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Marie Anne Paulze: muller de casa, salonniere, científica ou que?  

       Manolo R. Bermejo 

          Xoana Pintos Barral 

          USC 

 

Deixamos de temer aquilo que se aprendeu a entender 

Marie Skłodowska-Curie 

 

1.- Introdución 

 

Os estudios de xénero están cada día máis de moda. De particular interese é o 

intento de recuperar o papel da muller na sociedade e, particularmente para o 

mundo da ciencia, interesa atopar científicas que podan servir como modelos 

nos que se podan reflectir os nosos alumnos na aula. 

 

Hai un ano nunha lección inaugural dada na apertura de curso da Universidade 

da Coruña, a profesora Ana Tarrío falaba, na Historia da Xeometría, do 

importante papel xogado por mulleres neste campo. Sinalaba como aportaron 

os seus coñecementos ao longo da historia da humanidade no mundo das 

matemáticas (1). 

 

No mesmo tempo presidindo un tribunal que xulgaba o DEA “Diploma de 

estudos avanzados” (2) facíase notar as contribucións importantes no mundo 

da Ciencia de Mulleres como: Teano directora da escola pitagórica no s. VI a. 

C.; Hipatia a gran científica da escola de Alexandría; María Agnes, matemática 

italiana do s. XVIII; Sophie Germain, con achegas á teoría de números e aos 

estudios da elasticidade; Mary Sommerville, matemática e astrónoma do s. XIX; 

Emmy Noether, alxebrista de comezos do s. XX; María Wonenburger, a 

primeira matemática galega que conseguiu unha beca fullbright para USA; etc., 

etc. En ningún dos casos citados, nin no libro de Nuria Solsona e Mari Lires (3), 

ata o momento, se contempla a figura de Marie Anne Paulze como unha 

científica a utilizar como exemplo na aula para as nosas alumnas. 
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No libro de Patricia Fara (4) “Scientists Anonymous” aparece a figura de Marie 

Anne Paulze Lavoisier nun estudo comparado coa figura de Caroline Herschel. 

Ambas mulleres da ilustración e lonxevas, nacen na década de 1750 e viven 

máis de 80 anos. Ambas ricas e intelixentes; polo tanto, con medios para 

formarse intelectualmente e poder practicar a súa ciencia sen limitacións. 

Ambas ó abeiro de senllos varóns: Caroline do seu irmán, namentres que Marie 

Anne a carón de Antoine Laurent Lavosisier. No libro, a autora, as considera no 

mesmo estrato pero a historia as tratou, polo de agora, de forma ben disímil. 

 

No dicionario básico de científicos (5), moi feminista pola acción de Margaret 

Millar, Caroline aparece ao lado do seu irmán William; pero Marie Anne non 

aparece para nada no dicionario, nin tan sequera como colaboradora do seu 

home. 

 

É tamén moi diferente o comportamento vital de ambas científicas, logo de ficar 

soas. Caroline ficou soa cando o seu irmán William casou, e viviu adicada á 

astronomía; ata máis alá dos 50 anos non conseguiu o recoñecemento oficial 

de científica; máis conseguiuno. Marie Anne traballou sempre a carón do seu 

home (aínda que na historia aparece detrás). Cando matan a Lavoisier ela ten 

36 anos e vai abandonar por completo a súa actividade científica para se 

dedicar a vindicar a fama do seu home. Marie Anne sae da historia para que, 

esta, sexa ocupada completamente pola figura do seu home. Ante tal sacrificio, 

podemos os científicos do século XXI deixala de novo ao marxe, detrás do seu 

home? Non deberíamos esculcar na súa obra para recuperar a súa valía de 

científica? 

 

No libro “La Science et l’Amour” de Poirier (6) se trata, por vez primeira, ata 

onde sabemos, a vida e a obra completa de Marie Anne Paulze; pero está 

pouco dedicada a estudar a valía científica de Marie Anne. 

 

Dado que a figura de Paulze Lavoisier, esta é a forma en que Marie Anne nos 

pide que a chamemos, ten sido obxecto de interese por anos (7-8) para nós, 

pareceunos importante aportar nova información e novos puntos de vista sobre 

a súa vida e a súa obra. 
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En comunicacións anteriores (9,10) defendidas en ENCIGA fomos presentando 

a nosa percepción das súas contribucións científicas, nesta nova entrega 

pretendemos aprender máis sobre a súa humanidade e reflexionar como se 

comportou: como unha ama de casa? como unha salonniere? como unha 

auténtica científica? … ou como que? 

 

2.- Muller de casa 

 

Cómpre comezar por dicir ben alto que Marie Anne comportouse sempre como 

a señora das súas casas: en plural casas. Dende ben nena tivo que gobernar a 

casa do seu pai. Cando casa deseña a casa familiar preto do xardín do Palacio 

Real. Cando mercan a propiedade de Freschines restaura e habilita un dos 

edificios da finca, para acomodala a unha finca de descanso. No momento en 

que Lavoisier é nomeado director do Arsenal habilita unha parte del como 

laboratorio; pero tamén, outras habitacións, como vivenda familiar onde deseña 

un salón dos máis aceptados socialmente de París. Logo da morte do seu 

home, e tras pasar polo cárcere, comeza a súa vida de viúva tentando 

recuperar o tempo perdido e traballando por lembrar o pasado do seu home 

para gañar o seu porvir; é dicir o de ambos. Casa co conde de Rumford e, un 

novo cambio prodúcese na súa vida pero continúa cos seus costumes o que 

xera un dos focos de discusión co novo compañeiro, que os conducirá á 

separación. 

 

Na mediana idade –sepárase de Rumford no ano 1806 cando ten pouco máis 

de 48 anos-, dedicarase a levar unha vida completamente burguesa sendo a 

señora da casa e reuníndose, nos seus salóns, cos seus amigos; disfrutando 

das súas moitas riquezas e vivindo para lembrar a figura do seu home –

Lavoisier- defendendo o seu honor e pelexando por conseguirlle un lugar 

axeitado na Historia da Ciencia. 

 

Analicemos máis polo miúdo como levou Marie Anne en privado a súa vida de 

ama de casa. 
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Marie Anne naceu nunha casa rica, a do matrimonio Paulze, o 20 de xaneiro de 

1758. A súa vida de infante foi a da felicidade a carón dos seus país e de 

outros tres irmáns varóns, dous máis vellos e un máis novo ca ela. A felicidade 

trúncase no ano 1761 cando a súa nai morre. O seu pai, Jacques Paulze, 

decide encargarse da educación dos varóns pero deixa a educación da súa filla 

nas mans das monxas do convento da visitación de Montbrison -a nena tiña 

pouco máis de tres anos. Durante 8 anos vive na educación do convento; esta 

formación será moi positiva na vida da futura muller de Lavoisier. 

 

A finais do ano 1769 o seu pai, 

repentinamente, decide retirala do 

convento, darlle a enorme 

responsabilidade do goberno dunha 

casa cunha grande actividade pois 

tiñan lugar moitas reunión de xente 

importante das finanzas, da política, 

da cultura e da ciencia. Aínda non 

cumprira os doce anos e unha vida 

de esixencias se lle presenta de 

fronte: ten que gobernar unha casa, 

ten que formarse intelectualmente e 

debe afrontar o papel de anfitriona 

nunha casa principal. 

 

Jacques Paulze atópase no 

momento cume da súa carreira 

política e da súa vida social. Grazas 

ao abate Terray, que era tío da súa defunta muller, consigue ser procurador 

real e entrar na Ferme Générale onde dirixe a comisión do tabaco. Paulze 

comprende que a súa filla aínda é moi nova; pero trátase dunha adolescente 

animosa, espelida, moi feminina, atractiva, espontánea, extrovertida e con 

moito atractivo social. Ten as maneiras dunha elegante dama que sabe estar e 

que pode facer o papel da anfitriona da súa casa. Paulze é consciente de que a 

formación intelectual da súa filla ten as fronteiras do programa educativo do 

Fig. 1 Convento de Montbrison 
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convento e as propias da súa idade, pero que será fácil encher as lagoas da 

súa formación utilizando preceptores axeitados. As linguas, a música, a pintura, 

serán parcelas de educación que irán completando a bagaxe cultural de Marie 

Anne. O resto da súa formación virá da man das veladas culturais e das festas 

que se han celebrar nos salóns da casa do novo rico. 

 

Marie Anne axiña aprende o papel de señora da casa. Dirixe e controla o 

servizo doméstico, vela polo confort da familia e recibe xentilmente a cantos 

visitantes acoden ao salón paternal: ministros e altos funcionarios, académicos 

da Academie des Science, políticos e filósofos, todos veñen a expoñer e 

debater as súas ideas filosóficas, científicas, políticas ou económicas. Nesta 

atmosfera amigable e seria Marie Anne, escoita, observa e forma o seu 

carácter, intelixencia e personalidade. 

 

Neste ambiente de intelectualidade é doado entender a facilidade dunha nena 

para se namorar das ideas e mesmo das persoas. Nestas sesión coñecerá a 

un mozo científico, colaborador do seu pai na comisión do tabaco, chamado 

Lavoisier que ten 28 anos,. Primeiro a namoran as ideas científico-sociais de 

Antoine e, logo, a súa personalidade. Casarán antes de que Marie Anne 

cumpra os 14 anos. A fortuna de Marie Anne Paulze era de 80.000 libras (uns 

240.000 euros do ano 2004) e tiña moitos pretendentes dos cartos, pero esta 

será outra historia para contar noutro lugar. 

 

Maire Anne viviu a carón do seu pai case dous anos, na casa que tiñan na Rúa 

Richelieu, na parroquia de San Roque. Cando se casa con Antoine, os novos 

esposos, instálanse nun inmoble na Rúa Neuve-des-Bons-Enfants1, regalo do 

pai de Lavoisier. Era o ano 1771. 

 

Trátase dunha casa da alta burguesía, próxima ao xardín do Palacio Real. 

Consta de dous andares, no principal hai un vestíbulo e as habitacións onde se 

desenvolverá a vida social da parella, o comedor e o amplo salón. No segundo 

                                                 
1 Actualmente Rue Radziwill  
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andar están os cuartos –o principal da parella mira ao xardín- e hai unha 

habitación de traballo que usan tanto Antoine como Marie Anne. 

 

Marie Anne é consciente da importancia que, para a carreira do seu home, 

teñen as relacións sociais por elo se aplica a combinar as súas artes e a súa 

intelixencia na realización deses 

propósitos. Dende o comezo da súa vida 

de casada, monta reunións sociais ao igual 

que o facía na casa do seu pai. Polo seu 

salón han pasar compañeiros da Ferme 

Générale, políticos membros do goberno, e 

do parlamento, aristócratas relevantes, 

sabios académicos e científicos, filósofos e 

políticos progresistas, Todos destacan o bo 

saber facer de Marie Anne e disfrutan, na 

súa casa, dunha atmosfera grata, 

intelixente e de agradable compañía. 

 

No ano 1776 se produce un cambio drástico na vida de Marie Anne, pasará a 

vivir co seu home no Petit Arsenal.  

 

Turgot ascende a director xeneral das finanzas. É moi amigo de Du Pont de 

Nemours -amigo directo da familia de Marie Anne- un fisiócrata contumaz como 

Lavoisier, que convence a Turgot para racionalizar unha xeira de servizos 

imprescindibles para o estado pero moi ineficientes. Un destes servizos é o 

chamado La Régie des Poudres et salpêtres (Administración das Pólvoras e 

dos Nitratos). A pólvora era vital neste momento da historia e a súa fabricación 

irregular daba lugar a moitas reclamacións sobre a calidade do mesmo ou polo 

acoso ao que se sometía ao persoal encargado das escavacións de salitre. Así 

que para lograr pólvora de boa calidade e garantir o seu subministro creouse 

La Regie en 1775, e foi confiada a unha xunta -dependente do Ministerio 

primeiro de Finanzas- formada por un comisionado imperial, tres directores 

xerais, un director adxunto, dous inspectores xerais, 72 persoas encargadas 

das oficinas e refinerías da pólvora e salitre e almaceneiros, tendeiros, 

 Fig. 2. Rúa Neuve-des-Bons-Enfants 
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comerciantes e traballadores de toda clase, 10 muíños de pólvora e morteiros, 

e 13 refinerías de salitre. Este inxente persoal e medios danos idea da 

relevancia desta institución da que foi responsable Lavoisier dende 1775 a 

1792, no Arsenal de París. Alí o científico puxo en marcha os seus métodos de 

traballo, aplicando novos procedementos químicos ás vellas receitas usadas 

polos salitreiros e investigando á produción da pólvora. Tamén se descubre a 

súa faceta de bo administrador transformando un ineficaz monopolio estatal 

nunha importante fonte de rendas para a monarquía. 

 

Fig. 3 O Pavillón de l´Arsenal en París 

 
En abril de 1776, Marie Anne se instala neste enorme aloxamento construído 

polo mestre de Artillería Sully no ano 1599. Trátase dun conxunto con 

habitacións do máis luxoso, talleres, fundicións, almacéns, etc. A enorme 

construción está situada no centro de París, ao lado da Bastilla –á que lle 

subministra a pólvora e o material de artillería-, rodeada de dous grandes 

patios con almacéns de todo tipo para almacenar todo o preciso para a guerra 

e un edificio persoal, chamado o Petit Arsenal, onde pasan a residir o novo 

matrimonio. 

 

Neste edificio Marie Anne e Lavoisier vivirán durante máis de quince anos 

realizando unha fonda transformación, sobre todo dos baixo cubertas, onde se 

van construír os máis modernos laboratorios de investigación da Europa da 

época, unha completísima biblioteca e pequenas salas de estudo para elaborar 
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informes, tratar os resultados das investigacións, etc. Os construtores do 

laboratorio, así como do material científico a utilizar, virán de Francia e dos 

máis diversos lugares de Europa, especialmente de Londres. Este laboratorio, 

que será atendido por Marie Anne cando Lavoisier estea noutras ocupacións 

(se pasa 8-9 horas traballando fóra da casa), será o lugar de reunión e traballo 

para os equipos de novos investigadores de Francia e de Europa que pasen 

por París e, nel, estará sempre Marie Anne como anfitriona. 

 

No resto do edificio, Marie Anne, conserva a estupenda decoración do século 

XVII e as guarnicións de madeira dourada, poñendo só ao seu gusto as 

habitacións que usará a parella. O resto é patrimonio nacional e, a pesares de 

que vivirán alí máis de quince anos non tocará nada. No laboratorio e nos 

salóns do Arsenal terán lugar as máis importantes reunións científicas de París. 

Todos os domingos que o matrimonio se atopa en París teñen lugar reunións 

científicas, logo da comida. Marie Anne é a ama da casa que atende aos 

convidados e Lavoisier é o condutor da reunión científica. 

 

No ano 1778, Lavoisier decide levar á práctica as súas ideas fisiocráticas para 

facer produtivos e rendibles os traballos agrícolas. Os fisiócratas, considerados 

os primeiros en tratar a economía dende un punto de vista científico, partían da 

afirmación de que toda a riqueza provén da terra, da agricultura.  

O 21 de marzo merca 127 Ha de terra en Beauce e, pouco despois, 694 Ha en 

Freschines; facéndose en pouco tempo cunha propiedade de 1.129 Ha 

comprada por 390.000 libras (máis de 1.2 millóns de euros actuais) como se ve 

un importante capital que da conta da riqueza do matrimonio; dado que podían 

utilizar tal cantidade de diñeiro para comezar a practicar as súas ideas político-

económico-sociais. Estas terras de labor serviron para realizar algúns 

experimentos de agronomía, adoptando novos sistemas de estercado e cultivos 

diferenciados.  

As fincas contan cun castelo moi estragado, que non agrada a Marie Anne, e 

un precioso edificio rectangular con dous andares rodeado de grandes árbores. 

Marie Anne decide recuperar este antigo, pero fermoso edificio, e transformalo 

no que será o seu lugar de refuxio cando desexen abandonar París para 

descansar dos traballos normais. 
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Marie Anne ocúpase de todo o traballo. A extensión do inmoble é moi grande, 

son moitas as habitacións dispoñibles e que cómpre vestir e, no andar baixo, 

pretende deseñar un amplo salón onde se poidan celebrar as veladas con 

cantos invitados acudan. 

 

Durante os primeiros anos a vida así foi gratificante; pero pouco a pouco Marie 

Anne se desencanta da vida no campo e atopa moito máis pracer en vivir e 

descansar en París polo que van abandonando a casa de Freschines. Este 

desencanto ten moito que ver coas fortes críticas que proveñen do cura e dos 

veciños máis adiñeirados que ven con moi malos ollos o comportamento da 

parella: creación dunha escola laica pagada por eles; festas e comportamentos 

licenciosos; sentido social da propiedade da súa finca; gastan cartos 

inutilmente para probar as súas teorías científico-político-sociais, etc. 

 

 

  Fig. 6 Antigo convento de Port-Royal 
 

Fig. 7. Convento de Port-Royal, na actualidade 

Hospital Materno-Infantil de París 

 

Fig. 4. Casa de Freschines 

 

Fig. 5. Finca de Freschines coa casa ao fondo 
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O 28 de novembro de 1793 Lavoisier entra na prisión de Port-Libre, antigo 

convento de Port-Royal chamado vulgarmente “O Lodo”. O día 17 de decembro 

se decide precintar todas as propiedades de Lavoisier e Marie Anne; tanto a 

propiedade da Rúa da Madeleine como as fincas de Freschines e mesmo todo 

o material de investigación que, o matrimonio, aínda tiña no laboratorio do 

Arsenal. 

 

O 8 de maio de 1794, catro días despois do axustizamento de Lavoisier, Marie 

Anne fica soa, no seu apartamento do Boulevard da Madeleine: sen ingresos, 

sen amigos, ameazada de arresto, somentes algunha visita ten carácter para 

acompañar a esta viúva de 36 anos. Irénée du Pont ou Dupont, fillo do amigo  

Dupont, que ten a súa mesma 

idade, invítaa a se agachar na 

súa casa das aforas de París; 

Marie Anne rexeita partir, dado 

que pensa que non se van 

meter con ela, máis o 14 de 

xuño é arrestada e conducida á 

prisión do convento das 

Capuchiñas moi preto da súa 

casa. 

Marie Anne pasará 65 días na 

prisión. O día 17 de agosto de 

1794 sairá e, en pouco tempo, se lle recoñecerá unha renda das propiedades 

familiares, de 25.000 libras das que, momentaneamente, se lle entregan 2.000. 

 

A fortaleza de Marie Anne, xunguido a que conta tan só con 36 anos, fará que 

continúe adiante. O seu amigo e namorado Du Pont de Nemours proponlle 

casamento –el conta con 20 anos máis- pero Marie Anne rexéitao con moi boas 

palabras, de modo que serán amigos para todo a vida 

 

Marie Anne instálase no seu apartamento e vivirá con dificultades algún tempo; 

pero en poucos anos recuperou a vida do pasado; aínda que non tan sobrada 

como antes era. Logo do ano 1800 unha vez recuperadas parte das súas 

 

Fig. 8 convento das Capuchiñas 
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antigas riquezas e propiedades, e con folgura para vivir, publica as “Memoires 

de chemie” de Lavoisier e abre unha nova casa con salón. Seguirá a ser a ama 

da súa casa. 

 

Aínda Marie Anne hase casar co conde de Rumford, nunha relación tormentosa 

que deberá ser tratada noutra ocasión; volven poñer casa xuntos e deberá ser 

unha vez máis, a ama da súa casa. Cando anos despois teña lugar a 

separación, Marie Anne ficara soa na súa casa, na que voltará ser a señora e a 

anfitriona de sempre. 

 

3.- Marie Anne salonniere 

 

É ben sabido que na Francia de finais do século XIX as mulleres xogaron un 

determinante papel no desenvolvemento da Revolución Social de 1789. Non é 

que elas foran as iniciadoras do movemento social que remataría na 

Revolución Francesa; pero si que ofertaron as súas casas (os famosos salóns); 

apoiaron as ideas xermolos da revolución, (non podían escribir nin publicar, 

pero estiveron na “Querelle des Femmes”); creron nas novas ideas, e se 

comprometeron na súa difusión e na predicación do novo credo (moitas a carón 

dos seus homes, ofreceron a súa vida no altar dos deuses para que as súas 

cinzas serviran de adubo das novas ideas). Todas estimaron, defenderon e 

sacaron a flote a Revolución Francesa. 

 

Foi María Antonieta, muller de Luís XVI, unha das primeiras en sentar os 

alicerces do cambio social da época aínda que, obviamente de xeito 

inconsciente. Non é que ela pensara ou decidira o que ía ser o final da 

monarquía dos capetos; pero si que axudou ao cambio formal da sociedade. 

Contaba cuns 30 anos e con axuda da duquesa de Polignac, propiciou cambios 

radicais; manifestou tendencias populares; desterrou a etiqueta e apoiou o 

proxecto de convocatoria dos notables para debater ideas. Nos seus salóns 

reuníanse notables das artes e da cultura para expoñer e discutir ideas e 

construír o futuro. Malfadamente para ela e para a monarquía francesa, abrir as 

portas ao debate das ideas propiciou que os innovadores aportaran e fixeran 
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agromar as ideas que rematarían por abanear e facer caer a monarquía 

borbónica dando nacemento á nova República Francesa. 

 

En todos os salóns de Francia, mesmo no da clase media, abríronse debates 

sobre os temas máis diversos: as novas artes; a Ciencia que agromaba; as 

novas filosofías e a teoloxía; as novas políticas, a nacente economía; e o 

cambio social. As mulleres impulsaron os novos aires de cambio e insuflaron 

aire nas velas do barco dos máis innovadores. Un dos temas de debate nos 

salóns e nas rúas xiraba entorno á Querela das mulleres, nome co que se 

coñece o debate histórico, filosófico, teolóxico, científico e político no que se 

trataba de demostrar a ‘inferioridade natural’ das mulleres e a ‘superioridade 

natural dos homes’, xustificando con este suposto feito natural o sentido e o 

valor feminino e do masculino e o lugar que mulleres e homes debían ocupar 

na sociedade.  

«Entre os progresos máis importantes do espírito humano para conseguir 

o benestar xeral, debemos contar coa total abolición dos prexuízos que 

estableceron a desigualdade de dereitos entre os dous sexos, funesta 

incluso para o favorecido. Sería inútil buscar os motivos que a xustifiquen 

nas diferenzas das súas características físicas, nas forzas da intelixencia, 

na súa sensibilidade moral. Esta desigualdade non tivo máis orixe que o 

abuso da forza, aínda que despois se tratara en vano de escusala por 

medio de sofismas.»(Condorcet)  

 

As conversas, nos salóns máis importantes de París, saudaron con entusiasmo 

o retorno de Lafayette, coroándoo como un dos libertadores da independencia 

americana, e aproveitaron o evento para afondar, ata onde se puidera, no 

concepto e na busca da liberdade. 

 
Moitos foron os salóns de París onde se debatían as máis diversas ideas 

políticas, a modo de exemplo: 

 

- A tertulia da Sra. Necker, integrada por filósofos, renovadores e 

políticos. Ofertou ideas e forza política para levar ao seu home ao 
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ministerio de finanzas de Francia nos anos 1777, 1788 e 1789. Nos seus 

salóns debatiron: Buffon, Holbach, Diderot, Thomas, etc 

 

 - O salón da Sra. Helvetius reunía a personaxes famosos en ideas 

progresistas como: Diderot, D’Alambert, Franklin, Cannabis e o seu 

propio home. Na súa casa de Auteuil debatéronse e fraguáronse moitas 

das ideas que farían agromar a Enciclopedia e a Revolución Francesa. 

 

- Na casa da Sra. de Genlis reuníanse: Barrére, Pethion, Brissot, 

Desmoulins, Danton, etc. Todos eles innovadores que habían integrar a 

primeira ala esquerda da nacente Revolución. 

 

- Na casa de Madame Geoffrin, a zariña de 

París, o gran centro de debate son os xuízos 

literarios. Arbitran sobre os méritos do 

“Belisario” de Marmontel ou os de “La 

Nouvelle Heloise”. Non se permiten nin os 

menores deslices da palabra ou pensamento. 

Se ironiza dicindo que “Madre Geoffrin” non 

permite discutir na súa casa nin de política, 

nin de finanzas, nin de paz ou de guerra, nin 

de relixión ou do goberno, nin de teoloxía ou 

de metafísica, nin de gramática ou de 

música, nin en xeneral de ningunha materia. 

 

- Na casa de Madame du Deffand non hai máis que aristócratas ou 

diplomáticos.  

 

- A marquesa de Condorcet invitaba ás súas reunión aos homes e 

mulleres cuxo resplandor humanístico e científico alumeaba a Francia da 

década de 1780: D’Alambert, Condorcet, Voltaire, Turgot, etc. integraban 

esta tertulia. 

 

 

Fig. 9   Mme Geoffrin, pintada por 

Marianne Loir (National Museum of 

Women in the Arts, Washington) 
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- A señora Simone Candeille, nun estrato social máis inferior, reunía na 

súa casa a artistas e políticos republicanos recoñecidos como Vergniaud 

e Champcenetz. 

 

- Na casa da sra. Rolland reuníase o máis granado do republicanismo 

francés da época, especialmente personaxes que, coma o seu home, 

estarían relacionados coa parte máis moderada do republicanismo, pero 

tamén revolucionarios como Brissot, Pethion, Robespierre, Buzot, etc. 

 

Sinaladas algunhas das moitas tertulias e salóns relacionados 

fundamentalmente coas artes, a filosofía e a política, indiquemos que, as 

mulleres, non só dirixían e mantiñan os seus salóns, senón que, moitas delas, 

deron un paso ao fronte dedicándose en corpo e alma á política e, mesmo, 

ofrecendo a súa vida como alimento da propia revolución. A modo de 

apuntamento de mulleres ofrecidas no altar da revolución sinalemos: 

 

 - Suzanne Curchod de Naaz, madame 

Necker. Nacida en Suíza e casada con 

Jacques Necker incorpórase á vida 

francesa contra o ano  

1777. Abre o seu famoso salón en París e 

comprométese coa vida e a obra do seu 

home sendo autora, ou coautora, de moitos 

dos seus escritos e traballos. Conseguiron 

alcanzar a dirección da facenda do estado 

francés por 3 veces: nos anos 1777, 1789 e 

1790. O 4 de novembro de 1790 tiveron 

que saír de Francia, ao desterro, para 

evitar ser asasinados. Vítima dunha 

cruenta enfermidade morreu en maio de 

1796. 

 

- Unha das máis admiradas mulleres da Revolución Francesa foi 

madame Roland. Naceu en París no ano 1756. Antes de abrir o seu 

 

Fig. 9 Suzanne Curchod de Naaz, 

Mme Necker pintada por Joseph 

Siffrein Duplessis  
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salón en París, percorrería media Francia xunto ao seu home. Residiron 

en Lyon na vila de Villefranche. Moi intelixente e ben educada cultivou a 

medicina, coñecendo a medicina natural propia das mulleres da historia: 

era unha especialista no coñecemento dos simples. Foi moi reputada 

como sandadora na súa rexión, ocupándose de curar moitos enfermos. 

A súa casa era unha moderna botica. Cando chegou a París dedicouse 

por completo á política seguindo e apoiando ao seu home na súa 

carreira política cara o ministerio no que ocupará varias veces, a última 

o 10 de agosto de 1792. A sra. Roland integrouse no partido dos 

xirondinos, recén creado por Robespierre. Acusada de apoiar e encubrir 

ao seu home, foi condenada a morte por traidora contra a revolución e 

axustizada o 10 de novembro de 1793: tiña 37 anos e unha vida por 

diante. Camiño da guillotina pronunciou a famosa frase pola que é hoxe 

lembrada: 

 ¡Oh liberdade cantos crimes se cometen no teu nome! 

 

- Lucía Desmoulins naceu e viviu para o amor. A súa vida foi unha carreira 

continua e estresante na busca do amor. Coñeceu e casou con tan só 19 

anos con Camile Desmoulins fundador do xornal “Diario das Revolucións 

de Francia e de Brabante” e un dos revolucionarios máis honesto e lúcido 

da Revolución. Ámbolos dous fixeron a revolución na busca da súa 

verdade, que era acadar a liberación do pobo francés. A revolución tiña 

fame e devoraba aos seus fillos. Danton e Camilo Demoulins foron 

acusados de traidores por Marat e condenados a norte. O 5 de abril de 

1794 foron pasados pola guillotina. Poucos días despois, Saint Just acusou 

a Lucía de traizón e foi condenada a morte. Lucía seguiu ao seu amor a 

traveso da morte, cóntase que dixo aos seus carcereiros: 

o “voume durmir coa calma da inocencia”. 

 

Marie Anne Paulze Lavoisier é tamén unha delas. Non ten a categoría histórica 

recoñecida como a que indicamos para as mulleres anteriormente 

seleccionadas; pero si compre sinalar certas semellanzas con elas: 
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- Tivo salón, como logo veremos, ao longo de toda a súa vida por 

convencemento, por paixón, … por necesidade. 

 

- Comprometeuse coa revolución apoiando reforzando e propiciando as ideas 

políticas, científicas e sociais do seu home. 

 

- O compromiso coas ideas levouna a sufrir e perder todo canto o matrimonio 

chegou conseguir co seu traballo. Entrou no cárcere, salvouna a desaparición 

do terror, logo da morte de Marat, Robespierre e Sant Just, e recuperou unha 

grande parte da súa riqueza. O seu compromiso de salonniere acompañouna 

toda a súa vida. 

 

Paga a pena considerar as súas achegas como salonniere. 

 

Na casa do sr. Paulze tamén había un salón. Este salón foi atendido por algún 

tempo por Marie Anne. Obviamente non era un salón como os principais que 

indicamos anteriormente; non podía rivalizar con eles; pero, ao igual que nos 

anteriores, había unha grande efervescencia e un elevado espírito 

contestatario. Asistía unha elite asociada cunha nobreza baixa e unha grande 

burguesía e os debates versaban sobre temas de actualidade: o progreso das 

ciencias, unha nova visión materialista do universo, un interese grande polas 

cuestión económicas, a procura da liberdade humana, ... 

 

Como é obvio todos rexeitan a orde natural divina, o despotismo real, os 

privilexios e os monopolios, o poder establecido polo clero e o parlamento, …. 

En definitiva abxuran do “Vello Réxime” e defenden as ideas de igualdade e 

liberdade como medio de acceder ao poder. O desexo de aprender “a febre de 

intelixencia” gañou o medio ilustrado de modo que non dubidan na necesidade 

de restablecer a orde: Voltaire e as súas ideas son o paradigma. 

 

Nesta situación onde todo se debate Marie Anne, con tan só 13 anos, é a 

anfitriona. Os manifestos filosóficos dos enciclopedistas e de Helvetius –outro 

membro moi “esquerdista” da Ferme Générale- están cargados de ideas 

materialistas e ateas. Os economistas debaten a liberdade do comercio do 
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trigo, enfróntase os mercantilistas ortodoxos, defensores do control estático, 

cós partidarios do liberalismo. 

 

Marie Anne e Lavoisier se coñecerán nunha destas sesión, pero a moza Paulze 

vai ficar marcada toda a vida por estas ideas liberais que escoita desenvolver 

no salón da súa casa. 

 

Logo de casada, na súa casa próxima aos xardíns do Palacio Real, monta o 

seu primeiro salón. En toda a súa longa vida futura non deixará de actuar como 

unha auténtica salonniere. Durante os primeiros anos as sesión son 

esporádicas; pero cando van vivir ao Arsenal as sesións serán cada vez máis 

importantes e máis frecuentes. 

 

O salón de Marie Anne no Arsenal comeza sendo como os salóns ao uso xa 

sinalados; pero pouco a pouco vaise transformando nun salón consagrado á 

ciencia e máis especificamente á nova química. O salón de Marie Anne abre 

todas as tardes dos luns e nel contrastan as súas opinións: matemáticos, 

físicos, astrónomos, químicos, filósofos, banqueiros, membros da Ferme 

Générale, aristócratas…etc.Vese ás claras que se trata mais dunha tertulia 

científica que doutra clase; mais os debates son moi diversos. Sinalemos que 

en agosto de 1788. logo de retornar Necker ao poder, os debates son 

profundamente políticos; se discute sobre a organización dos estados xerais , 

que están previstos para maio do ano 1789. Dúas teses diversas son as que se 

someten a discusión: 

.- As dos “patriotas”, que defenden dobrar o número de participantes no 

“Terceiro Estado”, o voto individual e a deliberación e toma de decisión das 

cuestións en común e por maioría. 

.- As dos “aristócratas” que rexeitan as proposición dos “patriotas” e defenden a 

composición dun terzo de deputados para cada un dos tres ordes ou terzos e 

que os debates e tomas de decisión se fagan dentro de cada orde. 

Marie Anne e Lavoisier pertencen, defenden e se implican nas teses dos 

“patriotas”. Como se ve a vida política de Marie é tremendamente activa 
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Marie Anne contará ao final da súa vida, aos amigos que a seguen a visitar no 

seu salón, como organizaban o traballo do salón científico dos domingos, 

porque, ademais das reunión dos luns (moi abertas), teñen outro salón 

científico para os, así chamados, amigos da nova química. Di Marie Anne: 

 

“Un día da semana estaba consagrado por enteiro a comprobar 

aqueles aspectos relevantes nacidos dos estudios e das meditacións. 

Ese día era para Lavoisier o seu día da felicidade. Dende a mañanciña 

reunía no laboratorio aos seus amigos máis próximos e intelixentes 

dos que reclamaba a súa cooperación; mesmo admitía xente moito 

máis nova que tiña amosado sagacidade e aos obreiros máis hábiles 

na fabricación de instrumentos exactos. Nestas reunións de traballo, 

facía parte dos seus plan aos asistentes cunha enorme claridade; 

cada un propuña as súas ideas sobre os medios de execución e todo 

canto se imaxinaba como plausible era sometido a experimentación. 

Foi así como naceu, por chanzos, a nova teoría química que fixo que, 

o fin do século XVIII, se convertera nunha das épocas máis 

destacadas da historia da ciencia”. 

 

Nestas xornadas adicadas á ciencia participaron case todos cantos tiveron algo 

que dicir na química no último terzo do século XVIII. Algúns deles podémolos 

citar: 

 

- Jean Baptista-Michel Bucquet, médico e químico, profesor da 

Facultade de Medicina, amigo próximo de Lavoisier e o educador, no 

mundo da química, de Marie Anne. Xunto con Antoine inician, na 

década de 1770, a elaboración dun novo e moderno libro de química. A 

morte abortaría a finalización do libro. Bucquet era defensor do floxisto, 

Marie Anne hao convencer de abandonar esas ideas e, pola contra, 

Bucquet convence a Antoine de que traballe sobre Fisioloxía. 

 

- Claude Louis Berthollet, médico e químico membro da Academie des 

Sciences forma parte do círculo dos íntimos do Arsenal. El estará 

sempre ao lado de Lavoisier. Será quen introduza na vida de Lavoisier 
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aos ingleses Charles Bladgen, Joseph Priestley, R.Kirwan, e ao 

holandés van Marum. Axudará moito a Lavoisier na elaboración de 

pólvoras de boa calidade cambiando, na mestura, os nitratos por 

cloratos. 

 

- Louis Bernard Guyton de Morveau, químico autodidacta de Dijon que 

elaborará as normas de nomenclatura química e colaborará con Marie 

Anne na refutación das ideas floxísticas de Kirwan. 

 

- Antoine Francois de Fourcroy médico e químico, alumno e continuador 

da obra de Bucquet e ligado ao arsenal dende moi novo. Máis da idade 

de Marie Anne serán amigos e colaboradores por anos. 

 

- Pierre Simon Laplace, colaborador con Lavoisier no inicio dos estudios 

sobre a calor. Ambos inventan o calorímetro que deseñara Marie Anne e 

publican o famoso traballo “Memoires sur la chaleur”. 

 

- Gaspar Monge e Jeans Baptista Meusnier de la Place, ambos 

procedentes da escola real de enxeñeiros de Mezieres. Han colaborar 

nos experimentos de análise e síntese da auga así como na fabricación 

do gasómetro deseñado por Marie Anne. 

 

- Jean Henri Hassenfratz. Enxeñeiro de minas e alumno de Monge. 

Formará parte do laboratorio de Lavoisier como xefe despois do ano 

1783. Este xoven intelixente e entusiasta, traballará xunto a Marie Anne, 

sendo os dous case da mesma idade. Estando nunhas minas en Austria 

ten coñecemento sobre o feito de que a introdución dun ferro 

incandescente en auga produce hidróxeno descompoñendo a auga. Tal 

información lla envía a Georges Sage, colaborador de Lavoisier no 

laboratorio, para que teña ese novo concepto. Lavoisier chegará a obter 

hidróxeno no Arsenal, de xeito case industrial, hidróxeno que será 

utilizado para a elevación e a circulación dos globos aerostáticos  
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- Pierre Auguste Adet, médico e químico. Membro do equipo do Arsenal 

adicouse fundamentalmente á edición de traballos e á divulgación da 

química nova. Foi o responsable da publicación do xornal Annales de 

chimie. 

 

- Armand Séguin era o máis novo dos asiduos ao Arsenal. De formación 

era químico pero se comportaba como o experimentador máis decidido 

e mesmo como cobaia dos experimentos fisiolóxicos sobre a respiración 

e, ademais, será o redactor con Marie Anne de moitas memorias e 

informes. 

 

Xunto a este traballo no Arsenal, cada domingo, fanse demostracións e 

debates sobre os traballos máis importantes do momento. Científicos como C. 

Blagden, J. Priestley, Van Marum, Arthur Young (quen trae o primeiro orixinal 

recén publicado en Inglaterra do “Essay on phlogiston” de R. Kirwan) … etc. Se 

presenta material científico deseñado e construído por eles: calorímetro, 

gasómetro, montaxes de vidro especiais, … etc. 

 

O salón dos Lavoisier é un lugar de debate as máis das veces. Atópase nel a 

mesma atmosfera estimulante e libre que nos demais salóns de París: 

matemáticos, químicos, físicos, astrónomos, filósofos, economistas, 

aristócratas, etc., debaten nun amigable desorde. Máis os grandes temas de 

debate son notablemente diferentes dos tratados noutros salóns. Neste salón 

estase creando, debatendo e divulgando a moderna química. 

 

No salón de Marie Anne se pode debater ocasionalmente sobre temas 

variados: As modas do día, ditos ou chistes enxeñosos, danzas de París, 

críticas do poder; máis as conversacións retornan axiña aos temas importantes, 

aqueles que preocupan aos sabios da “Europa das Luces”. A Ciencia é o tema 

central no salón de Marie Anne. 

 

4.- Marie Anne científica 
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Noutro traballo xa presentado en ENCIGA (9) estudamos si Marie Anne Paulze 

debía ser considerada máis coma ilustrada ou coma unha científica. 

 

A discusión alí presentada amosaba o seu coñecemento da química e como 

operaba o método científico que practicaba o seu home Lavoisier. Indicamos 

como non só sabía traballar experimentalmente senón que tiña que facelo 

acotío no laboratorio do Arsenal e, o que é máis importante, cando cumpría 

tomar decisión ela era quen de tomalas. 

 

Fig. 10 Simulación do laboratorio de Lavoisier con utensilios utilizados realmente. Está no museo 

interactivo Deustches Museum de Múnich 

 

Realizou traducións de artigos de química; de libros, como o de Kirwan; 

redactou informes, traballos, cartas de química para resolver moitos dos 

problemas diarios que, Antoine, non tiña tempo para atendelos. 

 

Como boa debuxante que era enfrontouse coa realización de moitas das 

ilustracións que acompañaban os traballos de Lavoisier e dos seus discípulos. 

Moi de subliñar son as sanguiñas que adicou aos traballos sobre a respiración 

e a calor. 
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Estivo na creación de múltiples instrumentos científicos pensados por Lavoisier 

e os seus colegas no laboratorio do Arsenal. Como boa ilustradora que era foi 

Marie Anne a encargada de pintalos e de facer o deseño deses instrumentos 

científicos. 

 

 Consideración especial merece a súa contribución como deseñadora. Nun 

outro traballo (10) titulado: “Marie Anne Paulze, ilustradora e deseñadora 

industrial” analizamos a contribución da nosa Marie como posible creadora do 

deseño industrial de Instrumentación Científica. As XIII pranchas que 

acompañan o “Tratado elemental de Química de Lavoisier (11) son unha 

mostra de canto pretendemos dicir: as montaxes de vidro, para a preparación 

de compostos (pranchas IV, X); o calorímetro (prancha VI); o gasómetro 

(pranchas VIII e XI); e moito outro material alí amosado son bos exemplos. 

 

 

 

Fig. 11. Plancha VI do Tratado Elemental de Química 
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Máis por si todo o indicado non abonda para percibir a contribución científica de 

Marie Anne, presentaremos nun próximo traballo un artigo moito máis 

elaborado e extenso sobre a contribución científica de Marie Anne. 

 

5.- … Ou que? 

 

Para rematar de presentar o carácter, a formación científica, a súa paixón polo 

coñecemento, o querer estar ao día do acontecer, por parte de Marie Anne; 

presentaremos a modo de miscelánea, moitas outras actividades de Marie. 

 

Xa contamos como pola súa casa (salóns) e polo laboratorio do Arsenal pasou 

unha boa representación da Química da época: 

 

- Franceses: tanto do círculo do Arsenal (Guyton, Laplace, Seguin, Berthollet, 

Fourcroy, Cade, Hassefrantz, etc.) como o conde de Buffon, etc. 

 

- Ingleses: encabezados por Charles Blagden que traía información do 

acontecer da química inglesa (era discípulo de Cavendish) e aporta os traballos 

de Kirwan; vén acompañado do seu discípulo J. Priestley. 

 

- O anglo-americano conde de Rumford, co que, como xa comentamos, casará 

Marie Anne cando enviúve. 

 

- O franco-americano Du Pont de Nemours, creador das famosísimas –na 

actualidade- industrias Du Pont. Nelas poñerán diñeiro o matrimonio Lavoisier 

para a súa creación. 

 

- Alemáns, holandeses, italianos, …etc. que acoden ou pasan por París para 

enterarse e comprender o que está acontecendo no mundo da Química. 

 

Marie Anne é unha muller moderna e se encontra entre as primeiras francesas 

en testar, nela mesma, o método de inoculación contra a variola.  
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“Rogaríavos que presentásedes os meus respectos a madame Lavoisier, 

-escribe Laplace ao seu marido- e lle amosedes todo o meu interese para 

que saia triunfante da súa inoculación”.  

Os temores de Laplace son infundados e ela soporta ben a inoculación. 

 

Marie Anne non ten formación específica de economista, máis dos debates nos 

seus salóns vaise forxando nas ideas do liberalismo propios dos amigos 

fisiócratas. Lavoisier realiza traballos para sanear as finanzas da coroa 

borbónica e, entre o 17 de novembro e o 22 de decembro do ano 1787, 

necesita realizar un traballo para coñecer detalles precisos sobre as fiaturas de 

cáñamo, de liño, de algodón e de lá, en concreto sobre os medios de 

expandirse estas industrias e sobre os medios de estímulo que cumprirían para 

acadar os obxectivos de incrementar a súa produtividade. Descoñécese en que 

lugares ou parroquias existen estas pequenas industrias e cómpre saber: o 

obxecto da fabricación, o número de operarios, as súas vendas, as zonas por 

onde venden as súas mercadorías, etc. Este traballo, moi importante para a 

Asemblea, lle é encargado a Marie Anne. Encantada de ser útil e afagada pola 

confianza que se lle concede visita e estuda as fábricas de manufacturas de 

Orleans, no tempo que se 

desenvolve a Asemblea 

provincial. O traballo 

escríbeo e permanece 

ata hoxe inédito con o 

título “Voyage d’Orleans 

pendant l’Assembleé 

provinciale depuis le 17 

novembro 1787 Jusque 

decembre de la meme 

année”.  E un pequeno 

volume no que da conta 

da súa enquisa e 

presenta unha 

información precisa e 

 

Fig. 12 Manuscrito de Mme. Lavoiser Voyage d'Orléans pour 

l'Assemblée provinciale, 1787. Archives de l'Académie des 

Sciences de París 
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rigorosa sobre a introdución do maquinismo na industria téxtil. A primeira 

industria que estuda e describe, trátase dunha fábrica de gorros e gorras turcas 

(producía 264.000 por ano). 

 

Lavoiser abordara toda esta información nunha memoria titulada “sobre a 

mellora das las de Orleans”. O traballo é obra de man da economista Marie 

Anne nel subliña a urxencia de conseguir, para as fábricas, lás de mellor 

calidade e de mellorar o mercado así como evitar os gastos e as dificultades 

derivadas do transporte dende centros afastados. Constatan como a produción 

francesa é insuficiente, podéndose mellorar moito, e que cumpría abaratar 

moito os custos de produción para conseguir ser competitivos coa produción 

Inglesa e acadar mellores ventas nos mercados e mellores beneficios. 

 

Outro dos traballos nos que se amosa a calidade e o coñecemento de 

economista de Marie Anne e sobre as fábricas de panos de algodón. O traballo 

titúlase “As fiaturas de algodón do Industrial Jacques Constantin Perier”. 

Capitalista emprendedor, membro convencido da nova economía e do 

maquinismo, membro asociado dende 1785 da Academie des Sciences na 

clase de mecánica, é o introdutor, na Francia, da máquina de vapor de Watt 

con fins industriais e o creador da fundición de Chaillot. No ano 1785 merca a 

fábrica de fiaturas, creada no ano 1782 por Francois Perret e o brillante 

enxeñeiro mecánico inglés Jacques Milne, que se atopaba en dificultades 

económicas. A intención de Perier é modernizala e facela produtiva 

 

Marie Anne analiza tanto os aspectos técnicos como os económicos e constata 

que: 

 

- A fábrica conta con 6 conxuntos completos de máquinas cun custo de 12.000 

libras e con posibilidade de expansión. As máquinas mércanse en Inglaterra 

pero se poñen en movemento manualmente, namentres que é posible movelas 

automaticamente –como os muíños de auga- diminuíndo moito os custos ao 

abaratar en persoal. 
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- A produción é mediocre pois tanto os fíos como as teas de algodón son 

demasiado grosas e pouco estéticas, non podendo competir no mercado 

internacional e conclúe que compre facer o produto máis fino con tan só 

pequenas modificacións na produción. 

 

Este coñecemento industrial de Marie Anne ten moito que ver con o feito dos 

investimentos industriais que tiñan realizado, ela e Antoine, nese campo do 

téxtil. A principios de 1780 o matrimonio Lavoisier, Berthellot, Gravier de 

Vergennes, de Crosnes e o procurador xeral da congregación de Francia, tiñan 

mercado unha fábrica de panos de algodón, creada no ano 1719 polo abate 

Languet de Gergy para dar traballo a mulleres e nenos sen recursos 

económicos. Esta industria daba traballo a 1.400 obreiros que tecían e 

imprimaban en cor, algodón fiado procedente das fincas agrarias que Lavoisier 

tiña en Beauce (Freschines). Esta industria esmorece cando morre o seu 

creador e a nova sociedade tenta capitalizala para que siga traballando. 

Nesa mesma época, o matrimonio Lavoisier, instala unha nova fábrica, na Rúa 

Montparnasse, para fabricar panos de liño. Esta industria producirá, cando se 

desenvolva tecidos de satén, rasos de Saint Cyr, bombasí e unha tea velo que 

resiste moito mellor o vento que a tea ordinaria. A nova industria, capitaneada 

polo matrimonio Lavoisier consta de 20 accionistas que se reparten 30 accións 

de 300 libras participan moitos membros do clan dos Lavoisier. Na industria 

vanse incorporando as melloras científicas da época para obter mellores 

calidades, abaratamento de custos, e mellora do rendemento así: 

   - Créase un taller especial para branqueo das teas, utilizando cloro producido 

polo procedemento de Berthollet. 

   - O cloro é subministrado pola “Administración de pólvoras e Nitratos” que 

dirixe Lavoisier no Arsenal cun custo preferente de 60 céntimos (da época) 

fronte aos 225 que custaba branquear polo método industrial tradicional. 

 

Esta malfadada tentativa industrial onde, novamente, se tentaba conxugar a 

investigación, a innovación e o desenvolvemento, non terá tempo de 

desenvolverse para chegar a competir coa produción industrial inglesa. En 

Francia a produción era artesanal namentres que, en Inglaterra, era xa 
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industrial. Axiña a Revolución Francesa (1789) e a creba industrial do país 

votaría por terra todas as expectativas. 

 

As enquisas de Marie Anne ilustran tres etapas da revolución industrial en 

Francia: en primeiro lugar a saída a unha man de obra barata importada da 

India e que empregaba métodos totalmente artesanais; en segundo lugar a 

creación de empresas que utilizan man de obra local e con traballo estacionario 

compartido coa agricultura e cunha saída moi limitada ao maquinismo; 

finalmente a implantación de manufacturas modernas equipadas con máquinas 

inglesas, permitirían a diminución de man de obra e a mellora da 

competitividade. Este desenvolvemento conduciría a unha era de prosperidade 

ao permitir un maior desenvolvemento das exportacións. Marie Anne e 

Lavoisier, coñecedores da crise económica, social e política do país intentan 

crear postos de traballo e expandir a economía. Dous anos máis tarde 

estoupará a Revolución Francesa. 

 

Compre tamén sinalar a participación de Marie Anne na tentativa matrimonial 

de facer produtivo o campo utilizando métodos científicos, mellorando a 

mecanización e aplicando as ideas económicas que están desenvolvendo os 

fisiócratas. Como xa indicamos, o matrimonio Lavoisier, merca con o seu 

patrimonio unha finca de 1.129 Ha. en Freschines. A finca adícase á produción 

agrícola de calidade coa intención de demostrar como as ideas científicas 

modernas poden facer rendible a produción agrícola. Marie Anne está 

comprometida con estas ideas. 

 A modo de exemplo indiquemos o seu comportamento, do ano 1787, respecto 

da colleita de trigo. A colleita deste verán está moteada ou queimada como din 

os labregos. Logo da malla despréndese das espigas un pó negro de cheiro 

desagradable provocado polos mofos. O grao obtido non serviría nin como 

semente. Marie Anne hase encargar de resolver o problema. 

 

Coñece que é posible salvar a colleita; pero que compre lavar ben o grao e, 

logo, urxente e axiña secalo. Tal procedemento é doado realizar con pequenas 

cantidades de grao; máis o problema se complica cando son centos de 

hectáreas. Tamén sabe que un veciño tiña construído un secadoiro anos antes 
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na súa propiedade; pero non está en funcionamento. Marie Anne solicita os 

planos da secadora; pero non se atopan pois eran de 40 anos antes e o 

construtor xa morrera. O herdeiro dille a Marie que envíe a un carpinteiro 

espelido para que, sobre os restos do secadoiro levante uns novos planos. 

Como indicamos Marie Anne está nos problemas e sabe tomar decisións. 

 

6.- CODA 

 

Confiamos en que esta aproximación á vida e ás obras realizadas por Marie 

Anne, ao longo da súa lonxeva vida, vos faga máis atractiva a súa figura de 

muller comprometida con o seu tempo e que sirva como modelo para as 

mocidades de hoxe. 

 

Fig. 13. Marie Anne Paulze. 

Gravado. 
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