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1.- Rafael de Buen y Lozano. Estudio Batilitológico

de la bahía de Palma de Mallorca.

2.- Eusebio Estada Sureda. La ciudad de Palma.

3.- Josep Sureda Blanes. Antología científica.

4.- Mateu Orfila Rotger. Apèndix al Sistema General

de Toxicologia.

5.- Pere Oliver Reus (Dir.). La recerca marina a les

Illes Balears.

6.- Joan Josep Fornós (Ed.). Bartomeu Darder

Pericàs, geòleg i mestre.

7.- Ernest Prats i Joana Maria Pujades (Eds.). Enric

Fajarnés i Tur, entre la història i la demografia.

8.- Víctor Navarro Brotons (Ed.). Vicenç Mut

Armengol (1614-1687) i l’astronomia.
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L
’any 2007 l’ONU i la UNESCO declararen el

2009 com l’Any Internacional de l’Astronomia.

Per commemorar el 400 aniversari de la primera

utilització, per part de Galileo Galilei (1564-1642), del

telescopi per a l’observació astronòmica. Un aniversari i

un any de celebració al qual el Govern de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears s’ha volgut sumar, propi-

ciant la reedició en forma de facsímil de les obres

astronòmiques de Vicenç Mut. Obres de les quals hem de

destacar que són, avui, objecte de desig, cercades amb

fruïció pels especialistes, com ho demostra l’elevat preu

en què, fins ara, es cotitzaven en el mercat del llibre usat. 

V
icenç Mut va procurar en tot moment estar al

dia de les publicacions que sobre ciències en

general i sobre astronomia en particular es feien

arreu del món. Al mateix temps, va tractar de donar la

màxima difusió a les obres pròpies, mitjançant una subs-

tanciosa correspondència amb altres científics del seu

temps. Així es posa de manifest en les cartes dirigides al

també astrònom i jesuïta alemany, Athanasius Kircher

(1602-1680). Una correspondència que es reprodueix en

aquest llibre, juntament amb un conjunt ample de

referències, de la relació de Mut amb un altre científic de

renom, el jesuïta italià Giovanni Battista Riccioli (1598-

1671).

Víctor Navarro Brotons (València, 1945), es doctor
en ciències físiques per la Universitat de València i
catedràtic (retirat) d’història  de la ciència de la matei-
xa Universitat. Fou soci fundador de la Sociedad
Española de Historia de las Ciencias, de la qual fou
vicepresident i secretari, i de la Societat Catalana de
Historia de la Ciència i de la Tècnica, de la qual fou
vocal. Es membre corresponent de la International
Academy of the History of Science.  Co-director de la
revista Cronos (fins el 2009), d´història de la medicina
i de la ciència, i assessor de diverses revistes, como ara
Asclepio, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, Studia

Philologica Valentina, Intellectual History Review. Es
autor de 25 llibres como a director (editor), codirector,
coautor o autor únic i autor o coautor de més de 100 tre-
balls d’història de la ciència  en forma d’articles en
revistes científiques nacionals i internacionals o com a
capítols de llibres; es autor també de més de 250 arti-
cles en diccionaris, enciclopèdies i revistes de divulga-
ció del mateix tema.  Ha participat en més de 50 con-
gressos o reunions científiques i ha co-organitzat algu-
nes d’elles (nacionals i internacionals). Recentment ha
organitzat (amb William Eamon) una reunió internacio-
nal sobre: “Beyond the Black Legend. Spain and the
Scientific Revolution”. Entre les seves publicacions
recents figuren: Matemáticas, cosmología y humanis-

mo en la España del siglo XVI (1998); Tradition and

Scientific  Change in Early Modern Spain: The Role of

the Jesuits (2003); Jerónimo Muñoz: Introducción a  la

Astronomía y la Geografía; Historia de la ciencia (en
col., 2004); Universities and Science in the Early

Modern Period (coed., 2006).
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