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Text escrit per Maria Salvador 
 
Podries pensar que dorm, però si t'hi fixes, la postura del coll no és massa còmoda, i si 
deixes de mirar la cara, veuràs que la mà cau mentre agafa una ploma que frega el terra, i 
que just dalt, a la tovallola hi ha restes de sang. També del blanc tacat, pots pujar fins les 
clavícules on es troba un tall d'on brolla una fina línia granat. En realitat, este quadre, "La 
mort de Marat", remet a la d'un màrtir pel seu país: la cara enlluernada, la sobrietat de 
totes les pinzellades, els músculs bellament modelats...Com no estimar Marat assassinat 
per una fanàtica de la Revolució! Jacques Louis David, pintor d'estil neoclàssic i amic de 
Marat, fou l'artista oficial del govern francés en l'època de la Revolució, i va aconseguir 
que el quadre "pareguera heroic i conservara, al mateix temps, els detalls verídics d'un 
atestat de la polícia", en paraules de l'historiador Ernst H.Gombrich. 
 
Durant aquella època en què els pintors no volien pintar motius antics, Lavoisier, químic 
d'afició i membre de l'Acadèmia francesa, descomponia l'aigua en dos elements, 
l'hidrogen i l'oxigen, i publicava la seua teoria de la combustió, rebutjant, per fi, la idea del 
flogist, una teoria del 1667 que encara feien servir els científics per explicar perquè 
cremaven els cossos. El flogist, per a Stahl, un químic alemany de principis del segle 
XVIII, no tenia massa, ni olor ni color, i es trobava en els cossos inflamables. Lavoisier, en 



canvi, amb la seua teoria, que anomenà el principi d'oxigen, considerà erroni pensar que 
hi havia aquesta espècie d'element metafísic: així, anomenà l'element involucrat en la 
combustió, oxigen, que venia de la paraula oxi, àcid, i gen, generador, ja que creia que era 
l'oxigen el que donava a les substàncies el seu caràcter àcid. 
Va establir, a més, la definició d'element de manera empírica, i pragmàtica, que l'allunyava 
d'una cosa tan etèria com el flogist: "Si utilitzem el terme d'assolir, llavors totes les 
substàncies que no hàgem pogut descompondre les considerarem elements". 
 

Amb altres científics com Guyton, Morveu, Fourcroy i Berthollet, Lavoisier, el nostre químic 
del temps revolucionari, va començar la modernització del llenguatge químic i, segons 
com diu la historiadora Bernardette Bensaude-Vincent, el llibre resultant, Mètode de 
nomenclatura química, fou un vehicle molt efectiu per difondre la nova química i fer-la 
visible, per exemple, en els llibres escolars. 
 
Lavoisier, però, sempre formà part d'una empresa compartida, que foren justament els 
propis experiments. Marie-Anne Lavoisier (de soltera, Paulze) casada amb ell a l'edat de 
tretze anys, no fou simplement una ajudant en els treballs del seu marit, sinó que fou 
també com ell, científica, i així és difícil separar la feina d'un de la de l'altra. A més de ser 
assistent al laboratori, va traduir textos sobre el flogist de l'anglés al francès, textos que 
convenceren el seu marit que la idea del flogist era errònia. Se sap ara que moltes de les 
dones que ajudaren els grans científics hi havia científiques, i que la desigualtat entre 
hòmens i dones negaven llur paper de col·laboradores. 
 

 



  
Paulze —que va mantindre el nom de Lavoisier fins i tot després de casar-se per segona 
vegada— realitzà també diagrames dels experiments i dibuixos detallats dels aparells que 
usaven al laboratori per dur a terme mesures quantitatives el més exactes i precises. Qui li 
havia ensenyat a dibuixar? La resposta està al principi d'aquest text amb què 
començàvem una història compartida: Jean Louis David, l'autor de "La mort de Marat", 
que coneixia bé a la parella. De fet, David pintà un quadre del matrimoni: ella mira cap 
endavant, cap als espectadors, recolzada de manera natural als muscles del seu marit,  
mentre que ell, que amb una  mà sosté una ploma i recolza els braços damunt de la taula  
on hi ha un grapat de papers i uns aparells del laboratori, dirigeix la mirada cap a ella. No 
diríem que és una mirada distreta. 
 
Si el 1788 David pintava el matrimoni Lavoisier, el 1793 pintava l'assassinat de Marat, i 
eixe mateix any, Lavoisier, que no era massa apreciat perquè treballava com a 
administratiu de la Férme General, era arrestat pels jacobins. La Férme Generale era una 
companyia privada que imposava i recaptava els impostos indirectes, i que representava 
l'Àntic Règim, tot allò que devia desparéixer. Un any després el guillotinaven a la plaça de 
la Revolució, hui en dia coneguda com a plaça de la Concòrdia. El mateix Marat, eixe que 
fou assassinat mentre prenia el bany terapèutic, havia escrit un article uns anys abans al 
diari de la República denunciant Lavoisier —el major intrigant de la República, va dir— . 
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