
NOTA NECROLÒGICA

En la mort de José M. López Piñero

El 9 d’agost de 2010 ha mort José M. López
Piñero, una personalitat de gran projecció en la
historiografia de la ciència a Espanya i, també, als
Països Catalans. López Piñero había nascut a
Mula el 1933, la seva salud era fràgil, però la seva
desaparició es pot considerar com prematura, es-
sent, com era, una persona activa i creativa fins als
darrers temps.
Volem deixar constància de la seva tasca institu-
cional, en crear a la Universitat de València un cen-
tre de recerca en història de la ciència, un dels més
destacats a Espanya. El seu mestratge des dels
anys 1960 abasta gairebé tots els grups actual-
ment actius en història de la ciència a Espanya. Al
mateix temps, les seves publicacions han estat
referència per a lectors i interessats en la activitat
científica i tècnica al nostre país. No es podria en-
tendre l’estat actual i l’orientació de la histori-
ografia de la ciència i de la tècnica a Espanya
sense la influència de l’obra de López Piñero. En
aquest sentit, la Societat Catalana d’Història de la
Ciència i de la Tècnica vol expressar un sincer
homenatge a la seva figura i el condol als seus fa-
miliars i amics.

Principals treballs dedicats a López Piñero
Número monogràfic de Anthropos dedicat a J.M.
López Piñero, nº 20, desembre de 1982.
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