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Primer de tot vull expressarel meu agraimenta tots els membres de la Reial Académiade Farmáciade Catalunyaque m'han
elegit per a formar part d'aquestaAcadémia,inicialmentcom a
membrecoresponenti aracom a numerari.Repeteixoquemoltes
gráciesa tots,molts d'ells amicsdesde fa anys.
Una manifestaciód'integracióen les funcionsde l'Académia és recordarla personalitatdel qui ha ocupatamb anterioritat
aquestmateixescó,en el meucasel númerovint. La ideapositiva
de considerarcom a emérits,a partird'unescertescircumstáncies
que variend'una institucióa una altra.fa que sortosament
encara
part
estiguinentrenosaltresuna bona
dels académicsanteriors.
Aquestés el casdel meu antecessor,
el professorFrancescGarcia
que va ingressarI'any 1961amb un discurssobrela
Valdecasas,
funcióbiológicade lescatecolamines,
i actualment
éseméritquan
estáprop de complir els noranta-cincanys.
perquéva
No m'és gensdifícil fer l'elogi del meupredecessor
ser professormeu a la facultat i l'he conegutmolts anys en el sí
de I'Académiade Medicina.Recordo,i ho he publicata la "História de la Facultatde Medicina de Barcelona"que va ser un dels
millors professorsque várem tenir, era actiu i creadord'escola,
fet del qual els escalafonsuniversitarisi tambéde les Académies
en són una bona mostra.Des d'aquí torno a donarles grdciesal
doctor Garcia-Valdecasas
per la qualitatdel seuensenyament.

El meu
Contacteamb les tesquesde I'Acud?micttle Farmitci¿1.
contacteamb membresde I'Acadérniade Fannicia tambéés anEra un nretgefbrensejove,relacionat
tic: datadelsanysseixanta.
cleBarcelona,
anrbelstreballsde I'lnstitutde Toxicologia
aleshoresal carrerdel Bruc, que estavadirigit pel doctorAleix Bertran,
adjunta la cdtedrade MedicinaLegal i Toel qual era prof-essor
xicologia.Al Toxicológichi haviaaleshorestresprofessors
de la
universitat:el doctor Bertran,ja esnientat.qLlen'era el director,
rnetgei naturalista;
el cloctorAgustíPumarola.queportavala part
ifbu catedrátic
d'análisibioldgiques
de Microbiologia;ieldoctor
Hernández,
queportavala partd'análisisquímiques.
Fr¿rncesc
El doctor FrancescHerndndezGutiérrezva ser titular de la
nredallanúnrero12 de I'Acaddmia,en la qual fbu substituitpel
doctorJosepBoatella.Passáa académicd'honor i morí el gener
cle1991.Amb ell i el doctorBertranvdrentpublicar,l'any 1972,
editatper Massonde Paris,un llibre: "lntoxicationau thallium".
AI Toxicoldgictambéhi hagué,poc méstard,el doctorFrancesc
Cas¿rnovas
i Puig,titular de la medall¿r
número16.que fbu secretari generald'aquestaAcadémiai professoren el nostredepartament;morí el generde 1988.Pernteteu-me
qlle tambéels consideri com a antecessors
meusen aquestaAcadémia,no pasper la
via de successió
en Llnescó.sinó en la línia de treballa I'lnstitr-rt
de Toxicologia.Desprésem tornaréa referir a algunsd'aquests
aspectes
de la relacióamb el Toxicoldgic.
I¡t docénciadurunf alguns(nl\,sa la Fat'ulÍatde Fannd.cia.En
un altre aspectehe de recordarla tascadocentfeta a la Facultatde
Farmáciadurantbastantsanys,quanels prof-essors
de medicinaestávemexiliatsa Pedralbes,
aparentment
per raó d'obresa la facultat
(un exili llarg que va durar onze anys).La Toxicologiafbrmava
part d'una dmpliamatériade "Brornatologia,Toxicologiai Análisi
Química",de fet centradamésen el controli análisidelsaliments.
Els professors
Carmede la Tome,Abel Mariné.JosepBoatella,entre altres,poftavenaqLlestensenyament,
com abansho havia fet el
doctorFranciscoMoreno.Quanper lescircumstdncies
de definició

es va creartlna áreade Toxicologia.
de les áreesde coneixement
aquellsprofessorsvan restaren el camp de la Bromatologiai la
Aleshoresensen várerrifer
Toxicologiaquedásenserepresentació.
de rledicinaque.per mor
cárrecdurantalgunsanysels prof'essors
estávemen un soterrani
d'un Col.legi
de lesobresi I'exili esmentat,
Major, inseritdins de l'áread'edificisde Farmácia.Aixó va durar
fins l'any 1997en que es va podercrearuna cátedraespecíficade
Toxicologiaque avui portael cloctorJoanM. Llobet.de fbrmació
i sortit de la magníficaescol¿r
f-armacdutica
de Reus,encapEalada
pel doctorJosepLluís DomingoRoig, que és la mésactivapel que
fa al nivell científici al nombrede publicacions,
repercussió
internacionalinclosa,de tot I'estat.Inicialmenteren professorsde la
primerde I'extensióde medicina,després
universitat
de Barcelona,
ja d'unadivisióprópia.He treballatintensament
ambellsi a totsels
he de manifestararael meu agraimentpel seusupor-ten la recerca.
La intenciódel discurs.El tema que he escollit pel discurs
d'avui estáen part relacionatamb la tascade la seccióa la que
m'incorporo.la d'Históriade la Farmácia.ien part a la que he
la de SalutPública.I també
estatcom a acadérniccoffesponent,
amb la mevafeina a la Universitati I'HospitalClínic: la Toxicologia.Tot i que la major part de les dadesque he d'esmentarsón
volia trobarel fil conductorde la históriaen els afers
cone-eudes,
tanten elcasde la realitatsocial.com en elde
d'emmetzinaments.
I'estudicientífic,a Catalunya,Vol ser doncsno tant una histdria
llargade la toxicologiaa Catalunyasinónomésunacontribucióal
coneixementde la realitatdels problemesi delsestudisanteriors
dels verins entre nosaltres.De fet es pot comprovarclarament
que hi ha un coixí importantde treballsi notícies,gairebédesde
I'inici de la renaixenEa
científicade Catalunyaa la segonameitat
des de I'edat mitjana,que és
del segleXVIII, i amb antecedents
amb
l'épocade mésforEapolítica,perótambé.comparativament
els altrespaisos,de mésnivell de la medicinaa Catalunya.
del que ha passaten diTanrnateiximporta tenir ref-erdncies
versosindretsdel país,i per aixd hem buscatdadesref'eridesa les

des de Lleida a Vic, del Prioratal Vallés,i naturalcornarques.
que s'ha volgutremarcar
les
de
Barcelona.
Peróassenyalo
ment
la incidénciaen la diversitatdel territori.
expressament
Tambéhi he posatla intencióno solamentde recollir el que
hi ha, sinó tambéd'aportaralgunarecercapersonalen el treball,
que tingui una certautilitatposteriorper als qui els interessio
consultinel tema.

EVOLUCIÓ NISTÓNICA DE LA TOXICOLOGIA
A CATALUNYA

l. Els emmetzinamentsantics: la Baixa Edat Mitjana.
a) Lctrectlitatsr¡ciaL:els processr¡siudicials
La realitatde les intoxicacions,
bé siguin de cardcteraccid e n t a l( p e re s c u r g o n se ,s c o r p i n sa,l g u n e sp l a n t e so) i n t e n c i o n a des(en aqLlest
caspodemparlarniésd'enrmetzinanrents).
devia
ser antiga aquí, cont en tants llocs. Podem suposar-ho,
perd
n o e n t e n i md o c u m e n t a c i ó
A. I ' E d a tM i t j a n ah i h ¿ ru n a s o s p i t a
freqüentsobrela realitatdelsemmetzinaments.
tot i que no era
fácil tenir-necap prova. En un estudi recentde Collard (l),
ref-erita una áreacultural i socialveina.s'analitzende forma
acuradales creencespopulars.els rel¿rtsde l¿rflcció literária,
els episodishistdricsque s'atribueixen
i les cróniquesjudicials,
principalmenta FranEa.De tota la documentaciósemblaclar,
si més no, que algunscasosd'emmetzinament
si que devien
ser-hi.
Els primersepisodisamb repercussió
socialque hem vist esmentatsaquí es deuenal treball de recercade Manuel Campsi
Clementeque,per a la sevatesi doctoral,va analitzara I'arxiu de
l0

judicials,a la
la Paeriade Lleicla.els casosref'eritsen processos
legal.
Baixa EdatMitjan¿I,que requerienestudimédico
va detectarl0 casosde mort deguEntreelsanys1368i 1,186
que 8 sónd'origencrimide lesqualsconsidera
da ¿rintoxicació.
(2). No tots tenenel mateixinterés
¿rccidental
nal i 2 de car¿\cter
socials,perquéno sempre
pel seu estudio per les repercussions
I tampochi
es podizrtenir la provaquejustifiquésuna senténcia.
ni
casos tan solss'arribaa
soliahaverperitatgeméclic.En zrlguns
docnrnentarnna senténcia.El tóxic imputatamb més freqüéncia
e r a ,d e r n o l t .l ' a r s é n i c .
amb la fitfbLrel docrtmeutat
rnésillteress¿ults
Un dels c¿rsos
hclmeque
Es
tr¿rct¿r
d'un
d'e
1312.
xa núnrerol3l, de 27 cl'a-gost
morí. amb un¿iclínica pclcclarerqLref'eiasospitarl¿rintoxicació
ser sotmesaa tortllra
(3). Fou acusadauna nrinyonaqlle n-talgrat
perÓno hi haguéprova.Renegáels f'ets.Se sospiti\de l'¿rrsénic
és el cas d'un altrehome,que morí potser
lativamentsembl¿rnt
per la sevadona(4), amb una
per causade I'arsénicadministrat
queduráunsquatremesos.
clínicade diarreaintermitent,
sónméssÓliAquí lessospites
ésel baladre.
Un tóxicdif'erent
clesi constaun peritatgeméclicdetallat.És el casnúm.IJ6, de26
contrala muller i la
de f'ebrerde 1385.La sospitaés fbnamentada
sogradel mort. La dona és intimidadaamb la "por de la rodct",
unaformade suplici.El casés important,a mésa més,perquéés
el primeren que es documentauna autbpsiamanadaper ordrejuVan intervenir-hiels mestres
dicial.ambanálisiinterndel cadáver.
Falgars;
els batxillersen medicina
i
R.
Lambrí
Nadal
en medicina
Johande Prússiai Domingo Pedroi els cirurgiansP. Rogeri R'
Pons,en total sis peritssanitaris.Les dadestrobadesforen insud'intoxicació.Constaque la
ficientsper a justificarel diagnÓstic
clonahaviacompratbaladrea un especier,que va dir que el volia
per curar la ronya,el que era possible.Malgrattot Campsconsidera"creiemqueés mésqueprobableque la mort de P.Mascarell
fbs provocadaper l'administraciódel citat tdxic" (5).
ll

I encarados casosmés que voldríemrecortrar.El primer.de
l'any 1432,és el de I'autdpsiaexperimental
d'unagallinainroxicada.un nretgeva visitardosnralaltsi teniadLrbtesobresi s'havien intoxicatamb Lrnes
sopes.En va donara unagallinaque morí i
aquesta"presentava
lesionssospitoses
en el ventrell.segonsI'autdpsiaque li haviapracticat"(6). EI segoncasés er c|un apotecari
que fbr-rcondemnat.un malaltgascómorí a I'hospitalde Lleida.
L'npoteczrri
va donar,senseordrede metge,un erectuaria basecle
sucde rosesi aiguardent.
que avuienspot semblarinof-ensiu,
peró
aleshores
es consideráno adequati causantde les complicacions
que portarena la mort. Fou acusatd'intrusismei condemnata un
mesde presó,quehaguéde complir(7).
Hi ha doncsun seguitde casosen que el procedirnent
judicial
ensenfbcacap a I'etiologiatóxicade la mort.Ara no ensintercssa tant el detall de cadacas concretcom la consideraciódel fet.
D'una bandala relativafieqüénciatle la sospitade tóxics,peró
també la dificultatde la demostració.Igualmentque en alguns
casoshi ha peritatgemédic, hdhuccomplex,en un cas amb sis
perits.I tarnbées destacaque precisament
una possibleintoxicació és el f'actordeterminantde la primeraautópsiajudicial, amb
oberturade cadáver,docunrentada
a catalunyaa I'Edat Mitjana,
I'any 1385.Hi ha doncsunarearitatsocial.unaestructura
pel seu
estudi,perótambéunainsuficidnciade coneixements.
Les upo.tucionsde Canipsen aquestaspectesónprou importants.
secundiriamenttenim notíciadel controlde la vendade medicamentsi substáncies
tóxiques,així el realgar(un compostarsenical) o el mateixbaladre.com recordacamps ',I'arsénicera
un
tóxic que habitualmentvenienels especiers
en les sevesbotigues,
perdno el podiendispensarsensela préviaIlicéncia"(g).
b) Un.fet.st¡cia!:le.ssospites.
Moltes vegadeses creia,o sospitava.
q,e hi havial,acciócl,un
tdxic, sensemés fbnamentque Lrnasimptomatologia
poc clara.

Aixd té particr'.lar
inrerésen el medi popularien I'atribucióde
la causade malaltiao mort d'algunspersonatges.
Així el comte
Jaumed'urgell, ge'nir del rei Pere,cap a meitatdel segleXIV,
anrbuna rnalaltia,i mort als vint-i-setanys,si mésno poc clares.
El casfbu estudiatper oleguerMiró i per Lluís comengea partir
del "Receptaride Manresa".Tárnbéla malaltiai mort áe carles,
Príncepde Viana i hereu de la corona,ja en el segleXV que
semblamésdifícil d'at¡ibuira un tdxic, peró hi haguéuna estesa
creengapopular.
A un nivell més de pobleels camps han estudiattambé.amb
una certaamplitud.la qüestióde les donesmetzineresi remeie_
res.D'aquí a I'acusacióposteriorde bruixeriahi ha pocadistáncia. com assenyalen
"en époques¡ta'sar)esr)aser molt important
l'actuació de rnetT,ineres
id'exort:i,\Íesu les ferresde Lleida. Sui creenr:es
populurs.féienque.fosnnlt grttn la temenga
¡ter,sticiri
de la gent tlel poble ¡tel descorteguti mort' la intprecisitientre
alló que era real.i'itrtttginari "'. Expliquenmolts casos,amb detalls,nomsi dates,delsseglesXIV al xvII, bruixeriainclosa.en
els qualssi no hi haviaverí, si que n'era clara I'atribuciói la temenEa(9). La valoraciósocial.la por clelverí,anavaper davantde
la realitatmédicai assistencial,
el f'etque hi haguéso no emmetzinament,i molt mésencarade la realitatcientífica.la demostració
de la presénciadel tóxic.
c) EI c'onei-r,etnent
c:ientílicu I'EdcttMitiana. Aportacionsd'Arnuu de Vilanoya.
La producciómédicacatalanaa l'Edat Mitjanaésrelativament
molt més irnportantque la d'altresépoques.perd una bona part,
probablementuna rnajoriade textosinicialss'han perdut.D'una
bandaés un fenomengeneral,peró a més aquíhi haguéun nucli
molt importantde rnetgesjueus. Recordemque hi ha episodis
molt violentsd'avalotsd'antisemitisme,
el més coneguti trágic
el de I'estiu de 1391.Els metgeses podienconvertiro emigrar,
o ádhucser tolerats,peró els llibres escritsen caráctersheb¡eus

t)
IJ

directadel riscde sertitllatsdejudaisants.
erenunaprovanrassa
Aixd pot explicar.en part-la pérduad'originals'
nlés coneguta I'Edat Mitjana és
En conjuntel metgec¿rtalh
Arnau cleVilanovaque,tot i ser nletgede reis i de papes.també
de la seva
amb la lnquisiciódesprés
va tenir els seusproblemes
m o r t .v a v i u r ee n t r ec a pe l 1 2 3 8i l ' a n y l 3 l l e n q u em o r í .L a s e v a
Entre
obl'aés molt exteltsai algunsfextoses considerenapÓcril's.
és
Un
obres
breus.
ha
dues
d'ell
hi
siguin
els que probablement
un text eruditarnbcita fieqüentd'autorsantics
el'.De t.¿nenis".
(Dioscc)ricles,
Plini.Galé)i algunmodernpel seutemps.Valorala
triag:rmagna,explicaels antídotsi aportareceptespel tractament
No és una obra
d'animalsialtres intoxicacions.
cleles picaclures
notablei no sabríempasincloure-laentrelesaporparticularment
tacionsi mportantsd' Arnau.
renena"'
Un altre text molt breLrés el "De orÍe (-og¡'toscendi
per Paniagra.És clar.precísi explicala clínica,els
ben estucliat
Potser
de les intoxicacionsi les norl'ltesde tractantent.
símptornes
i
va tenirmésutilitatqueI'anterior.Se'nconeixendosmanuscrits
ja en el segleXV s'hantrobatcolll a mínimcinc edicions(10).
Hi ha doncsobra científicamedievalsobreverinsd'autor catali. peró senseque signifiquicap progrésimportanten aquest
de I'obrad'Arnaui la
camp.i amb unaváluaper sotadel conjLrnt
influénciaen el seutemps.Cal dir, a més,que
sevaextraordindria
l' "Antitft¡tarium", queés unaobraimpclrtanti mésextensa,tracta
que era el significatdel terme aleshores,
més de medicaments,
qlle no pasde remeisespecífics
contratóxics.

2. Epoca moderna.Els medicaments.El mercuri. La polémica de Vic entre Gaspar Armengol i Josep Pasqual (U84).
A l'época modernatenim diversestbnts de dades:unesnlés
incertes,altresmés concretes.Entre les primeres,amb més grau
l4

d'utilitz¿icióde verins
d'incertesa.cal esmentarles acus¿tcions
com a bruixes,que alguna
per part d'algunesdones,considerades
cclndemnades
i penjades.Entre
vegadaarribarena ser acllsades,
les segonestenim algunespolémiquesi dadesmbdiquessobreels
perillsd' algunsmedicaments.
'k Pel que f-aa la bruixeria i la relacióamb els medicaments
hi ha un convencimentsocial.una realitatrepressora.
una documentaciójudicial, perd tambéuna rnancade demostració,
el que
no significaque mai hi hagi hagutres.Es trobenmoltesal.lusions
i algunapot ser,com a míninl,demostrativa
d'un estatd'opinió.
general,
lmportaassenyalar
no els detalls,que no sabemsi
el f'et
erencertsen cadacas.en que es despertala sospita.Peróaixó demostral"'estat soc'iul"de la qüestió.ei que no voi pasdir l"'estctÍ
real", en un períodellarg de segles.
Recollirnalgunesdadesproporcionades
en un estudi recent
(11).Ja I'any 1424en el llibred'Ordinacions
d'AgustíAlcoberro
de la Vall d'Aneu s'esmentaque: "...t,antle nit untb les brLtircs
ctLboscde Biterno...donenmetzine.s
de diversesmaneres"(12).
Potserté més interésel procéscontraFrancinaRedortaque fou
acusadade la mort d'algunsinf-antsi diu: "... cunbmedit'unents
enverinatsmatar moltescriatures...En partic:ularFrancinaReqlte amb orsénic i verdr¡rÍa, víduu,de Mertdrguens.metz,irtera,
det ha emtnet:.inut
diverses'
criatures,i en especialuna,...que v(t
morir" (13).Fou penjadael 24 d'octubrede 1616,desprésd'un
procéscurt quenomésdurátressetmanes.
La mort d'altresdones.
de bruixeria,i no sempreen relacióamb les metzines,
acusades
va ser freqüentdurantbastantsanys,mogudaen bonapart per la
Inquisició.Un altre aspecte,en el qual ara no entrem,eren els
ungüentsambqués'untavenlesbruixesi la sevacomposició,possiblementarnbalgunalcaloided'accióal.lucindgena.
* Un camp ben diferent és el de la possiblepatologioper
nrcdicanten¡s.
Ha estatrelativamentirnportanti algunshan sigut
molt perillosos.PotserI'exemplernésclar durantalgunscente-

narsd'anysha estatel casdel mercuri.La literaturaés ámpliai
tambétenimdadesa Catalunyaon hi ha de tot. perono massa,des
clíniques
molt barrocfinsa desct'ipcions
d'aspecte
de discussions
clares.En faremun esmentbreu.per demostrarI'existénciaentre
nosaltresd'aquestarealitat,més a partir de la segonameitat del
la renaixenEa
cultusegleXVIII en queja s'inicia el revif-ament,
ral, de Catalunya.
perÓbastantespési que origin) una cerUn escritinteressant
fulletó
de GasparArmengol.lnetgenascuta
ta poldmica.fou el
Tortosaperdqueexerciaa Vic, publicatl'any l 112.El títol ja ens
d'escriureel contingut:" Historia médiinformasobrela r-nanera
co préctica que por tlidlogos manifiestaalgunusmedicinas,que
remedir¡obtienenen sí un prtdero,so
bajo el apellido de espec'í;fico
reedirá,
el
1778
i
va ser contraditen una publicació
veneno".Es
I'any 1184(14).
mésextensaperJosepPasqual,
de malaltiesveen el tractament
Armengolteniaexperiéncia
zi I'hospitalde Vic. Es feia servirsovintel que
nériesen sold¿tts
es deia "Mercurio sublimadocr¡rrosivt¡"o "Dragón venenoso"
que en ús internpot causarla mort en poc temps.Obi assenyala
servaI'efectediurétic,lesiu del ronyó, quan dir"ren algun malalt
que "orinó más de lo natural".Armengol també esmenta,molt
més de passada,altresdos medicamentsamb considerablerisc
tóxic:eljusquiami l¿rcicuta.
a
molt el mercuriconte\tilexteusament
Pasqual,que utilitzav¿i
entremetgesperlesseves
Armengol.De fet semblaunapicabaralla
opinions.Pasqualreceptava
ambfacilitatel "licor de vanSwieten",
queeraun preparatmercuriald'ús intern.L'apotecaride I'hospital
Pasqualesbasava
deVic esmostráreticenten l'ús del medicament.
Al fien I'experiéncia
de l'hospitalde la SantaCreude Barcelona.
nal no es vanposarp¿isd'acordi van sofiirel papersal caner( l5).
Altresdadessobreel mercuri,i altresmedicaments,
amb alguna al'lusióal seuperill. lestrobemen el "TratadoÍeóricopróctico
l6

de Materia Médica" de Joan Rancé,publicat a Barcelonaen tres
volumsel 1173.Rancéés mésmoderat,recordael perill del mercuri pels treballadorsde les mines,explicales precaucions
en el
seuús i que quancomenEala salivacióés el límit en el qual s'ha
de controlarl'ús del medicament(16).
Ja en un altre aspectehem de recordartambé I'estudi molt
ampli, perb no conegutfins dos-centsanysméstard, fet per Josep
Parés,naturalde Mataró,perdqueexercíde metgeaAlmadén.La
descripcióque fa de la patologiadels miners,causadaper I'exposicióintensai continuadaal mercuri,és molt dramática.Titula
ntorboso",data del1778,i és un
la sevamonografia"CatástroJe
delstextosimportantsen la histbriade la medicinadel treball,de
la toxicologiaindustrial,a Catalunya(17).
Una mica més tardana,peró poc, és I'obra de FrancescCarbonell i Bravo, membrede I'Académiade Medicinai professor
i en algun
de Farmácia,que publicasobrediversosmedicaments,
casn'esmentael seurisc.Potserun delsseustreballsmésinteresterapéutica
sobreel
santsés la memdria,amb intencióbásicament
(18).
potassa
gran
la
influéncia
Prototartratde mercurii de
Perd
de Carbonellen la toxicologiacatalanavindrá per I'orientaciói
I'impuls que doná al treball de Mateu Orfila que fou el més importantdelsseusdeixebles.

3. Els problemes amb el plom. La memdria de Viceng Mitjavila (1791).Aportacionsde I'Académia Médico Práctica.
El plom ha estat un dels tóxics més importantsal llarg de
la histdria.El coneixementdel seu risc i algunsaspectesde la
clínicaja es troben en la descripcióde Nicandrede Colofó, en
el segleII a.C.A Catalunyales primeresdadesrealmentimportantsles trobemen el segleXVIII i ja atenyenels tres vessants
més típicsde la intoxicació:alimentari.laborali medicamentós.
Les aportacionsmés notableses troben en el focus cultural al
t1

AcadémiaMédivoltantde l'Académiade Medicina.aleshores
co Práctica.
L'obra més importantés la nronografiaque va publicarI'any
l79l VicengMitjavila i Fisonell,membrede I'Acaddmiades
del 1788,catedráticde Clínica més tard, juntamentamb Salvá
com I'iniciadorde la premsamédicaa
i Campillo,i considerat
granspersonalitats
Fou
una
de
les
mbdiqr-res
de I'inici
Catalunya.
culturalcatalana.
Morí bastant.jove,
de la Renaixenga
el 1805.
El 1l9l publicá una monografia"Nt¡tic'iade los daños que
causan al cuerpo humanr¡las ¡treparacionesdel plomo, ya administradas como medicina, va mezcladasfraudulentamente
con los alimentosde primera necesidad;se da un medio fticil
e inteligible para toda cla,Eede g,entespara saber si el vino,
pan, etc. estanctdLtlterados
con pLomo". El títol és prou llarg i
explicatiu.És un text de 44 págines,dividit en l3 capítols.La
intencióés clara:advertirdelsperills i donarun procedimentper
a detectarel frau i per tant el risc. És r-,namonografiaimportant
en el contextde les obresdel seu temps. malgratque va tenir
poca difusió. Hi ha un bon coneixementdel que passavaen el
món. Per la váluad'aquesttreball,en el nostrecontextmédic,
l'he citat mésd'una vesada.
Un altre mérit de I'escritsón les aportacionsde casosde patologiaper coneixement
directe.Així explicael casd'un nen de
Barcelonaque vivia al carrer del Pou de la Cadena,tenia dos
mesos i morí en catorzedies. Es va intoxicar per una pomada
amb plom que una "curandera"havia receptata la sevamare per
a guarir les clivellesdels pits. Mitjavila fa el diagnbsticclínic i
tambéel toxicoldgic:"Examinéel referidoungüentocon la tinta
simpática...y al instantese manifestóel plomo que conteníaen
abundancia".
Tambéhi ha un altre cas personal,del 1789,semblanta I'anterioqperden el qualel nenesguarí.I encaraunanena
de Tarragonaintoxicadaa partir dels pigmentsde lesjoguinesper
nensi quetambése salvá(19).
l8

Igualmentremarcael perill de la contaminaciódels aliments
per interésd'adulteració.Així el vi que quan comenEaa fer-se
agreel tractenamb una salde plom per vendre'lencaracom a bo.
Tambéel perill dels atuellsd'estany(el ¡tlumbumalbum clássic)
per plom (plumbLtm
que sovintestavencontaminats
nigrum) i representaven
un perill pel pas als aliments.En conjuntMitjavila
fou una personalitatexcepcionaltot i que escassament
coneguda
i les sevesaportacionssón molt importantsen el contextdel seu
tempsa Catalunya.
Altre.saportacion.sen les mernóriesde l'Académia.
L'Académia Médico Prácticava ser, en els seus primers
temps,I'elementmés importantdesdel punt de vista científicde
erende
la medicinacatalana.Les memdriesque s'hi presentaven
--juntament
fet
amb lesJuntesLiteráriesdel Col.legide Cirurgia-- l'únic elementvisible de la nostraproducciócientífica.Entre
elles,i durantl'últim tergdel segleXVIII, algunesfan referéncia
a intoxicacions.En el cas del plom té interésla memdria "Oáservac'irinde una niña de cuarenta días atacctdade una cólica
per JosepIgnasiSanpontsel juliol
pictonum".Va serpresentada
de 1771(20.).Dóna notíciad'un casclínic en que un dolor abdominal. sensedeposició,i la parálisifan pensaren el saturnisme,
tot i que del conjuntde la histdriano quedapasdel tot clar.Sobre
aquestamemóriahi ha reflexionsde carácterteÓricdel doctor Pau
B a l m e s(.2 1 ) .
Les actesdel treballspresentatsa I'Académiade Medicina
en el segleXVIII tenentambé altresreferénciesa tbxics.Així
un estudiextenssobreel tarantisme,fet per FrancescDoménech
Amaya, amb inclusióde la partiturad'una tarantel'laal final del
llibre. El doctor Lloreng Grasseten la membria "Observaciónde
un vóntitoa veneno"explicala históriad'un intentde suicidiper
ingestióde cáusticsque es resol amb curació del malalt (22).
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L'EMPENTA DEL SEGLE XIX
El segleXIX ésel tempsen que la Toxicologiaesdesenvolupa
com a ciénciapositiva.En el marc generalel seu impulsormés
importantés precisamentun metge cataláque treballaa París,
Mateu Orfila. Perb en el marc més estrictamentcatalátambé hi
notable,tot i que molt menysbrillant.En
ha un desenvolupament
ja
científic
la trobemprou estructuradai en podem
el seuconjunt
aspectes:
definir,com a mínim, els següents
a) la fixació dels contingutsbásicsper medi dels llibres de
text.A Catalunya,o d'autorcatalá,en tenim tresprou importants:
els de Mateu Orfila, publicata Paris(1814),el de PereMata,
publicat a Madrid, (primera edició el 1843, peró més important la de 1875)i el d'Ignasi ValentíVivó, publicata Barcelona
( l 878).
b) l'inici de l'ensenyament
alsalumnesde medicinaprincipalment,peró tambéde farmdcia.Uassignaturade MedicinaLegal
i Toxicologia,en l'ambientmddicoforense,és una de les cldssiquesen els plansd'estudi.En canvia Farmáciaimportenmésels
aspectesanalíticsi el frau dels aliments.SeráI'enfocamentque
duráa la que despréses dirá "Bromatologia,Toxicologiai Andlisi
Química"
c) Les revistes.La publicacióde maneracontinuada,tot i que
no amb una gran intensitat,de notíciesi treballssobreaspectes
relacionatsamb els tóxics en la premsamédicai farmacéutica,en
particularen algunesrevistesmés representatives.
Ruth Pladevall
ha dedicatla sevatesi doctorala I'estudid'aquestsaspectes.
d) L'existénciad'ctlgunsepisodistóxics, alguns bastantimportantsque sónexplicatsen publicacionsmédiqueso en les memdriesenviadesa Académies.El fet més greu que coneixemés
una intoxicaciómassivaal Prioratamb l0 morts,per ingestade
pastissos,que fou causadaprobablementper arsbnic.
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e) Degut a aquestsfets hi ha I'inici delsperitatgesjudicials,
que porten fins al nomenamentde perits forensesi a la creació
d'un organismepropi de I'administracióde justícia.A l'arxiu de
I'Académiade Medicinahi trobem,el ressód'algunscasos.
f) L existénciad'algunespublicacionsi de casosde patologia
d'origenindustrial,tot i queno ésel punt mésimportanti la dedicació d'algunarevistaals temesde toxicologialabt¡ral.
g) Finalment cal fer condixer les persones que amb la seva
tascavan contribuiral desenvolupament
d'aquestsconeixements,
que
I'existdncia
el
demostra
d'un coixí científicd'un cert gruix, a
mésdelsnomsdelsautorsde llibresia esmentats.

4. El cim més important. L'obra de Mateu Orfila: un catalá
a París
Mateu Orfila ha estatI'alumnede les nostresescolesde medicina i de cirurgia que ha fet una carreracientíficamés brillant.
És una de les poquespersonalitats
científiquescatalanes
amb una
projecció internacionalde primer ordre en el camp de la sevaespecialitat.Va ser catedráticde la facultat de medicina de París,
primer de MedicinaLegal, desprésde QuímicaMddica, i aplicant
la químicaa I'estudidelsproblemesmédicolegalsva ajudara fer
créixerel cos de la toxicologia.Ha estatI'impulsor més important del desenvolupament
de la toxicologiacientífica,i un dels
primersnomsen la histbriad'aquestaciéncia.
Va néixer a Maó l'any 1787,estudiámedicina primer a Valéncia i desprésa Barcelona.Carbonell i Bravo, el seu mestre,
li aconselláque anésa aprendrequímica amb Prousta Parísi en
tornar se li preparavauna cdtedrade Química a I'Escola de la
Juntade Comerg.La guerrade 1808va fer que Orfila es quedés
a Franga,on va fer una carreracientíficamolt brillant. Els detalls
de la vida d'Orfila sónben coneguts.
Tambéels puntsbásicsde la
2l

valoracióde la sevaobra i l'any 2003,a Maó i altresllocs es va
de la sevamort. amb una considerable
celebrarel sesquicentenari
social.Ara no és el momentde fer I'análisidetallada
repercussió
de tota la sevaactivitat,que és molt extensa,sinó de recordar-ne
els punts més importants.Morí a Paris el 12 de marq de 1853
(23).
D'una bandaés autor de llibres de text fonamentals,en tres
matbries:un tractatde medicinalegal,un de químicamédicai un
de toxicologiaque és el mésimportant.La primeraediciódatade
de la toxi1814i és unarevolucióen I'orientaciói ensenyament
cologiaen el seutemps.És el mirximimpulsordel creixementde
la toxicologiaexperimental.
D'altra bandaés la personaque reforEanlésel paperdel peLa reperritatgemédic en els gransjudicis per emmetzinament.
judicials fou molt gran i va tecussióde les sevesintervencions
del seutemps.D'algun
francesa
nir un gran ressÓen la societat
encaraavui se'n
com el de madameLaf-arge,
d'aquestsprocessos,
(24).
Hi
ha
diversosfactors
continuenpublicant estudisi llibres
quedonenimportánciaa aquestvessantmédicolegal.D'una banque tenen sempreles morts violentesper
da la transcendéncia
i sovint tambéel componentfamiliar, amorós,
emmetzinament,
que comporten.D'altra la personalitatinqüestionabled'Orfila,
que és el degáde la facultat(ho va ser durantdissetanys)perÓté
un componentpodríem dir-ne teatral important. Recordemque
podria haverestatun bon cantantd'dpera,per la sevaveu i les
aptitudsartístiques.PerÓa més hi havia un progréscientífic clar:
a partir de 1836ja es podia detectarla presbnciad'arsbnic,el
tóxic més temut, en els líquids. secrecionsi vísceres:es podia
demostrar,doncs,la realitatde la intoxicació.AixÓ feu pujar el
nivell científicde la toxicologiai Orfila fou el máxim representant
d'aquestalínia científica.
Havent-separlat i escrit molt sobreOrfila ara voldria recordar
algunsaspectesque podenfins i tot no serels més importants-Un
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Orfila fou degáde la
és la sevaobracom a creadorcl'estructures.
facultatde medicinade Paris,de la Sorbona,durantdissetanys,
prácticament
tot el regnatde Lluís Felip,la monarquiad'Orléans.
Portá la f'acultatde manerarigorosai f-ermaperó dins d'un cert
margede llibertat.Recordemque aquestregnatfbu la fbrma més
liberal de les monarquiesa FranEa.Els estudiantsel respectaven
i valoraven.peró malgrattot hi haguéalgunsproblemes.Un dels
quetinguerenmésressbfbu a rel del nomenament
d'un professor,
en que el tribunal va actuarpotserarbitráriamenti el degárecolzá
la decisió.Sortíun llarg poema.L'Orfilaide,interessant
en el seu
temps,avui difícil de llegir.
D'altra bandael seullegatespléndidper a la formacióde museusde la facultat.Orfila fou un dels gransbenefactorsde la seva
facultat, potsernomés per darrerede Dupuytren.Tambéla seva
obra social en f'avordels metgesvells i desvalguts.I encarala
sevaintervencióen la renovaciódels plansd'ensenyament
de la
medicina.Per tot aixó, a més dels detallsirnportantspel progrés
de la sevamatéria,la toxicologia,Orfila ha de ser recordatcom
un delsgranspersonatges
de la nostramedicina.En canvila seva
influénciadirectasobreel desenvolupament
de la toxicologiaaquí
podempensarque fou escassa.

5. Un gran organitzador. L'obra de Pere Mata a Madrid.
Aportacions dels llibres.
de la nosPereMata és tambéuna de les granspersonalitats
tra medicina.Fou catedráticde Medicina Legal de la universitat
de Madrid, de fet el primer catedráticde la matdria, i creador
d'aquestes
cátedres,
I'any 1843.Havia nascuta Reusel 1811i
mésil.lustredel penmorí a Madrid el l87l . Fou el representant
samentmédic progressista,
amb una visió política a l'esquerra,
del segleXIX a Espanya,fet que li comportiralgunesfiliesi valoracionspositivesi moltesmés fbbiesi valoracionsnegatives.La
váluade la sevaobraés perdindiscutible.
L)

Entre les sevesaportacionsrnésimportantscal recordarl'ampli
tractatde Medicinal-egal,que va tenir moltesedicions,l'última en
vida de l'autor en quatrevolums,podríemdir queenormes,d'ells el
(25).Hi ha unagranquantitatd'inforquartdestinat alaToxicologia
del temps,tambéde pensament
maciósobreI'estatde coneixements
propi. Mata és probablementmés fildsof que home de laboratori.
de la Toxicologia,que no sónpasnegligiCreiemque els aspectes
bles,no formenperb la part més importantni consistentde la seva
és rnolt més importantla part que dedicaa les
obra.Probablement
malaltiesmentals.la que avui en diríem psiquiatria,o psicopatologia, fbrense.En aquestcamp féu més escola,per medi del doctor
JosepM. Esquerdo.Cal dir tambéque Mata,homede claravocació
política,es va trobara Madrid aillat i en un medi ámpliamenthostil.
Com en el casd'Orfila unade les granaportacionsde PereMata es
de la medicina.El
trobaen el campde la reformade l'ensenyament
pla d'estudisde 1843,queva canviarmoltescoses,ésprincipalment
obra sevamolt personal.En canvi I'obra toxicolbgicaés molt més
que per aportacióo recercaprÓpia.
de difusió de coneixements

de fet deixeble de Joan Magaz, catedráticde Fisiologia que el
1872passáa Madrid. Aquestdeixá aquí dos deixebles:Ramon
Coll i Pujol a Fisiologiai IgnasiValentía MedicinaLegal. Cal
recordarque Magazja haviaestatcatedráticde MedicinaLegal a
Santiago,i haviafet unaaportacióimportantper a la determinació
analíticade I'arsdnic.Valentíve doncsamb unacertabaseanalítica, el que li permetmoure'samb algunacomoditaten el camp de
les análisistoxicológiquesi ádhucen el treballexperimental,
com
primera
es veu en algunstreballsde la
etapade catedrátic,
ambun
grup de deixeblesestudiants(27;.

A Barcelonahi haguéun altre catedráticde MedicinaLegal,
RamonFerreri Garcés,(1803-1872),tambémolt polititzat,que
fou alcaldede Barcelona,autord'un text breude MedicinaLegal,
en els anysperb no en continguts,
amb duesedicionsseparades
i amb un llibret de toxicologia "Fragmento Ttt.ricokígico"amb
poquesaportacions(26). Un altre pas en llibres de text de professors,ja no el trobaremfins a la generaciósegüent,amb I'obra
importantd'IgnasiValentíi Vivó (1878).

Tambété un "Atlas de micntquímica...",amb il.lustracionsi
encara una "ToxicologiapopuLar", conseqüénciade les classes
que feia en els cursosd'extensió
de divulgacióde coneixements
universitáriaen els ateneusobrers,així el de santAndreu. Fou
membrede lesAcadémiesde Medicinai de Cidncies(28).

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

Orfila, Mata i Valentí són, pel pes dels seusllibres, els tres
puntalsde la Toxicologiacatalanadel segleXIX, perb hi ha una
baserelativamentmés ámplia i prou sólida.Si a la primera meitat
del segleXIX la informació més importantes troba en les memÓriesde l'Académia,ja passatI'any 1840,de fet amb I'oberturade
la nova facultat,obra en part de Mata,ja hi ha revistesi es troben
escritsde toxicologia que si bé no són pas massaimportants,un

Ignasi Valentí va ser catedráticde Medicina Legal i Toxicologiade Barcelonadesde I'any 1875fins el 1918quanarribála
sériede jubilacionsdels professorsmés grans.Home molt actiu,
d'opinionsliberals,políticamentbastanta 1'esquerra,
fou un dels
elementsdestacatsde la "seneraciómédicacatalanadel 88". Era
.A

Va publicarun text de MedicinaLegal,podempensarque per
a cobrir I'expedienti un de ToxicologiaI'any 1878que és realmentmolt bo pel seutempsaquí.És un llibre benestructurat,
amb
moltesnotes.amb descripcionsclares,en el qual explicaalguna
vegadales sevesactivitatsde laboratori.En tot cas demostraque
estáal dia. Després,al cap dels anys,I'obra quedáevidentment
senseactualitzarperquéno en coneixemedicionsposteriors.

7. Aportacions de les revistesdel segleXIX. Continguts toxi'
coldgics.
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per un o pel seucontingutc()ncret,si que demostrenI'existéncra
d'un caliu,d'unabaseculturalqueja tindráun creixement
seguiti
quepot serbenvalorat.Jas'haassenyalarnt
I'estudiamplid'aquest
punt f-etper Ruth Pladevall.Algunesestanmés dedicadesals as(29).
pectesclínicsi médics,altresals analíticsi f-armacéutics
* Una primerarevistaimportantés "LctAbeja Médica" que
apareixa Barcelona,en més d'un format i sdries,entre 1845i
1852.En parthi ha lesnotíciesqueprovenende la premsafiancesa,bdsicament"UAbeille Médicale".Perdtambéhi ha aportacid'episodisobservats
ons catalanes,
per metgesexercintaquí.
El col.laboradormés importantés JosepFaurai Canals,metge que exerciaa I'Hospitaleti visitavaper tot el Baix Llobregat.
Va ser membrecorresponent
bastantactiude I'Académiade Medicina. Explica la sevaexperiénciade metgeque visita malalts.
Un casinteressant
és un emmetzinament
familiar.afectanta cinc
persones,
observata SantJustDesvern.És un episodide gastroenteritisintensa,amb dolor,cólic, pero a més amb convulsionsi
deliri.Tambéobservaun altrecasa Esplugues.Ho atribueixal fet
d'havermenjatcaragolsque s'haviencriat en una ginesterade la
muntanyade santPereMártir. prop de Barcelona(30).
Tambés'aportenaltrescasosd'intoxicacióper plantes.el que
demostrala realitatd'aquestrisc entrela poblacióaleshores.
Lluís Duran,metgede santQuintíde Mediona,explicaun cas,també
de gastroenteritis,atribuit a ingestade pa de mala qualitat amb
farina de blat barrejadaamb altres productes:tramusosi veces.
(31). Tambéhi ha un treball,porseramb interésveterinari,per
mossegada
d'escurEons,
aportatper JoaquimSalarich,metgede
Vic. I encaratreballsde JosepStorchsobreel plom, a Barcelona,
i de JoanParcetsobreel fdsfor a Vilassar(32). Hi ha doncsuna
certarealitattdxica entre les causesde patologiaaquí.
x "El CompilaclorMédico" ésuna revistaeditadacom a órgan
d'expressióde I'Académiade Medicinaque dirigiaAntoni Men26

doza.Va comenEar
I'any 1865.Al capde cinc anyses va transfbrMédica", dirigida per JoanGiné prácmar en "La Independent'ict
ticamentfins a la sevamortja conlenqatel segleXX. Tambés'hi
trobenalgunesdadessobretoxicologia,tot i que no n'és pas el
sóninteressants
les
centredel seucontingut.Entrealtresaspectes
memoriessobrel'activitat de les Casesde Socorsde Barcelona,
fetesper G. Vilar de Felabert,en les qualsremarcasemprela impoftAnciaprimáriade la intoxicacióper alcohol.En un segonlloc
quedenels cáusticsentreel materialque aporta(33).
En aquestarevistahi ha una part de la produccióque en forma
d'articlesfan Valentíi Vivó i els seusdeixebles,ara en diríem la
sevaescola.en treballsfets a la cátedra,així sobreel cloroform,
per FrancescSantiagoi per SalvadorCardenal;sobreI'aconitina,
per ManuelBalart,i encaraMiquel Fargas,essentestudiant,amb
un casd'intoxicacióper acetatde plom i bastantsmés(34)'
Ramon Codina i Langlin, farmacéutici analista,fa algunes
perómenysviscudes,així per botambéinteressants,
aportacions
lets o per I'arbre del "manzanillo".Un treball molt extensés el
punyent,
JoaquimTeixidori Suñol,queestudiael tema,aleshores
refeLes
cadáver.
el
produTts
en
de les ptomainesi els alcaloides
rénciesde treballstoxicolirgicsde la premsamédicaeuropeasón
(35).
i continuades
abundants
* La "Rev,istade CienciasMédicas de Barcelona" és una de
les més importantsaquí durant l'últim quart del segleXIX i codel XX. És el casclar en que hi ha moltesaportacimenEaments
ons,quedemostrenla freqüénciade I'interdspelstÓxics,perdcap
de primer ordre. La major part són referénciesdel que s'anava
publicanten altrespaisos.Recolliremnomésalgunsf-ets.
Un bastantnotableés l'observaciód'una autointoxicacióde
Lluís Suñéi Molist. Havia receptatuna fórmula amb acdnit per
El malaltno estavagaireconvenquti
a lracl.arun reumatisme.
Suñé demostrála fe en el medicamentprenent-neuna glopada

ben grossa.Desprésva patir els efectesde I'alcaloidesobreell
mateixi en publicáel cas( 1895)(36).
la referénciaque es fa, inicialmentper
Tambéés interessant
Teodor Maresch i Bonaplata,metge de Martinet de Cerdanya,
d'una patologiade cardcterepidémical poblet d'Aransá,l'any
1896.La clínicaera poc clara,es dubtavasi podiaserinfecciosa,
que no ho semblava,o tdxica,perb no sabienper quina substáncia. Es va escriurebastantsobreaquestcas,que va afectara gran
part de la població,exceptuantels nensde menysde quatreanys,
durantuns quantsmesos.No s'aclaríperó la sospitatdxica era
viva entremoltespersones(37).
Un col.laboradoraleshoresjove i desprésactiu en diversos
campsera el doctor JaumeGuerrai Estapé,químic i metge,que
aportadadessobrela fisiopatologia
de I'alcohol,i unatécnicaper
a la determinaciódel coure.Despréses va dedicarámpliament
a la medicina del treball, creant una de les primeresrevistesde
l'especialitatal país(38).
IgualmentJosepArmanguéi Tuset( 1859-194I ), neuropsiquiatre.deixeblede Giné,va publicar,quaneramoltjove, el 1882,un
articleque Pladevallqualificacom a "molt bon treball" sobrela
histbriadel rentatghstric,tan importanten el tractamentde molts
casosd' intoxicació(39).
* Encarahi ha la "Gaceta Médica Catalana", els continguts
toxicoldgicsde la qualen el segleXIX van seranalitzatsper Lluís
Pueyoen una tesi molt aprofundida(a0).
* " El RestauradorFarmacéutico".Va ser una altra de les revistesimportantsen el seu temps.Es va fundar a Madrid I'any
1844amb un títol diferent.U any 1871la va comprarJoanTexidor
i Cos,catedráticprimer a Madrid, i quanaquestfou nomenatcatedrátic de la Facultatde Farmáciade Barcelona,va portarla revista
amb ell. Quanmorí el 1885pasáa dirigir-laFrancescPuigpiqué,
28

que fou membrede I'Académiade Medicina.Referenta Texidor,
com diu Pladevall"el seuinterésper la toxicologia era més aviat
com professionals
marginal" tot i que defensaels f-armacéutics
de les aurnéspreparatsper ocuparla funció de químic-toxicóleg
per
principalment
publicat
haver
és
valorat
una
diéncies.Texidor
extensa"Flora Farmacéuticade Españay Portugal", de bastant
págines,treballmolt importantaleshores.
mésde mil dues-centes
Hi esmenta,sensegairedetall,els efectestóxicsd'algunesplantes. Pladevallfa una análisi del contingut de la revista durant24
amb la toxicologia,de
anysi troba225 referdnciesrelacionades
tipus molt divers.Veiem doncsque hi ha una presbnciacontinuada, fins i tot abundant,de fets o citesrelacionadesamb els verins,
noencarai que no arribanta un primernivell.Aquí n'esmentaré
mésalgunadada(41).
Entreels autorsque tenenun cert interéspelstemesde tdxics
caldriaesmentarels nomsde
com a farmacbutics
i adulteracions,
Puigpiqué,Doménechi Maranges,Canudas,CodinaLanglin.
FrancescPuigpiquéi Raurich(n. Manresa- m. Barcelona,1943)
amb
va ser un personatgemolt actiu en la sevavida prclfessional,
en
Medicina,
de
de
I'Académia
polémics.
Fou
membre
trets
alguns
la que ingressáel 1901,i de la sevajuntade governdurantuna vini tresorer.Té alguns
tenad'anys,principalmentcom a vice-secretari
escritsen relació als tdxics. Un dels primerstractade la presdncia d'arsénicen algunsvins, seguintun treballde Guyot,perb amb
comprovaciópersonald'aquestacontaminació(1885).Va tenir molt
ressd,els anys 1887i 1888,un procésjudicial en el qual Puigpiqué havia expressatcrítiquesa la farmáciaFerrerde Barcelona,que
s'anunciavacom la que veniamésbaratde la ciutat.A méshi hagué
unaconfusióen unareceptaen la quehi havianaftoli vandonarnaftalina.Amb tot, com diu Pladevall"a resultesde tot aixd el director
de El RestauradorFarmacéutico,sempreen contra d'aquestamena
que aleshores
eraPuigpiqué,va sercondemnat
de gransmagatzems,
per calumniesi va haverd'ingressara la presó"(42).Les intriguesi
erendoncsprou grans.
pressionsprofessionals

'i' Una altra revistaque tarnbétó un ccrt interésdcs del nostrc
punt de vista és cl "IJoletítt O.ficiuldel Colegit¡ de litrtnttr'éutit'tt.s
rle IJctr¡elr¡n7",de vida brer-rperr) rcprescntativaen una ctapa diburocrirtics.Hi podeln dcstacaralguncsaporlícil cl'orclenalncltts
en cl nostrccarnP(43).
t¿rcions
Iil motor dc la rcvista va scr cl doctor ViccnE Munner i Valls'
a Barcclonacl I ti2lJ,i que'des dcl lil-54,ós a dir bcn jove.
n¿rscut
firu catedraticdc "Prictiques d'OperacionsFarmacéutiqucs"de
la facultatde Barcelona.Irou ¿ruttlrd'un text. importantalcshores.
t7uímicr¡de: uplicucirirt u La'sciencitt'smédic'tt's.
sobrc "A¡zrili.si.s
", publicat cl 1869.rccollint lcs lligons
leccionc.s
[:xtractt¡rle lrL,s
En
donadcs a la cirtcdracrcada per la Diputaciri de lJarcclot-ta.
l'ampliaciri dc 1tt74 dcdica la tcrccra part de l'obra ¿Iaspcctcs
toxicolr'rgics.Va ser tncmbrc dc l'Acaddntia dc Cibncies i Arts
i p r e s i d c n tc 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 aptlrtacitlnst'nósnotables
és la discussirisobrc la tbcnica més idirnia per a la dctecciii dc
I ' a r s é n i c( 4 4 ) .
Tambó cal valorar aquí l'obra de JoscpClanudasi Salada.quc
fbu entrc altresactivitatspcrit quírnic dc I'Audiüncia,perc)també
prcsidcntdel Col'legi dc Farmacüuticsi que tó un treball sobreel
risc d'accidcnten I'aparcll de Marsh. per a dctectararscnic,amb
u n a m i l l o r a p r i r p i ai r c c o r d a c l s a n y s q u c p o r t a u t i l i t z a n ta q u c s t
mitodc cn les anilisis.judicials.ltru catcdr]tic dc Química Inor. o l d á nc o m c n t a
g ) n i c a i A n i l i s i Q u í m i c ad c l ' E s c o l aI n d u s t r i a l R
d'ell que "brilló en la cátcdray en cl campo dc la toxicología"

(4s¡.
Encara té un ccrt interDsI'obra brcu. perquÜva morir jovc
I ' a n y l U t i l , d e F r c d c r i cP r a t sr G r a u , l l i c e n c i a te l 1 U 7 1 .E s a u t o r
d'un " Munuul de .fhlsilicru'ir¡ne,s,
bajo el punto cle t,istu.farmcu:éulicr¡ y ntotlr¡de reconor:erla.s"
, publicat cl ltl74, bastantcomplct.
(46\.
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tt. La Toxicologia .iudicial. Els dictámens de I'Académia de
Medicina. Iil I-aboratori de llbxicologia.
La rclirrma.judicialdc l'any 1t334,amb la creaciódels partits
obrí un camí quc,
.jLrdicialsi la modilicaciri de les .¡Lrrisdiccions
t o t i q u e l e n t a m e n l .v a i n c i d i r c n e l d c s c n v o l u p a m c ndt ' a l g u n s
aspectcscicntílicsi analítics.en rcqucrir scrveisd'análisistoxiccllógiqucs.Al comenc;antent
aquí no coneixícm les tdcniques,quc
crcn molt prirliries, ino tcnícnt pas uaires aparells.Desprésles
cosL-svan ser més cornnlcxcs.
Irls primers temps les anilisis s'cnc¿irregucn
a les cátedrcsde
Mcdicina Lcgal. o dc Farmicia si hi ha facultat. que no solcn
rcsoldrecls problcmcs,pcr manca de mcdis materialsi de nivcll
científic.Hi ha algunacxccpciri.com les aportacionsde Joan Magaz a Santia-qo.
que desprésfou catcdritic a Ilarcclonai mestrcde
Valcntí com s'ha drt. També s'encarrcgucnsovint a I'Académia
de Medicina cn cl cas dc la de Ilarcelona.Hi ha un bon nombrc
dc peticionsiel seu estudipcrmot f-erun treball ampli, quc ara no
dctallcm. Desprésve la dotaciódc placcscspccífiquesde químics
fbrensesa lcs audic\ncicsl més enll) la creació d'un organrsmc
propr.
A f inalsdcl scglcXIX, quan.jas'cstavadcscnvolupant
cl cos de
Metges Forcnscs,-jacra cvident.doncs,la ncccssitatdc poder tenir
un suportdc laboratoripcr aclariralgunsdiagnr)stics.
S'havicn de
f'eranilisis, de primer cn cls laboratorisde les citedres de Medicina
t-egal i més tard el ministcri dc Justíciacreii un organismc propi,
I'any ltlli6, que es cliguó"Laboratoriode MeclicinaLegal". És cl
precedentdirectedcls actualsInstitutsde Toxicologia.N'hi hagué
tres a Espanya:Madrid, Barcelonai Sevilla, quc funcionarenamb
bastantautonomia.Alli es f'eicnlcs análisisbiolirgiques(per exemple per a determinartaqucsdc sang)i toxicolirgiques.
A partir de l87l hi ha alguncs normes, a vegadesde signe
divers,intcntantordcnareI serveid'análisispcr a jutjats. Es parla
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de químicsforensesamb ajut de metgeso farmacéutics.Tambéhi
Un delsprimersque va fer aquestserha pressionsprofessionals.
vei per a I'Audidnciade Barcelonava serel doctorBonaventura
Pau i Negre,que tambéhaviaestatfarmacéuticde I'Hospitalde
la SantaCreu,treballanten aquestmateixlocalon araestem(47).
Per mort de Pau,el presidentdc I'Audidncia,I'any 1873,nomena com a Químic Forensede I'Audiéncia,el doctoren farmácia,
RamonCodinaLanglin.Així vananarlescosesdurantuna quants
anys.
Un decretd'11 de juliol de 1886creaels laboratorisde Medicina Legal. El de Barcelonaestava,fins l'any 1919,al carrer
de Sagristans(48). Va ser nomenatcap del laboratori el doctor
Rafael Tuñón Lara, metge.Com a professorauxiliar es nomená
Ramon Codina que ja f-eiaaquestestasques.Tuñón era metge,
nascuta Arjona,Jaén,el 1843,una mica "señoritoandaluz"que
no va fer pasgrancosa.En tot casera cunyatde Lluís Góngorai
Joanicó,metgede banysdestinatuns anysa Andalusiai membre
de I'Académiade Medicina.
RamonCodinai Langlin era ben diferent,nascuta Barcelona
el 1842,doctoren Farmicia el 1869,haviaaprdsa fer análisisa
la farmáciade JaumeCodina,oncleseui químicde bon nom. Els
seustreballsd'anhlisissón principalmentd'alimentsper a detecEl 1890ingressáa I'Acaddmiade Meditar-neles adulteracions.
cina de Barcelonaamb un treball sobreI'obtenciódel subnitratde
bismut per aplicaciómédica.Fou membrede la Juntade Govern
durantcinc biennis(1891de l'Académia,com a vice-secretari,
1900).Tambéfou membrede I'Académiade Ciénciesi Arts, des
del 1870.I encarafou regidorde I'Ajuntamenti presidentdel ColVa morir el desembrede 1905,amb un gran
legi de Farmacéutics.
prestigi professional.Pladevallha analifzatla sevaobra com a
químicforensede l'audibncia.Va interveniren el casde la confusió entrenaftoli naftalina,ja esmentatel 1887i en algunper possible intoxicacióper arsénici estricnina.De tota manerala seva
i
activitatintensaen el campjudicial i lesanhlisisde falsificacions
-)1

d'unaploduccióescritaimportantcom
de tóxics.no s'acompanya
a toxicdleg(49).
en aquestcamp fou el metge
Un altre personatseinteressant
i farmacéuticFrancescDorndnechi Maranges(Barcelona,18201904).Va exercircom ¿rf-arm¿rcéutic,
en una oficinadel carrerde
la Unió, en la que I'any l 8-52sernblaque va aplicar,per primera
vegadaa Catalunya,la il.luminacióeléctrica.Fou doncsun dels
en la introduccióde l'ús de I'electricitata la ciutat
capdavanters
de Barcelona.
Fou membre,i president,de I'Académiade Cidnciesels anys
elementalde QuímicctIn1860-l86l . Haviapublicatun "Tratctdr¡
(
alguns
1850).
Li
coneixem
treballs
en el campde I'esdustrial"
tudi de la falsificaciódelsalimentsi de la toxicologia.Aquí potser
ens importi més la seva "Memorio ,sobreLasptomainaso alcapresentada
a l'Académiade Ciéncies1'any
loidescadavéricr¡,r",
1879,ran de la polémicadelstreballsde Selnii.Haviacol.laborat
a la citedra de MedicinaLegali la sevarelacióambValentí,molt
Fou precisamentDoménechqui proposá,
mésjove, era ¿rmistc-rsa.
a la I'Académiade Ciéncies(50).
I'any 1891,I'ingréscleV¿ilentí

9. Sobre alguns episodisconcrets
1812.L'episodi de la conspiracióde les metzines,en tempsde
l' rx'upaci ó .france.ta.
Quan la guerradel francéshi hagué a Barcelona,entre altres
un intentd'emmetzinarel pa i altresqueviuresper
conspiracions,
part de la resisténcia
interior.L'intent no reeixí,peróhi ha un estudi sobrela sevadinámica.RamonJordi va estudiarbé aquestfet
i en publicáuna monografia(51) sobrela detecciódelspossibles
el nom delsqui havitdxics,principalmentl'arsbnic.Jordi ¿rporta
en de fer les andlisis,que erenapotecarisde prestigia Barcelona:
JoanAntoni Balcells i Camps,Joan Ametller i Mestresi Lluís
JJ

remarcarque
Yáñezi Rovira.En tot cas a nosaltresens interessa
ja hi havia gent preparadaper a poder fer determinacions
de la
presdnciade tóxics en els aliments,d'acordamb les técniques
en el temps.
conegudes
1865.El cctsde Torroictamb l0 morts emmeÍzinat,s.
d'algunsepisodisconcrets
Ja en el segleXIX tenimref-eréncia
intents
que vantenir unacero
d'emmetzinament
d'intoxicacions
ta importánciaen el seu moment.Potserel més notable,per la
gravetatdelsf'etsi nombrede morts,fou el que va passara Torroja
del Prioratla nit del 30 de setembrede 1865.En un hostaldel
poblees reunirendiversespersonesque menjarenuns pastissets.
Poqueshoresdesprésva morir la primeravíctima,que era la filla
de I'hostaler,amb unaclínicaamb sensacióde cremoral coll. tremolor i convulsions,desprésvbmits i finalmentdiarrea.Fou una
mort rápida.S'afectarenaltrespersones,
hi haguéuna por estesa
al poblei en pocsdiesdel mesd'octubrevan morir fins a deupersones.Altres quatreafectats,que havienmenjatnomésuna part
petitade pastiso I'havienvomitat,van sobreviure.
Hi va intervenirI'autoritatjudicial, es van fer autópsiesi análisis.L'estudianatómicésdetallat.peróde l'analíticse'n sappoca
cosa.Probablement
el records'haguésperdutdel tot. Peróun dels
metgesque van intervenir-hi,el doctor JoaquimFerrdndis,que
exerciaa Cornudellai era subdelegat
del partit i membrecoffesponentde I'Académiade Medicina,va escriureunacomunicació
llarga que enviá a I'Académiai es conservaentreles memdries
manuscrites.
L'hem recuperati editat(52).
Les análisisno van aclarirres.La clínicafeia pensarmésque
resen I'arsdnic.Ferrandises queixaque la justíciano valoréssuficientmentles dadesde la clínica.Peraltrabandasemblaque podia serdifícil aclarir-nela responsabilitat.
Amb la perspectiva
del
tempscreiemque aquestemmetzinament
de Tonoja és I'episodi
tdxic puntualmésimportantque tenimdocumentaten el país.
3,1

d'enverinament
Finctlde segle.Les snpo,sic'ions
Aquestasituaciód'homicidiscausatsper verinsno s'acaba
pas en el segleXIX, sinó que arribafins el nostretemps.Encara avui hi ha processosi senténcies,
per tant fets provats,en els
que el verí és consideratla causade I'intent o de I'homicidi. En
un text de PérezAbellánes recullenalgunsd'ells, principalment
dels anys 50's i 60's del segleXX, algunsen terrescatalanes.
Recordemque l'última dona condemnadaa mort, i executadaa
garrot,a I'tot I'Estat,l'any 1959a Valéncia,fou per una acusació
d'homicidi amb arsénic.Desprésla realitatha continuatfins ara
mateix.L'arsénic,o potsermedicamentsmal identificats,n'han
estatla causamésatribulda153).

10.La toxicologia laboral. L'obra de Gaspar Sentiñón
Un dels aspectesque tambété interés,peró ha crescutlentament.ha estatla valoraciódelscasosd'intoxicacióa partir de les
c i r c u m s t á n c idees l r r e b a l lÉ
. s e l q u ea r ae s c o n e i xc o m a T o x i c o logia laboralo industrial,que estáen la basedels processosde
químicadel medi,avui molt valorats.El temaaflora
contaminació
quan s'inicia I'etapade la industrialització
de Catalunya.Abans
perdmolt puntual.
hi haviahagutalgunapreocupació
Ja s'ha esmentatalgunareferéncia,els anys 1846-47,al risc
a la redel fósfor i els llumins,recollitsde la premsaestrangera
visfa "La Abeja Médica" i "El TetégrafoMéclit'o". Adhuc en
aquestahi ha un treballde JoséLeón, metgeque exerciaal País
per
Valenciáque va lenir ocasióde veurealgunesnoiesafectades
la necrosidel maxil.lar,que era la lesió més típica del fosforisme professional(54). Tambéla patologiaaccidentalinfantil, per
llepar mistos,descritaper Joan Parcet,metge de Vilassar(55).
Desprésla importánciadel fósfbr, perd més amb intoxicacions
i ntencionades.
va creixent.
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de contingut
unarevista,beneditada,
L'any IU78va aparéixer
la qual hi
en
"Lu
Letamendi'
portada
per
Josep
Salud",
extens,
havia una secció "LcLsalud del ¡troletario", a cárrecde Gaspar
dosvoLa revistava sortirdurantdosanys,constituint
Sentiñón.
lums ben gruixutsi valuosos.AcabdquanLetamendies traslladá
a Maclrid.En aquestaseccióde Sentiñóns'hi nota una sensibili¡zació progressivapels aspectesde la patologialaboral' molt
d'acordamb la ideologiaácratade I'autor,i la infbrmaciósobre
la patologiatdxicaés important(56).
més irnporSentiñónha de ser consideratcom el personatge
de la ciéncia
tant en la tascade la introducciódelsconeixements
d'idiomes,el
Teniaun extenscc¡neixement
a Catalunya.
eur()pea
seupoliglotismeera molt valorati tenia cura de l¿rtraducciódel
que ara en diríem resurnso "abstracts"de treballspublicatsen
alertany principalment,perd
moltes revistesen altresllen-ui,ies:
no eral'únic
tambéfiancés,italiá,rus.I algunaaltra.Evidentment
i
en fer aquestatascaperÓen fbu l'impulsormésclar actiu.I entre
notes,que són informaciollscurtesi digerides,les ref'eaquestes
rentsals tóxicshi tenenuna presénciaconsiderable.
Sentiñónes el subniiSi consideremel nombrede ref-erdncies
científicaa
toxicolÓgica
nistradormésimportantde la infbrmació
Catalunyadurantl'últim quartdel segleXIX. Era un personatge
molt singular.s'haviaexiliat de jove i haviaestudiatmedicina
semblaque a Prússia.Aquí durantuns anyses dedicámolt a la
política revolucionária.amb tendbnciaanarquista.patint presó.
Desprésse n'apartái treballámés en I'erudició médica.Visqué
entre els anys 1836i 1903 i és un dels motorsde la generació
médicacatalanadel 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
recordarel tractatd'Higiene de JoanGiné i Partagis,que té un
quartvolum dedicatala "HigieneIndustrial" (57).
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ll. Alguns aspectesdel segleXX
Dels tempsmésrecetrtshi ha mésdadesi més records.N'esmentaréaiguns,tot i que senseesgotarel catále-9
de temes.Insa l'estudio prdcticade la toxicologian'hi ha
titucionsdedicades
de trestipus:les docents.lligadesa la universitat;
les assistencii les analítiques.
als.méslligadesa la medicinahospitalária
més
lligadesa I'administracióde Justícia.També,i en un marc més
reduTt.la prevencióde la patologiaindustrial,en la que els tdxics
tenenprou importdncia.Molt méstard vindráI'embranzidade la
recerca.
La doc'énciade la toxicologias'ha f-etbirsicamenten les
cátedresde Medicina l-egal de les facultatsde Medicina, i en
l'análisi d'alimentsde les facultatsde Farmácia.Perd durantla
major part de la centúrriael nom de Toxicologiaha estatlligat
a algunaltreaspecte"MedicinaLegal i Toxicologia"a medicina, "Bromatologia,Toxicologiai AndlisisQuímica" a farmircia.
Sols,acabantel segle.h¿rnconstitultmatériaprópia.A medicina
jubilat
cal recordar,a més d'lgnasiValentíi Vivó, ja esmentat,
el 1918.els seussuccessors
Manuel Saforcadai Ademá, fins
e l 1 9 4 8i M i q u e l S a l e sV d z q u e zd. e 1 9 5 0a 1 9 7 3 .a r n b d ó sa m b
una orientaciómolt més fbrenseque toxicológica.A Farmácia
la cárregade I'Análisi era molt forta.A I'anuaride la Universia últim cursde farmdcia.una
tat Autónomade 1934s'esmenta.
Toxicologia,queestavalligadaa la cátedrad'Anhlisis(58).Fins
a la guerrael catedráticfou Ramon Casamadai Mauri (18141936).membrede I'Acaddmiade medicinades del 1922.Més
tard cal recordarla personalitatde FranciscoMoreno Martín. La
docéncia,que araja existeix,en el camp de la Veterináriano hi
era perquéaquíno teníemfacultati els nostresestudiantshavien
d'anar a fora.
L'assisténci¿s'ha fet principalmenten els serveisd'urgdncia
dels hospitals,sensediferenciarcap estructuraprdpia.Només a
I'HospitalClínic es va constituiruna "salade Toxicologia"i des.)l

présun servei,lligat tambéa una visió analítica.La salaestava
portadapelsdoctorsMiquel Salesi Aleix Bertran.Fruit del treball
i estadística,
a urgdncieshi haguéalgunapublicacióde casuística,
També,
després,
a I'Hospital
per
Nolla.
Robert
principalment
feta
del Mar, amb alguntreballde JoanGarcés,entrealtres.Quedava
en un lloc unamica apartatla prevenciólaboral,la Clínicade malaltieslaborals,que portádurantbastantsanysel doctorSantiago
Industrictl",
Quer i Brossa,autor d'un manualde "Tc¡xicologia
del qualjo mateixen vaig fer el prdleg(59).
Les andlisisjudicials. Peról'únic organismeque teniael nom
específicrelacionatamb la toxicologiaera l"'Institut Nacionalde
Toxicologia",en la sevaseccióde Barcelona.Existiaamb el nom
de Laboratoride MedicinaLegaldesdel 1886i el l9ll canviáel
seutítol. Havia de resoldreels problemesanalítics,tóxicsi en altrescampsde la biologiao més,plantejatsper I'administracióde
iustícia.Aquí destacala feina feta per Aleix Bertran,que ha estat
potserel prirnertoxicólegespecíficamb dedicaciócontinuadai
méssdlidaa aquestcamp (60).
1987),
Aleix Bertrani Capella(Barcelona,1908- Tarra-eona.
va serdoctoren medicinai en cidnciesnaturals,funcionaridel
Toxicoldgic des del 1956 i aviat director.Fou també prof-essor
adjuntde la cátedrade MedicinaLegal.En aquestdoblevessant
de publicacions
va f'eruna obra llarga:més d'una cinquantena
que f-eude maneraseguida,continuada,sensebuits, i af'ectant
a gairebétots els campsde l'especialitat,des de la casuística
clínica fins a aspectesanalítics.Algunesplantestdxiques,les
droguesd'abúsi l'alcohol,tbxicsclássicscom el sulfhídrici el
cianur,algunsindustrialscom el nitrobenzé,la tesi sobrebarbitúrics del 1946,foren part del contingutdels seustreballs.Fou
membre corresponentde I'Académia de Medicina i entre els
col.laboradors
del Toxicológichi havia,ja s'ha esmentatal comengament,dos académicsnumerarisde farmácia,els doctors
FrancescHerndndezGutiérrezi FrancescCasanovas
i Puis. tots
ells bonsamics.
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mésactualsde la docéncia,i el desenvolupament
Els aspectes
de la recerca,no els tractoara perqudsón de fet contemporanis
i
no em semblaaquestel momentmésindicat.

12.Els temps actuals
Arribem al nostretemps.Aquí no es f'aráesmentde les persones,perquéhi estemimmersos,perd sí de I'orientaciódelsfets
rnésdecisoris,principalmenten dueslínies:I'incrementdel nivell
d'estudi i I'incrementde la realitatdel perill tóxic per a tota la
població.
D'una bandahiha l'incrementdel niveLLque ha permésuna
expansiódocent,en camps molt més enllá dels cldssicsde la
medicina.la fannáciao la veterinária.Els estudisde base,per
exempledelsmecanismes
d'acció,per partd'expertsen biologia
bdsica;o I'estudide lesrepercussions
sobreel mediambient,per
part de científicsd'altr¿rfbrntació,han conf-eritun graumolt gran
de variabilitat
a lesorientacions
delstreballsdelstoxicólegs.
Aixó
tambéfa que la polarització
de I'interésd'algunsestudiosos
els
allunyi de la curiositatpels altrestemes.En conjr-lnt
cal destacar
I'incrementdel nivell dels treballsdels toxicdlegs.provinentsde
líniesdiversesde formació,en la quantitati qualitatde les publicacions.
Igualmentcal considerarquins són els granstemes.Molts,
que són degutsa l'acció negativadels agentsquímicssobreels
éssersvius, potserno es considerendins d'aquestcamp,peró de
fet ho són.La realitatsocial,els titularsde les notícies,quanno la
capEalera
delsdiaris,o lesrevistesd'informaciógeneral,o elsmedis audiovisuals,
radio i televisió,s'omplende problemestóxics.
Sensesortirdel nostrepaís,nomésen recordaremunsquants.
la patologiadirectaper tóxics,tot i que d'acció a vegades
lenta, així les substdnciesque creen ctddicció.des de les

tot i que amb algunareguque estanlegalmentpermeses,
lació (alcohol.tabac)a les no penreses(droguesd'abúrs),
per sobredosis
d'heroina,el
amb els episodisde r-nortalitat
paperde la coca,el creixementde l'éxtasi,el manteniment
de I'haixix.i moltesmés.
(aire,
al medi.en els tresaspectes
el pas de les substdncies
aigua,aliments),que creenveritablesproblemesde salut
pública.En els últimstempstenimper exempleels episodis pel quefa a algunsaliments:clembuterola la cam.mercuri en el peix, dioxinesen el pollastre,entreels que han
tingut mésressda la premsa.Tambéels episodisfreqiients
de pasde substáncies
irritantsi.rI'aire, arnbproduccióde
núvolstdxicsque alarmena poblacionsde tot el mapade
Catalunya,de Flix a SantCeloni,passantper moltesaltres.
O la presénciade nitrits en les aigüessubterr)niesi a les
fonts, més en comarquescentralsde Catalunya,que han
estatádhucmotiu no rar de comentaria la secciód'acudits
gráficsde mésd'un diari.
Finalmentla deteccióde presénciahabitLral,
continuada,
diríem que no evitable,del dipdsitd'algunesd'aquestes
substdncies
en els propisteixits dels sersvius,Homo sapiens inclds: lct impregnctcióhumana. Sabem,perquého
estemdetectanti comptant.que Ia totalitatde la població
estAexposada,
i acumulade maneraprogressiva,
nombrosos productestbxics amb una patologiaben coneguda,
cancerígens
inclosos.Així metalls,el més valoratavui el
plom en teixitsdurs(ossosi dentsen el 100Vadelapobla(DDT-DDE,Hexaclorobenzb,
ció); diversosorganoclorats
Lindá, PCBs),que és constanten els teixitsrics en lípids,
principalmentel greix.Tambél'impactei lir por de les dioxines.La llistano s'acabaaquí.
Tot aixd demostraque el risc dels tóxics,que té la sevahistdria a Catalunya.estdavui en un momentmolt mésactiuque en
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temps anteriors i ens cal, com a mínim, recordar el passat,que
era el tent¿rd'aquesttreball, i seguir alertantsobreel presenti el
futur.
Moltes grácies per la seva atenció.
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DISCURSDE CONTESTACIÓ

de I'AcadémicNumerari
Molt ll'lustre Prof. Dr. Jaume Bech i Borrás

Exc eI'lentíssim Senyor President,
Dignís simes Autoritats,
Molt ll.lustres Senyoresi SenyorsAcadémics,
Senyoresi Senyors,

Constitueixper a mi un gran honor,ensemsque motiu de
joia el f-etd'haverestatdesignatper la ReialAcadémiade Farmáciade Catalunyaper a contestarel Discursd'Ingrésdel Molt
Il'lust¡e Prof. Dr. JacintCorbellai Corbellacom a Académic
Numerari.
doncsés tan gran
Peró no és pas fácil la tascaencomanada,
el nombredels méritsprof'essionals
i académicsdel recipiendari, que nomésla simplelecturadel seubrillantíssimcurriculum
requeririamolteshores...Perdel costumi el protocolno permetrien tantadurada.Per tant, intentaré,en uns breuscomentaris,
sintetitzarI'enorme,valuosai profundatascaduta a terme per
aquestil'lustre professori bon amic (amb vella amistatfonamentadaen la coincidénciai debatsen els Congressosd'História de la Medicinade Tarragona,
Blanes,Ripoll, etc.),així com
deixarconstinciade les sevesvirtuts,entreles que destaquenla
moddstia,la cordialitat,la inesgotablecapacitatde treball,un
gran dinamisme,l'hurnanismei implia cultura,que abastades
de pregonstombantsdel SistemaPeriódicfins les rnésreeixides
páginesd'Histbria de la Medicina, en especialde Catah-rnya,
passantper la Toxicologia,en especialdels metallspesantsi de
compostosorganoclorats,
la MedicinaLegal,la GenéticaForense,etc.En definitiva,els temesde la sevarecercasóngairebéinabastables,
en un arcmolt ampli que incloudesde la toxicologia
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laboral,al dipósitde tdxics a I'organisme,i la toxicologiadels
metallspesantsfins a I'altre extremde I'arc en temeshistÓrics
com ara la medicinamedievalo "els r-rllsi les ales
humanístics
c l e l si n g e l sr o m i n i c s " .
El Prof. Dr. Jacint Corbellaesti en possessiódel títols de
llicenciati doctoren Medicinai Cirurgiaper la Universitatde
en MedicinaclelTreball
Barcelona(1960 i 1965),Especialista
(1971)i en MedicinaLegali Forense( 1980).Tambéés membre
del cos nacionalde metgesforenses(1962-1979).Fou metgeadjunt de Toxicologia
de l'HospitalClínici Provincialde Barcelona
l ' a n y 1 9 7 5i C a pd e S e r v edi e sd e l 1 9 8 2 .
És acadbmicnurneraride la Reial Académiade Medicina
de Catalunya(1985).de la que n'ésVicepresident
desdel 2003.
Membrenumeraride I'Institutcl'Estudis
Catalans(Seccióde Ci( 1999),de la qual n'ésVicepresident
(2003).
dnciesBiológiques)
Numeraride I'Acaclémiade CiénciesVeterináries
de Catalunva
( 1999)i Corresponent
de la nostradesde I'any 2000.
A nivell docent,s'iniciáI'any l96l com Prof'essor
no numerari d'Histbriade la Medicina( l96l - 1968)i de MedicinaLegali
Toxicologia( 1968-1912)a la Facultatde Medicinade la Universitat de Barcelonai esdevéAgregatnumeraride lesditesdisciplines
en la UniversitatAutbnomade Barcelona(1915-76).L'any 1976
obtéla Cátedrade MedicinaLegali Toxicologiade la Facultatde
Medicinade la Universitat
de B¿ircelona
i desl'any 198.1
ésCatedráticde Toxicologiade Medicinai de Fannácia(1984-1997)de
la Universitatde Barcelona.
En I'imbit de gestióuniversitária,
el Prof. Corbellaha assolit
i desenvolupat
amb encertnombrososcdrrecs:Vicedeg)de la Facultatde MedicinaUB ( 1977-19\,Degá( 1979-82),Vicerectorde
la UB (1986-88)i Directordel Departament
de MedicinaLegali
Toxicologiade la UB ( l98l-86) i del de SalutPúblicai Legislació
Sanitária(1988-91i 1994-97).
:tti

Fou el primerpresidentde la ComissióNacionalde Medicina
A nidel Trcball(1985-90)i membrede la Comissió(1985-99).
vell de Societats,ha presiditles SocietatsCatalanade Medicina
Legal i Toxicologia( 1982-86),la "Españolade MedicinaLegaly
Forense"( I 987-89),la Catalanad'Históriade la Medicina( 1986de Medecinedu Tra90), així com la "SociétéMéditérranéene
(
1
9
9
1
9
3
)
.
vail"
Congresos:
VI C. Españold'HisTambéha presiditnombrosos
tdria de la Medicina.l9l9: III C. Catalád'Histdriade la Medicina,Lleida. l98l; el I C. Cataláde Medicinadel Treball,1984,les
II JornadasAnualesde la SociedadEspañolade MedicinaLegal
y Forense,1988,el SymposiumsobreHexaclorbenzd,
1988,i les
de Medecinedu Travail, 1991,
XVI JournéesMéditérranéennes
2003).
així com lesXXII, Barcelona,
La producciócientíficadel Prof. Corbellaés concordantamb
aquestaintensaactivitat.Ha publicat23 llibres, 363 treballsde
Toxicologia,lO2de MedicinaLegali Forense,127d'Histbriade
la Medicina, 34 de divulgació,etc.El nombrede TesisDoctorals
dirigidesés extraordinari:83 (72 ala Facultatde Medicina,6 de
Farmácia,
3 de Químicai2 de Biologia).
El Prof. Corbella.a més.és Director del SeminariPereMata
de la Universitatde Barcelona.[-'esmentatSeminariha publicat
103 volumsdesdel 1977.tambéés Directorde les següentspublicacions:-"Orbe Histórico.Historiade la Medicinay de la Ciencia" (1972).-Gimbernat.RevistaCatalanad'HistÓriade la Medicinai de la Ciéncia(1984,fins l'actualitat.41 volums).-Studia
(l 991).5 volums.
Mediterranea
Ramazziniana
Óbviament,no s'hanpogutcitar ni els títolsdel llibresni dels
treballs.No cal dir que no hi ha tempsperd en algunsd'ells és
palesacom la profunditatdels coneixementsi la serietatdels temes en que es prodigaI'auto¡ no es pas incompatibleamb una
fina ironia, filla de I'aguda intel.ligénciadel recipiendari.Així,

per exemple,ensho demostraen el títol d'un articlede divulgació
"Marihuana.La adiciónmás suavetienenombrede mujer".
Davantaquestaobra ingent,hom té dret a pensarque tenim
en el Prof. Corbellalo que a FranEaanomenenun "animateurde
la recherche",un veritableactori estimuladoro engrescador
de
general.
la recercai vida académicaen
Crecque la nostraAcaddmia avui estád'enhorabonaamb la incorporacióde tant il.lustre
acadbmic.
Val a dir, i no tan sols de maneraprotocoldriao de cortesia
com és costum,sinóde maneraobjectiva.que aquestaingenttasca no la haguéspogut assolirsensela col.laboracióde la seva
distingidaesposaProf-essora
Dra.EdelmiraDoménechi Llaberia,
tambéAcadémicaNumerdriade la Reial Acadbmiade Medicina i catedrdtica
de Psicopatologia
de la UniversitatAutdnoma,a
Bellaterra.i que segonshe pogut verificarés coautorade 5 dels
23 llibresque constenen el curriculumde I'il.lustrerecipiendari
i en 35 de les 127publicacions
d'Histdriade la Medicina,a més
d'altresen Toxicologia.Per tant cal f-elicitarno nomésal Prof.
Dr. Corbellasinótambéa la Prof'essora
Dra. Doménechper l'éxit
assolitpel nostreAcadémicentrant.
Pel que f'a a I'extraordinaridiscursamb el que ens ha obsequiat el nou académic,ja de bell antuvi,ens explicala intenció
amb que l'ha escrit,basaten la triple perspectiva
d'Históriade la
Farmácia,de SalutPúblicai de la Toxicologia.I el fil conductor
n'ha estatla Históriaen els afersd'emmetzinaments
en la diversitat de Catalunyades de la segonameitat del segleXVIII fins
tempsrecentsi amb antecedents
desde 1'edatmitjana.El discurs
constad'onzecapítols,el primerdedicata la BaixaEdatMidana
i els deu restants,al lapsede tempscomprésdesdel s. XVIII fins
I'actualitat.
En el primer capítolha subratllatque a part d'intoxicacions,
en elsArxius, abundenmés,a causade llur repercussió
social,els
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judicials.Les droprocessos
i els conseqüents
emmetzinaments
guesmés empradesfbren I'arsénic(el realgar,sulfur d'arsénic)
i el baladre(Neriuntoleander).En un dels casosressenyats,
hi
va haverperitatgeamb sis metges.Consignala primeraautdpsia
manadaper ordrejudicial i autópsiaexperimentald'una gallina
Tambéal.ludeixa les donesmetzineresi remeieres,
intoxicacla.
properesa la bruixeria,que han estatinvestigades
pelstambévai
luososhistoriadorsDrs. CampsSumoca CampsClemente.També 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 seutemps("omnium medicorumviventiumgemma"')
De I'dpocamoderna,el 2n capítolel dedicaa patologiaper
medicaments,
senseoblidarencaraaspectessocialsde la bruixe(casos
Francina
ria
de 1424i l6l6 -l'últim referita la metzinera
Redorta,que empravaarsdnici verdet...i que acabapenjada).En
aquestperíode,el mercuri,empratdes del s. XVI com antisifiamb publicacionsextenses,
lític, fbu objectede controvérsies,
una d'elles entre els metgesGasparArmengol i JosepPasqual,
que exerciena Vic. Tambéha al.luditals treballsde JoanRancéi
de medicinadel
JosepParés,sobreel mercuri,en la perspectiva
treball.Aquestapartatha finit amb la memdriadel Prototartratde
mercuri i de potassa,de Carbonell i Bravo, farmacéutici metge
il.lustreque fou recordataquímateix,arafa dos anys,en un acte
interacaddmic.
El capítol 3, el nostre eminentrecipiendariI'ha dedicatal
plom, glossantla monografiade I'Acadbmic Viceng Midavila
(1191)que tractad'aquestmetall,les sevessalsmedicamentoses
i com additiufiaudulenta aliments.En la dita monografiaestracinfantil. Tambéressenya
ten casosde saturnisme,especialment
en memdriesde I'AcadbmiaMédico-Práctica.
altresaportacions
El capítol4 el dedicaal menorquíMateu Orfila, que fou l7
anysdegáde la Facultatde Medicinade Parísi que va impulsar
la toxicologiaexperimental,
així com el paperdel peseriosament
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(vg. procésde Mme.
ritatgemédicenjudicis per enimetzinament
Lafarge).El capítol5 tractade I'eminentreusencPereMata. primer catedráticde MedicinaLegal a Madrid, i el 6é d'IgnasiValentí,catedrdticde MedicinaLegal i Toxicologiaa Barcelona.
En el capítol7 ens explicales Aportacions,en especialde
contingutstoxicológicsd'algunesrevistesdel segleXIX, tals
com "La AbejaMédica","El CompiladorMédico","La Revista
de CienciasMédicasde Barcelona".i també "El Restaurador
i altresde Farmácia.de les qualsn'ha citatmolts
Farmacéutico"
exemples.De la primera,els dos casosd'emmetzinament
per
ingestióde cargolscriats en una ginesterade Sant Pere Márpel f'etd'haver-hirecentment
tir, m'han interessat
especialment
estudiatla presénciade mineralitzacions
de courei de plantes
resistents.També és remarcableel cas d'autointoxicacióamb
acónitdel Dr. Lluis Suñéi Molist. així com la malaltiad'Aransá,i tambéla detecciód'arsénicen vins pel Dr. Puigpiquéo bé
lesmilloresen l'aparellde Marshf-etes
pel Dr. Canudas,
ambdós
farmacéutics.
El capítol9 el dedicaa la Toxicologiajudicial.A finalsdel segle XIX es desenvolupa
el cos de MetgesForenses
i a I'any 1886
el Ministeri de Justiciacrea el Laboratoriode Medicina Legal,
precedentde I'actualInstitutde Toxicologia.Es parlade químics
forensesamb ajut de metgesi farmacéutics.
Un delsprimersfbu
el f'armacéutic
de I'Hospital de la SantaCreu Dr. Bonaventura
Pau, que fbr¡ succeit pel també Dr. en FarmáciaRamon Codina Langlin.I_eualment
s'ha citat el metgei farmacéuticFrancesc
Domdnechi Maranges,introductorde l'ús de I'electricitata
Barcelona,i académicde Ciéncies.
Tambéha recordatalgunsepisodisconcrets,com ara el de la
"conspiracióde les metzines"quan I'ocupaciónapolednicai el
cas de Torroja,amb l0 morts, hipotéticamentimputablesa arsdnic.En el capítol l0 ha exposatmagistralmentavengosen ToxicologiaLaboral,citant casosde necrosimaxil.lar,com a lesió
J¿

típica del fosforismeprof-essional,
observadapel metgevalenciá
JoséLeón i sobretotI'impuls donata la informaciótoxicológica
grhciesa les recensions
fbrniclesper GasparSentiñon.
En el capítol I 1. el recipiendaritractaalgunsaspectes
del segle XX, centratsen: a) la docbnciade la toxicologiaa Medicii Sales)i a Farrrácia(Casamadai
na (ValentíVivó, Saforc¿rda
(salade Toxicologiade l'Hospital
I'assisténcia
Moreno);b) en
Clínic); i c) en la medicinadel treball, representant
de la qual
"Toxicología
fbu el Dr. SantiagoQuer, autor d'una
Industrial",
prologadapel mateixProf.Corbella.Pel quepertocaal Catedrdtic
de molts de nosaltres,es podrien
Dr. Moreno,que fou Prof-essor
les
seves
recerques
sobre
el fluor i bor en aigüesi vins.
subratllar
Així, va contribuiral coneixementde la fluorosivínicai dirigí la
Tesi Doctoral que portavaper títol "Determinctcirinde pequeñas
cantidadesde.fluory boro en vinos)t aguasminero-medicinales"
de la nostrabenvolgudaamigzri companyaAcadénlica,Prof.Dra.
Carmende la Torre.
En quanta les andlisisjudicials,I'any l9l I I'antic Laboratori de MedicinaLegal esdevéInstitutNacionalde Toxicologia,
del que fou Director el Dr. Aleix Bertran i Capellai en el que
col.laborarenels Acaddmicsde FarmáciaDrs. Hernándezi CaSANOV¿IS.

Clou el brillant discursamb un capítol.el l2 -"Els tempsacI'increment
tuals"- referint-seprimer a dos temescaracterístics:
interns(bidel nivell del coneixementtoxicoldgicen els vessants
i externs(medioamologiamolecular,bioquímica,genética,,etc.)
poblacions,
ecosistemes,
etc.).Es a dir, tot aprofundinten
biental,
la Toxicologiade I'individu. del malalt, paral.lelai simultániamentha sorgitunaToxicologiaArnbiental.Crecjo. modestament,
que predicavaParacels
que és la manifestacióde I'entroncament
entreel Microcosmosi el Macrocosmos.
Pel nou académicels sranstemesactualssón:
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a) l'ús i abús de substánciesque creen addició, amb greus
conseqüénciescrdniquesi agudes (vg. excés per sobredostl

b ) el pasde les substáncies
al medi (aire,aigua,sdls,cadena
alimentária):ozó, dioxines,compostosde sofie, nitrogen
-óxids a I'atmosf-era,
plugesácides-nitratsi nitritsalsfreátics.etc.
c ) i la captacióper I'espéciehumanad'aquestes
substáncies,
així la impregnacióde plom als ossosi dents,d'organocloratsals lípids del cos,etc.I ha acabatafirmantque el risc
delstóxicsa Catalunya"estdavui en un momentmolt més
actiu que en tempsanteriors i ens cal, com a mínim, recordar el passctt,que era el temad'aquesttrebaLLi seguir
alertantsobreel presenti eLfutur".
Molt Il.lustresSenyoresi SenyorsAcadémics,Sres.i Srs.,cal
que retinguemi meditemno nomésaquestserióscolofó, sinó tot
el molt bendocumentati brillantdiscursambqueensha obsequiat el Prof.Dr. JacintCorbellai Corbella.AquestaReialAcadémia
se senthonradai enriquidaamb la incorporaciódel nou membre.
EsperohavercomplertI'honorablei en aquestcasjoiosatascaque
m'ha encomanatla ReialAcaddmiade Farmáciade Catalunyade
contestaral Discurs d'lnsrés del Molt Il.lustre Prof. Dr. Jacint
Corbellai Corbella.
Ara, tal i com estableixenels Estatutsd'aquestaReial Institució, respectuosament
sol.licito al nostreExcel.lentíssimSenyor Presidentque es digni lliurar-li en aquestmomentsolemne
la Medalla i Títol que acreditaranal recipiendaricom Acaddmic
Numerari.
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