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El desenvolupament de la Medicina Legal i de la Toxicologia a Catalun
)'80 ha esta! hlsloricamenl mo!! influi! per ['escota francesa. Les raons 
més importants d'aquest fet han estat, probabtement, les 5egüents: 

1. Esta enmarcal en la línla d' influencia global de' tota la medicina 
francesa sobre la catalana. Aixo és una constant de tota la medicina 
catalana moderna i ha passat a pr8.ctiéament totes les especialitats. 

2. La influencia més concreta de I.'óbra de Mateu Orfila que fou 
estudiant de medicina a Barcelona i profe-ssor de I'assignatura a Paris. 
Autor d'una obra important i trascendent. 

3. La influ~ncia de Pere Mata, també alumne de Barcelona, exIJat 
dues vegades a Frane;a, professor a Madrid. Fou autor d'una obra mol! 
vasta que va tenir una gran influtmcla en el nostre pensament médico 

4. La traduccf6_. i publicació de diversoS textos d'autors francesos, 
des deis classics de Tardieu i Legrand du Saulle, en el segle XIX, al 
de Simonin ja en el nostre temps. I entremig els que ara analitzarem, 
que formen un grup relativament ben delimitat en el primer tere; del nostre 
segle. 

LES PRIMERES INFLU~NCIES 

L.es primeres mostres, ben marcades, d'aquesta influ~ncia. les 
trobem a la primera meitat del 5egle XIX. Podem centrar-les en dos noms, 
els de Mateu Orfila ¡ Pere Mata, que tenen alguns trets comuns que cal 
remarcar. E[s dos foren estudiants de medicina a Barcelona, es formaren 
a Frane;a, foren professors fora de Catafunya i van tenil" una Influencfa 
conslderab[e en el desenvolupament de diversos aspectes de l'assignatura 
en el seu temps. 

Mateu Orfl[a (1787-t853), catalA de Maó, fou becat des de Barcelona 
per la Junta de Comere;, per a amplíar estudis a Paris. La seva estada 
coincidí 80mb els an)'s de la guerra del francés i s'hi va quedar. Allr 
fou catedrAtic de la focultat de medicina, des del 1819, de primer de 
Medicina Legal després de Qurmica médica. Fou dega de la facullat 
duranl disset an)'s (183t-1848). Fou el maxim impulsor del desenvolupoment 
de la loxico[ogia moderna. t,utor d'una obra escrita molt extensa, els 
seus Ilibres foren traduits a la penrnsula, més a Madrid que a Borcelona. 

Aqui es va publicar, I'an)' 1842, el seu (libre "Socorros que han 
de darse a las personas envenedadas o asfixiadas ••. ", que havia sor!it 
a Paris el 18t8 i s'havia publicat ben avia! a Madrid ¡ fou també traduit 
a l'angles, aleman), italia. Un exlens tractat de MedIcina Legal, en 
quatre volums, fou traduit per Enrique Ataide I publicat a Madrid el 
1847. Odila, per (a Importancia int,.rnseea de la se\la obra, va tenir 
una influencia evident sobre I'especialital a Catalunya (1). 

Fou 
moll 

El ces de Pere Mata (n. Reus, 1811 Madrid, 1877) és diferent. 
alumne del Co[.legi de Cirurgia de Barcelona, on es gradua. Potrtic 
aCliu aviat pass;' a Madrid, on fou catedra tic de Medicino Legal 
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des de I'any 1843. En els seys anys joves es va exilar, per dues vegades, 
a Fran¡;a. La primera el 1831 e Marsella i Montpeller. Fou autor del 
text de I'especialitat més Important publicat flns ara a la península, 
el "Tratado de medicina y Cirugia legal ••• ", que en la 'seve. quinta edicl6, 
de 1815, última en vide de I'e.ulor, té Qt..etre volums amb més de tres 
mil pagines. O'ells un volum de més de mil pagines, el quart, dedicat 
I!x<:lussivamenl a la loxicologia (2). 

Encara podem recordar el nom de Josep Anglada n. a Ceret, al 
Vallesplr, ,I'any 1775 J mor! el 1833. Fou <:atedratic de Tere.peutica, Medicina 

..begal i Química, de la universitat de Montpeller, éssent dega de la facullat 
de medicina ¡ autor d'un "Tre.ité de Toxicologle générale" que fou publicat 
després de la seva mort (3-). 

El primer autor francés que fou traduit extensament aquí, en el 
camp de la medicina legal, fou Ambroise Tardieu.· A la penúllima decada 
del segle XIX Prudencl Sereñana va incorporar a la nostra literatura 
medica un seguil d'obres seves. Tardieu fou un deis grans personalges 
de la medicine. legal del seu temps. Nascul a París el 1816 fou catedra tic 
d'aquesla assignatura, a Parrs, del 1861 al 1879. Fou dega discullt de 
la facultat. Higienista, no va delxar j'exercici practlc de la medicina. 
Fou aulor de nombrases monografies, de les quals Sereñana tradur una 
mltja dotzena, que van publicar-se pocs anys després de la seva mort 
(4). El seu teme. era variat din!re del conllngut de ¡'assignalura: I'avorla
menl I les agressions sexuals¡ les asfixies mecaniques¡ les ferldes¡ les 
malallie5 transmeses de manera accidental o Involuntaria; l' Infanlicidi i 
la .2,ojl!ria. El traductor, Prudencl Sereñana i Partagas, era cosí de Giné 
i Pe.rtagas. Havia nascut- a les Borges Blanques va vlure entre els 
anys 1842 1902. D'idees republicanes, es dedica també e. le. higiene. 

Autor d'un estudl Interessant sobre la prostltució a Barcelona 
d'altres treballs sobre 'malalties veneries (5). 

Menys rellevant, pel que fl!! a nosaltres, fou I'obrl!! de Legrand 
du Saulle, lexl extens que fou traduit a Madrid per Teodor Yañe-i L Font, 
5uccessor de Mata a la catedra de Madrid. Yañez era cata!a, nascu! 
a Barcelona i flll d'Agustf Yañez Girona, que havia eslat catedratic 
de le. Facultat de Farmacia. 

EL TEXT DE VIBERT 

Charles Vibert fou professor auxiliar a París en el temps en que 
Paul Brouardel era el gran mest,.e. Brouardel fou caledratic de 1819 al 
1906, dega algun5 anys. de 1887 a 1901, l persona de gran pre5tigi. 
Vibert (n. Paris, 1848-m. 1918) queda en parl enfOSQuil per ell. Fou 
metge forense deis Tribunals del Sena ce.p del laboratori de medicina 
legal de le. unlversitat de París. Brouardel va escr'iure molt, pero Viberl 
fou autor d'un text que va tenir un exit extraordinario Es el "Précis 
de Médecine Légale" (Pal"is, 1886), que V8 arribar a la sevl!! desene. edició 

-el 1921, després de la morl del seu aulor (6). 
Aquest IlIbre va tenir aquf dues edicions. Una pr.lmere., I'any 1904, 

en que fou tradult per Lluis Comenge, ¡una segona que e5tigué e. carrec 
de Me.nuel Se.force.da. Comenge (1854-1916), era higienista I microbioleg, 
pero és conegut sobre 101 pels seus treballs en el camp de le. historia 
de la medicina ce.talane.. Aquesta traducció del tex! de Vibert la podem 
situar dintre de le. seva linla d'jnterés pels temes de la medicina pública. 
El segon traductor, I'any 1918, fou el Dr. Manuel Se.forcada I Adema, 
que e.leshores era metge forense de Barcelona I profes$Or auxiliar de 
Medicina Legal I Terapeullce.. Més tard, de 1923 a 1948, fou catedratic 
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de Medicina Legal de [a facultat de medicina de Barcelona. Comentarem 
aquesta segona edició (7). 

Va !!Ier publicada per I'edilorial E'spasa té dos vo[ums, amb un 
total de 1632 pagInes. E[ trlol exacte és "Manual de Medicina Legal y 
Tox/cologia cHnica y médico leg",[". Yot i que la primera part, la Medicina 
Leg",I, va amb lIetra més grossa, [a Toxicologia ocupa la totalitat del 
segon vo[um. De fel é$ dones una obra doble, un text de Medicina Legal 
i un altre de Toxico[ogia. Aqueste. ere. una norma relativament usual 
en alguns traetats d'aquells anys. La part de Medicina Legal esta dividida 
en una introdueció I cinc seéc:ions. 

La introducció tracta sobre tot de les funcions deis metges forenses 
hi h!J. una bona part del texl que és a.ddiciú del traductor. La sec:ció 

primera té gairebé tres-cenles pagines y CO'T',:>~en el'i capitols que en 
dirfem de Tanato[ogia i de Trflumatologia fo!"cr,>:;e. Seguint l' Interés que 
dona va Brouardel al tema dedica una certe ext~tts¡6 III ['t"studi de la 
mort de repent, que és un deis problemes médico lesals més ¡r~~"essants. 
I sobre tot dedica una sran atenció a I 'estud¡ de ,es asHxies. La segona 
secció, també molt extensa, estudie. el C6prtoJ de la Sexologia forense. 
La tercera es d'identiflcaci6, principa[men! de les taques de sango La 
que.rte., més breu, tracta de [e. psiquie.tria, forense. I queda la ultima 
SecCIÓ de Jurlsprudencle. medica, estudia"t el secret, de response.bilHe.t, 
qi.iestions d'honorari5. 

El segon volum, tot que al fina~ diu IllNt'J8Imen¡ "Fin del Manual 
de Toxicología", té un centenal'" de pagines, al fir:l",I, r~produint informes 
medico-Iegals i algun annex del traductor. Té une. primera part, en nou 
capítols, de Toxicologia general, le seguna p!1rt, !'lo! mé5 Ilarga, en 
deu capítols, de Toxico[ogia descriptiva, seguint en part una clasificació 
e.leshores classice. (Venenos cOntlsivos, ca,J~tit.(l5, metálicos ••• ). Les descrip
cions més I[argues 56n les que dedica al rnonoxid de ce.rboni, arsenic 

mercurio Cal reme.rcar que en el text !:>'hi troben moltes notes de le. 
seva experiencia personal, en forma d'observacions cliniques de ce.ssos. 
En conjunt aporta 56 observecions, no totes estrictament persone.ls. 

L'OBRA DE LAC4SSA.GNE 
Alexandre Lacassagne fou catedratic de Medicina Legal a Li6 des 

de I'any 1881. Fou el principal Imp ... lsor de I'oriente.ció de la medicine. 
legal francesa cap els estudis de crimina!ísticl,l.. Fou el fundador deis 
"Archivl!Os d'Anthropologle Criminelle". I;<lv¡a nascut e. CQhors, e. terra 
occitana, I'any 1843 i va morir a Lió el IS24. Ha ~stat la máxima personali
tat de I'escola de' medicina legal lionesél. S'havia for~at e.mb Tourdes 
a Slrasbourg. Fou un temps melge militar a l'Africa ¡ allí comen¡;a els 
seus estudis sobre tatuaI9<?-s. Del grup que es va formal" e. LIó cal remarcar 
els noms de Locard, que va impulsar el laboratori d~ poi icia científica 
i d'Etienne Martin que el va sur::ce,r a la catedra (8). 

El lext de Lacassagne e's va publicar a Barcelona I'any 1912, tres 
anys després de I'original francés, per l'editorial Hereus de Joan Gilí. 
De veritat és un text mlxte de Lacassagne, ja vell, ¡ Etienne Martin. 
Encara que duu el nom de "Compendio de Medicina Legal" és un verde.der 
tractat. L'oriente.c¡6 és molt més estrictament medico judicial que el text 
de Vibert. A la Toxicología hi dedica només lBS pagines, el que significa 
1'11.6% de I'extensió del te>lt. 

El traductor fou el Dr. Jordi MI Anguer'a de 5ojo, que era membre 
de I 'Academia d'Higiene de Catalunya, havia participat acti .... ament en 
el Primer Congrés Espanyol d'Higiene E5CoJar i havla publicat unes "Nociones 
de Higiene práctica" i una "Higiene del niño sano y del enfermo" (1910) 
entre e.(tres escrits. Va morir I'any 1919 (9). 
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La impressi6 personal és que ls un text bo, pero inferiQr al de 
Vibel"t. Sc!bl"e tQt en el pl"imel" VQlum ni ha una cel"ta sobl"ecal"l"ega de 
legislació aspecles juddics --que a vQltes són ~tils, pero farragQsQs--. 
NQ es veu tant viva. l'apQrtacló personal. En el lexl de Vlberl hi Irobem 
també une major for'ia dldaclica. Malgrat aixo I 'Qbra. de LacAssagne Ilngué 
la seva ulllij.at. 

L'OBRA DE THOINOT 

Léon Tnoinot tou cAtedratic de la Sorbona de 1906 a 1915. Hav!a 
nascul a París el 1858. Fou deJxebJe I successor de Paul Brouerdel. Gran 
trebe 11 adol" , s'havia fOl"mat Iniclalment com a microbioleg ¡higienista. 
Era autol", jun! amb Massetin, d'un notable "Pl"écis de Bacteriologie" 
de nombrosos treballs sobl"e malallles infeccioses. Recordem I'ol"igen en 
bona part comú de la Higiene Pública i de la Medicina Legal, I la gran 
importimcia que tenie la revista "Annales d'Hygiene et de Médeclne Légale" 
durant gail"ebé tot el segle XIX. Fou agl"egAt el 1895. També va escl"iul"e 
un text sobre accidents de treball ¡ un "Précis d'autopsle médico légale". 
Pero el seu !libre més important és el "Traité de Médecine Légale", publicat 
el 1913 (10). 

Aquest Itibre fou traduiJ, gairebé desseguida, a Catalunya per 
Wifred Coroleu i publica! per ['editorial Salvat. Hem vist una primera 
edició I'any 1915 i una segona el 1923. Wifred COl"oleu j Borl"as, el (reductor, 
fou un pel"sonatge curiós I relativament mArginal a la medicIne cala lana 
del seu temps. Fou metge fOl"ense de Barcelona, psiquiatre, escrivia amb 
une relativa frequi!nc[a en els diarls I tou membre de la Reial Academle 
de medicina de Barcelona. HI va Ingressar I'any 1916 amb un" discul"s 
sobre "La locura en la historia de la. humonldad". Més tard en fou secretari 
pel"petu. També tradui a!tres obres de tema dlvers, entre elles el "Manual 
de Higiene" de Courmont (1918). Entl"e el conjunl deis seus escrits polser 
els més interessants els va dedicar ti la historia de la bogeria (tt). 

Es tracta d'una obra extensa. L'edici6 de 1923 té dos volums amb 
un conjunt de 1515 Pá.gines 112). Esta dividlt en deu parts, que duen 
el nom de !Iibres, d'impól"tancia i extensió neterogim¡"a. El Ilibre primer, 
breu, tracia de I :'exercicí de la medicine y la medicina forense, I está. 
en bona part redactat pel pl"opi traductor, per adaptar-lo a I'organització 
i legislació espanyoles. El lIitire segon, que té dues-centes pagines, tracta 
de la mort, i en dedica una clnquantena a la m01"1 de I"epenl. El tercel" 
IlIbre, que és el més extens de 1015, estudia de fel tota la lanato!ogia 
especial i la tl"aumalologia forense. Valora sobl"e tot la part general 
de les lesiones les asfixies mecaniques. Les queSlions de sexolQgia forense 
i I'infanticidi ocupen la mellat del segon voJum. La toxicologia té 196 
pagines, el que significa el 12.9% del lext. No hi ha cap introduccló 
genel"al i comen¡;a directament amb el monoxid de carboni al que dedica 
més del 22% de I'extensió d'aquest caprlol. Segueixen," també I lal"gament , 
els "venenos metálicos", deIs quals n'esmenta només tres: orsEmic., fosfor 
i mercuri. De la I"esta valora més els alcaloides i els caustics. Es doncs 
una toxicologia estrictamenl forense. 

L'obra acaba amb dos capitols breus dedicats a les taques la 
identificació. I segueixen dos capítols, també breus, propis de I'ec." o;ió 
espanyola. Un sobre anlropologia criminal, fel per Antoni Lecha ·"~O 

I 'ultima de psiquiatria fOl"ense, pel pl"opi doctor Coroleu. En 
és una obl"a de molla valua, pero discordanl en el seu plantel :"1" 

~nlre que molls lemes són tl"aClats arrO una gran profunditat (p,¿ ,ort 
de I"epenl o inloxicació pel" monoxid de" cal"boni), altl"es hi son ,'l0!1 ; ," Jits 
(Taques, dactiloscopia, nombroses intoxicacions) i al tres r.i ;;,on o;'" lis, 
per exemple 1010. la psicopatologia forense o la criminologia. 
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EL LL I BRE DE BAL THAZARD 

l'últim d'aquest grup, relativament homogeni, de quatre te)(ts, 
és el de Victor Balthazard, que va v¡ure entre 1872 i 1950 ¡ fou un deis 
personatges més influenls de la medicina francesa deis perlodes d'entreguerres. 
Fou catedratic de la facultat de medicina de París de 1919- a 1941, 
dega I'any 1930. En els seus anys joves, ja el 1897, fou un deis prlmers 
en treballar en el camp del radlodiagnostic a Fran¡;a ¡ en estudiar, Junt 
amb Plerre Curle, els efectes de les radiacions. 1ambé va treballar en 
camps que avui ens poden semblar moH diversos, des de la regeneracl6 
de I'aire en espais tancats (d'utilitat immediata pels submarins) fins 
a la identificacló d'empremptes digital s ¡ el pels, o I'estud! de nombroses 
intoxicacions (13)_ Fou autor d'un te)(t, el "Manual de medicina legal" 
que fou publical e Barcelona per l 'editorial Salvat, en una. primera edició, 
Iratiuit per Lluis Verderau, I'any 1914, i en una segona, traduit per 
Wifc'ed CoroJeu, el 1933. Forma part d'una col.lecci6, e>l.len!>8 I important, 
que va lenir bona repercussió en el seu temps, la que se'n digu'; "Biblioteca 
del doctorat". 

El traductor de la primera edició, el doctor L/uis Verderau i ~ola 
fou un metge de molta empenta que ve morir jove, als trenta-nou anys, 
el 1914, just quan s'edite. el llibre. Era oftalmoleg, potser per tradició 
familiar, perque era nebot de Carreras i Sola, ! estudiós de la medicine 
legal. Fou membre de la Reial Ácademia de Medicina, on va ingressar 
el 1910 amb un disc.urs sobre "La Hig!ene grafológica"_ Havia participa! 
en el >lrimer' Congrés d'Higiene de Ca!alunya i en el Primer de Metges 
de LI.:ngua Catalana, amb un treball sobre "Valva semiolog!ca de I'examen 
de la s¿¡,ng en medicina legal". En aquesl camp feu alguna eportació 
original. El traductor de I'altra edició fou Coroleu, ja esmentat (14). 

56n dos te)(IOS paral.lels el primer de 672 pagines i el segon de 
795. Ana'itzaf'e.m aquesto Esta dil,ddit en deu parts desiguals. f'.er ordre 
s6n: 1. E;.)<'~l"c¡d de la professió¡ 2. Into)(lcacions, 3. Asfixies, 4. Traumatis
mes, 5. ViOIi!(;ió, avortament i infAnticidi, 6. t"enomens cadaverics, 7. 
Taques i pels, 8. Fotografia judicial, 9. Identificaci6 ¡ tOo J:'eritages. 
A la toxicologia Ii dedica el 18.4% del text; a les asfi)(les el 15%. Cal 
remarcnrla importencia relativa que dóna a les malalties d'origen traumatic. 
C.,I dir ti,llTlbé Ql,.le les intoxicacions per gasos les situa dins el capitol 
d'asfixies. Si es compten aquestes I'extensió de les into)(icacions és 
en reatitat de! 24% del texl. 

Cal fer notar' també un allre aspecte de ¡'obra de Balthazard. A 
cumen¡;aments del s'::lgle sis agregats de facultats de medicina francesos 
van decidir fer un Manual de Patologia Interna, que fou Incorporat a 
la literatura medica espanyola pels editors Pubul i Morales de Valéncia: 
El primer volum, p'JblicaJ el 1908, comprenia les Infeccions, a carrec 
del profl'ssor Nicolas de Lió, tes intoxicacions per V. Balthazard, de 
París_ Aquesta parl era petita, nornés setanta pagines en el volum. Era 
una to)(ico!ogin enfocada des del punl de vista de la medicina interna. 
Hi ha un<'l introduccló molt curta es descriuen amb un cert detall no 
arriba a una "dotzena d'intoxicacions: Arsénic, tosfor, mercuri, plom, 
monoxid de cjl.r\)oni, alcohol, opi morfina, tabac, ¡ les into)(ic.scions 
alimentarles_ I en una tercera parl, molt breu, el matei)( Baltb,ll!.ard 
descriu en el capi'tol que intitula "Autointo)(icacions", alguns aS,)ectes 
de la patología erldocrina,ai)(f el mi)(edema, goll, acromegalia í la ins!>. cien 
cia gonadal en els dos sexes. Creiem que celia recordar tambl . '.1'1'51 

aspecle de I 'obra de Balthazard en el camp d'vna parl de la ""'''1. 
legal (15). 
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VISIO DE CONJUNT 

En I"esum hem l1"eclal de "epol"tacI6 de quall"e ¡lIbl"es, tl"es de pl"ofessol"s 
de Peds I un de LI6, tots eHs fets amb une intencló semblant, que van 
marcal" una clel"a influencia de I'escola fl"ancesa de medicina ¡egtll aobl"e 
els especlall.tes, baslcament els metges forenses, de Catalunya. Aquest 
fet estava en una ITnla de continuitat amb la .[tuacló de la cenlúria 
antel"lor I 41mb el contexl global de la medicina catalana que sempre 
ha mirat, histol"icament, a" "Fran~a. Veiem en una taula el r-esum de les 
aportacions. 

1 • Charles VI BERT (Parfs 1904. Lluls Comenge (Espasa ( 11) 
(1848-1918) 1918. Manuel Saforeada. Id. (21) 

2. Alexandre Lacassagne (Li6) 1912. J. Anguera de SoJo (Gili) 
3. Le6n Thoinol (ParJs) 1915. Wifred COl"oleu (5alvat){ll) 

(1858-1915) 1923. Wlfred Coroleu Id. (21 ) 
4. Vlctor Balthazard (Pal"rs) 1914. LLuis Verdel"au (5a[vat)(l l ) 

(1872-1950) 1933. Wlfred Coroleu Id (21 ) 

01 verses editol"¡als 
de textos medics, van 
obres van publicar-se 
Un sol, el de Bathazal"d, 
de text. 

de prestigl, especl.,litzades en parl en la publlc4Ció 
ajudar a introduil"-Ios a Cataluny,a. TI"es de les 
en dos volumns, lots d'una extensió semblant. 
es féu en un sol volum, o sigui la meltal d'exlensi6 

Com a l1"ets, alguns comuns 
cal I"ecol"dar els sagüents: 

alguns dlferencl,als, m" notables 

Van significar un impuls Importanl per a la dlfusió d'uns 
coneixemenls, no sois en el camp deis especialistes --que evidentment, 
no haguessin justiflcat tantes edicions-- sinp deis estudlants metges. 
Hi havla doncs un mercat que absol"bla aquestes edlclons. 

La gran exlensió que dóna, compal"atlvament amb els altr-es 
autors, Vibel"t a la Toxicologia, que compl"en de fet tot el segon volum 
del seu !lIbre. En els altr-es está molt més simplificada. 

El classicisme de I'obra de Tholnot, que deixa fora cap:rtols 
extensos (p.e. pslquiatl"la fOl"ense) i .sltres els tracte de manera breu 
en relació a I'extensió del texI, p.e. la lecnica cl"¡mlna!fstica. 

La importAncia deis aspecles legis!atius en el texl de Lac4ssagne, 
en pa.-t degut 4 I 'adaptador. 

(1) 

(2) 

La majo.- condensació del texl de Bathazard I"especte als altl"es. 

NOTes 
Sob.-e Orfita s'ha eserit mor¡---v, 
la seva epoca". Bal"Celona '(ed. 
"Odl la" Zaragoza (1 nsl. Fernando el 

5UREOA BLANES, 
62) 1969, v.t. 
Catól ico) 1961. 

Josep: 
LOREN, 

"Odila i 
Santiago: 

Sobre Pere Mata lambé hi ha una bibl[ografia 
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