islam, arriben a formar part dels calendaris a al-Àndalus i el 

Magrib, fins a treballs biobibliogràfics d’astrònoms i meteoròlegs del nostre 

àmbit cultural, tot passant, entre altres, per una descripció de la meteorologia 

endògena, la història de la ullera de passos de la Reial Acadèmia de Ciències 

de Barcelona, la cartografia meteorològica o els orígens de l’estudi de 

l’astronomia a Catalunya.  

Es tracta, doncs, d’una aproximació historiogràfica a l’astronomia i a la 

meteorologia diversa. El conjunt representa una mostra de la recerca actual 

sobre la història d’aquestes dues disciplines, realitzada per un estol 

d’investigadors que amb els seus treballs puntuals han contribuït, una vegada 

més, a enriquir l’arsenal bibliogràfic de la història de la ciència. Una contribució 

que ja té un precedent en les actes de les sis edicions anteriors de la Jornada i 

que, des de l’organització d’aquest esdeveniment, és voluntat que s’incrementi 

amb noves convocatòries i noves publicacions.  
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Esperem que els lectors trobin en aquestes pàgines relats interessants, del seu 

grat, i que representin una ampliació significativa dels seus coneixements 

d’aquest camp historiogràfic, esdevenint-ne, alhora, una eina útil de referència 

per a futurs treballs i estudis.  

Finalment, no cal dir que ni la Jornada ni aquest volum no haurien estat 

possibles sense la col·laboració de moltes persones i institucions. 

Conferenciants, ponents i públic assistent van fer possible que la Jornada 

assolís el grau de qualitat que tots esperàvem, reflectit ara en aquesta 

publicació. A tots ells volem expressar-los en nom de l’organització el nostre 

reconeixement i agraïment. 

 

ELS EDITORS 
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