
José Chaix Isniel 
 
Nasqué a Xàtiva (llavors Colonia Nueva de San Felipe) el 4 de febrer de 1765, fill d'Estevan 
Chaix i Antonia Isniel. Des de molt jove, estigué interessat per les matemàtiques i l'astronomia, 
influït pel seu germà major, el poeta, científic i polític Esteban Chaix. José estudià a la 
Universitat de València. Obtingué el títol d'agrimensor per la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Carles en 1796. Es traslladà a França i Gran Bretanya amb una ajuda del govern espanyol 
per tal d'ampliar els seus estudis astronomia. 
 
A França, treballà amb Jean-Baptiste Biot en l'electromagnetisme recentment descobert. Visità 
els observatoris britànics d'Oxford, Cambridge, Edimburg i Glasgow. En 1791, a París, s'uní en 
qualitat d'ajudant a l'expedició dirigida per Delambre i Méchain per a mesurar l'arc de meridià 
entre Dunkerque i Barcelona, la qual cosa donaria origen al metre. Durant la seua estada a la 
capital francesa, col·laborà amb Lanz en la redacció d'uns Elementos de cálculo diferencial e 
integral que quedaren sense publicar. En 1793 tornà a Madrid, on fou nomenat agregat del seu 
Observatori astronòmic. Pocs meses després, marxà de nou a Gran Bretanya per a accelerar la 
construcción de los instrumentos que se trabajan allí [a Londres] para nuestro observatorio. 
 
De tornada a Espanya en 1795, fou nomenat vicedirector de l'observatori i ensenyà astronomia 
física fins a 1804. Posteriorment, impartí la docència de l'astronomia pràctica. Quan Godoy, en 
1796, creà la nova carrera d'enginyers cosmògrafs, Chaix ocupà el càrrec de vicedirector del cos 
—amb el rang de capità— i, després, el de director. 
 
També fou comissari de la Inspecció General de Camins i Canals i es féu càrrec d'una de les 
càtedres de l'Escola de Camins i Canals, dirigida per Agustín de Bethancourt. En 1800 i 1801, 
realitzà observacions astronòmiques en Madrid amb la finalitat de determinar la latitud, mitjançant 
altures meridianes o distàncies al zenit, de vàries estrelles de posició coneguda, observacions 
realitzades en la casa de Cristiano Herrgen, al carrer del Turco. Comptà amb l'ajuda material de 
Mariano Luis de Urquijo i Agustín de Bethancourt, així com dels instruments de l'Observatori de 
Madrid. Durant la Guerra del Francès, ostentà el càrrec de comissari de guerra honorari. 
 
Publicà els seus resultats en els Anales de Ciencias Naturales al llarg de 1801. En aquest mateix 
any veié la llum el primer volum de les seues Instituciones de Cálculo Diferencial e Integral, que 
inclou una discusió dels principis del càlcul i el desenvolupament de la teoria de les superfícies 
corbes i de les curvas de doble curvatura, segons els treballs d'Euler, Clairant i Monge. En 1807, 
publicà una Memoria sobre un nou mètode general per a transformar en sèrie les funcions 
trascendents, dedicada a Manuel Godoy. En aquesta obra, fa servir el binomi de Newton i utilitza 
només relaciones i tècniques purament algebraiques, cosa que el diferencia de Lagrange, qui 
recorre i relaciona els desenvolupaments en sèrie amb les derivades successives de la funció. 
 
Els últims dies de la seua vida van transcórrer a València, on morí en 1809, als 44 anys. 
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Pedro Ruiz Castell 
 
Llicenciat en Física per la Universitat de València i doctor en Història de la Ciència per la 
Universitat d'Oxford. Ha estat coordinador del Departament de Documentació i Recerca del 
Museu Nacional de Ciència i Tecnologia de Madrid, així com investigador postdoctoral del 
Departament de Filosofia i del Centre d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Membre de l'Institut Interuniversitari López Piñero d'Estudis Històrics i Socials sobre 
Ciència, Tecnologia, Medicina i Mediambient, ha estat investigador convidat en diferents centres 
com l'Imperial College de Londres, la Universitat de Manchester o la Chemical Heritage 
Foundation de Filadèlfia. La seua recerca s'ha desenvolupat a l'àmbit de la història de l'astronomia 
en els segles XIX i XX, la ciència en l'esfera pública, la instrumentació científica i els museus de 
ciència i tecnologia. Fill de Pedro Ruiz Torres, rector de la Universitat de València (1986-1990).  


