
EVOLUCIO HISTORICA

DE LA TOXICOLOGIA A CATALUNYA

Discu¡s llegit en I'acte d'ingrés
de I'Académic Numerari

Dr. Jacint Corbella i Corbella

celebrat el d|a22 de novembre de 2004

Barcelona
2004



L'Acudimiu no c.s.fh soliddriu
de le,s o¡tittion,r (.lu(.s'expo.sen ot le.s
prrblicucion.s cle le,s que és res¡xtn.suble
l'autor.

Dipüsi t  legal :  B.  45.793 l (Xl¿l
ROI\ IARGRAF. SA Jovcnlut .55 L 'Hospi ta let  de Ll

INDEX

Discurs d'ingrés com a Académic Numerari:

Evolució histórica de la Toxicología a Catalunya. . . . . . . . l0

l.  Els emmetzinaments antics: la Baixa Edat Mit jana . .  .  .  l0
a) La reali tat social: els processos judicials l0
b) Un f'et social: les sospites 12
c) El coneixement científ ic a l 'Edat Mit iana l3

2. Epoca moderna
La poldmica de
Pascual (1784)

. Els medicaments. El mercuri.
Vic entre Gaspar Arrnengol i Josep

I4

1--) . Els problemes amb el plorn. La memdria de VicenE
Mi t j av i l a  (1791) .
Aportacions de l'Académia Mddico Prdctica

L'empenta del Segle XIX

4. El cirn més important. L'obra de Mateu Orfila:
unca ta l áaPa r í s  . . . . . . .  2 l

5. Un gran organitzador. L'obra de Pere Mata a Madrid.
Apo r tac i onsde l s l l i b res  . . . . . . .  23

6. Un tercer llibre de text: el d'Isnasi Valentí i Vivó 24

17

20



7 .

t?

9 .

Aportació de les revistes del segle XIX. Continguts

t o x i c o l Ó g i c s . . . .

La Toxicologia judicial. Els dict irmens de I 'Académia

de Medicina. El Laboratori de Toxicologia ' ' . .

Sobre alguns episodis concrets.

La toxicologia laboral. L obra de Gaspar Sentiñon . . . .

I 1. Alguns aspectes del segle XX

12. Els temps actuals 39

Notes

Discurs de contestació de I'Académic Numerari

Prof. Dr. Jaume Bech i Borrás

25

a l
. ) l

10.

33

35

Excm. Sr. President
Senyores i senyors Académics
Autorítats i amics,

Primer de tot vull expressar el meu agraiment a tots els mem-
bres de la Reial Académia de Farmácia de Catalunya que m'han
elegit per a formar part d'aquesta Académia, inicialment com a
membre coresponent i ara com a numerari. Repeteixo que moltes
grácies a tots, molts d'ells amics des de fa anys.

Una manifestació d'integració en les funcions de l'Acadé-
mia és recordar la personalitat del qui ha ocupat amb anterioritat
aquest mateix escó, en el meu cas el número vint. La idea positiva
de considerar com a emérits, a partir d'unes certes circumstáncies
que varien d'una institució a una altra. fa que sortosament encara
estiguin entre nosaltres una bona part dels académics anteriors.
Aquest és el cas del meu antecessor, el professor Francesc Garcia
Valdecasas, que va ingressar I'any 1961 amb un discurs sobre la
funció biológica de les catecolamines, i actualment és emérit quan
está prop de complir els noranta-cinc anys.

No m'és gens difícil fer l'elogi del meu predecessor perqué va
ser professor meu a la facultat i l'he conegut molts anys en el sí
de I'Académia de Medicina. Recordo, i ho he publicat a la "His-
tória de la Facultat de Medicina de Barcelona" que va ser un dels
millors professors que várem tenir, era actiu i creador d'escola,
fet del qual els escalafons universitaris i també de les Académies
en són una bona mostra. Des d'aquí torno a donar les grdcies al
doctor Garcia-Valdecasas per la qualitat del seu ensenyament.
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Contacte amb les tesques de I'Acud?mict tle Farmitci¿1. El meu
contacte amb membres de I'Acadérnia de Fannicia també és an-
t ic: data dels anys seixanta. Era un nretge fbrense jove, relacionat
anrb els treballs de I ' lnsti tut de Toxicologia cle Barcelona, alesho-
res al carrer del Bruc, que estava dirigit pel doctor Aleix Bertran,
el qual era prof-essor adjunt a la cdtedra de Medicina Legal i To-
xicologia. Al Toxicológic hi havia aleshores tres professors de la
universitat: el doctor Bertran, ja esnientat. qLle n'era el director,
rnetge i naturalista; el cloctor Agustí Pumarola. que portava la part
d'análisi bioldgiques ifbu catedrátic de Microbiologia;i  eldoctor
Fr¿rncesc Hernández, que portava la part d'análisis químiques.

El doctor Francesc Herndndez Gutiérrez va ser titular de la
nredalla núnrero 12 de I'Acaddmia, en la qual fbu substituit pel
doctor Josep Boatella. Passá a académic d'honor i morí el gener
cle 1991. Amb ell  i  el doctorBertran vdrent publicar, l 'any 1972,
editat per Masson de Paris, un llibre: "lntoxication au thallium".
AI Toxicoldgic també hi hagué, poc més tard, el doctor Francesc
Cas¿rnovas i Puig, titular de la medall¿r número 16. que fbu secre-
tari general d'aquesta Académia i professor en el nostre departa-
ment; morí el gener de 1988. Pernteteu-me qlle també els consi-
deri com a antecessors meus en aquesta Académia, no pas per la
via de successió en Lln escó. sinó en la línia de treball a I'lnstitr-rt
de Toxicologia. Després em tornaré a referir a alguns d'aquests
aspectes de la relació amb el Toxicoldgic.

I¡t docéncia durunf alguns (nl\,s a la Fat'ulÍat de Fannd.cia. En
un altre aspecte he de recordar la tasca docent feta a la Facultat de
Farmácia durant bastants anys, quan els prof-essors de medicina es-
távem exiliats a Pedralbes, aparentment per raó d'obres a la facultat
(un exili llarg que va durar onze anys). La Toxicologia fbrmava
part d'una dmplia matéria de "Brornatologia, Toxicologia i Análisi
Química", de fet centrada més en el control i análisi dels aliments.
Els professors Carme de la Tome, Abel Mariné. Josep Boatella, en-
tre altres, poftaven aqLlest ensenyament, com abans ho havia fet el
doctor Francisco Moreno. Quan per les circumstdncies de definició

de les árees de coneixement es va crear tlna área de Toxicologia.
aquells professors van restar en el camp de la Bromatologia i la
Toxicologia quedá sense representació. Aleshores ens en várerri fer
cárrec durant alguns anys els prof'essors de rledicina que. per mor
de les obres i I'exili esmentat, estávem en un soterrani d'un Col.legi
Major, inserit dins de l'área d'edificis de Farmácia. Aixó va durar
fins l'any 1997 en que es va poder crear una cátedra específica de
Toxicologia que avui porta el cloctor Joan M. Llobet. de fbrmació
f-armacdutica i sortit de la magnífica escol¿r de Reus, encapEalada
pel doctor Josep Lluís Domingo Roig, que és la més activa pel que
fa al nivell científic i al nombre de publicacions, repercussió inter-
nacional inclosa, de tot I'estat. Inicialment eren professors de la
universitat de Barcelona, primer de I'extensió de medicina, després
ja d'una divisió própia. He treballat intensament amb ells i a tots els
he de manifestar ara el meu agraiment pel seu supor-t en la recerca.

La intenció del discurs. El tema que he escollit pel discurs
d'avui está en part relacionat amb la tasca de la secció a la que
m'incorporo. la d'História de la Farmácia. ien part a la que he
estat com a acadérnic coffesponent, la de Salut Pública. I també
amb la meva feina a la Universitat i I'Hospital Clínic: la Toxico-
logia. Tot i que la major part de les dades que he d'esmentar són
cone-eudes, volia trobar el fil conductor de la história en els afers
d'emmetzinaments. tant en elcas de la reali tat social. com en elde
I'estudi científic, a Catalunya, Vol ser doncs no tant una histdria
llarga de la toxicologia a Catalunya sinó només una contribució al
coneixement de la realitat dels problemes i dels estudis anteriors
dels verins entre nosaltres. De fet es pot comprovar clarament
que hi ha un coixí important de treballs i notícies, gairebé des de
I'inici de la renaixenEa científica de Catalunya a la segona meitat
del segle XVIII, i amb antecedents des de I'edat mitjana, que és
l'época de més forEa política, peró també. comparativament amb
els altres paisos, de més nivell de la medicina a Catalunya.

Tanrnateix importa tenir ref-erdncies del que ha passat en di-
versos indrets del país, i per aixd hem buscat dades ref'erides a les



cornarques. des de Lleida a Vic, del Priorat al Vallés, i natural-
ment les de Barcelona. Peró assenyalo que s'ha volgut remarcar
expressament la incidéncia en la diversitat del territori.

També hi he posat la intenció no solament de recollir el que
hi ha, sinó també d'aportar alguna recerca personal en el treball,
que t ingui una certa uti l i tat posterior per als qui els interessi o
consult in el tema.

EVOLUCIÓ NISTÓNICA DE LA TOXICOLOGIA
A CATALUNYA

l. Els emmetzinaments antics: la Baixa Edat Mitjana.

a) Lct rectlitat sr¡ciaL: els processr¡s iudicials

La reali tat de les intoxicacions, bé siguin de cardcter acci-
denta l  (per  escurgons,  escorp ins,  a lgunes p lantes)  o in tenc iona-
des (en aqLlest cas podem parlar niés d'enrmetzinanrents). devia
ser antiga aquí, cont en tants l locs. Podem suposar-ho, perd
no en ten im documentac ió.  A I 'Edat  Mi t jana h i  h¿r  una sospi ta
freqüent sobre la reali tat dels emmetzinaments. tot i  que no era
fáci l  tenir-ne cap prova. En un estudi recent de Collard ( l),
ref-erit  a una área cultural i  social veina. s'anali tzen de forma
acurada les creences populars. els rel¿rts de l¿r f lcció l i terária,
els episodis histdrics que s'atr ibueixen i les cróniques judicials,
principalment a FranEa. De tota la documentació sembla clar,
si més no, que alguns casos d'emmetzinament si que devien
ser-hi.

Els primers episodis amb repercussió social que hem vist es-
mentats aquí es deuen al treball de recerca de Manuel Camps i
Clemente que, per a la seva tesi doctoral, va analitzar a I'arxiu de
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la Paeria de Lleicla. els casos ref'erits en processos judicials, a la
Baixa Edat Mitjan¿I, que requerien estudi médico legal.

Entre els anys 1368 i 1,186 va detectar l0 casos de mort degu-
da ¿r intoxicació. de les quals considera que 8 són d'origen crimi-
nal i 2 de car¿\cter ¿rccidental (2). No tots tenen el mateix interés
pel seu estudi o per les repercussions socials, perqué no sempre
es podizr tenir la prova que justifiqués una senténcia. I tampoc hi
sol ia haver peritatge méclic. En zrlguns casos ni tan sols s'arr iba a
docnrnentar nna senténcia. El tóxic imputat amb més freqüéncia
era,  de rnol t .  l 'a rsénic .

Un dels c¿rsos rnés illteress¿ults fbLr el docrtmeutat amb la fit-
xa núnrero l3l,  de 27 cl 'a-gost d'e 1312. Es tr¿rct¿r d'un hclme que
morí. amb un¿i clínica pclc clarer qLre f'eia sospitar l¿r intoxicació
(3). Fou acusada una nrinyona qlle n-talgrat ser sotmesa a tortllra
negá els f'ets. Se sospiti\ de l'¿rrsénic perÓ no hi hagué prova. Re-
lativament sembl¿rnt és el cas d'un altre home, que morí potser
per causa de I 'arsénic administrat per la seva dona (4), amb una

clínica de diarrea intermitent, que durá uns quatre mesos.

Un tóxic dif 'erent és el baladre. Aquí les sospites són més sÓli-

cles i  consta un peritatge méclic detal lat. És el cas núm.IJ6, de26

de f'ebrer de 1385. La sospita és fbnamentada contra la muller i la

sogra del mort. La dona és intimidada amb la "por de la rodct",

una forma de suplici.  El cas és important, a més a més, perqué és

el primer en que es documenta una autbpsia manada per ordre ju-

dicial. amb análisi intern del cadáver. Van intervenir-hi els mestres

en medicina Nadal Lambrí i R. Falgars; els batxillers en medicina

Johan de Prússia i Domingo Pedro i els cirurgians P. Roger i R'

Pons, en total sis perits sanitaris. Les dades trobades foren insu-

ficients per a justificar el diagnÓstic d'intoxicació. Consta que la

clona havia comprat baladre a un especier, que va dir que el volia

per curar la ronya, el que era possible. Malgrat tot Camps consi-

dera "creiem que és més que probable que la mort de P. Mascarell

fbs provocada per l'administració del citat tdxic" (5).
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I encara dos casos més que voldríem recortrar. El primer. de
l 'any 1432, és el de I 'autdpsia experimental d'una gall ina inroxi-
cada. un nretge va visitar dos nralalts i tenia dLrbte sobre si s'havi-
en intoxicat amb Lrnes sopes. En va donar a una gallina que morí i
aquesta "presentava lesions sospitoses en el ventrell. segons I'au-
tdpsia que li havia practicat" (6). EI segon cas és er c|un apotecari
que fbr-r condemnat. un malalt gascó morí a I'hospital de Lleida.
L'npoteczrri va donar, sense ordre de metge, un erectuari a base cle
suc de roses i aiguardent. que avui ens pot semblar inof-ensiu, peró
aleshores es considerá no adequat i causant de les complicacions
que portaren a la mort. Fou acusat d'intrusisme i condemnat a un
mes de presó, que hagué de complir (7).

Hi ha doncs un seguit de casos en que el procedirnent judicial
ens enfbca cap a I'etiologia tóxica de la mort. Ara no ens intercs-
sa tant el detall de cada cas concret com la consideració del fet.
D'una banda la relativa fieqüéncia tle la sospita de tóxics, peró
també la dificultat de la demostració. Igualment que en alguns
casos hi ha peritatge médic, hdhuc complex, en un cas amb sis
perits. I tarnbé es destaca que precisament una possible intoxica-
ció és el f'actor determinant de la primera autópsia judicial, amb
obertura de cadáver, docunrentada a catalunya a I'Edat Mitjana,
I 'any 1385. Hi ha doncs una rearitat social. una estructura pel seu
estudi, peró també una insuficidncia de coneixements. Les upo.tu-
cions de Canips en aquest aspecte són prou importants.

secundiriament tenim notícia del control de la venda de me-
dicaments i substáncies tóxiques, així el realgar (un compost arse-
nical) o el mateix baladre. com recorda camps ',I'arsénic era un
tóxic que habitualment venien els especiers en les seves botigues,
perd no el podien dispensar sense la prévia Ilicéncia" (g).

b) Un.fet .st¡cia!: le.s sospites.

Moltes vegades es creia, o sospitava. q,e hi havia l,acció cl,un
tdxic, sense més fbnament que Lrna simptomatologia poc clara.

t )

Aixd té part icr ' . lar inrerés en el medi popular ien I 'atr ibució de
la causa de malalt ia o mort d'alguns personatges. Així el comte
Jaume d'urgell, ge'nir del rei Pere, cap a meitat del segle XIV,
anrb una rnalaltia, i mort als vint-i-set anys, si més no poc clares.
El cas fbu estudiat per oleguer Miró i per Lluís comenge a partir
del "Receptari de Manresa". Tárnbé la malaltia i mort áe carles,
Príncep de Viana i hereu de la corona, ja en el segle XV que
sembla més difícil d'at¡ibuir a un tdxic, peró hi hagué una estesa
creenga popular.

A un nivell més de poble els camps han estudiat també. amb
una certa amplitud. la qüestió de les dones metzineres i remeie_
res. D'aquí a I 'acusació posterior de bruixeria hi ha poca distán-
cia. com assenyalen "en époques ¡ta'sar)es r)a ser molt important
l'actuació de rnetT,ineres id'exort:i,\Íes u les ferres de Lleida. Su-
¡ter,sticiri i creenr:es populurs.féien que.fos nnlt grttn la temenga
de la gent tlel poble ¡tel descortegut i mort' la intprecisiti entre
alló que era real. i'itrtttginari "'. Expliquen molts casos, amb de-
tal ls, noms i dates, dels segles XIV al xvII,  bruixeria inclosa. en
els quals si no hi havia verí, si que n'era clara I'atribució i la te-
menEa (9). La valoració social. la por clel verí, anava per davant de
la realitat médica i assistencial, el f'et que hi hagués o no emmetzi-
nament, i molt més encara de la realitat científica. la demostració
de la preséncia del tóxic.

c) EI c'onei-r,etnent c:ientílic u I'Edctt Mitiana. Aportacions d'Ar-
nuu de Vilanoya.

La producció médica catalana a l'Edat Mitjana és relativament
molt més irnportant que la d'altres époques. perd una bona part,
probablement una rnajoria de textos inicials s'han perdut. D'una
banda és un fenomen general, peró a més aquí hi hagué un nucli
molt important de rnetges jueus. Recordem que hi ha episodis
molt violents d'avalots d'antisemitisme, el més conegut i trágic
el de I'estiu de 1391. Els metges es podien convertir o emigrar,
o ádhuc ser tolerats, peró els llibres escrits en carácters heb¡eus
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eren una prova nrassa directa del r isc de ser t i t l lats de judaisants.

Aixd pot explicar. en part- la pérdua d'originals'

En conjunt el metge c¿rtalh nlés conegut a I'Edat Mitjana és

Arnau cle Vilanova que, tot i ser nletge de reis i de papes. també

va tenir els seus problemes amb la lnquisició després de la seva

mort .  va v iure entre cap e l  1238 i l 'any l3 l l  en que morí .  La seva

obl'a és molt exteltsa i alguns fextos es consideren apÓcril's. Entre

els que probablement siguin d'el l  hi ha dues obres breus. Un és

el ' .De t.¿nenis". un text erudit arnb cita f ieqüent d'autors antics
(Dioscc)ricles, Pl ini.  Galé) i  algun modern pel seu temps. Valora la

triag:r magna, explica els antídots i aporta receptes pel tractament

cle les picaclures d'animals ialtres intoxicacions. No és una obra

particularment notable i no sabríem pas incloure-la entre les apor-

tacions i mportants d' Arnau.

Un altre text molt breLr és el "De orÍe (-og¡'toscendi renena"'

ben estucl iat per Paniagra. És clar. precís i  explica la clínica, els

símptornes de les intoxicacions i les norl'ltes de tractantent. Potser

va tenir més uti l i tat que I 'anterior. Se'n coneixen dos manuscrits i
ja en el segle XV s'han trobat col l l  a mínim cinc edicions (10).

Hi ha doncs obra científica medieval sobre verins d'autor ca-

tal i .  peró sense que signif iqui cap progrés important en aquest
camp. i  amb una válua per sota del conjLrnt de I 'obra d'Arnau i la

seva extraordindria influéncia en el seu temps. Cal dir, a més, que

l' " Antitft¡tarium" , que és una obra impclrtant i més extensa, tracta
més de medicaments, que era el significat del terme aleshores,
qlle no pas de remeis específics contra tóxics.

2. Epoca moderna. Els medicaments. El mercuri. La polémi-
ca de Vic entre Gaspar Armengol i Josep Pasqual (U84).

A l'época moderna tenim diverses tbnts de dades: unes nlés
incertes, altres més concretes. Entre les primeres, amb més grau
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d'incertesa. cal esmentar les acus¿tcions d'utilitz¿ició de verins
per part d'algunes dones, considerades com a bruixes, que alguna
vegada arribaren a ser acllsades, cclndemnades i penjades. Entre
les segones tenim algunes polémiques i dades mbdiques sobre els
peri l ls d' alguns medicaments.

'k Pel que f-a a la bruixeria i la relació amb els medicaments
hi ha un convenciment social. una realitat repressora. una docu-
mentació judicial, perd també una rnanca de demostració, el que
no significa que mai hi hagi hagut res. Es troben moltes al.lusions
i alguna pot ser, com a míninl, demostrativa d'un estat d'opinió.
lmporta assenyalar el f'et general, no els detalls, que no sabem si
eren certs en cada cas. en que es desperta la sospita. Peró aixó de-
mostra l"'estat soc'iul" de la qüestió. ei que no voi pas dir l"'estctÍ
real", en un període llarg de segles.

Recollirn algunes dades proporcionades en un estudi recent
d'AgustíAlcoberro (11). Ja I 'any 1424 en el l l ibre d'Ordinacions
de la Vall d'Aneu s'esmenta que: "... t,an tle nit untb les brLtircs
ctL bosc de Biterno... donen metzine.s de diverses maneres" (12).
Potser té més interés el procés contra Francina Redorta que fou
acusada de la mort d'alguns inf-ants i diu: "... cunb medit'unents
enverinats matar moltes criatures... En partic:ular Francina Re-
dr¡rÍa, víduu, de Mertdrguens. metz,irtera, qlte amb orsénic i ver-
det ha emtnet:.inut diverses' criatures, i en especial una,... que v(t
morir" (13). Fou penjada el 24 d'octubre de 1616, després d'un
procés curt que només durá tres setmanes. La mort d'altres dones.
acusades de bruixeria, i no sempre en relació amb les metzines,
va ser freqüent durant bastants anys, moguda en bona part per la
Inquisició. Un altre aspecte, en el qual ara no entrem, eren els
ungüents amb qué s'untaven les bruixes i la seva composició, pos-
siblement arnb algun alcaloide d'acció al. lucindgena.

* Un camp ben diferent és el de la possible patologio per
nrcdicanten¡s. Ha estat relativament irnportant i alguns han sigut
molt perillosos. Potser I'exemple rnés clar durant alguns cente-



nars d'anys ha estat el cas del mercuri.  La l i teratura és ámplia i

també tenim dades a Catalunya on hi ha de tot. pero no massa, des

de discussions d'aspecte molt barroc f ins a desct ' ipcions clíniques

clares. En farem un esment breu. per demostrar I'existéncia entre
nosaltres d'aquesta realitat, més a partir de la segona meitat del

segle XVIII en que ja s'inicia el revif-ament, la renaixenEa cultu-
ral, de Catalunya.

Un escrit interessant perÓ bastant espés i que origin) una cer-
ta poldmica. fou el fulletó de Gaspar Armengol. lnetge nascut a
Tortosa perd que exercia a Vic, publicat l'any l 112. El títol ja ens
informa sobre la r-nanera d'escriure el contingut: " Historia médi-
co préctica que por tlidlogos manifiesta algunus medicinas, que
bajo el apellido de espec'í;fico remedir¡ obtienen en sí un prtdero,so
veneno". Es reedirá, el 1778 i va ser contradit en una publicació
més extensa per Josep Pasqual, I 'any 1184 (14).

Armengol tenia experiéncia en el tractament de malalt ies ve-
néries en sold¿tts zi I 'hospital de Vic. Es feia servir sovint el que
es deia "Mercurio sublimado cr¡rrosivt¡" o "Dragón venenoso"
i assenyala que en ús intern pot causar la mort en poc temps. Ob-
serva I'efecte diurétic, lesiu del ronyó, quan dir"r en algun malalt
que "orinó más de lo natural". Armengol també esmenta, molt
més de passada, altres dos medicaments amb considerable risc
tóxic: el jusquiam i l¿r cicuta.

Pasqual, que utilitzav¿i molt el mercuri conte\til exteusament a
Armengol. De fet sembla una picabaralla entre metges per les seves
opinions. Pasqual receptava amb facilitat el "licor de van Swieten",
que era un preparat mercurial d'ús intern. L'apotecari de I'hospital
de Vic es mostrá reticent en l'ús del medicament. Pasqual es basava
en I'experiéncia de l'hospital de la Santa Creu de Barcelona. Al fi-
nal no es van posar p¿is d'acord i van sofiir el papers al caner ( l5).

Altres dades sobre el mercuri, i altres medicaments, amb algu-
na al'lusió al seu perill. les trobem en el "Tratado Íeórico próctico
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de Materia Médica" de Joan Rancé, publicat a Barcelona en tres
volums el 1173. Rancé és més moderat, recorda el perill del mer-
curi pels treballadors de les mines, explica les precaucions en el
seu ús i que quan comenEa la salivació és el límit en el qual s'ha
de controlar l'ús del medicament (16).

Ja en un altre aspecte hem de recordar també I'estudi molt
ampli, perb no conegut fins dos-cents anys més tard, fet per Josep
Parés, natural de Mataró, perd que exercí de metge aAlmadén. La
descripció que fa de la patologia dels miners, causada per I'ex-
posició intensa i continuada al mercuri, és molt dramática. Titula
la seva monografia "CatástroJe ntorboso", data del1778, i és un
dels textos importants en la histbria de la medicina del treball, de
la toxicologia industrial, a Catalunya (17).

Una mica més tardana, peró poc, és I'obra de Francesc Car-
bonell i Bravo, membre de I'Académia de Medicina i professor
de Farmácia, que publica sobre diversos medicaments, i en algun
cas n'esmenta el seu risc. Potser un dels seus treballs més interes-
sants és la memdria, amb intenció básicament terapéutica sobre el
Prototartrat de mercuri i de potassa (18). Perd la gran influéncia
de Carbonell en la toxicologia catalana vindrá per I'orientació i
I'impuls que doná al treball de Mateu Orfila que fou el més im-
portant dels seus deixebles.

3. Els problemes amb el plom. La memdria de Viceng Mitja-
vila (1791). Aportacions de I'Académia Médico Práctica.

El plom ha estat un dels tóxics més importants al llarg de
la histdria. El coneixement del seu risc i alguns aspectes de la
clínica ja es troben en la descripció de Nicandre de Colofó, en
el segle II a.C. A Catalunya les primeres dades realment impor-
tants les trobem en el segle XVIII i ja atenyen els tres vessants
més típics de la intoxicació: alimentari. laboral i medicamentós.
Les aportacions més notables es troben en el focus cultural al
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voltant de l 'Académia de Medicina. aleshores Académia Médi-
co Práctica.

L'obra més important és la nronografia que va publicar I'any
l79l Viceng Mit javi la i  Fisonell ,  membre de I 'Acaddmia des
del 1788, catedrátic de Clínica més tard, juntament amb Salvá
i Campil lo, i  considerat com I ' iniciador de la premsa médica a
Catalunya. Fou una de les grans personalitats mbdiqr-res de I'inici
de la Renaixenga cultural catalana. Morí bastant.jove, el 1805.

El 1l9l publicá una monografia "Nt¡tic'ia de los daños que
causan al cuerpo humanr¡ las ¡treparaciones del plomo, ya ad-
ministradas como medicina, va mezcladas fraudulentamente
con los alimentos de primera necesidad; se da un medio fticil
e inteligible para toda cla,Ee de g,entes para saber si el vino,
pan, etc. estan ctdLtlterados con pLomo ". El títol és prou llarg i
explicatiu. És un text de 44 págines, dividit en l3 capítols. La
intenció és clara: advertir dels perills i donar un procediment per
a detectar el frau i per tant el risc. És r-,na monografia important
en el context de les obres del seu temps. malgrat que va tenir
poca difusió. Hi ha un bon coneixement del que passava en el
món. Per la válua d'aquest treball ,  en el nostre context médic,
l 'he citat més d'una vesada.

Un altre mérit de I'escrit són les aportacions de casos de pa-
tologia per coneixement directe. Així explica el cas d'un nen de
Barcelona que vivia al carrer del Pou de la Cadena, tenia dos
mesos i morí en catorze dies. Es va intoxicar per una pomada
amb plom que una "curandera" havia receptat a la seva mare per
a guarir les clivelles dels pits. Mitjavila fa el diagnbstic clínic i
també el toxicoldgic: "Examiné el referido ungüento con la tinta
simpática... y al instante se manifestó el plomo que contenía en
abundancia". També hi ha un altre cas personal, del 1789, sem-
blant a I'anterioq perd en el qual el nen es guarí. I encara una nena
de Tarragona intoxicada a partir dels pigments de les joguines per
nens i que també se salvá (19).

l 8

Igualment remarca el perill de la contaminació dels aliments
per interés d'adulteració. Així el vi que quan comenEa a fer-se
agre el tracten amb una sal de plom per vendre'l encara com a bo.
També el perill dels atuells d'estany (el ¡tlumbum album clássic)
que sovint estaven contaminats per plom (plumbLtm nigrum) i re-
presentaven un perill pel pas als aliments. En conjunt Mitjavila
fou una personalitat excepcional tot i que escassament coneguda
i les seves aportacions són molt importants en el context del seu
temps a Catalunya.

Altre.s aportacion.s en les mernóries de l'Académia.

L'Académia Médico Práctica va ser, en els seus primers
temps, I'element més important des del punt de vista científic de
la medicina catalana. Les memdries que s'hi presentaven eren de
fet --juntament amb les Juntes Literáries del Col.legi de Cirurgia-
-- l'únic element visible de la nostra producció científica. Entre
elles, i durant l'últim terg del segle XVIII, algunes fan referéncia
a intoxicacions. En el cas del plom té interés la memdria "Oá-

servac'irin de una niña de cuarenta días atacctda de una cólica
pictonum". Va ser presentada per Josep Ignasi Sanponts el juliol

de 1771 (20.). Dóna notícia d'un cas clínic en que un dolor abdo-
minal. sense deposició, i la parálisi fan pensar en el saturnisme,
tot i que del conjunt de la histdria no queda pas del tot clar. Sobre
aquesta memória hi ha reflexions de carácter teÓric del doctor Pau
Ba lmes .  (21 ) .

Les actes del treballs presentats a I'Académia de Medicina
en el segle XVIII tenen també altres referéncies a tbxics. Així
un estudi extens sobre el tarantisme, fet per Francesc Doménech
Amaya, amb inclusió de la partitura d'una tarantel'la al final del
llibre. El doctor Lloreng Grasset en la membria "Observación de
un vóntito a veneno" explica la história d'un intent de suicidi per

ingestió de cáustics que es resol amb curació del malalt (22).
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L'EMPENTA DEL SEGLE XIX

El segle XIX és el temps en que la Toxicologia es desenvolupa
com a ciéncia positiva. En el marc general el seu impulsor més

important és precisament un metge catalá que treballa a París,
Mateu Orfila. Perb en el marc més estrictament catalá també hi
ha un desenvolupament notable, tot i que molt menys brillant. En
el seu conjunt científic ja la trobem prou estructurada i en podem
definir, com a mínim, els següents aspectes:

a) la fixació dels continguts básics per medi dels llibres de
text. A Catalunya, o d'autor catalá, en tenim tres prou importants:
els de Mateu Orfi la, publicat a Paris (1814), el de Pere Mata,
publicat a Madrid, (primera edició el 1843, peró més impor-
tant la de 1875) i el d'Ignasi Valentí Vivó, publicat a Barcelona
(  l  878) .

b) l'inici de l'ensenyament als alumnes de medicina principal-
ment, peró també de farmdcia. Uassignatura de Medicina Legal
i Toxicologia, en l'ambient mddico forense, és una de les cldssi-
ques en els plans d'estudi. En canvi a Farmácia importen més els
aspectes analítics i el frau dels aliments. Será I'enfocament que
durá a la que després es dirá "Bromatologia, Toxicologia i Andlisi

Química"

c) Les revistes. La publicació de manera continuada, tot i que
no amb una gran intensitat, de notícies i treballs sobre aspectes
relacionats amb els tóxics en la premsa médica i farmacéutica, en
particular en algunes revistes més representatives. Ruth Pladevall
ha dedicat la seva tesi doctoral a I'estudi d'aquests aspectes.

d) L'existéncia d'ctlguns episodis tóxics, alguns bastant im-
portants que són explicats en publicacions médiques o en les me-
mdries enviades a Académies. El fet més greu que coneixem és
una intoxicació massiva al Priorat amb l0 morts, per ingesta de
pastissos, que fou causada probablement per arsbnic.
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e) Degut a aquests fets hi ha I'inici dels peritatges judicials,
que porten fins al nomenament de perits forenses i a la creació
d'un organisme propi de I'administració de justícia. A l'arxiu de
I'Académia de Medicina hi trobem, el ressó d'alguns casos.

f) L existéncia d'algunes publicacions i de casos de patologia
d'origen industrial, tot i que no és el punt més important i la dedi-
cació d'alguna revista als temes de toxicologia labt¡ral.

g) Finalment cal fer condixer les persones que amb la seva
tasca van contribuir al desenvolupament d'aquests coneixements,
el que demostra I'existdncia d'un coixí científic d'un cert gruix, a
més dels noms dels autors de llibres ia esmentats.

4. El cim més important. L'obra de Mateu Orfila: un catalá
a París

Mateu Orfila ha estat I'alumne de les nostres escoles de me-
dicina i de cirurgia que ha fet una carrera científica més brillant.
És una de les poques personalitats científiques catalanes amb una
projecció internacional de primer ordre en el camp de la seva es-
pecialitat. Va ser catedrátic de la facultat de medicina de París,
primer de MedicinaLegal, després de Química Mddica, i aplicant
la química a I'estudi dels problemes médico legals va ajudar a fer
créixer el cos de la toxicologia. Ha estat I'impulsor més impor-
tant del desenvolupament de la toxicologia científica, i un dels
primers noms en la histbria d'aquesta ciéncia.

Va néixer a Maó l'any 1787, estudiá medicina primer a Va-
léncia i després a Barcelona. Carbonell i Bravo, el seu mestre,
li aconsellá que anés a aprendre química amb Proust a París i en
tornar se li preparava una cdtedra de Química a I'Escola de la
Junta de Comerg. La guerra de 1808 va fer que Orfila es quedés
a Franga, on va fer una carrera científica molt brillant. Els detalls
de la vida d'Orfila són ben coneguts. També els punts básics de la
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valoració de la seva obra i l'any 2003, a Maó i altres llocs es va

celebrar el sesquicentenari de la seva mort. amb una considerable

repercussió social. Ara no és el moment de fer I'análisi detallada

de tota la seva activitat, que és molt extensa, sinó de recordar-ne

els punts més importants. Morí a Paris el 12 de marq de 1853

(23).

D'una banda és autor de llibres de text fonamentals, en tres

matbries: un tractat de medicina legal, un de química médica i un

de toxicologia que és el més important. La primera edició data de

1814 i és unarevolució en I 'orientació i  ensenyament de la toxi-

cologia en el seu temps. És el mirxim impulsor del creixement de

la toxicologia experimental.

D'altra banda és la persona que reforEa nlés el paper del pe-

ritatge médic en els grans judicis per emmetzinament. La reper-

cussió de les seves intervencions judicials fou molt gran i va te-

nir un gran ressÓ en la societat francesa del seu temps. D'algun

d'aquests processos, com el de madame Laf-arge, encara avui se'n

continuen publicant estudis i llibres (24). Hi ha diversos factors

que donen importáncia a aquest vessant médico legal. D'una ban-

da la transcendéncia que tenen sempre les morts violentes per

emmetzinament, i sovint també el component familiar, amorós,

que comporten. D'altra la personalitat inqüestionable d'Orfila,

que és el degá de la facultat (ho va ser durant disset anys) perÓ té

un component podríem dir-ne teatral important. Recordem que

podria haver estat un bon cantant d'dpera, per la seva veu i les

aptituds artístiques. PerÓ a més hi havia un progrés científic clar:

a partir de 1836 ja es podia detectar la presbncia d'arsbnic, el

tóxic més temut, en els líquids. secrecions i vísceres: es podia

demostrar, doncs, la realitat de la intoxicació. AixÓ feu pujar el

nivell científic de la toxicologia i Orfila fou el máxim representant

d'aquesta línia científica.

Havent-se parlat i escrit molt sobre Orfila ara voldria recordar

alguns aspectes que poden fins i tot no ser els més importants- Un
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és la seva obra com a creador cl'estructures. Orfila fou degá de la
facultat de medicina de Paris, de la Sorbona, durant disset anys,
prácticament tot el regnat de Lluís Felip, la monarquia d'Orléans.
Portá la f'acultat de manera rigorosa i f-erma peró dins d'un cert
marge de llibertat. Recordem que aquest regnat fbu la fbrma més
liberal de les monarquies a FranEa. Els estudiants el respectaven
i valoraven. peró malgrat tot hi hagué alguns problemes. Un dels
que tingueren més ressb fbu a rel del nomenament d'un professor,
en que el tribunal va actuar potser arbitráriament i el degá recolzá
la decisió. Sortí un llarg poema. L'Orfilaide, interessant en el seu
temps, avui difícil de llegir.

D'altra banda el seu llegat espléndid per a la formació de mu-
seus de la facultat. Orfila fou un dels grans benefactors de la seva
facultat, potser només per darrere de Dupuytren. També la seva
obra social en f'avor dels metges vells i desvalguts. I encara la
seva intervenció en la renovació dels plans d'ensenyament de la
medicina. Per tot aixó, a més dels detalls irnportants pel progrés
de la seva matéria, la toxicologia, Orfila ha de ser recordat com
un dels grans personatges de la nostra medicina. En canvi la seva
influéncia directa sobre el desenvolupament de la toxicologia aquí
podem pensar que fou escassa.

5. Un gran organitzador. L'obra de Pere Mata a Madrid.
Aportacions dels llibres.

Pere Mata és també una de les grans personalitats de la nos-
tra medicina. Fou catedrátic de Medicina Legal de la universitat
de Madrid, de fet el primer catedrátic de la matdria, i creador
d'aquestes cátedres, I 'any 1843. Havia nascut a Reus el 1811 i
morí a Madrid el l87l . Fou el representant més il.lustre del pen-
sament médic progressista, amb una visió política a l'esquerra,
del segle XIX a Espanya, fet que li comportir algunes filies i valo-
racions positives i moltes més fbbies i valoracions negatives. La
válua de la seva obra és perd indiscutible.
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Entre les seves aportacions rnés importants cal recordar l'ampli

tractat de Medicina l-egal, que va tenir moltes edicions, l'última en

vida de l'autor en quatre volums, podríem dir que enormes, d'ells el
quart destin at alaToxicologia (25). Hi ha una gran quantitat d'infor-

mació sobre I'estat de coneixements del temps, també de pensament

propi. Mata és probablement més fildsof que home de laboratori.

Creiem que els aspectes de la Toxicologia, que no són pas negligi-

bles, no formen perb la part més important ni consistent de la seva
obra. Probablement és rnolt més important la part que dedica a les

malalties mentals. la que avui en diríem psiquiatria, o psicopatolo-
gia, fbrense. En aquest camp féu més escola, per medi del doctor
Josep M. Esquerdo. Cal dir també que Mata, home de clara vocació
política, es va trobar a Madrid aillat i en un medi ámpliament hostil.
Com en el cas d'Orfila una de les gran aportacions de Pere Mata es
troba en el camp de la reforma de l'ensenyament de la medicina. El
pla d'estudis de 1843, que va canviar moltes coses, és principalment
obra seva molt personal. En canvi I'obra toxicolbgica és molt més
de difusió de coneixements que per aportació o recerca prÓpia.

A Barcelona hi hagué un altre catedrátic de MedicinaLegal,
Ramon Ferrer i Garcés, (1803-1872), també molt polititzat, que
fou alcalde de Barcelona, autor d'un text breu de Medicina Legal,
amb dues edicions separades en els anys perb no en continguts,
i amb un llibret de toxicologia "Fragmento Ttt.ricokígico" amb
poques aportacions (26). Un altre pas en llibres de text de pro-
fessors, ja no el trobarem fins a la generació següent, amb I'obra
important d'Ignasi Valentí i Vivó (1878).

6. Un tercer llibre de text: el d'Ignasi Valentí i Vivó.

Ignasi Valentí va ser catedrátic de Medicina Legal i Toxico-
logia de Barcelona des de I 'any 1875 f ins el 1918 quan arribá la
série de jubilacions dels professors més grans. Home molt actiu,
d'opinions liberals, políticament bastant a 1'esquerra, fou un dels
elements destacats de la "seneració médica catalana del 88". Era

. A

de fet deixeble de Joan Magaz, catedrátic de Fisiologia que el
1872 passá a Madrid. Aquest deixá aquí dos deixebles: Ramon
Coll i Pujol a Fisiologia i Ignasi Valentí a Medicina Legal. Cal
recordar que Magaz ja havia estat catedrátic de Medicina Legal a
Santiago, i havia fet una aportació important per a la determinació
analítica de I'arsdnic. Valentí ve doncs amb una certa base analíti-
ca, el que li permet moure's amb alguna comoditat en el camp de
les análisis toxicológiques i ádhuc en el treball experimental, com
es veu en alguns treballs de la primera etapa de catedrátic, amb un
grup de deixebles estudiants (27;.

Va publicar un text de Medicina Legal, podem pensar que per
a cobrir I'expedient i un de Toxicologia I'any 1878 que és real-
ment molt bo pel seu temps aquí. És un llibre ben estructurat, amb
moltes notes. amb descripcions clares, en el qual explica alguna
vegada les seves activitats de laboratori. En tot cas demostra que
está al dia. Després, al cap dels anys, I'obra quedá evidentment
sense actualitzar perqué no en coneixem edicions posteriors.

També té un "Atlas de micntquímica...", amb il.lustracions i
encara una "Toxicologia popuLar", conseqüéncia de les classes
de divulgació de coneixements que feia en els cursos d'extensió
universitária en els ateneus obrers, així el de sant Andreu. Fou
membre de les Académies de Medicina i de Cidncies (28).

7. Aportacions de les revistes del segle XIX. Continguts toxi'
coldgics.

Orfila, Mata i Valentí són, pel pes dels seus llibres, els tres
puntals de la Toxicologia catalana del segle XIX, perb hi ha una
base relativament més ámplia i prou sólida. Si a la primera meitat
del segle XIX la informació més important es troba en les memÓ-
ries de l'Académia, ja passat I'any 1840, de fet amb I'obertura de
la nova facultat, obra en part de Mata, ja hi ha revistes i es troben
escrits de toxicologia que si bé no són pas massa importants, un
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per un o pel seu contingut c()ncret, si que demostren I'existéncra
d'un caliu, d'una base cultural que ja t indrá un creixement seguit i
que pot ser ben valorat. Ja s'ha assenyalarnt I 'estudi ampli d'aquest
punt f-et per Ruth Pladevall. Algunes estan més dedicades als as-
pectes clínics i médics, altres als analítics i f-armacéutics (29).

* Una primera revista important és "Lct Abeja Médica" que
apareix a Barcelona, en més d'un format i sdries, entre 1845 i
1852. En part hi ha les notícies que provenen de la premsa fiance-
sa, bdsicament "UAbeille Médicale". Perd també hi ha aportaci-
ons catalanes, d'episodis observats per metges exercint aquí.

El col.laborador més important és Josep Faura i Canals, met-
ge que exercia a I'Hospitalet i visitava per tot el Baix Llobregat.
Va ser membre corresponent bastant actiu de I'Académia de Me-
dicina. Explica la seva experiéncia de metge que visita malalts.
Un cas interessant és un emmetzinament famil iar. afectant a cinc
persones, observat a Sant Just Desvern. És un episodi de gastro-
enteritis intensa, amb dolor, cólic, pero a més amb convulsions i
deliri. També observa un altre cas a Esplugues. Ho atribueix al fet
d'haver menjat caragols que s'havien criat en una ginestera de la
muntanya de sant Pere Mártir. prop de Barcelona (30).

També s'aporten altres casos d'intoxicació per plantes. el que
demostra la realitat d'aquest risc entre la població aleshores. Llu-
ís Duran, metge de sant Quintí de Mediona, explica un cas, també
de gastroenteritis, atribuit a ingesta de pa de mala qualitat amb
farina de blat barrejada amb altres productes: tramusos i veces.
(31). També hi ha un treball, porser amb interés veterinari, per
mossegada d'escurEons, aportat per Joaquim Salarich, metge de
Vic. I encara treballs de Josep Storch sobre el plom, a Barcelona,
i de Joan Parcet sobre el fdsfor a Vilassar (32). Hi ha doncs una
certa realitat tdxica entre les causes de patologia aquí.

x "El Compilaclor Médico" és una revista editada com a órgan
d'expressió de I'Académia de Medicina que dirigia Antoni Men-
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doza. Va comenEar I'any 1865. Al cap de cinc anys es va transfbr-
mar en "La Independent'ict Médica", dirigida per Joan Giné prác-

ticament fins a la seva mort ja conlenqat el segle XX. També s'hi
troben algunes dades sobre toxicologia, tot i que no n'és pas el
centre del seu contingut. Entre altres aspectes són interessants les
memories sobre l'activitat de les Cases de Socors de Barcelona,
fetes per G. Vilar de Felabert, en les quals remarca sempre la im-
poftAncia primária de la intoxicació per alcohol. En un segon lloc
queden els cáustics entre el material que aporta (33).

En aquesta revista hi ha una part de la producció que en forma
d'articles fan Valentí i Vivó i els seus deixebles, ara en diríem la

seva escola. en treballs fets a la cátedra, així sobre el cloroform,
per Francesc Santiago i per Salvador Cardenal; sobre I'aconitina,
per Manuel Balart, i encara Miquel Fargas, essent estudiant, amb

un cas d'intoxicació per acetat de plom i bastants més (34)'

Ramon Codina i Langlin, farmacéutic i analista, fa algunes

aportacions també interessants, peró menys viscudes, així per bo-

lets o per I'arbre del "manzanillo". Un treball molt extens és el

Joaquim Teixidor i Suñol, que estudia el tema, aleshores punyent,

de les ptomaines i els alcaloides produTts en el cadáver. Les refe-

réncies de treballs toxicolirgics de la premsa médica europea són

abundants i continuades (35).

* La "Rev,ista de Ciencias Médicas de Barcelona" és una de

les més importants aquí durant l'últim quart del segle XIX i co-

menEaments del XX. És el cas clar en que hi ha moltes aportaci-

ons, que demostren la freqüéncia de I'interds pels tÓxics, perd cap

de primer ordre. La major part són referéncies del que s'anava

publicant en altres paisos. Recollirem només alguns f-ets.

Un bastant notable és l'observació d'una autointoxicació de

Lluís Suñé i Molist. Havia receptat una fórmula amb acdnit per

a lracl.ar un reumatisme. El malalt no estava gaire convenqut i

Suñé demostrá la fe en el medicament prenent-ne una glopada



ben grossa. Després va patir els efectes de I'alcaloide sobre ell
mateix i  en publicá el cas ( 1895) (36).

També és interessant la referéncia que es fa, inicialment per
Teodor Maresch i Bonaplata, metge de Martinet de Cerdanya,
d'una patologia de cardcter epidémic al poblet d'Aransá, l'any
1896. La clínica era poc clara, es dubtava si podia ser infecciosa,
que no ho semblava, o tdxica, perb no sabien per quina substán-
cia. Es va escriure bastant sobre aquest cas, que va afectar a gran
part de la població, exceptuant els nens de menys de quatre anys,
durant uns quants mesos. No s'aclarí peró la sospita tdxica era
viva entre moltes persones (37).

Un col.laborador aleshores jove i després actiu en diversos
camps era el doctor Jaume Guerra i Estapé, químic i metge, que
aporta dades sobre la fisiopatologia de I'alcohol, i una técnica per
a la determinació del coure. Després es va dedicar ámpliament
a la medicina del treball, creant una de les primeres revistes de
l'especialitat al país (38).

Igualment Josep Armangué i Tuset ( 1 859- 194 I ), neuropsiqui-
atre. deixeble de Giné, va publicar, quan era molt jove, el 1882, un
article que Pladevall qualifica com a "molt bon treball" sobre la
histbria del rentat ghstric, tan important en el tractament de molts
casos d' intoxicació (39).

* Encara hi ha la "Gaceta Médica Catalana", els continguts
toxicoldgics de la qual en el segle XIX van ser analitzats per Lluís
Pueyo en una tesi molt aprofundida (a0).

* " El Restaurador Farmacéutico". Va ser una altra de les re-
vistes importants en el seu temps. Es va fundar a Madrid I'any
1844 amb un títol diferent. U any 1871 la va comprar Joan Texidor
i Cos, catedrátic primer a Madrid, i quan aquest fou nomenat cate-
drátic de la Facultat de Farmácia de Barcelona, va portar la revista
amb ell. Quan morí el 1885 pasá a dirigir-la Francesc Puigpiqué,
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que fou membre de I'Académia de Medicina. Referent a Texidor,
com diu Pladevall "el seu interés per la toxicologia era més aviat
marginal" tot i que defensa els f-armacéutics com professionals
rnés preparats per ocupar la funció de químic-toxicóleg de les au-
diéncies. Texidor és valorat principalment per haver publicat una
extensa "Flora Farmacéutica de España y Portugal", de bastant
més de mil dues-centes págines, treball molt important aleshores.
Hi esmenta, sense gaire detall, els efectes tóxics d'algunes plan-
tes. Pladevall fa una análisi del contingut de la revista durant 24
anys i troba 225 referdncies relacionades amb la toxicologia, de
tipus molt divers. Veiem doncs que hi ha una presbncia continua-
da, fins i tot abundant, de fets o cites relacionades amb els verins,
encara i que no arribant a un primer nivell. Aquí n'esmentaré no-
més alguna dada (41).

Entre els autors que tenen un cert interés pels temes de tdxics
i adulteracions, com a farmacbutics caldria esmentar els noms de
Puigpiqué, Doménech i Maranges, Canudas, Codina Langlin.

Francesc Puigpiqué i Raurich (n. Manresa - m. Barcelona,1943)
va ser un personatge molt actiu en la seva vida prclfessional, amb
alguns trets polémics. Fou membre de I'Académia de Medicina, en
la que ingressá el 1901, i de la sevajunta de govern durant una vin-

tena d'anys, principalment com a vice-secretari i tresorer. Té alguns
escrits en relació als tdxics. Un dels primers tracta de la presdn-

cia d'arsénic en alguns vins, seguint un treball de Guyot, perb amb

comprovació personal d'aquesta contaminació (1885). Va tenir molt

ressd, els anys 1887 i 1888, un procés judicial en el qual Puigpi-
qué havia expressat crítiques a la farmácia Ferrer de Barcelona, que

s'anunciava com la que venia més barat de la ciutat. A més hi hagué

una confusió en una recepta en la que hi havia naftol i van donar naf-

talina. Amb tot, com diu Pladevall "a resultes de tot aixd el director
de El Restaurador Farmacéutico, sempre en contra d'aquesta mena

de grans magatzems, que aleshores era Puigpiqué, va ser condemnat
per calumnies i va haver d'ingressar a la presó" (42).Les intrigues i

pressions professionals eren doncs prou grans.



' i '  Una al tra revista que tarnbé tó un ccrt  interés dcs del nostrc

punt de vista és cl "IJoletítt O.ficiul del Colegit¡ de litrtnttr'éutit'tt.s

rle IJctr¡elr¡n7", de vida brer-r perr) rcprescntativa en una ctapa di-

l íc i l  c l 'orclenalncl t ts burocr ir t ics.  Hi podeln dcstacar alguncs apor-

t¿rcions en cl  nostrc carnP (43).

I i l  motor dc la rcvista va scr cl  doctor ViccnE Munner i  Val ls '

n¿rscut a Barcclona cl  I  t i2 lJ,  i  que'  des dcl  l i l -54, ós a dir  bcn jove.

f i ru catedrat ic dc "Prict iques d'Operacions Farmacéut iqucs" de

la facultat  de Barcelona. Irou ¿rutt l r  d 'un text.  important alcshores.

sobrc "A¡zrili.si.s t7uímicr¡ de: uplicucirirt u La's ciencitt's médic'tt 's.

[ :xtractt¡  r le l rL,s leccionc.s " ,  publ icat c l  1869. rccol l int  lcs l l igons

donadcs a la cir tcdra crcada per la Diputacir i  de lJarcclot- ta.  En

l 'ampl iacir i  dc 1tt74 dcdica la tcrccra part  de l 'obra ¿I aspcctcs

toxicolr ' rgics. Va ser tncmbrc dc l 'Acaddnt ia dc Cibncies i  Arts

i p r e s i d c n t  c l s  a n y s  l 8 6 l - 6 2 t  i m o r í  I ' a n y  1 8 7 6 .  D e s  d c l  n o s t r e

punt dc vista potscr una dc les scvcs apt lr taci t lns t 'nós notables

és la discussir i  sobrc la tbcnica més idirnia per a la dctecci i i  dc

I ' a r s é n i c  ( 4 4 ) .

Tambó cal valorar aquí l 'obra de Joscp Clanudas i  Salada. quc

fbu entrc al tres act iv i tats pcr i t  quírnic dc I 'Audiüncia, perc) també

prcsidcnt del  Col ' legi  dc Farmacüut ics i  que tó un trebal l  sobre el

r isc d'accidcnt en I 'aparcl l  de Marsh. per a dctectar arscnic,  amb

una mi l lo ra  p r i rp ia  i rccorda  c ls  anys  quc  por ta  u t i l i t zan t  aqucs t

mitodc cn les ani l is is. judicials.  l t ru catcdr] t ic dc Química Inor-

g )n ica  i  An i l i s i  Química  dc  l 'Esco la  Indus t r ia l .  Ro ldán comcnta

d'el l  que "br i l ló en la cátcdra y en cl  campo dc la toxicología"
(4s¡.

Encara té un ccrt  interDs I 'obra brcu. perquÜ va morir  jovc

I 'any  lU t i l ,  de  Frcdcr ic  Pra ts  r  Grau,  l l i cenc ia t  e l  1U71.  Es  au tor

d'un " Munuul de .fhlsilicru'ir¡ne,s, bajo el punto cle t,istu.farmcu:é-
ulicr¡ y ntotlr¡ de reconor:erla.s" , publicat cl ltl74, bastant complct.
(46\.

r0

tt. La Toxicologia .iudicial. Els dictámens de I'Académia de
Medicina. Iil I-aboratori de llbxicologia.

La rcl i r rma.judicial  dc l 'any 1t334, amb la creació dels part i ts

. jLrdicials i  la modi l icacir i  de les .¡Lrr isdiccions obrí  un camí quc,
to t  i  que  len tamenl .  va  inc id i r  cn  e l  dcscnvo lupamcnt  d 'a lguns
aspectcs cicntí l ics i  analí t ics.  en rcqucrir  scrveis d'anál is is toxiccl-
lógiqucs. Al  comenc;antent aquí no coneixícm les tdcniques, quc
crcn molt  pr i r l i r ies, ino tcnícnt pas uaires aparel ls.  Després les
cosL-s van ser més cornnlcxcs.

Ir ls pr imers temps les ani l is is s 'cnc¿irregucn a les cátedrcs de
Mcdicina Lcgal.  o dc Farmicia si  hi  ha facultat .  que no solcn
rcsoldre cls problcmcs, pcr manca de mcdis mater ials i  de nivcl l
c ientí f ic.  Hi ha alguna cxccpcir i .  com les aportacions de Joan Ma-
gaz a Sant ia-qo. que després fou catcdr i t ic a I larcclona i  mestrc de
Valcntí  com s'ha drt .  També s'encarrcgucn sovint a I 'Académia
de Medicina cn cl  cas dc la de I larcelona. Hi ha un bon nombrc
dc pet ic ions iel  seu estudi pcrmot f-er un trebal l  ampl i ,  quc ara no
dctal lcm. Després ve la dotació dc placcs cspccíf iques de químics
fbrenses a lcs audic\ncics l  més enl l )  la creació d'un organrsmc
propr.

A f  inals dcl  scglc XIX, quan. ja s 'cstava dcscnvolupant cl  cos de
Metge s Forcnscs, - ja cra cvident.  doncs, la ncccssi tat  dc poder tenir
un suport  dc laborator i  pcr aclar ir  alguns diagnr)st ics. S'havicn de
f'er anilisis, de primer cn cls laboratoris de les citedres de Medicina
t-egal i més tard el ministcri dc Justícia creii un organismc propi,
I 'any l t l l i6,  que es cl iguó "Laborator io de Mecl ic ina Legal".  És cl
precedent directe dcls actuals Inst i tuts de Toxicologia. N'hi  hagué
tres a Espanya: Madrid, Barcelona i Sevilla, quc funcionaren amb

bastant autonomia. Al l i  es f 'e icn lcs anál is is biol i rgiques (per exem-
ple per a determinar taqucs dc sang) i toxicolirgiques.

A part i r  de l87l  hi  ha alguncs normes, a vegades de signe

divers, intcntant ordcnar e I  servei d 'anál is is pcr a jut jats.  Es parla
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de químics forenses amb ajut de metges o farmacéutics. També hi

ha pressions professionals. Un dels primers que va fer aquest ser-

vei per a I'Audidncia de Barcelona va ser el doctor Bonaventura

Pau i Negre, que també havia estat farmacéutic de I'Hospital de

la Santa Creu, treballant en aquest mateix local on ara estem (47).

Per mort de Pau, el president dc I'Audidncia, I'any 1873, nome-

na com a Químic Forense de I'Audiéncia, el doctor en farmácia,

Ramon Codina Langlin. Així van anar les coses durant una quants

anys.

Un decret d'11 de juliol de 1886 crea els laboratoris de Me-

dicina Legal. El de Barcelona estava, fins l'any 1919, al carrer

de Sagristans (48). Va ser nomenat cap del laboratori el doctor

Rafael Tuñón Lara, metge. Com a professor auxiliar es nomená

Ramon Codina que ja f-eia aquestes tasques. Tuñón era metge,

nascut a Arjona, Jaén, el 1843, una mica "señorito andaluz" que

no va fer pas gran cosa. En tot cas era cunyat de Lluís Góngora i

Joanicó, metge de banys destinat uns anys a Andalusia i membre
de I 'Académia de Medicina.

Ramon Codina i Langlin era ben diferent, nascut a Barcelona
el 1842, doctor en Farmicia el 1869, havia aprds a fer análisis a
la farmácia de Jaume Codina, oncle seu i químic de bon nom. Els
seus treballs d'anhlisis són principalment d'aliments per a detec-
tar-ne les adulteracions. El 1890 ingressá a I'Acaddmia de Medi-
cina de Barcelona amb un treball sobre I'obtenció del subnitrat de
bismut per aplicació médica. Fou membre de la Junta de Govern
de l'Académia, com a vice-secretari, durant cinc biennis (1891-

1900). També fou membre de I'Académia de Ciéncies i Arts, des
del 1870. I encara fou regidor de I'Ajuntament i president del Col-
legi de Farmacéutics. Va morir el desembre de 1905, amb un gran
prestigi professional. Pladevall ha analifzat la seva obra com a
químic forense de l'audibncia. Va intervenir en el cas de la confu-
sió entre naftol i naftalina, ja esmentat el 1887 i en algun per pos-
sible intoxicació per arsénic i estricnina. De tota manera la seva
activitat intensa en el camp judicial i les anhlisis de falsificacions i
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de tóxics. no s'acompanya d'una ploducció escrita important com
a toxicdleg (49).

Un altre personatse interessant en aquest camp fou el metge
i farmacéutic Francesc Dorndnech i Maranges (Barcelona, 1820-
1904). Va exercir com ¿r f-arm¿rcéutic, en una oficina del carrer de
la Unió, en la que I'any l 8-52 sernbla que va aplicar, per primera
vegada a Catalunya, la il.luminació eléctrica. Fou doncs un dels
capdavanters en la introducció de l'ús de I'electricitat a la ciutat
de Barcelona.

Fou membre, i president, de I'Académia de Cidncies els anys
1860- l86l . Havia publicat un "Tratctdr¡ elemental de Químicct In-
dustrial" ( 1850). Li coneixem alguns treballs en el camp de I 'es-
tudi de la falsificació dels aliments i de la toxicologia. Aquí potser
ens importi més la seva "Memorio ,sobre Las ptomainas o alca-
loides cadavéricr¡,r", presentada a l'Académia de Ciéncies 1'any
1879, ran de la polémica dels treballs de Selni i .  Havia col. laborat
a la citedra de Medicina Legal i la seva relació amb Valentí, molt
més jove, era ¿rmistc-rsa. Fou precisament Doménech qui proposá,
I 'any 1891, I ' ingrés cle V¿ilentí a la I 'Académia de Ciéncies (50).

9. Sobre alguns episodis concrets

1812. L'episodi de la conspiració de les metzines, en temps de
l' rx' u pa c i ó .fra n c e.ta.

Quan la guerra del francés hi hagué a Barcelona, entre altres
conspiracions, un intent d'emmetzinar el pa i altres queviures per
part de la resisténcia interior. L'intent no reeixí, peró hi ha un es-
tudi sobre la seva dinámica. Ramon Jordi va estudiar bé aquest fet
i en publicá una monografia (51) sobre la detecció dels possibles
tdxics, principalment l'arsbnic. Jordi ¿rporta el nom dels qui havi-
en de fer les andlisis, que eren apotecaris de prestigi a Barcelona:
Joan Antoni Balcells i Camps, Joan Ametller i Mestres i Lluís
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Yáñez i Rovira. En tot cas a nosaltres ens interessa remarcar que
ja hi havia gent preparada per a poder fer determinacions de la
presdncia de tóxics en els al iments, d'acord amb les técniques
conegudes en el temps.

1865. El ccts de Torroict amb l0 morts emmeÍzinat,s.

Ja en el segle XIX tenim ref-eréncia d'alguns episodis concrets
d'intoxicacions o intents d'emmetzinament que van tenir una cer-
ta importáncia en el seu moment. Potser el més notable, per la
gravetat dels f'ets i nombre de morts, fou el que va passar a Torroja
del Priorat la nit del 30 de setembre de 1865. En un hostal del
poble es reuniren diverses persones que menjaren uns pastissets.
Poques hores després va morir la primera víctima, que era la filla
de I'hostaler, amb una clínica amb sensació de cremor al coll. tre-
molor i convulsions, després vbmits i finalment diarrea. Fou una
mort rápida. S'afectaren altres persones, hi hagué una por estesa
al poble i en pocs dies del mes d'octubre van morir fins a deu per-
sones. Altres quatre afectats, que havien menjat només una part
petita de pastis o I'havien vomitat, van sobreviure.

Hi va intervenir I'autoritat judicial, es van fer autópsies i aná-
lisis. L'estudi anatómic és detallat. peró de l'analític se'n sap poca
cosa. Probablement el record s'hagués perdut del tot. Peró un dels
metges que van intervenir-hi, el doctor Joaquim Ferrdndis, que
exercia a Cornudella i era subdelegat del partit i membre coffes-
ponent de I'Académia de Medicina, va escriure una comunicació
llarga que enviá a I'Académia i es conserva entre les memdries
manuscrites. L'hem recuperat i editat (52).

Les análisis no van aclarir res. La clínica feia pensar més que
res en I'arsdnic. Ferrandis es queixa que la justícia no valorés su-
ficientment les dades de la clínica. Per altra banda sembla que po-
dia ser difícil aclarir-ne la responsabilitat. Amb la perspectiva del
temps creiem que aquest emmetzinament de Tonoja és I'episodi
tdxic puntual més important que tenim documentat en el país.

3,1

Finctl de segle. Les snpo,sic'ions d'enverinament

Aquesta situació d'homicidis causats per verins no s'acaba
pas en el segle XIX, sinó que arriba fins el nostre temps. Enca-
ra avui hi ha processos i senténcies, per tant fets provats, en els
que el verí és considerat la causa de I'intent o de I'homicidi. En
un text de Pérez Abellán es recullen alguns d'ells, principalment
dels anys 50's i 60's del segle XX, alguns en terres catalanes.
Recordem que l'última dona condemnada a mort, i executada a
garrot, a I'tot I'Estat, l'any 1959 a Valéncia, fou per una acusació
d'homicidi amb arsénic. Després la realitat ha continuat fins ara
mateix. L'arsénic, o potser medicaments mal identificats, n'han
estat la causa més atribulda 153).

10. La toxicologia laboral. L'obra de Gaspar Sentiñón

Un dels aspectes que també té interés, peró ha crescut lenta-
ment. ha estat la valoració dels casos d'intoxicació a partir de les
c i rcumstáncies del  r rebal l .  És e l  que ara es coneix  com a Toxico-
logia laboral o industrial, que está en la base dels processos de
contaminació química del medi, avui molt valorats. El tema aflora
quan s'inicia I'etapa de la industrialització de Catalunya. Abans
hi havia hagut alguna preocupació perd molt puntual.

Ja s'ha esmentat alguna referéncia, els anys 1846-47, al risc
del fósfor i els llumins, recollits de la premsa estrangera a la re-
visfa "La Abeja Médica" i "El Tetégrafo Méclit'o". Adhuc en
aquesta hi ha un treball de José León, metge que exercia al País
Valenciá que va lenir ocasió de veure algunes noies afectades per
la necrosi del maxil.lar, que era la lesió més típica del fosforis-
me professional (54). També la patologia accidental infantil, per
llepar mistos, descrita per Joan Parcet, metge de Vilassar (55).
Després la importáncia del fósfbr, perd més amb intoxicacions
i ntencionades. va creixent.

35



L'any IU78 va aparéixer una revista, ben editada, de contingut

extens, "Lu Salud", portada per Josep Letamendi' en la qual hi

havia una secció "LcL salud del ¡troletario", a cárrec de Gaspar

Sentiñón. La revista va sort ir durant dos anys, constituint dos vo-

lums ben gruixuts i valuosos. Acabd quan Letamendi es traslladá

a Maclr id. En aquesta secció de Sentiñón s'hi nota una sensibi-

li¡zació progressiva pels aspectes de la patologia laboral' molt

d'acord amb la ideologia ácrata de I'autor, i la infbrmació sobre

la patologia tdxica és important (56).

Sentiñón ha de ser considerat com el personatge més irnpor-

tant en la tasca de la introducció dels coneixements de la ciéncia

eur()pea a Catalunya. Tenia un extens cc¡neixement d' idiomes, el

seu poliglotisme era molt valorat i tenia cura de l¿r traducció del
que ara en diríem resurns o "abstracts" de treballs publicats en
moltes revistes en altres llen-ui,ies: alertany principalment, perd

també f iancés, i tal iá, rus. I  alguna altra. Evidentment no era l 'únic
en fer aquesta tasca perÓ en fbu l'impulsor més clar i actiu. I entre
aquestes notes, que són informaciolls curtes i digerides, les ref'e-
rents als tóxics hi tenen una preséncia considerable.

Si considerem el nombre de ref-erdncies Sentiñón es el subnii-
nistrador més important de la infbrmació toxicolÓgica científica a
Catalunya durant l'últim quart del segle XIX. Era un personatge
molt singular. s'havia exi l iat de jove i havia estudiat medicina
sembla que a Prússia. Aquí durant uns anys es dedicá molt a la
política revolucionária. amb tendbncia anarquista. patint presó.
Després se n'apartá i treballá més en I'erudició médica. Visqué
entre els anys 1836 i 1903 i és un dels motors de la generació
médica catalana del 88.

En el camp de la Higiene Industrial. i per tant amb alguna
relació amb els tóxics, tot i que més aviat de passada, hem de
recordar el tractat d'Higiene de Joan Giné i Partagis, que té un
quart volum dedicat ala "Higiene Industrial" (57).
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ll. Alguns aspectes del segle XX

Dels temps més recetrts hi ha més dades i més records. N'es-
mentaré aiguns, tot i que sense esgotar el catále-9 de temes. Ins-
t i tucions dedicades a l 'estudi o prdctica de la toxicologia n'hi ha
de tres t ipus: les docents. l l igades a la universitat; les assistenci-
als. més l l igades a la medicina hospitalária i  les analít iques. més
lligades a I'administració de Justícia. També, i en un marc més
reduTt. la prevenció de la patologia industrial, en la que els tdxics
tenen prou importdncia. Molt més tard vindrá I'embranzida de la
recerca.

La doc'éncia de la toxicologia s'ha f-et birsicament en les
cátedres de Medicina l-egal de les facultats de Medicina, i en
l'análisi d'aliments de les facultats de Farmácia. Perd durant la
major part de la centúrria el nom de Toxicologia ha estat lligat
a algun altre aspecte "Medicina Legal i  Toxicologia" a medici-
na, "Bromatologia, Toxicologia i Andlisis Química" a farmircia.
Sols, acabant el segle. h¿rn constitult  matéria própia. A medicina
cal recordar, a més d' lgnasi Valentí i  Vivó, ja esmentat, jubi lat
el 1918. els seus successors Manuel Saforcada i Ademá, f ins
el  1948 iMiquel  Sales Vdzquez.  de 1950 a 1973.  arnbdós amb
una orientació molt més fbrense que toxicológica. A Farmácia
la cárrega de I 'Análisi era molt forta. A I 'anuari de la Universi-
tat Autónoma de 1934 s'esmenta. a últ im curs de farmdcia. una
Toxicologia, que estava l l igada a la cátedra d'Anhlisis (58). Fins
a la guerra el catedrátic fou Ramon Casamada i Mauri (1814-
1936). membre de I 'Acaddmia de medicina des del 1922. Més
tard cal recordar la personalitat de Francisco Moreno Martín. La
docéncia, que ara ja existeix, en el camp de la Veterinária no hi
era perqué aquí no teníem facultat i els nostres estudiants havien
d'anar a fora.

L'assisténci¿ s'ha fet principalment en els serveis d'urgdncia
dels hospitals, sense diferenciar cap estructura prdpia. Només a
I'Hospital Clínic es va constituir una "sala de Toxicologia" i des-



prés un servei, lligat també a una visió analítica. La sala estava
portada pels doctors Miquel Sales i Aleix Bertran. Fruit del treball

a urgdncies hi hagué alguna publicació de casuística, i estadística,
feta principalment per Robert Nolla. També, després, a I'Hospital

del Mar, amb algun treball de Joan Garcés, entre altres. Quedava
en un lloc una mica apartat la prevenció laboral, la Clínica de ma-
lalties laborals, que portá durant bastants anys el doctor Santiago

Quer i Brossa, autor d'un manual de "Tc¡xicologia Industrictl",

del qualjo mateix en vaig fer el prdleg (59).

Les andlisis judicials. Peró l'únic organisme que tenia el nom
específic relacionat amb la toxicologia era l"'Institut Nacional de
Toxicologia", en la seva secció de Barcelona. Existia amb el nom
de Laboratori de MedicinaLegal des del 1886 i el l9l l  canviá el
seu títol. Havia de resoldre els problemes analítics, tóxics i en al-
tres camps de la biologia o més, plantejats per I'administració de

iustícia. Aquí destaca la feina feta per Aleix Bertran, que ha estat
potser el prirner toxicóleg específic amb dedicació continuada i
més sdlida a aquest camp (60).

Aleix Bertran i Capella (Barcelona, 1908 - Tarra-eona. 1987),
va ser doctor en medicina i en cidncies naturals, funcionari del
Toxicoldgic des del 1956 i aviat director. Fou també prof-essor
adjunt de la cátedra de Medicina Legal. En aquest doble vessant
va f 'er una obra l larga: més d'una cinquantena de publicacions
que f-eu de manera seguida, continuada, sense buits, i af'ectant
a gairebé tots els camps de l 'especial i tat, des de la casuística
clínica f ins a aspectes analít ics. Algunes plantes tdxiques, les
drogues d'abús i l 'alcohol, tbxics clássics com el sulfhídric i  el
cianur, alguns industrials com el nitrobenzé, la tesi sobre barbi-
túrics del 1946, foren part del contingut dels seus treballs. Fou
membre corresponent de I'Académia de Medicina i entre els
col. laboradors del Toxicológic hi havia, ja s'ha esmentat al co-
mengament, dos académics numeraris de farmácia, els doctors
Francesc Herndndez Gutiérrez i Francesc Casanovas i Puis. tots
el ls bons amics.
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Els aspectes més actuals de la docéncia, i el desenvolupament
de la recerca, no els tracto ara perqud són de fet contemporanis i
no em sembla aquest el moment més indicat.

12. Els temps actuals

Arribem al nostre temps. Aquí no es f'ará esment de les per-
sones, perqué hi estem immersos, perd sí de I'orientació dels fets
rnés decisoris, principalment en dues línies: I'increment del nivell
d'estudi i I'increment de la realitat del perill tóxic per a tota la
població.

D'una banda hiha l'increment del niveLL que ha permés una
expansió docent, en camps molt més enllá dels cldssics de la
medicina. la fannácia o la veterinária. Els estudis de base, per
exemple dels mecanismes d'acció, per part d'experts en biologia
bdsica; o I 'estudi de les repercussions sobre el medi ambient, per
part de científics d'altr¿r fbrntació, han conf-erit un grau molt gran
de variabi l i tat a les orientacions dels treballs dels toxicólegs. Aixó
també fa que la polarització de I ' interés d'alguns estudiosos els
allunyi de la curiositat pels altres temes. En conjr-lnt cal destacar
I'increment del nivell dels treballs dels toxicdlegs. provinents de
línies diverses de formació, en la quantitat i qualitat de les publi-
cacions.

Igualment cal considerar quins són els grans temes. Molts,
que són deguts a l'acció negativa dels agents químics sobre els
éssers vius, potser no es consideren dins d'aquest camp, peró de
fet ho són. La realitat social, els titulars de les notícies, quan no la
capEalera dels diaris, o les revistes d'informació general, o els me-
dis audiovisuals, radio i televisió, s'omplen de problemes tóxics.
Sense sortir del nostre país, només en recordarem uns quants.

la patologia directa per tóxics, tot i que d'acció a vegades
lenta, així les substdncies que creen ctddicció. des de les



que estan legalment permeses, tot i que amb alguna regu-
lació (alcohol. tabac) a les no penreses (drogues d'abúrs),
amb els episodis de r-nortalitat per sobredosis d'heroina, el
paper de la coca, el creixement de l'éxtasi, el manteniment
de I 'haixix. i  moltes més.

el pas de les substdncies al medi. en els tres aspectes (aire,
aigua, aliments), que creen veritables problemes de salut
pública. En els últ ims temps tenim per exemple els episo-
dis pel que fa a alguns aliments: clembuterol a la cam. mer-
curi en el peix, dioxines en el pollastre, entre els que han
tingut més ressd a la premsa. També els episodis freqiients
de pas de substáncies irritants i.r I'aire, arnb producció de
núvols tdxics que alarmen a poblacions de tot el mapa de
Catalunya, de Flix a Sant Celoni, passant per moltes altres.
O la preséncia de nitrits en les aigües subterr)nies i a les
fonts, més en comarques centrals de Catalunya, que han
estat ádhuc motiu no rar de comentari a la secció d'acudits
gráfics de més d'un diari.

Finalment la detecció de preséncia habitLral, continuada,
diríem que no evitable, del dipdsit d'algunes d'aquestes
substdncies en els propis teixits dels sers vius, Homo sa-
piens inclds: lct impregnctció humana. Sabem, perqué ho
estem detectant i comptant. que Ia totalitat de la població
estA exposada, i acumula de manera progressiva, nombro-
sos productes tbxics amb una patologia ben coneguda,
cancerígens inclosos. Així metalls, el més valorat avui el
plom en teixits durs (ossos i dents en el 100 Va delapobla-
ció); diversos organoclorats (DDT-DDE, Hexaclorobenzb,
Lindá, PCBs), que és constant en els teixits rics en lípids,
principalment el greix. També l'impacte i lir por de les di-
oxines. La l l ista no s'acaba aquí.

Tot aixd demostra que el risc dels tóxics, que té la seva his-
tdria a Catalunya. estd avui en un moment molt més actiu que en
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temps anteriors i ens cal, com a mínim, recordar el passat, que
era el  tent¿r d'aquest trebal l ,  i  seguir  alertant sobre el  present i  el
futur.

2

Moltes grácies per la seva atenció.
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DISCURS DE CONTESTACIÓ

de I'Académic Numerari

Molt ll'lustre Prof. Dr. Jaume Bech i Borrás



Exc eI' le ntís sim S e ny or Pre sident,
Dignís sime s Autoritats,
Molt ll.lustres Senyores i Senyors Académics,
Senyores i Senyors,

Constitueix per a mi un gran honor, ensems que motiu de
joia el f-et d'haver estat designat per la Reial Académia de Far-
mácia de Catalunya per a contestar el Discurs d'Ingrés del Molt
I l ' lust¡e Prof. Dr. Jacint Corbella i  Corbella com a Académic
Numerari.

Peró no és pas fácil la tasca encomanada, doncs és tan gran
el nombre dels mérits prof'essionals i académics del recipienda-
ri ,  que només la simple lectura del seu bri l lantíssim curriculum
requeriria moltes hores... Perd el costum i el protocol no perme-
trien tanta durada. Per tant, intentaré, en uns breus comentaris,
sintetitzar I'enorme, valuosa i profunda tasca duta a terme per
aquest il'lustre professor i bon amic (amb vella amistat fona-
mentada en la coincidéncia i debats en els Congressos d'Histó-
ria de la Medicina de Tarragona, Blanes, Ripoll ,  etc.), així com
deixar constincia de les seves virtuts, entre les que destaquen la
moddstia, la cordial i tat, la inesgotable capacitat de treball ,  un
gran dinamisme, l 'hurnanisme i implia cultura, que abasta des
de pregons tombants del Sistema Periódic fins les rnés reeixides
págines d'Histbria de la Medicina, en especial de Catah-rnya,
passant per la Toxicologia, en especial dels metalls pesants i de
compostos organoclorats, la Medicina Legal, la Genética Foren-
se, etc. En definitiva, els temes de la seva recerca són gairebé in-
abastables, en un arc molt ampli que inclou des de la toxicologia

41



laboral, al dipósit de tdxics a I 'organisme, i  la toxicologia dels
metal ls pesants f ins a I 'altre extrem de I 'arc en temes histÓrics
humanístics com ara la medicina medieval o "els r-r l ls i  les ales
c le ls  ingels  romin ics" .

El Prof. Dr. Jacint Corbella esti en possessió del títols de
ll icenciat i  doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de
Barcelona (1960 i 1965), Especial ista en Medicina clel Treball
(1971) i  en Medicina Legal i  Forense ( 1980). També és membre
del cos nacional de metges forenses (1962-1979). Fou metge ad-
junt de Toxicologia de l 'Hospital Clínic i  Provincial de Barcelona
l 'any 1975 i  Cap de Servei  des del  1982.

És acadbmic nurnerari de la Reial Académia de Medicina
de Catalunya (1985). de la que n'és Vicepresident des del 2003.
Membre numerari de I ' Insti tut cl 'Estudis Catalans (Secció de Ci-
dncies Biológiques) ( 1999), de la qual n'és Vicepresident (2003).
Numerari de I 'Acaclémia de Ciéncies Veterináries de Catalunva
( 1999) i  Corresponent de la nostra des de I 'any 2000.

A nivel l  docent, s' iniciá I 'any l96l com Prof 'essor no nume-
rari d'Histbria de la Medicina ( l96l - 1968) i  de Medicina Legal i
Toxicologia ( 1968- 1912) a la Facultat de Medicina de la Universi-
tat de Barcelona i esdevé Agregat numerari de les dites disciplines
en la Universitat Autbnoma de Barcelona (1915-76). L'any 1976
obté la Cátedra de Medicina Legal i Toxicologia de la Facultat de
Medicina de la Universitat de B¿ircelona i des l 'any 198.1 és Cate-
drátic de Toxicologia de Medicina i de Fannácia (1984-1997) de
la Universitat de Barcelona.

En I'imbit de gestió universitária, el Prof. Corbella ha assolit
i desenvolupat amb encert nombrosos cdrrecs: Vicedeg) de la Fa-
cultat de Medicina UB ( 1977-19\, Degá ( 1979-82), Vicerector de
la UB (1986-88) i  Director del Departament de Medicina Legal i
Toxicologia de la UB ( l98l-86) i  del de Salut Pública i  Legislació
Sanitária (1988-91 i 1994-97).

:tti

Fou el primer president de la Comissió Nacional de Medicina
del Trcball  (1985-90) i  membre de la Comissió (1985-99). A ni-
vell de Societats, ha presidit les Societats Catalana de Medicina
Legal i Toxicologia ( 1982-86), la "Española de Medicina Legal y
Forense" ( I 987-89), la Catalana d'História de la Medicina ( 1 986-
90), així com la "Société Méditérranéene de Medecine du Tra-
vai l "  (1991-93) .

També ha presidit nombrosos Congresos: VI C. Español d'His-
tdria de la Medicina. l9l9: III C. Catalá d'Histdria de la Medici-
na, Lleida. l98l; el I C. Catalá de Medicina del Treball, 1984, les
II Jornadas Anuales de la Sociedad Española de Medicina Legal
y Forense, 1988, el Symposium sobre Hexaclorbenzd, 1988, i les
XVI Journées Méditérranéennes de Medecine du Travail, 1991,
així com les XXII, Barcelona, 2003).

La producció científica del Prof. Corbella és concordant amb
aquesta intensa activitat. Ha publicat 23 llibres, 363 treballs de
Toxicologia,lO2 de Medicina Legal i  Forense, 127 d'Histbria de
la Medicin a, 34 de divulgació, etc. El nombre de Tesis Doctorals
dirigides és extraordinari: 83 (72 ala Facultat de Medicina, 6 de
Farmácia, 3 de Químicai2 de Biologia).

El Prof. Corbella. a més. és Director del Seminari Pere Mata
de la Universitat de Barcelona. [-'esmentat Seminari ha publicat
103 volums des del 1977. també és Director de les següents pu-
blicacions: -"Orbe Histórico. Historia de la Medicina y de la Ci-
encia" (1972). -Gimbernat. Revista Catalana d'HistÓria de la Me-
dicina i de la Ciéncia (1984, fins l'actualitat. 41 volums). -Studia

Ramazziniana Mediterranea (l 991). 5 volums.

Óbviament, no s'han pogut citar ni els títols del llibres ni dels
treballs. No cal dir que no hi ha temps perd en alguns d'ells és
palesa com la profunditat dels coneixements i la serietat dels te-
mes en que es prodiga I'auto¡ no es pas incompatible amb una
fina ironia, filla de I'aguda intel.ligéncia del recipiendari. Així,



per exemple, ens ho demostra en el títol d'un article de divulgació
"Marihuana. La adición más suave tiene nombre de mujer".

Davant aquesta obra ingent, hom té dret a pensar que tenim
en el Prof. Corbella lo que a FranEa anomenen un "animateur de
la recherche", un veritable actor i estimulador o engrescador de
la recerca i vida académica en general. Crec que la nostra Acadd-
mia avui está d'enhorabona amb la incorporació de tant il.lustre
acadbmic.

Val a dir, i no tan sols de manera protocoldria o de cortesia
com és costum, sinó de manera objectiva. que aquesta ingent tas-
ca no la hagués pogut assolir sense la col.laboració de la seva
distingida esposa Prof-essora Dra. Edelmira Doménech i Llaberia,
també Académica Numerdria de la Reial Acadbmia de Medici-
na i catedrdtica de Psicopatologia de la Universitat Autdnoma, a
Bellaterra. i que segons he pogut verificar és coautora de 5 dels
23 l l ibres que consten en el curriculum de I ' i l . lustre recipiendari
i  en 35 de les 127 publicacions d'Histdria de la Medicina, a més
d'altres en Toxicologia. Per tant cal f-elicitar no només al Prof.
Dr. Corbella sinó també a la Prof'essora Dra. Doménech per l'éxit
assolit pel nostre Académic entrant.

Pel que f'a a I'extraordinari discurs amb el que ens ha obse-
quiat el nou académic, ja de bell antuvi, ens explica la intenció
amb que l'ha escrit, basat en la triple perspectiva d'História de la
Farmácia, de Salut Pública i de la Toxicologia. I el fil conductor
n'ha estat la História en els afers d'emmetzinaments en la diver-
sitat de Catalunya des de la segona meitat del segle XVIII fins
temps recents i amb antecedents des de 1'edat mitjana. El discurs
consta d'onze capítols, el primer dedicat a la Baixa Edat Midana
i els deu restants, al lapse de temps comprés des del s. XVIII fins
I'actualitat.

En el primer capítol ha subratllat que a part d'intoxicacions,
en els Arxius, abunden més, a causa de llur repercussió social, els
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emmetzinaments i  els conseqüents processos judicials. Les dro-
gues més emprades fbren I'arsénic (el realgar, sulfur d'arsénic)
i el baladre (Neriunt oleander). En un dels casos ressenyats, hi
va haver peritatge amb sis metges. Consigna la primera autdpsia
manada per ordre judicial i autópsia experimental d'una gallina
intoxicacla. També al.ludeix a les dones metzineres i remeieres,
properes a la bruixeria, que han estat investigades pels també va-
luosos historiadors Drs. Camps Sumoca i Camps Clemente. Tam-
bé ha al.ludit a les obres "De venenis" i "De arte cognoscendi
venena" de I'eximi Arnau de Vilanova, perla de tots els metges
del seu temps ("omnium medicorum viventium gemma"')

De I'dpoca moderna, el 2n capítol el dedica a patologia per
medicaments, sense oblidar encara aspectes socials de la bruixe-
ria (casos de 1424 i l6l6 - l 'últ im referit  a la metzinera Francina
Redorta, que emprava arsdnic i verdet... i que acaba penjada).En
aquest període, el mercuri, emprat des del s. XVI com antisifi-
lític, fbu objecte de controvérsies, amb publicacions extenses,
una d'elles entre els metges Gaspar Armengol i Josep Pasqual,
que exercien a Vic. També ha al.ludit als treballs de Joan Rancé i
Josep Parés, sobre el mercuri, en la perspectiva de medicina del
treball. Aquest apartat ha finit amb la memdria del Prototartrat de
mercuri i de potassa, de Carbonell i Bravo, farmacéutic i metge
il.lustre que fou recordat aquí mateix, ara fa dos anys, en un acte
interacaddmic.

El capítol 3, el nostre eminent recipiendari I'ha dedicat al
plom, glossant la monografia de I'Acadbmic Viceng Midavila
(1191) que tracta d'aquest metall, les seves sals medicamentoses
i com additiu fiaudulent a aliments. En la dita monografia es trac-
ten casos de saturnisme, especialment infantil. També ressenya
altres aportacions en memdries de I'Acadbmia Médico-Práctica.

El capítol 4 el dedica al menorquí Mateu Orfila, que fou l7
anys degá de la Facultat de Medicina de París i que va impulsar
seriosament la toxicologia experimental, així com el paper del pe-
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ritatge médic en judicis per enimetzinament (vg. procés de Mme.
Lafarge). El capítol 5 tracta de I'eminent reusenc Pere Mata. pri-
mer catedrátic de Medicina Legal a Madrid, i el 6é d'Ignasi Va-
lentí, catedrdtic de Medicina Legal i Toxicologia a Barcelona.

En el capítol 7 ens explica les Aportacions, en especial de
continguts toxicológics d'algunes revistes del segle XIX, tals
com "La Abeja Médica", "El Compilador Médico", "La Revista
de Ciencias Médicas de Barcelona". i també "El Restaurador
Farmacéutico" i  altres de Farmácia. de les quals n'ha citat molts
exemples. De la primera, els dos casos d'emmetzinament per
ingestió de cargols criats en una ginestera de Sant Pere Már-
t ir,  m'han interessat especialment pel f 'et d'haver-hi recentment
estudiat la preséncia de mineral i tzacions de coure i de plantes
resistents. També és remarcable el cas d'autointoxicació amb
acónit del Dr. Lluis Suñé i Molist. així com la malalt ia d'Aran-
sá, i  també la detecció d'arsénic en vins pel Dr. Puigpiqué o bé
les mil lores en l 'aparel l  de Marsh f-etes pel Dr. Canudas, ambdós
farmacéutics.

El capítol 9 el dedica a la Toxicologia judicial. A finals del se-
gle XIX es desenvolupa el cos de Metges Forenses i a I'any 1886
el Ministeri de Justicia crea el Laboratorio de Medicina Legal,
precedent de I'actual Institut de Toxicologia. Es parla de químics
forenses amb ajut de metges i farmacéutics. Un dels primers fbu
el f'armacéutic de I'Hospital de la Santa Creu Dr. Bonaventura
Pau, que fbr¡ succeit pel també Dr. en Farmácia Ramon Codi-
na Langlin. I_eualment s'ha citat el metge i farmacéutic Francesc
Domdnech i Maranges, introductor de l'ús de I'electricitat a
Barcelona, i académic de Ciéncies.

També ha recordat alguns episodis concrets, com ara el de la
"conspiració de les metzines" quan I'ocupació napolednica i el
cas de Torroja, amb l0 morts, hipotéticament imputables a ar-
sdnic. En el capítol l0 ha exposat magistralment avengos en To-
xicologia Laboral, citant casos de necrosi maxil.lar, com a lesió
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típica del fosforisme prof-essional, observada pel metge valenciá
José León i sobretot I'impuls donat a la informació toxicológica
grhcies a les recensions fbrnicles per Gaspar Sentiñon.

En el capítol I 1. el recipiendari tracta alguns aspectes del se-
gle XX, centrats en: a) la docbncia de la toxicologia a Medici-
na (Valentí Vivó, Saforc¿rda i Sales) i a Farrrácia (Casamada i
Moreno); b) en I 'assisténcia (sala de Toxicologia de l 'Hospital
Clínic); i c) en la medicina del treball, representant de la qual
fbu el Dr. Santiago Quer, autor d'una "Toxicología Industrial",
prologada pel mateix Prof. Corbella. Pel que pertoca al Catedrdtic
Dr. Moreno, que fou Prof-essor de molts de nosaltres, es podrien
subratllar les seves recerques sobre el fluor i bor en aigües i vins.
Així, va contribuir al coneixement de la fluorosi vínica i dirigí la
Tesi Doctoral que portava per títol "Determinctcirin de pequeñas
cantidades de.fluor y boro en vinos )t aguas minero-medicinales"
de la nostra benvolguda amigzr i companya Acadénlica, Prof. Dra.
Carmen de la Torre.

En quant a les andlisis judicials, I 'any l9l I  I 'antic Labora-
tori de Medicina Legal esdevé Institut Nacional de Toxicologia,
del que fou Director el Dr. Aleix Bertran i Capella i en el que
col.laboraren els Acaddmics de Farmácia Drs. Hernández i Ca-
SANOV¿IS.

Clou el brillant discurs amb un capítol. el l2 -"Els temps ac-
tuals"- referint-se primer a dos temes característics: I'increment
del nivell del coneixement toxicoldgic en els vessants interns (bi-
ologia molecular, bioquímica, genética,,etc.) i externs (medioam-
biental, poblacions, ecosistemes, etc.). Es a dir, tot aprofundint en
la Toxicologia de I'individu. del malalt, paral.lela i simultánia-
ment ha sorgit una Toxicologia Arnbiental. Crec jo. modestament,
que és la manifestació de I'entroncament que predicava Paracels
entre el Microcosmos i el Macrocosmos.

Pel nou académic els srans temes actuals són:
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a) l'ús i abús de substáncies que creen addició, amb greus
conseqüéncies crdniques i agudes (vg. excés per sobredo-
s t l

el pas de les substáncies al medi (aire, aigua, sdls, cadena
alimentária): ozó, dioxines, compostos de sofie, nitrogen
-óxids a I'atmosf-era, pluges ácides- nitrats i nitrits als fre-
átics. etc.
i la captació per I'espécie humana d'aquestes substáncies,
així la impregnació de plom als ossos i dents, d'organoclo-
rats als lípids del cos, etc. I ha acabat afirmant que el risc
dels tóxics a Catalunya "estd avui en un moment molt més
actiu que en temps anteriors i ens cal, com a mínim, re-
cordar el passctt, que era el tema d'aquest trebaLL i seguir
alertant sobre el present i eL futur".

Molt Il.lustres Senyores i Senyors Académics, Sres. i Srs., cal
que retinguem i meditem no només aquest seriós colofó, sinó tot
el molt ben documentat i brillant discurs amb que ens ha obsequi-
at el Prof. Dr. Jacint Corbella i Corbella. Aquesta Reial Académia
se sent honrada i enriquida amb la incorporació del nou membre.
Espero haver complert I'honorable i en aquest cas joiosa tasca que
m'ha encomanat la Reial Acaddmia de Farmácia de Catalunya de
contestar al Discurs d'lnsrés del Molt Il.lustre Prof. Dr. Jacint
Corbella i Corbella.

Ara, tal i com estableixen els Estatuts d'aquesta Reial Ins-
titució, respectuosament sol.licito al nostre Excel.lentíssim Se-
nyor President que es digni lliurar-li en aquest moment solemne
la Medalla i Títol que acreditaran al recipiendari com Acaddmic
Numerari.

b)

c )
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