ALEXANDRE

VOLTA

C ' H A celebrat recentment el primer centenari de la mort de V O L T . .
^
Aquest home forma part de la pléiade de savis que durant els segi s
x v í n i x i x , d'experiéncia en experiencia i de deducció en deducció, port ren els estudis cientifics al magnífic descabdellament que ha fet possibles 1 s
amplíes aplicacions tecnológiques actuáis.
Dotat VOLTA d un fort temperament d'experimentador, a ell es deu n
diversos descobriments d'importáncia entre els que excel-leix la pila eléctric \.
La seva troballa, realitzada l'any 1800, representa per a la ciencia la inn ció d'un avene, formidable. Efectivament, pels posteriors estudis de R I T T I R,
CARLISLE, N I C H O L S O N , D A W Y , etc., la pila de VOLTA s'introdui a la químka.

L'experiéncia de CARLISLE i N I C I I O L S O N, que aplicaren la pila de VOLTA a ía

descomposició de l'aigua, fou el germen d u n a de les mes importants b r e ques de la química moderna, la qual, rica avui en aplicacions industriáis, 1tervingué d'una manera preponderant en les discussions del segle passat
bre les causes deis fenómens químics: ens referim a l'electrólisi. L a telegrafía i la telefonía eléctriques, en amplíes vies de psrfeccionament encara, son
també deutores al descobriment de VOLTA.
VOLTA no intervingué activament en les discussions que suscita en els
medís cientifics, a Anglaterra especialment, el seu descobriment, assolit en
el curs de l'apassionada polémica amb l'Escola de GALVANI. Experimer; aclor tenac, no posseia, pero, el bagatge teóric indispensable a la disquisi 10
filosófica per a la deducció de l'origen deis fets; d'ací que hom pugui assenyalar el seu capdal descobriment com un merescut guasardó a la SÍ va
admirable perseverancia.
Mentre els materialistes creien poder deduir de les experiéncies célebres
de GALVANI sobre els moviments musculars de les granotes sotmeses a 1 acció d'un corrent eléctric, l'agent físic per medí del qual obren sobre el cenen
els agents exteriors, i els filósofs desgranaven teories per explicar aquell
íenomen, VOLTA repetí minuciosament els experiments ; la seva opinió de la
igualtat de la causa de tots els fenómens eléctrica, és a dir, de la no existencia de l'electricitat animal o galvanisnie, el porta a considerar el rol de
les parts animáis de GALVANI com a purament passiu i substituint els nniscles i els nervis per discos de metall i feltre alternativament superposats,
obtingué els mateixos fenómens eléctrics: era la seva pila famosa ja deseoberta.
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Per arribar a aquest punt calgué passar per disciissions apassionades en1 l'Escola de Bolonia, al davant de la qual hi havia GALVANI, excel-lent
atomista pero forca desconeixedor de Telectricitat, i l'Escola de Pavia,

fr ..'•

íÁ^i""-"

sfe

S o S f f e 3 ^ - 6 -Ia H etr T a d , Alexaridre V.OLTA a Sir Josep BANKS, presidcnt de la
^eiai de Uencies de Londres, anunciant-li la descoberta de la pila (20 de marc
de 1800).
l

anejada per VOLTA, qui refuta successivament, a seguit de minucioses
^ ¡res comprovacions, les raons adduides pels partidaris del galvanisme ; pea que els arguments de GALVANI anaven perdent consistencia i que
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cada experiment que ell creia confirmatiu de l'electricitat animal esdeven ia
en les mans de VOLTA un nou argument a favor d'aquest, l'Escola de Pav a
assoli d'imposar,. a 1a fi, la teoria voltaica, la máxima confirmado de i
qual fou la pila eléctrica ja esmentada. Aquest invent fou comunicat p r
VOLTA, en m a n ; de 1800, al president de la Reial Societat de Londres.
VOLTA fou, abans que tot i per sobre de tot, home d'estudi i investigació; recios en el món del sen laboratori i de les seves relacions ¿ratifiques,
visque sempre al marge deis fets que no tinguessin relació amb les sev s
recerques. L a seva vida fou integrament dedicada a la ciencia; per a
seva cátedra passaren una gran munió d'estudiants provinents deis mes <
versos paísos, els quals seguiren fidelment el seu mestratge fins que l'es tat
de salut l'obligá a retirar-se definitivament, poc abans de la seva mort, le
les tasques habituáis.

* * *
Alexandre VOLTA nasqué a Come el 18 de febrer de 1745. Cursa els estiráis a l'escola del seu poblé natal.
L'afició a la física, que havia de fer de VOLTA un deis mes eminents nvestigadors del seu temps, es desvetllá molt aviat en ell, tant, que ais 18
anys ja sostenía correspondencia amb NOLLET sobre els mes delicats p e
blemes d aquesta ciencia. L'ampolla de Leyde, que tingué el seu origen en
les observacions de CUNNEUS, M U S C H E N B R O E K i ALLAMAND a Leyde, lYny
1746, i que fou dgspréa perfeccionada per W A T S O N i N A I R N i per F R X-

KLIN- va ésser l'objecte de la primera Memoria de VOLTA, que la publica
quan totjust tenia 24 anys. Cal reconéixer, pero, que els treballs de VOLTA
poca cosa afegiren ais anteriors de F R A N K L I N sobre aquesta qüestió.
E n 1771 dirigí a SPALLANZANI la segona Memoria De modo construendi novam machinam, en la qual detalla les investigacions empreses per
terminar la naturalesa de l'electricitat deis cosaos recoberts amb verni^os
diversos.
Aqüestes dues Memóries li valgueren la cátedra de física a TEscola
Reial de Come. Mes tarcl, en 1755, una comunicado deis missioners de i
kín, relativa al fet que l a t z a r els havia presentat referent a l'electricitat
per influencia, el porta a empendre els estudis que el conduiren al deseo
briment de l'electrófor perpetu. Aquest aparell fou transformat mitjanqant
posteriors modificacions, que VOLTA mateix hi introduí, en condensador.
L'estudi de l'electricitat ocupa ja, en lo successiu, la seva activitat i» 1
lament se'n separa en aquells casos en qué la natura de les investigacions
que realitzava el porta a envair camps d'altres delicies, com la química,
en ocasió deis seus estudis sobre els gasos inflamables de les mines de car-
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bó. En aquesta qüestió, VOLTA demostrá, contra Topinió imperant, que
aquests gasos son el producte de la putrefacció de matéries animáis i vegetas.
Els seus estudis sobre Taire atmosferie, a la base deis quals cal esmentar la construcció de l'eüdiómetre, mereixen ésser especialment assenyalats.
seva llei relativa a la proporcionalitat entre l'elasticitat d'un volum donat d'aire atmosféric i la seva calor fou posteriorment confirmada pels t r e balls de GAY-LUSSAC i DALTON, els quals lextengueren a tots els gasos.
VOLTA visque l'época en qué l'estudi de l'electricitat atmosférica, entrant en el camp de la ciencia, tenia ocupats homes eminents: W A L L , N O LLET, D A L I B A R D,

etc.

El

conjunt

d'experiéncies,

confirmades

per

FRAN-

KLIN, donava origen ais parallamps. VOLTA participa activament en aqüestes investigacions i, a l'enséms que contribuí a l'estudi de les tempestes, cal
assignar-Ii perfeccionaments essencials en la construcció de l'electrómetre,
el qual instrument degut en primer terme a DARCY i L E ROY , l'any 1749,
p; ssá pels perfeccionaments proposats per NOLLET en 1752 i realitzats per
(AVALLO el 1780. V O L T A , substituint en 1786 els fils metál-lics am b les bo-

Fig. 2
Els models de piles electriques construíts en 1800-1801 per VOLTA, existents al Museu
lombard de Ciéncies i Arts de Pavía

les de inédul-la de saüc de l'electrómetre de CAVALLO per palles seques, el
minora sensiblement. Un anv mes tard aconseguí augmentar encara mes la potencia de rinstrumen t de CAVALLO, adaptant a la punta de la tija metáUica
que
SAUSSURE hi havia aplicat, una bugia o simplement una metxa encesa.
Si haguéssim seguit un ordre cronológic, hauríem situat aci el descobriln
ent de la pila voltaica. Aquest fet, pero, tingué una importancia tan p r e Ponderant, que justifica plenament lbaver-lo posat en primer terme. F o u
1
iscutiblement aquest descobriment el que dona un relleu mes pronunciat
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al nom de VOLTA. L'any 1801 va ésser cridat a París peí general Bonaparte, on repetí davant d'una comissió nombrosa de l'Institut de Franca
els seus experiments de l'electricitat de contacte. Bonaparte proposá i, naturalment, s'acordá, la concessió a VOLTA d'una medalla d'or que testimonies el reconeixement deis savis francesos i atorgá al professor de Pa ia
diverses distincions. Acordá també la fundació d'un premi de 60x00
francs a favor de qui aportes a les ciéncies de l'electricitat o del m a g n e s me algún descobriment genial comparable ais de VOLTA i FRANKLIN. Napoleó concedí també a VOLTA la creu de la Legió d'Honor i de la Corcna
de F e r r o ; el féu membre del Consell italiá, senador del regne lombard i
lenlairá a la dignitat de comte. De l'emperador és la frase: Jo no poma
consentir la retirada de V O L T A ; si les seves funcions de professor el "adiguen cal reduir-les. Que no doni, si vol, mes que una llicó a Var^;
pero la Universitat de Pavía jora ferida de mort el dia que jo permetés
que un nom tan illustre desaparegués de la llista deis seus membres.
Ahmment, un bon general col que mori en el camp de Vhonor.
Com hem dit abans, VOLTA visque sempre dedicat a la tasca de laboratori. Malgrat la seva representado social i política, i que aixó pa:sava en un temps d'intensa activitat revolucionaria, estigué sempre al m?rge
deis fets d'aquesta índole. Passá la seva senaduría sense dir ni un mo al
Senat; no arriba a formar part de cap partit polític; el seu apolicitime
fou absolut; mes aviat cal constatar en ell una constant hostilitat per tot
el qué es referia a afers públics.
Ademes de les disímcions abans esmentades, VOLTA rebé de la cal
Societat de Londres, en 1794, la gran medalla d'or de C O P L E Y ; en 1802 fou
nomenat un deis vuit membres estrangers de YInstitut de Franca.
Casat en 1794 tingué tres filis, deis quals un morí a l'edat de 18 anys.
En 1819 deixá definitivament la seva cátedra de Pavia. A partir d'aquest
moment totes les seves relacions amb el món científic cessaren. U n atac
d'apoplegia fou el primer símptoma, l'any 1823, de qué la vida de l'inventor de la pila tocava al seu terme. La devallada de VOLTA s'havia iniciat ja
dos anys a b a n s ; la seva intel-ligéncia perdé d'una manera tan extraordinaria la lucidesa habitual, que els mots que tant l'havien apasionar—pila,
electrófor, condensador—no podien fer-lo sortir de la mes absoluta indiferencia.
,
Finalment, el dia 5 de marq de 1827, la poca ;vida que li quedava labandoná.
Tenia 82 anys.
A Cammago, d'on la familia VOLTA és originaria, un monument peipetua la seva memoria.
V
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