
TEXT 1 – De les memòries escrites pel mateix François Arago

   A la fi, després d'haver tornat el senyor Biot a València, on jo esperava, com he dit 
abans, l'arribada de nous instruments, vam anar a Formentera -extrem meridional del 
nostre arc-, la latitud de la qual havíem de determinar. El senyor Biot em va deixar 
per tornar a París, mentre jo, per la meva banda, unia geodèsicament l'illa de Mallorca 
amb Eivissa  i  amb Formentera,  i  així  aconseguia,  amb l'ajut  d'un sol  triangle,  la 
mesura d'un arc de paral·lel d'un grau i mig.
   Llavors vaig anar a Mallorca per tal de mesurar la latitud i l'atzimut.
   (...)
  La meva estació a Mallorca era situada a l'Esclop1 de Galatzó, alta muntanya situada 
precisament damunt del port en el qual va desembarcar don Jaume el Conqueridor, 
quan va conquerir les Illes Balears als moros. Entre la gent es va escampar el rumor 
que m'havia establert allà amb l'objectiu d'afavorir l'arribada de l'exèrcit francès, i que 
per  això  cada  vespre  hi  feia  senyals.  Aquests  rumors,  no  obstant  això,  no  varen 
suposar  perill  fins  a  l'arribada  a  Palma,  el  27  de  maig  de  1808,  d'un  oficial 
d'ordenances de Napoleó. 

1La traducció catalana de Margalida P. Adrover diu “al puig de Galatzó”, quan realment l'original francès parla de “Le 
Clop de Galatzó” per referir-se a la mola de s'Esclop, on encara hi ha les parets de l'observatori de l'astrònom Arago.

(François Arago (original francès de 1856 i traducció catalana de 2000): Història de la meva 
joventut. Viatge científic a Mallorca, a les Pitiüses i al País Valencià. Artífex Cultural, El Far de les 
Crestes, Palma. Pàg. 45-46)

QÜESTIONS:

1.1 Arago parla de l'arribada de nous instruments. Quins poden ser aquests instruments necessaris 
per a la tasca d'un astrònom i geodesista?

1.2 Arago parla que el triangle entre illes abraçava un grau i mig de paral·lel. Quina distància en km 
significa això? Depèn del lloc de la terra? I si fos un grau d'arc de meridià?

1.3 Com es pot saber la latitud d'un lloc?

1.4 Per què la gent pensava qua Arago feia senyals a l'exèrcit francès durant la nit? Què havia passat 
un parell de setmanes abans de l'arribada de l'oficial francès?



TEXT 2 – Carta del 2 de juny de 1808 de François Arago des de la presó del castell de Bellver 

   Señor Capitán General
   La operación que me ha encargado el Instituto Nacional de Francia y el Bureau des 
Longitudes y por la cual los Gobiernos Español e Inglés han mostrado su gran interés, 
concediendo el primero un buque1 del rey, destinado únicamente a nuestros trabajos, y 
el  segundo  un  salvoconducto  que,  como  sabe  vuestra  Excelencia,  es  puramente 
científico. 
   Como las señales que esta operación exige han causado alarma entre la población 
campesina, Vuestra Excelencia ha juzgado oportuno interrumpirlas, y no puedo sino 
agradecerle esta prudente precaución puesto que a ella debo, muy probablemente, mi 
seguridad  personal  y,  como  también  espero,  la  de  los  numerosos  y  preciosos 
instrumentos que tengo conmigo.
   (...)
   Según  una  carta  que  he  recibido  por  el  último  correo,  voy  a  ser  encargado 
inmediatamente de hacer en Francia una operación del todo igual a la que me ocupa 
en  estas  islas.  Tengo,  por  consiguiente,  una  necesidad  indispensable  de  mis 
instrumentos: su pérdida sería irreparable y yo resultaría culpable de haber expuesto a 
perderse en un instante  el  fruto de siete  meses de un trabajo muy penoso y muy 
costoso, ya que, si un corsario inglés me encontrara en una embarcación que no fuera 
el místico2 el Terrible, tendría el derecho de apropiarse de todo.
   Pediría, por consiguiente, a la Junta que permita a D. Manuel de Vacaro3 llevarme a 
un puerto cualquiera de Cataluña (...)
   

1,2 Aquest “buque del rey” és un tipus d'embarcació genèrica de la classe místic amb el nom de el Terrible.

3 D. Manuel de Vacaro és el patró assignat pel Govern espanyol al místic.

(Elena Ortega (1999): François Arago y Mallorca. La prolongación del meridiano de París a las  
Baleares. Miquel Font Editor, Palma. Pàg. 103-104)

QÜESTIONS:

2.1 Què és el Bureau des Longitudes de què parla Arago?

2.2 A part de sol·licitar el permís per anar fins a Catalunya i poder tornar a França, en què insisteix 
molt Arago?

2.3 Per què et sembla que Arago descriu els set mesos de feina entre la costa del país Valencià i les 
Illes Balears coma “trabajo muy penoso y muy costoso”?



TEXT 3 – El naixement del sistema mètric internacional

   Un mes después, en marzo de 1790, Charles-Maurice de Talleyrand ofreció a la 
legislatura una propuesta de mucha más envergadura. (...) Pedía que los legisladores 
extrajesen  su  medida  básica  de  la  naturaleza,  la  herencia  común  de  toda  la 
humanidad. Sólo una medida procedente de la naturaleza podía ser eterna.1 (...)
   De nuevo a instancias de Condorcet, Talleyrand propuso también otra característica 
adicional que había de reunir el nuevo sistema de medidas: que sus diversas unidades 
(de  longitud,  superficie,  capacidad,  peso,  etcétera)  estuviesen  rigurosamente 
vinculadas por un sistema interrelacionado. (...)
   Poco después de que se hubiese votado la propuesta de Talleyrand y se hubiese 
convertido  en  ley,  la  asamblea  legislativa  autorizó  que  se  añadiese  una  tercera 
condición, una que hacía mucho que deseaban los sabios2.  Éstos proclamaron que 
todas las unidades métricas se dividirían de acuerdo con una escala decimal.(...)
   La idea de que se podían usar prefijos griegos y latinos (kilo- para indicar 1000 y 
mili- para indicar 0,001) surgió por primera vez en un informe de la Comisión de 
Pesos y Medidas de mayo de 1793. A pesar de la contrapropuesta de que los prefijos 
serían más auténticamente franceses si se tomasen del bajo bretón, este sistema de 
prefijos griegos fue el elemento final que faltaba añadir al sistema tal como se conoce 
en la actualidad. 
   

1 L'altra proposta més localista era la d'emprar la mesura de longitud de París, la toesa, per construir el nou sistema 
mètric, cosa que hagués fet pràcticament impossible la seva acceptació per part dels altres països.

2 Aquesta era, la de savants, savis, la denominació d'aquell temps per als científics.

(Ken Alder (2002 per l'original anglès i 2003 per la traducció castellana): La Medida de todas las  
cosas. La odisea de siete años y el error oculto que transformaron el mundo. Taurus, Santillana 
Ediciones Generales SL, Madrid. Pàg. 99-101)

QÜESTIONS:

3.1 Enumera les quatre condicions que, a instàncies de l'Acadèmia de Ciències francesa havia de 
complir el nou sistema mètric internacional que acabàs amb tota la diversitat de mesures locals que 
dificultaven el comerç i l'entesa.

3.2 Com s'havia d'obtenir la mesura principal a partir de la naturalesa?

3.3 Per què la hectàrea, el litre i el kilogram estan directament relacionats amb el metre patró?

3.4 A l'estat espanyol, el metre es va adoptar com a unitat de longitud el 1849, encara que no 
s'implantà de manera obligatòria fins el 1880. És acceptat per tots els països del món? 

3.5 Segons la definició que es va donar el 1799, la nova unitat de mesura havia d'estar basada en la  
natura, perquè aquell fet feia que no fos arbitrària, que pogués pertànyer a tot el món, ja que es  
basava en la forma de la terra. Com es defineix el metre avui en dia? De quins paràmetres depèn? 
Per què creus que es va canviar? Creus que la definició actual compleix amb les condicions que es 
demanaven?


