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The Challenge of the Historical Narratives in Science Teaching. 

The Case of Volta’s Pile

Summary: This paper is intended to discuss the active involvement of historians to ease the  

history of science in science education. In this regard, a proposal is aimed at making historians  

to assume the role of mediators in the development of learning activities incorporating the  

history of science. The discovery of Volta’s pile is presented as a representative case of this 

proposal.
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Els historiadors com a mediadors en la presència de la història  

de la ciència a les aules

En una Newsletter de la History of Science Society, Alan Rocke (2008) es pregun-

tava per quines raons un historiador de la ciència hauria de contribuir als arti-

cles de la Wikipèdia. Sense entrar en detalls sobre els seus comentaris al res-

pecte, val la pena retenir la seva reflexió final sobre l’impacte que tenen les 

contribucions dels historiadors en la Wikipèdia com a institució informativa 

que avança a passes gegantines i acull un nombre creixent de públic. Aquesta 

reflexió serveix per a posar a l’aparador la qüestió de la implicació dels histori-

adors de la ciència en àmbits extraacadèmics per a contribuir a fer accessible la 

història de la ciència a audiències diverses que poden abastar des de persones 

Actes de la XIII Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament. Barcelona, SCHCT-IEC 
Grapí Vilumara, P.; massa EstEVE, M. R. (ed.) (2015)

DOI: 10.2436/10.2006.02.11  

p. 85-92

XIII JORNADES HISTORIA.indd   85 26/07/16   10:32



86 PERE GRAPÍ

adultes o joves fora dels circuits educatius fins a persones no expertes però amb un cert nivell  

de formació. Aleshores, caldria també preguntar-se de la mateixa manera sobre la necessitat que 

els historiadors de la ciència contribuïssin a la presència de la història en l’ensenyament de les 

ciències.

Les dificultats amb què sovint s’enfronta un historiador per a elaborar una narració exhausti- 

va d’un episodi històric són degudes, bàsicament, al fet que l’historiador s’ha d’acontentar captu-

rant d’un episodi històric només allò que és intrínsecament susceptible d’una reconstrucció verbal 

(Holmes, 1981: 63). Per això, acaba proporcionant narracions relativament comprimides i simpli-

ficades de l’episodi. L’accés a la història de la ciència per part d’un públic no especialitzat implica 

disposar de diferents nivells narratius per als diferents públics. En particular, la incorporació de la 

història de la ciència en l’ensenyament de les ciències requereix narracions històriques simplifica-

des i dimensionades d’acord amb les demandes de la situació educativa (Grapí, 2012: 45-46). De 

la mateixa manera que l’historiador de la ciència es veu obligat a simplificar, tot preservant aquells 

esdeveniments essencials per al resultat final d’una narració acadèmica, també hauria de ser capaç 

de tirar endavant aquesta simplificació amb finalitats educatives. Aquestes narracions històriques 

amb intencionalitat educativa serien fonts secundàries de referència perquè els professors pogues-

sin elaborar relats que contessin un episodi històric.1 Aquests relats podrien contenir elements de 

ficció persuasius (escenaris, contextos, actors...) i adoptar els formats més adients (diàlegs, vinye-

tes, timelines, dramatitzacions, jocs de rol, simulacions d’experiments, debats, presentacions...) 

per tal de captar millor l’atenció dels alumnes. No és exigible que aquests relats siguin històrica-

ment precisos. En tot cas, no haurien de distorsionar la narració històrica fins al punt de conver-

tir-la en anhistòrica. Ras i curt, no cal que expliquin tota la veritat però si cal que allò que contin 

sigui cert.2 

Les narracions històriques són inevitablement teleològiques, tenen sempre alguna o algunes fi-

nalitats. L’historiador sempre selecciona els esdeveniments i els detalls que contribuiran al desenllaç 

de la narració. En el cas que ens ocupa, l’historiador no pot eludir el propòsit educatiu de la seva 

futura narració i, per tant, hauria de completar la seva contribució explicitant la seva intencionalitat 

didàctica. Caldria que destaqués, a tall de guia per al professorat, aquells punts de la seva narració 

que incidissin en aspectes amb un potencial valor educatiu com poden ser, per exemple, els relatius 

a la naturalesa de la ciència i al context sociocultural de l’episodi narrat. En definitiva, cal que hi hagi 

historiadors de la ciència que facin de mediadors per a proporcionar narracions històriques que pu-

guin esdevenir activitats d’aprenentatge en l’ensenyament de les ciències. Probablement, aquells 

historiadors més implicats en l’ensenyament secundari o en la formació del professorat són els més 

ben posicionats per a aquesta empresa.

1. Utilitzo el terme ‘relat’ com a sinònim de ‘conte’, com una narració d’esdeveniments reals però que incorpora elements ficticis per 

a fer-la més entretinguda de cara al públic oient o lector. En aquest sentit, en el món anglosaxó s’utilitza sovint el terme ‘story’ per a 

diferenciar-lo del terme ‘history’, més acadèmic.

2. Sobre com adaptar una narració històrica per a fer-ne un relat didàctic vegeu Clough (2011). També pot ser força útil el tutorial 

elaborat pel projecte Storytelling@Teaching Model (S@TM). Vegeu <http://science-story-telling.eu/en/node/592> (Darrer accés: 

14/01/2016).
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Una narració històrica del descobriment de la pila de Volta

La següent narració sobre el descobriment de la pila de Volta cal contemplar-la amb un cas de font 

secundària elaborada amb el propòsit de posar a les mans del professorat un material a partir del qual 

puguin generar-se activitats d’aprenentatge.3 L’inici d’aquest episodi històric cal situar-lo el 1781, 

quan Luigi Galvani, professor d’anatomia a la Universitat de Bolonya, va observar com les anques de 

granota es contreien en rebre impulsos de guspires elèctriques distants produïdes per una màquina 

elèctrica (Fig. 1).

Després d’un segon experiment dut a terme en 1786, Galvani va detectar que la contracció mus-

cular també es produïa quan el nervi i el múscul de la granota es tocaven mitjançant un arc conduc-

tor bimetàl·lic (Fig. 2). Per a Galvani aquests experiments van confirmar l’existència d’electricitat 

animal innata. Per altra banda, Alessandro Volta, futur professor de física experimental a la Universi-

tat de Pavia, es va posar inicialment a favor de la posició de Galvani, però les seves idees van evolu-

cionar fins a adoptar una actitud més incrèdula. 

A finals de 1792 Volta va apostar que un fluid elèctric originat a partir del contacte entre els dos 

metalls de l’arc bimetàl·lic i les parts humides, com ara els nervis i els músculs de la granota, era el 

responsable de les contraccions musculars en les granotes.

3.  Aquesta narració s’ha elaborat a partir dels estudis acadèmics sobre Galvani i Volta duts a terme per Marcello Pera (1992) i 

Giuliano Pancaldi (2003), respectivament.

FiGura 1. El primer experiment de Galvani (Galvani, 1791: Tab. 1).
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Però, per altra part, Volta havia estat detectant la presència d’electricitat feble a l’atmosfera 

utilitzant les contraccions d’una anca de granota o, fins i tot, la seva pròpia llengua. No obstant 

això, des del 1796 va deixar de sentir-se còmode utilitzant anques de granota com a detectors 

d’electricitat feble, justament en experiments dissenyats només per mostrar que els animals no 

eren una font de cap tipus especial d’electricitat. Per tal de resoldre el problema de la detecció de 

l’electricitat feble, Volta, entre 1796 i 1797, va reemplaçar les granotes per una versió d’aquest 

instrument: el duplicador elèctric de la Nicholson (Fig. 3). Tanmateix, Volta es va adonar que 

aquest duplicador generava certa electricitat residual a causa del contacte entre els seus discs 

metàl·lics i, per tant, aquest fet inhabilitava l’instrument com a detector adequat d’electricitat feble 

o residual.

El 1797, un nou actor —el peix torpede— va entrar en escena. Galvani va publicar una memòria 

descrivint el peix torpede com una prova vivent de la seva hipòtesi sobre l’existència d’una electrici-

tat animal innata. D’aquesta manera, per tant, va desafiar l’opinió de Volta. El 1799, Volta va conèixer 

el model de Nicholson per a l’estructura de l’òrgan elèctric del peix torpede. Nicholson va descriure 

aquest òrgan com un grup de tubets o columnes laminades. Vegeu la part inferior dreta de la Fig. 4. 

El fet important era que aquest model es basava en el seu propi duplicador elèctric (Fig. 3), que Vol-

ta coneixia força bé.

Llavors, amb aquest model a la seva ment, Volta va poder comprovar com apilant discs de dife-

rents metalls en una certa seqüència podria produir electricitat. Així, entre desembre de 1799 i març 

de 1800, Volta va desenvolupar la seva bateria elèctrica sota les dues formes bàsiques de «corona de 

FiGura 2. Arc bimetàl·lic de coure (C) i zinc (Z) (Wells, 1859: 290). 
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FiGura 3. Duplicador de Nicholson (Colwell, 1922: 102).

FiGura 4. El peix torpede amb detalls dels seus òrgans elèctrics (Réamur, 1717: planche 13).
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tasses» i de «columnes de discs» (Fig. 5). En aquest últim cas, la connexió entre cada parell de discs 

de plata i coure es feia amb peces intercalades d’un material no conductor humit, com ara cartró 

impregnat amb salmorra.

Per tant, l’elaboració d’un nou model per a explicar les descàrregues elèctriques del peix torpede 

va ser clau perquè Volta en no més quatre mesos demostrés el seu enginy creant, d’alguna manera, la 

seva pila elèctrica.

FiGura 5. Les dues formes bàsiques de la bateria de Volta: corona de tasses (dalt) i columnes de discs (baix)  
(Volta, 1800: 430, fig. 3, 4).
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Per a acabar

Aquesta narració històrica hauria d’anar acompanyada d’una proposta de reflexions que, a parer de 

l’historiador, podrien tenir cert valor didàctic per una activitat d’aprenentatge centrada en aquest 

episodi. En aquest sentit, per exemple, caldria:

·  Diferenciar entre les dades experimentals i les explicacions en els experiments tant de Galvani 

com de Volta.

·  Destacar la controvèrsia entre Galvani i Volta sobre l’origen de l’anomenada «electricitat ani-

mal».

·  Denominar els instruments implicats en aquests experiments com a generadors o com a de-

tectors d’electricitat.

·  Identificar moments de creativitat en el procés que va dur Volta a descobrir la seva pila.

·  Adonar-se dels diferents àmbits de coneixement en què treballaven Galvani i Volta.

·  Descriure algun dels processos experimentals de la narració.
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