
Unitat didàctica

ELS DESCOBRIMENTS
D’ANTONI DE MARTÍ
I FRANQUÈS



Públic

Les activitats proposades són de diversos nivells de dificultat, però la majoria són flexibles i es 
poden executar de diferents maneres. La més difícil requereix haver estudiat els triangles i ser 
capaç de fer càlculs trigonomètrics senzills.

Objectius didàctics

aConèixer la biografia de Martí i Franquès.
aConèixer les seves contribucions científiques més importants:

- El descobriment de la composició de l’aire
- La investigació de la reproducció de les plantes
- El seu rol en la mesura del món

aDescobrir els mètodes que utilitzava a través d’experiments senzills.
aExplorar el mètode científic i les dificultats dels primers químics.

Mètode

Aquesta unitat didàctica es pot  utilitzar sola o combinant-la amb la visita guiada sobre el científic 
Martí i Franquès, amb la qual té molts punts en comú, o fins i tot fent una visita lliure per Tarragona 
o Altafulla. Algunes activitats es poden fer a l’aire lliure i d’altres a l’aula, abans o després de la 
visita. A més, n’hi ha que s’associen a llocs concrets i estan degudament indicades a la guia.

Materials

Els pioners de la química del segle XVIII no tenien res més que olles, gots i galledes, així que 
hauríem de sortir-nos-en amb els mateixos estris. Tots els experiments que descrivim requereixen 
instruments molt bàsics. No cal recórrer a un laboratori de química. Els únics reactius utilitzats són 
abundants i fàcils de trobar, per no dir difícils d’evitar: aire i aigua. Tanmateix, algunes activitats 
requereixen una mica de preparació.

MATERIALS PER AL DOCENT
Retolador permanent
Pots transparents
Galleda
Aigua
Una espelma
Colorant per a aliments

Transportador d’angles
Punter làser
Cordill llarg
Cintes
Tisores
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Antoni de Martí i Franquès és un dels científics catalans1 més creatius i rellevants de la nostra 
història. Per sobre de tot, va ser un experimentador incansable i dedicat a la ciència amb cos i 
ànima, amb una gran habilitat per detectar problemes i descobrir com enfocar-los. A finals de segle 
XVIII encara no existien les disciplines científiques: per això va investigar en camps tan diversos 
com la química, la biologia, la geologia o la botànica.

En aquell temps Catalunya encara patia les conseqüències del Decret de Nova Planta i el tancament 
de la Universitat de Barcelona. Els científics2 no tenien lloc on treballar. Mentrestant, a París 
començava a néixer una nova ciència: la química. Malauradament, a l’Espanya de l’època resultava 
molt difícil rebre notícies sobre els nous descobriments.

I en aquest país, Martí va decidir dedicar-se a la ciència. Va ser un home molt ric, un hisendat amb 
molt de talent, i necessità totes dues coses per adquirir durant anys les revistes científiques on va 
identificar els problemes que decidiria resoldre. El gruix de la seva producció científica es concentra 
entre 1790 i 1800, els anys que van veure el naixement de la química moderna i l’abandonament de 
velles teories. Es tracta del període conegut com revolució química.

La invenció de la química

Durant la revolució química, van caure moltes 
velles teories. Per exemple, fins llavors ningú sabia 
exactament per què es cremaven les coses. Es deia 
que una substància màgica, el flogist, sortia de dins 
els objectes en forma de flama. Un científic francès, 
Antoine Lavoisier, va descobrir que aquesta teoria 
era inconsistent i va presentar-ne una d’alternativa 
que introduïa el concepte de reacció de combustió. 
Després de milers d’anys, finalment els humans 
van entendre què era el foc.

Arran de la publicació del Traité élémentaire de 
chimie de Lavoisier, París esdevé l’epicentre 
d’aquesta revolució científica i Lavoisier, el 
protagonista. A Espanya, Martí i Franquès fou el 
primer a declarar explícitament que la hipòtesi del flogist era falsa, l’any 1787. Ho féu durant la 
lectura de la seva memòria Sobre algunas producciones que resultan de la combinación de varias 
substancias aeriformes a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

1 Per ser honestos, mirant més enllà de les fronteres de Catalunya, es pot dir sense exagerar que va ser el científic de l’Estat 
espanyol més important en actiu al segle XVIII.
2 En aquest manual s’utilitza tot sovint la paraula científic per simplicitat, encara que en realitat el seu ús sigui una mica anacrò-
nic: al segle XVIII se l’anomenaria més aviat “filòsof natural” o “savant”.

Foc o flogist? Abans de la revolució química, es creia 
que la flama era flogist que s’escapava de l’espelma. 
Lavoisier va descobrir que era una altra cosa: el pro-
ducte d’una reacció química.

3ELS DESCOBRIMENTS D’ANTONI DE MARTÍ I FRANQUÈSPETITA HISTÒRIA DE MARTÍ I FRANQUÈS

2. PETITA HISTÒRIA DE MARTÍ I FRANQUÈS



Alhora, nous compostos s’anaven descobrint arreu d’Europa. Abans de la revolució, tots els gasos 
s’anomenaven “aire” i només n’hi havia dos: aire bo (el que es respira) i aire dolent (una pudor, 
el fum...). Per primer cop, s’observa l’existència de gasos de diferents tipus. Priestley i Scheele 
descobreixen l’oxigen; Cavendish, l’hidrogen; Joseph Black, el diòxid de carboni;  de sobte, l’aire 
esdevé només un gas entre molts altres. Els científics van començar a sospitar que l’aire no era 
una substància simple, sinó que estava compost de, com a mínim, dos gasos diferents. Uns 
pensaven, com Felice Fontana, que la composició variava al llarg de l’any. Fins i tot d’altres, com 
Marsilio Landriani, creien que les variacions en la concentració d’oxigen causaven tot de malalties. 
Altres químics de la talla d’Alessandro Volta i Henry Cavendish proposaren diferents valors.

La composició de l’aire

Martí i Franquès, després de llegir sobre tots aquests intents i teories, va decidir fer ell mateix 
els experiments. Des de 1787 fins a 1790 va dur a terme centenars d’experiments i mesures 
repetides, va prendre mostres d’aire de diferents llocs, en diferents dies, sota diferents climes i 
temperatures, va omplir pots d’aire al camp i dins de teatres plens de gent. Finalment, va arribar 
a una conclusió, que va expressar de manera clara i concisa al seu treball Sobre la cantidad de 
aire vital que se halla en el aire atmosférico y sobre varios métodos de conocerla. S’expressa així:

La concentració d’oxigen en l’aire és d’un
21% sense arribar mai a un 22%

Martí és el primer científic que afirma i demostra que l’aire és una mescla de composició constant i, 
a més, la determina amb una precisió que encara s’utilitza avui dia. Els mètodes analítics moderns 
han demostrat que es tracta d’un 20,946% d’oxigen i tots els estudiants de ciències coneixen aquest 
percentatge.

Els resultats de Martí i Franquès foren definitius i la comunitat internacional de químics els va 
acollir molt bé. Així va aconseguir el reconeixement d’especialistes d’arreu del món i el seu article 
va ser traduït i publicat a les revistes més prestigioses de l’època.

Martí i el sexe de les plantes

Existeixen plantes mascle i plantes femella? La reproducció sexual de les plantes és una de les 
discussions més llargues de la història de la ciència. Després de segles d’incertesa, el suec Carl 
von Linné va demostrar el 1729 l’existència de pistils i estams, la base de la seva teoria de la 
reproducció vegetal. La discussió semblava tancada, però el sistema de Linné va despertar tota 
mena de reaccions. El seu opositor més ferm, Lazzaro Spallanzani, va respondre el 1785 amb una 
bateria d’experiments que posaven en dubte la teoria sexual. Spallanzani assegurava que el cànem 
i els espinacs, totalment aïllats en pots, s’havien reproduït sense pol·linització.
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Martí i Franquès, partidari de les teories de Linné, decidí repetir els experiments d’Spallanzani i 
resoldre el dilema. El plantejament experimental de Martí és tot un exemple de treball científic. 
Els resultats, exposats a Experimentos y observaciones sobre los sexos y fecundación de las plantas el 
1791, verifiquen la teoria de Linné i ensorren la crítica d’Spallanzani. Tot i que el treball no va ser 
traduït, la biblioteca de la Reial Acadèmia de Londres i científics com el gran botànic Joseph Banks 
van adquirir ràpidament la memòria de Martí en castellà.

Martí i la mesura del món

Fins a l’any 1800 el món no tenia mida. No tan sols no s’havia mesurat mai, sinó que no hi havia cap 
forma d’expressar aquesta longitud. Cada regió i cada ciutat mesurava i pesava i a la seva manera. 
Després de la Revolució Francesa els savis il·lustrats van proposar corregir aquesta mancança i crear 
un sistema de mesures universal: el sistema mètric. Com a base per a aquest sistema escolliren allò 
que és comú per a totes les persones: la Terra. Per això, una expedició científica va sortir de París el 
1792 amb l’objectiu de mesurar la distància entre el pol nord i l’equador. Aquesta distància, dividida 
per 10.000.000, la van anomenar “metre”, del grec metron, que significa ‘mesura’. L’expedició sud, 
dirigida per l’astrònom Pierre Mechain, va mesurar la distància des de París fins a Barcelona.

A Tarragona l’expedició francesa va comptar amb l’ajut i l’assessorament de Martí i Franquès, que va 
acollir-los i va oferir-los terrenys de la seva propietat per instal·lar-hi l’instrumental. Les distàncies 
es van mesurar entre la muntanya de Tamarit i el far del port de Tarragona, llavors en construcció. 
Aquesta aventura ens ensenya les bones relacions de Martí i Franquès amb els científics més 
importants de la seva època. Ell no tenia al seu abast laboratoris, ni universitats, ni públic per als 
descobriments, i tot i així va estar sempre alerta i va seguir els últims descobriments científics.

Petit test

1. On va néixer Antoni de Martí i Franquès? 
c A París 
c A Altafulla 
c A Barcelona 

2. D’on eren els primers químics? 
c De París 
c De Barcelona 
c D’Altafulla 

3. Quin va ser el principal descobriment de Martí i Franquès? 
c Que l’aire té més d’un 21% d’oxigen 
c Que l’aire no té oxigen 
c Que l’aire té sempre un 21% d’oxigen
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Martí i Franquès va esbrinar de què estava fet l’aire. Si hi penseu, no és una idea fàcil. L’aire és 
transparent, així que és molt difícil saber si hi és o no hi és. Si veieu un pot de vidre, com podeu 
saber si hi ha aire a dins? Abans de l’època de Martí i Franquès, ningú es podia imaginar que l’aire 
pogués no ser-hi. Van fer falta molts experiments per entendre que l’aire es podia tocar i moure 
com qualsevol altre material i, per tant, podia buidar-se’n un pot.

Els científics que van fer aquests experiments al segle XVIII van recórrer a mètodes a vegades 
una mica cruels, que de ben segur estarien prohibits avui en dia! Mireu aquest quadre, pintat per 
Joseph Wright de Derby, que ensenya una demostració científica:

_ Wright de Derby, Joseph (1768). Experiment amb un ocell en una bomba d’aire
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Els alumnes poden provar de respondre les preguntes següents:

aD’aquests personatges, qui és el científic?

R - El científic ( filòsof natural al segle XVIII) és l’home dels cabells llargs i la mà esquerra alçada. En
aquesta representació sembla més aviat un bruixot o un firaire, molt diferent de com el 
dibuixaríem avui dia.

aPer què plora la nena?

R - Plora perquè sap que quan s’hagi extret tot l’aire de la bombolla de vidre, la cotorra s’ofegarà. 

aQue deu explicar el científic?

R - Explica que pot existir l’absència d’aire. Fins a finals del segle XVIII ningú no sospitava que hi
pogués haver el buit, ja que l’aire no es considerava una substància amb massa. L’ús d’una 
bomba d’aire per buidar un recipient va esdevenir una demostració molt popular de l’absència 
d’aire. Es feia amb ocells, ratolins, granotes... Es podria fer amb una flama però segur que no 
era tan entretingut.

aQue fa la màquina composta de dos tubs just davant del científic?

R - La màquina és la bomba d’aire. Girant una manovella, els èmbols dins dels cilindres pugen i
baixen com els d’una màquina de vapor, i extreuen l’aire de l’esfera de vidre on hi ha la cotorra 
espantada.

Martí i Franquès tenia una bomba d’aire idèntica a la que s’utilitza en aquest quadre. Ningú sap per 
a què la va fer servir. És probable que la fes dissenyar inspirant-se en les descripcions que trobava 
en publicacions científiques estrangeres. Actualment es troba a l’Ajuntament d’Altafulla.

7ELS DESCOBRIMENTS D’ANTONI DE MARTÍ I FRANQUÈSPRIMERS EXPERIMENTS

3. PRIMERS EXPERIMENTS



Avui dia sabem que l’aire està compost de dos gasos, l’oxigen i el nitrogen. Les seves molècules 
s’assemblen bastant, perquè totes dues estan formades per dos àtoms.

Tant l’oxigen com el nitrogen són transparents i ens envolten sempre. Penseu-hi. Ara mateix, esteu 
envoltats de molècules com aquestes. Som com peixos al fons d’un gran mar d’aire. Tot i aquestes 
semblances, l’oxigen i el nitrogen són molt diferents:

aL’oxigen es respira, el necessitem per viure. També és necessari per fer foc.
aEl nitrogen no es respira. Ens l’empassem i el tornem a treure, sense que es quedi als 
pulmons.

A l’atmosfera no s’hi troben a parts iguals. Hi ha molt més nitrogen que oxigen. Si agafem 100 
molècules d’aire i les mirem sota un microscopi molt potent, veuríem una cosa així:

Els alumnes poden respondre les preguntes següents:

aQuantes molècules d’oxigen hi ha per cada 100 molècules d’aire?

R - N’hi ha 21 d’oxigen per cada 100 d’aire.

aQuè creieu que és la molècula verda?

R - L’única verda representa l’argó, quasi l’1% de l’atmosfera. El següent gas més comú és el CO2,
que és només 0,04%! Els alumnes més avançats poden entretenir-se a calcular el percentatge de 
cada gas.
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A primera vista sembla molt fàcil atrapar l’aire. Només cal obrir un pot, tornar-lo a tancar i ja el 
tenim ple d’aire. El que és realment difícil és recollir-ne una quantitat determinada. Martí i Franquès 
va trobar la manera de fer-ho.

Un problema

Per explorar aquest problema ens hem de plantejar un repte: com podríem omplir d’aire una 
bureta graduada amb exactament 10 ratlletes. Per a aquest experiment podem utilitzar una bureta 
de laboratori o fabricar-ne una amb qualsevol pot allargat i un retolador permanent.

Naturalment, és del tot impossible escollir el nombre de ratlletes d’aire que volem. Només hi ha 
una manera de fer-ho: submergir la bureta dins d’un recipient d’aigua, vigilant que no s’escapi gens 
d’aire, i un cop dins deixar escapar tant d’aire com ens sigui convenient.

Aquest és el mètode que seguia Martí i Franquès.

1

aIdealment es pot tapar amb el dit

aMés llarga que ampla

aGraduada com a mínim amb 10 nivells

2
Elimineu la quantitat d’aire sobrant fins a 
obtenir el volum desitjat
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_ L’experiment de Martí i Franquès sobre la composició de l’aire.

https://www.youtube.com/watch?v=P-6DVmspjL8


L’experiment de Martí i Franquès

Martí i Franquès recollia les mostres d’aire exactament de la manera descrita a l’aparat anterior. 
Tot seguit, mesclava l’aire amb un líquid vermell que anomenava “fetge sulfurós”1. Per fer aquesta 
barreja, deixava bombollejar l’aire dins d’un recipient ple del reactiu.

El “fetge sulfurós” tenia la propietat de consumir l’oxigen. Martí i Franquès (o un dels seus criats) 
remenava el recipient molta estona, fins que tot l’oxigen havia desaparegut. Llavors només calia 
mesurar la quantitat d’aire que hi quedava dins. Ens podem preguntar: n’hi quedava més o menys, 
d’aire?

R - N’hi quedava menys, perquè l’oxigen havia desaparegut i només hi havia el nitrogen.

Un experiment similar

Aquest experiment es pot reproduir fàcilment, fins i tot sense tenir els reactius que utilitzava Martí i 
Franquès. Hi ha altres maneres d’exhaurir l’oxigen. Una la tenim ben a l’abast: la respiració, una altra 
de molt comuna és la combustió. Un experiment aproximat es pot dur a terme amb una espelma.

3 Esbrinar la composició del “fetge sulfurós” ha requerit força hores de recerca. L’explicació més probable és que fos una 
mescla de polisulfurs de calci obtinguda després de bullir aigua, hidròxid de calci i sofre. Els polisulfurs s’oxiden amb l’oxigen 
dissolt en aigua. La reacció està limitada per la difusivitat i per això cal sacsejar molt cada mostra, entre deu i trenta minuts. 
Per tant, es dedueix que Martí i Franquès o tenia els braços molt forts o els seus treballadors es feien un fart de sacsejar pots. 
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_ Els aparells utilitzats per analitzar la composició de l’aire s’anomenaven eudiòmetres.



Materials:

Un got d’aigua | Un plat | Una mica d’aigua (si pot ser, amb colorant) | Una espelma

Primerament, poseu l’espelma al mig del plat. Podeu fixar-la amb una mica de cera. Després, hi 
heu d’afegir aigua, amb mig centímetre n’hi ha prou. Tot seguit, enceneu l’espelma i tapeu-la amb 
el got de cap per avall, així:

A mesura que l’espelma consumeixi l’oxigen, l’aigua pujarà cap a dins del got. El resultat final és:

És un experiment molt conegut i se’n poden trobar diverses demostracions a internet, per exemple:

https://www.youtube.com/watch?v=xwKbpsOmHjE

De tota manera, no és exactament el mateix fenomen físic que va observar Martí, encara que el 
resultat sigui molt similar. En el cas de l’espelma, la combustió consumeix oxigen i emet diòxid de 
carboni i aigua. Aquesta aigua es condensa a les parets del got, i per tant passa de fase gasosa a 
líquida, i fa reduir la quantitat total de gas. Aquest detall és probablement només apreciable per 
estudiants amb algunes nocions de química.

2

1

Si el got aïlla massa 
bé l’espelma, és 
possible aixecar-lo 
una mica amb una 
moneda 
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https://www.youtube.com/watch?v=xwKbpsOmHjE


Martí i Franquès va repetir el seu experiment en molts llocs diferents. És sabut que va fer mesures 
a diversos indrets dels voltants d’Altafulla i també va recollir aire d’espais a la ciutat, com un teatre 
de Barcelona durant una representació. El seu objectiu era mesurar la concentració d’oxigen en 
molts llocs diferents. A la seva època, es creia que la concentració d’oxigen era molt variable i que 
les zones amb més oxigen eren més bones per a la salut. 

Ens podem imaginar que som Martí i Franquès i obtenim mostres d’aire de llocs diferents. Quin 
d’aquests llocs creieu que té la concentració d’oxigen més elevada? Quin la més baixa?

R - Es tracta d’una pregunta trampa. En tots aquests indrets hi ha la mateixa concentració d’oxigen.
En el cas de la muntanya, és cert que la quantitat total d’oxigen baixa, perquè l’atmosfera es fa 
més lleugera. Però en realitat disminueix la quantitat de tots els gasos mentre que el percentatge 
d’oxigen es manté constant. Potser només en el cas d’una ciutat molt contaminada podríem 
mesurar una concentració més baixa d’oxigen, però hauria d’estar molt, molt contaminada. 
Milers de vegades més contaminada que Tarragona.

Un teatre ple de gent

El mig del mar

Dalt d’una muntanya

Vora de la llar de foc

El Pol Nord

Una ciutat molt contaminada
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Martí i Franquès va fer els experiments més clars i repetibles sobre la composició de l’atmosfera. 
Els contundents resultats a què va arribar van tenir un notable impacte en publicacions científiques 
arreu d’Europa, de manera que va publicar el descobriment a les revistes següents:

aReial Acadèmia de les Arts i les Ciències de Barcelona (1792)
aMemorial literario instructivo y curioso de la corte de Madrid (1795)
aJournal de Physique, Chimie et d’Histoire Naturelle, París (1801)
aThe Philosophical Magazine, Londres (1801)
aAnnalen der Phisik, Berlín (1805)

Durant molts anys, científics de tot el món feien referència als seus treballs quan parlaven de la 
composició de l’atmosfera. 

Podem marcar al mapa els llocs on es van publicar els seus treballs:
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Les investigacions sobre l’atmosfera són el treball més conegut de Martí i Franquès, però no pas 
l’únic. Va involucrar-se en molts altres projectes científics. Per exemple, va posar un granet de sorra 
a la creació del sistema de mesures que fem servir avui dia: el sistema mètric. 

Al segle XVIII a cada país es mesuraven les coses d’una manera diferent. Uns feien servir peus, uns 
altres, braços; d’altres, canyes;  alguns, pams, i uns altres, passes. A vegades, fins i tot diferents 
pobles i ciutats tenien maneres diverses de mesurar. 

Ja us podeu imaginar que això era un bon embolic. Si persones de diferents indrets intentaven 
mesurar la mateixa distància, tots obtenien nombres diferents.

Per demostrar aquest problema, podeu proposar diferents activitats. Per exemple, l’instructor pot 
preparar 5 cintes que es corresponguin a cinc sistemes diferents de mesura:

acana de Tarragona (155,5 cm)
avara de Madrid (84,3 cm)
afeet o peu anglès (30 cm)
abraç o braccio venecià (68,3 cm)
atoise parisenc (194 cm)

Els alumnes poden fer servir aquestes cintes per mesurar una distància coneguda. Esdevindrà obvi 
que tots obtindran nombres molt diferents.

Com podem trobar una distància que vagi bé a tothom? La resposta la trobarem a la secció següent.
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_ Estàndard del metre que es pot trobar a París (36, rue de Vaugirard).



Els mesuradors de mons

Per tal de trobar una mida comuna per a tot el món, uns científics francesos van tenir una idea molt 
bonica a les acaballes del segle XVIII. Van decidir que mesurarien la circumferència del planeta 
Terra, dividirien el nombre per 10.000 i aquesta seria la mesura que tothom faria servir. Van 
anomenar aquesta mesura metre.

Però per aconseguir-ho, calia mesurar el món i Martí i Franquès hi va ajudar. L’any 1792 una 
expedició dirigida per Pierre Méchain va sortir de París amb la missió de mesurar l’arc de meridià 
fins a Barcelona. Van fer servir un sistema molt enginyós: a cada ciutat s’enfilaven al campanar o 
a la muntanya més prominent i mesuraven els angles amb els campanars de les localitats veïnes.

Van mesurar angles en desenes de ciutats, baixant xino-xano cap al sud. Després, amb uns càlculs 
trigonomètrics senzills, van poder calcular la distància recorreguda. El seu camí va ser el següent:

París

Dunkerke

Barcelona
Altafulla
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Quan l’equip de Méchain va passar per Catalunya, Martí i Franquès va acollir-los a casa seva. Des 
d’allí van fer les últimes mesures. Uns anys més tard, un equip format per Francesc Aragó i Jean-
Baptiste Biot, que va repetir el viatge per corregir les mesures, també va col·laborar amb Martí i 
Franquès.

Com es mesuren distàncies amb angles

Els càlculs trigonomètrics de Pierre Méchain no són difícils de reproduir. Amb algunes nocions 
bàsiques sobre angles i triangles, els alumnes poden calcular distàncies tal com ho van fer els 
científics francesos.

aCom es mesura una distància sense tenir un regle?

Per a aquesta activitat, podeu utilitzar qualsevol distància coneguda, com l’amplada d’una porteria 
de futbol o la paret d’un edifici. En aquest cas, l’amplada de la portalada de la Catedral de Tarragona, 
tal com indica la imatge següent:

Per fer aquesta activitat, els estudiants s’han de distribuir en els vèrtexs d’un triangle. Tres 
estudiants es col·loquen als punts A, B i C. Els punts A i B són a cada extrem de la portalada de la

A B
13 m
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Catedral. El punt C és un punt aleatori del pla de la Seu, tal com mostra l’esquema que trobem a 
continuació:

En acabat, cal seguir el procediment següent:

1. Calcular els tres angles d’aquest triangle, que es pot fer de diverses maneres:

• Es pot utilitzar un làser al punt A, enfocant-lo primer cap al punt B i després cap
al punt C.

• També es pot fer amb un cordill, estès del punt A al B i al C.
• Ambdós mètodes requereixen registrar en un paper la direcció del fil o el làser i 

utilitzar un transportador d’angles per mesurar l’angle.
• Un cop s’obtenen dos angles, el tercer es pot calcular utilitzant la fórmula següent: 

a = 180 - b - c

En el nostre exemple, l’angle a és 60, l’angle b és 80 i langle c és 40. 

2. Calcular la distància entre el punt A i el punt C (vèrtex AC) amb la fórmula següent:

sin (c) AC=sin (b) AB

En el cas de la portalada de la Catedral de Tarragona, la distància AB és 13 metres, per tant:

AC = sin (80) 13 / (sin (40)) = 19.9 m

Dit i fet: amb aquest procediment hem pogut calcular la distància entre els punts sense fer ús de cap 
regle. En l’expedició original, els savis francesos van utilitzar un instrument anomenat sextant per 
mesurar els angles. L’ús del làser és preferible, ja que, com en l’experiment original, les mesures es 
poden prendre a distància, sense recórrer en línia recta la distància entre els vèrtexs del triangle.
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Un  altre dels interessos de Martí i Franquès va ser la reproducció sexual de les plantes. El científic 
altafullenc volia demostrar que  aquest procés requereix un mascle i una femella. Amb aquest 
propòsit va idear un experiment molt enginyós: va posar plantes de cànem femella en diferents 
habitacions de casa seva. Algunes habitacions estaven totalment tancades, d’altres tenien finestres 
de cara als camps de cànem, i unes altres tenien finestres cap a l’altra banda. Martí va mesurar en 
quines plantes apareixien més llavors fèrtils.

aQuina de les plantes a la casa de Martí i Franquès es pol·linitzarà més? Quina menys?

Martí i Franquès va observar que en les localitzacions més remotes (habitacions al costat oposat 
de la casa o habitacions tancades), la pol·linització era més dèbil. Amb aquest experiment va 
demostrar que només les plantes femella que havien rebut pol·len produïen llavors fèrtils. Així, 
va evidenciar que la reproducció del cànem era sexual. Es tracta d’un experiment senzill però molt 
eficaç, una bona mostra de mètode científic.
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1750

1762

Neix a Altafulla.

Ingressa a la Universitat de Cervera, 
on s’estarà dos anys.

1773
Es casa amb Isabel Mora.

1786
Participa en la fundació de la So-

cietat d’Amics del País a Tarragona 
i ingressa a la Reial Acadèmia de 

Ciències i Arts de Barcelona (RACAB).

1787
Llegeix les seves opinions sobre el 
flogist a la RACAB.

1788
Inicia els experiments sobre la

composició de l’aire. 1789
Es dedica a explorar la reproducció 
sexual de les plantes.

1790
Finalitza els experiments i els

explica a la RACAB.

1798
Es trasllada a Tarragona, al carrer 

Santa Anna, on estableix el
laboratori i la biblioteca.

1806
Treballa amb Francesc Aragó i 

Jean-Baptiste Biot en la mesura del 
meridià.

1811
El setge de Tarragona de l’exèrcit 

napoleònic acaba amb Martí i Fran-
quès ferit i el seu laboratori destruït.

1832
Mor a Tarragona als 82 anys

mentre li llegien un article científic.

1795
Els seus resultats es publiquen a 
Madrid.

1801
Els resultats es publiquen a París i 
Londres. Viatja per diverses ciutats 
europees.

1807
Jean-Baptiste Biot escriu a diverses 
revistes científiques sobre Martí i 
Franquès.

1817
Promou la carretera entre
Tarragona i Lleida.
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EPÍLEG

La producció científica de Martí i Franquès va 
acabar amb el setge que van fer les tropes 
napoleòniques a Tarragona el 1811. Va decidir 
quedar-se a la ciutat i va acabar ferit (en 
algunes fonts diuen que va quedar guerxo) i 
el seu laboratori va ser destruït. Fos com fos, 
no es coneixen més experiments científics, 
tret d’un. Les úniques notes que es conserven 
de pròpia mà, a banda d’un plec de cartes, 
són una sèrie de fulls on hi ha centenars 
de mesures repetides, apuntades amb 
cura i mètode. Se’n desconeix el significat. 
Evidentment, Martí havia anat mesurant 
alguna cosa al llarg del temps, però encara 
ningú ha esbrinat què.

Va morir el 1832. Era molt gran i curt de vista, 
i feia temps que no es dedicava a la ciència. 
Tot i això, no hi va perdre mai l’interès, ja que 
fins als últims dies va estar al corrent dels 
descobriments més recents. Diuen que va 
morir mentre algú li llegia l’últim número del 
Journal de Physique et Chimie.
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