
Gimbemat, 1995, XXIII, 43-52 

L'OBRA CIENTIFICA DEL DOCTOR ALEIX BERTRAN 1 CAPELLA 
(Barcelona, 1908 - Tarragona, 1987) 

Jacint CORBELLA i CORBELLA 
Emili HUGUET j RAMIA 

L'obra científica del doctor Aleix Bertran la trobem practicament tata en el 
camp de la toxicologia. Des del seu lloc de director de l'Institut Nacional de 
Toxicologia a la seva secció de Barcelona, durant més de trenta anys, de iure i de 
facto, fou el cap més visible del que fou la toxicologia a Catalunya en un període 
bastant lIarg. D'altra banda la seva relació amb la catedra de Medicina Legal, de 
la que fou professor adjunt durant molts anys, els últims com a numerari, 
assegurava una relació amb I'aspecte docent de la toxicologia. Bertan fou, doncs, 
un home !ligat a la catedra i al Toxicologic, fent una tasca, en gran part 
complementaria, tot i que en algun moment pogués ésser més o menys tensa. 
Tant la seva activitat docent com la directiva foren continuades i persistents al 
llarg deIs anys. Pero ara hem d'estudiar aquí la seva activitat científica, el que va 
publicar, quins eren els seus treballs, quin fou el grup deIs seus col.laboradors. 1 
finalment baurem de considerar quin és el seu lIoc dins de la petita historia de la 
toxicologia a Catalunya. 

Dades biografiques 

Aleix Bertran i Capella va néixer a Barcelona el novembre de 1908. El seu pare 
era mestre i ell també va fer els estudis de magisterio Després va fer la carrera de 
Ciencies Naturals i la de Medicina, que va acabar a Salamanca I'any 1936. Els 
doctorats en ambdues facultats eIs va obtenir I'any 1946 el de medicina i el 1981 
el de ciendes. Fou funcionari interÍ de I'Institut Nacional de Toxicologia, 
defmitiu des del 1956 i després director de la secció de Barcelona. En aquests 
anys I'institut (el Toxicologic, en termes habituals) estava en un edifici municipal 
del carrer del Bruch núm. 100. 

Va ser professor adjunt de Medicina Legal de la facultat de Medicina durant 
bastants anys, essent catedratic e! doctor Mique! Sales Vazquez, Quan es va 
crear el cos de professors adjunts numeraris l'any 1973 en fou un deIs primers de 
la lIista, per antiguitat, tot i que no va prendre possessió de la pla~a flns a I'any 
1977, essent ja catedratic el doctor Jaciot Corbella. Es va jubilar I'any 1978 i en 
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els últims anys vivia entre els seus domidJis del carrer del Call de Barcelona i de 
la pla~a de Sant loan de Tarragona. Va morir a Tarragona el 24 de gener de 
1987. 

Va ser I'iniciador real de les Jornades Toxicologiques Espanyoles i president de 
les primeres, que es van fer a Barcelona, en els loeals de la Reial Academia de 
Medicina, l'abril de 1971. Fou el segen president de la Societat Catalana de 
Medicina Lega! i Toxicologia de l'Academia de Ciencies Mediques, i membre 
corresponent de la Reia! Academia de Medicina de Barcelona. Va participar 
entre molts altres, en el I Congrés Internacional d'Historia de la Medicina 
Catalana (Barcelona, 1970). 

Obra escrita 

Hem fet una amrnsi deIs trehalls que va publicar. N'hem trabat 58 que van 
apareixer alllarg de gairebé 40 anys, des del 1945 fins el 1982. Si els dividim per 
temes veurem que n'hi ha nou de Medicina Legal estricta i els altres 
corresponen a! camp de la Toxicología, -en gran part, legal-. Ja de bell antuvi 
hem de remarcar dos fets: un és la continuitat en el trebalI. Hi ha una distribució 
bastant homogenia al Uarg deis anys, amb algun període més dens, pero amb una 
continuitat notable: fou, dones, un treballador persistent i metodie. Aquesta fou 
una de les seves qualitats. 

Un altre tret que podem observar de la relaci6 deis seus treballs és que 
abra~aren camps molt extensos de I'especialitat. Aixo cal assenyalar-ho perque 
ens indica alguna cosa: en una epoea en que no bi havia gairebé ningú que es 
dediqués a la toxicología de manera primaria, no podem esperar que el qui ho 
faci en sigui un superespecialista tancat, un investigador d'arees petites. Tant 
pels lIoes que ocupava com per la casuística que ti arribava bavia de ser un 
toxicoleg polivalent. Les circumstancies li van permetre de fer, de crear 
d'impulsar, grups de treball definit i específico Aixü nornés ha pogut venir en una 
etapa posterior. ElI va mantenir, practicament l'únic durant molts anys, la 
continuitat de la toxicología aquí. 

La tematica 

la hem dit que la tematica deis seus treballs fou extensa abastant aspectes molt 
variats. Pero a1guns temes bi són més freqüents que altres, responent en part a 
interes o curiositat personal, en part a la casuística que li arribava o problemes 
que es presentaven. Tot i que hi ha un continuum en la seva tasca podem 
destriar-hi algunes arees tematiques i cronoIOgiques. 

Un primer punt el constitueixen e1s estudis sobre patologia tonca per plantes, 
que és propi tant més de la toxicologia antiga com de la seva formació com a 
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naturalista. Hem trobat cinc treballs en aquest camp: el primer estumant la 
Euphorbia Latyris (hierba topeza; lechetrezna purgant) amb dos casos 
d'intoxicació (1948); dos el Solanum nigrom (morella negra; tomaquera borda) 
(1949 i 1972); un treball de revisió general (1973) i un altre d'intoxicació 
col.lectiva per Ricinus communis (1974). Anant amb abro tres treballs sobre 
patología por bolets (1970, 1979, 1981). L'últim és la seva tesis de doctorat en 
Ciencies. 

Un altre capítol extens en les seves publicacions és el relacionat amb el rise per 
I'aleohol. Hem trobat set trebalIs, entre els anys 1966 i 1978, enfocant 
principalment dos punts: les associacions amb altres substancies, amb el 
consegüent risc de potenciació d'efectes i la seva intervenció en la patología per 
tninsit de vehicles. Són aspectes molt concrets i d'actualitat en el moment en que 
es publicaven, a vegades en relació directa amb la legíslació del moment. Cal 
incloure també aquí, encara que sigui per vei'natge, un estum interessant i extens 
sobre el metanol publicat a 1t3.lia. 

Entre els temes puntuals tractats amb alguna assidui"tat, cal recordar els treballs 
dedicats a la patología per cianhídric, la contaminació, el cannabis i la historia de 
l'especialitat. EIs escrits sobre els,cianurs formen un bloc relativament 
homogeni, de quatre trebalIs entre els anys 1960 i 1963, fets una mica al voltant 
del segon congrés espanyol de Medicina Legal, de Barcelona, en la tardor del 
1961. Aquí col.labora activament amb ell el doctor Francesc Hernández. El bloc 
de la contaminació és una mica posterior, comen~ant el 1966 i té una certa 
relació amb la toxicología laboral o els estudis de legíslació. Els quatre trebaUs 
sobre el Cannabis estan més reunits en el temps (1971-72) i marquen en part la 
seva col.laboraci6 amb el doctor Francesc Casanovas. També formen un cert 
bloc els treballs d'historia i d'ensenyament de la toxicología. 

Encara ens queda un altre capítol, relativament heterogeni, el de les aportacions 
tecniques, la contribució a la metOdica per resoldre problemes d'analítica 
toxicologíca. Alguns els féu com a autor únic (investigació del cianhídric per 
microdifusi6, 1960), altres en col.laboració amb el doctor Hernández (p.e. la 
microdeterminaci6 de sulfhídirc i cianhídirc en material biologic); altres amb 
Casanovas (alcobol, cannabis). 

Dins del capítol de treballs esparsos la casuística és ben gran: 
metahemoglobinitzants, nitrobence (1945); barbitúrics (1946); nicotina (1948); 
insecticides (1963 i 1979); nitrit sOdic (1980); sulfur de carboni (1952 i 1959); 
buta (1963). Els estudis sobre metalls foren relativament infreqüents. Recordem, 
pero, els del bari (1949) i tal.li (1972). 1 queden encara alguns pocs treballs més. 
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Els treballs majors 

Dins de tota aquesta obra escrita hi ha varietat de formes, continguts i extensió. 
Alguns trebaIls són més rellevants que al tres, sigui per la seva intendó, 
oportunitat, extensió, o pel 1I0c on foren publicats. Fem ara una anilisi des 
d'aquests punts de vista. 

El doctor Aleix Bertran fou doctor en Medicina (Universitat de Madrid, 1946) i 
en Ciencies (Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, 1981). Trenta-cinc 
anys, de treball continuat, van passar entre les dues tesis. La primera fou feta a 
la catedra del doctor Saforcada, aleshores titular de medicina legal de Barcelona, 
ja en el seu 61tim període docent. Té per títol: "Contribución a! estudio de la 
intoxicación barbit6rica~. La publicació que hem vist és relativament extensa (78 
pagines) i vist l'esti! de les tesis d'aleshores (fetes a facultats dites de províncies i 
presentades a Madrid) podem dir que era prou bona. Aporta una modificació 
personal de les reaccions de Parri i de TilIy. Hi ha també catorze observacions 
cIíniques d'intoxicats ingressats a I'Hospital Clínic de Barcelona; patologia 
experimenta! en conills j, en un cas de mort,l'estudi de la distribució del veronal 
en el teixit del cervell, amb resultats relativament homogenis. 

La seva segona tesi, presentada com hem dit per optar al grau de doctor en 
Ciencies, tractava del tema "Aportaciones experimentales acerca de los hongos 
del género AmanitaH

• Li va dirigir el doctor Oriol de Bolós, i la va fer gairebé 
tota al Toxicologic. Es un trebal! ampli, fet amb rigor alllarg de bastants anys, 
sense pressa, pero amb una considerable dedicació. Té una part inicial amb una 
bona revisió bibliogratica de l'estat de la qüestió, i una part experimental 
relativament rica. Cal esrnentar que hi ha aportacions originals que tenen prou 
intereso Abó la fluorescencia groga, a la llum ultravioleta, deis precipitats que es 
formen en els extractes metabolics de les amanites; o la mateixa fluorescencia 
verdosa i blavosa d'aquests extractes. Remarca també la fluorescencia groga de 
les espores de l'Amonita phalioides i encara trobem altres aportacions en el 
mateix camps de la fluorescencia. En resum es tracta d'un treball seriós amb 
aportacions originals. 

Entre els treballs que podem dir "majorsH cal esmentar també la monografia 
sobre el tal.!i: "Intoxicaction au thallium~, feta en col.laboració amb els doctors 
F. Hernández i J. Corbella, publicat a la Collection de Medecine Légale, que 
dirigeix el professor Roche, per I'editorial Masson de Paris, I'anys 1972. Recollia 
de fet una ponencia al Congrés de Centres Antitbxics de Madrid del 1968. Es la 
primera i flOS ara l'6nica monografia d'autors espanyols de tema toxicolbgic 
publicada a l'estranger, al menys que sapiguem. Es un treball extens, de 119 
pagines, on es revisa la patologia per tal.ti tot i remarcant~ne les aportacions 
espanyoles. 
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Entre els treballs "menors", que són en realitat articles de revista, cal esmentar el 
primer que publica, relatiu a la patologia per nitrobence, a Medicina Clínica, 
rany 1945, en col.laboraci6 amb les doctors Farreras Valentí, Sales Vázquez: un 
treball sobre cinc intoxicacions mortals per sals de bari, que té interes com a 
capdavanter aquí. Ja bem comentat les aportacions, d'ell i de F. Hernández, a la 
investigació del cianhídrico Cal destacar també aportacions de carre tecnic 
principalment amb col.laboració amb Francesc Casanovas. 

Els trebaIls de medicina forense 

N'bem trobat nou alllarg d'aquests anys, de tematica podríem dir·ne no 
toxicologica. Potser el bloc més interessant és el que fa referencia a normes 
d'exercici de la professió i de responsabilitat, en el cas de la cirurgia i 
l'obstetrícia, que formen part de capítols de llibres. També els relatius a lesions 
de trafic per xoc posterior, la importancia del cariotip per a identificaciój alguns 
de criminalística típica (documents, distancia de trets). 1 algun altre, així un 
estudi extens sobre psicopatologia sexual (1947), única incursió seva en aquest 
tema. 

Publicacions afora 

Bertran va tenir una bona relaci6 amb nombrosos toxicolegs de paisos velns, 
guanyada alllarg deis seus nombrosos viatges a congressos de l'especialitat. Abó 
publica alguns treballs en mews d'altres palsos. En total són deu les publicacions 
que es poden incIoure en aquest capítol, totes elles fetes a Fran~a i a Italia. El 
més important és el llibre ja esmentat sobre el tal.li. Coro a fruit de la seva 
assistencia als congressos europeus de centres antitbxics tenim un trebaIl sobre 
sinergia a1cohol·medicaments i un altre sobre identificació del cannabis. Publica 
també a " Zacchia" i a la "Revista de Tossicologia". 

Els col.Iaboradors 

Aquest aspecte cal examinar·lo amb una certa atendó. Deis 58 treballs és únic 
signant en 24, i en fa 34 en col.laboració. Aquesta tendencia a la col.laboració és 
progressiva alllarg deIs anys. Deis treballs deis deu primers anys només el 30% 
són en col.1aboració. En eIs 25 últims treballs la propord6 és exactament al 
revés. Deixant apart la col.Iaboració puntual per un sol treball, hi trobem cinc 
signants podríem dir-ne babituals. Són el doctor Miquel Sales, catedratic de 
Medicina Legal, que signa quatre treballs junt amb el Dr. Bertran, tres del 
període previ a les oposidons del 1950, quan encara presidia la catedra el Dr. 
Saforcada, i un del període del Congrés de 1961, sobre intoxicació cianhídrica. 
Després la producció de cadascun va anar per vies diferents. 
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El segon col.laborador, i de fet el més constant, és el doctor Francesc Hernández 
Gutiérrez, company seu en el Toxicologic, amb qui formava el tandem més típic 
de la seva producció. Signen junts tretze treballs, d'elIs deu en el període 1956-
1967. Segueixen, amb un considerable paral.lelisme en el temps, el Dr. Jaciot 
Corbella, coautor d'l1 treballs, i el Dr. Francesc Casanovas, que en signa 6. Les 
seves col.laboracions comences els anys 1969 i 1971 respectivament i duren fios 
al final de la !lista de treballs. El 1978 s'incorpora al grup de col.laboradors el 
Dr. Emili Huguet que té signats tres treballs amb el Dr. Bertran. 

Significat de la seva obra 

Ja hem dit que és, en un moment determinat, I'únic representant de la 
toxicologia com a activitat primaria. El Dr, Sales és catedratic de Medicina Legal 
i toxicoleg secundariament, com a part de la seva assignatura. El Dr. Bertran, 
professor adjunt de la catedra, és primariament director del Toxicologic. 1 és eH 
qui manté més la propia Toxicologia a la Universitat. HaurÍem de dir, que fou eH 
qui va influir de manera més concreta en I'orientació posterior de la catedra, que 
de fet s'ha convertit en una catedra de Toxicologia, més amb una orientaci6 
preventiva, cap a l'interes de la Toxicologia Industrial que no pas estrictamenl 
medico legal, i en la potenciació del propi servei hospitalario Resumint, la seva 
activitat caldra recordar-la i valorar-la així: manté la continuitat de l'estudi de la 
toxicologia; dirigeix l'únic centre especific de I'especialitat a Catalunya; manté 
contactes internacionals per mitja deIs seus viatges a congressos; treballa de 
manera continuada i metOdica; forma un cert grup cohesionat sobretot al voltant 
del Toxicologic. Alli hem estat tots els seus col.laboradors; inf]ueix en el canvi 
d'orientació que té després la catedra. 
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