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És doctora en Filologia Semítica i professora titular d’Estudis Àrabs i Islàmics a la Universitat de 
Barcelona. Anteriorment havia estat professora ajudant a la Universitat de Bagdad (1980-
1982) i professora titular d’Estudis Àrabs a la Universitat de Granada (1987-1988). Fa classes  
d’història de la llengua àrab,  tradició gramatical i lexicogràfica, i catalogació i ecdòtica del 
llibre àrab manuscrit. Ha dedicat la seva recerca a l’estudi de la astronomia àrab medieval i, 
especialment, a l’estudi de la morfologia i l’ús dels instruments astronòmics a partir de textos 
manuscrits i exemplars conservats. És acadèmica numerària de la Académie Internationale 
d’Histoire des Sciences (des de 2002) i membre de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i 
de la Tècnica (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) des de la seva fundació. El període 2002-
2005 va ser vicepresidenta de la Sociedad Española de Estudios Árabes. 
 
Grups de recerca 

Forma part del Grup “Millàs Vallicrosa” d’Història de la Ciència Àrab. Des de 1983 ha 
col·laborat en tots els projectes del grup i en va ser investigadora principal el període 2004-
2008.  
 
Línies de recerca 

Les línies de recerca en història de la ciència són: ciència i tècnica a l’Andalus; astronomia àrab 
medieval teòrica i aplicada: observatoris i astrònoms arabislàmics; instruments astronòmics 
àrabs i europeus, les seves connexions i interferències; i circulació i difusió de les idees 
científiques a través de la Mediterrània medieval. 
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