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Josep Ramón Bertomeu és el director de 
l’Institut Universitari López Piñero que les alum-
nes del Projecte Interdisciplinar de 3r ESO “Ele-
mental, querido Watson. Literatura policíaca i Ci-
ència” hem visitat el passat mes de maig. Autor 
de nombrosos llibres i articles ens ha servit de 
guia per a la visita al centre i ens ha introduït en 
els inicis de les relacions entre ciència i justícia 
amb el cas Lafarge. 

En l’institut de la Universitat de Valencia 
López Piñero, vam visitar dues exposicions de 
què parla el professor en l’entrevista. L’exposició 
permanent tracta de com han evolucionant els 
instruments d’investigació i de medicina al llarg 
del temps i s’ha format amb fons de la pròpia 
Universitat de València. L’exposició temporal Tò-
xics (in)visibles, tracta sobre els tòxics que tenim 
al voltant nostre i que poden ser perjudicials per 
a la nostra salut. Se centra fonamentalment en la 
contaminació per mercuri, DDT, fums industrials 
i l’amiant.

El cas Lafarge, ocorregut l’any 1840 a Fran-
ça, va ser un dels primers casos on es va utilitzar 
la ciència com a prova. Es va acusar Marie La-
farge d’haver enverinat el seu home amb arsè-
nic. A partir d’aquesta acusació, es van fer una 
autòpsia i quatre proves de laboratori. En l’au-
tòpsia, es van detectar ferides que podrien ser 
produïdes per l’arsènic al llarg del tub digestiu. 
Marie va ser acusada. La primera anàlisi química 
no va donar resultats vàlids perquè un tub es 
va trencar. La defensa va demanar una segona 
prova, que va donar negatiu en arsènic. Alesho-
res el jutge va ordenar l’exhumació del cadàver 
i va reclamar una altra anàlisi els resultats de la 
qual, encara que negatius, van alçar sospites. La 
fiscalia va demanar una quarta anàlisi realitzada 
per Mateu Orfila, un dels químics més impor-
tants de l’època, degà de la Facultat de Medici-
na de París. Els resultats van ser positius i Marie 
va ser declarada culpable. Tot i això, els dubtes 
plantejats per la defensa van aconseguir que 
fóra condenada a cadena perpètua i no a mort.

Josep Ramon Bertomeu

P: Quan es parla de morts violentes per 
enverinament sembla que existeix el tòpic que 
la majoria dels assassinats per enverinament 
han sigut realitzats per dones. És cert? En què 
es basa aquest tòpic?

R: La resposta a la qüestió és molt impor-
tant. La resposta és no: les dones no són les 
que més han enverinat. L’estadística és compli-
cada en el cas dels verins, perquè hi ha molts 
enverinaments que no estan resolts i no aparei-
xen en l’estadística. Les estadístiques que tenim 
demostren que són els homes majoritàriament 
els que utilitzen el verí amb finalitat criminal. Però 
per què hi ha aquesta idea? D’una banda, és 
cert que el verí criminal es sol fer servir en un 
context domèstic i el paper de la dona, en de-
terminats moments de la història, ha estat lligat 
a l’àmbit domèstic. El fet que la dona practique 
moltes activitats relacionades amb la cuina, cert 
coneixement de les plantes, dels aliments, dels 
procediments culinaris..., això dóna tot una sè-
rie de situacions favorables. Però bàsicament és 
un arquetip, un estereotip creat per la literatura, 
creat per la mitologia, per relats al voltant de la 
dona molt sovint amb la intenció de marginar les 
dones, amb intenció discriminatòria; de vegades 
també com una resposta al poder de les dones 
en determinats moments. Moltes de les dones 
acusades de ser enverinadores eren dones pro-
peres al poder.

És una manera d’atacar, de crear un compo-
nent negatiu, una imatge negativa de les dones. 
És com dir: tenen un poder, però no és un poder 
legítim, és verinós. I quan acusaves una perso-
na de ser un/a enverinador/a té un problema: 
era molt difícil la defensa. Molts grups al llarg de 
la història han estat acusats d’enverinar perquè 
n’és molt difícil la defensa. 

Les estadístiques també ens resolen una altra 
qüestió: dins dels casos criminals, els homicidis 
per verins són molt, molt reduïts. La major part 
dels homicidis han estat fets de manera violenta i 
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majoritàriament estan fets per homes, de mane-
ra violenta. Potser només l’1, 2 o 3% són enveri-
naments, però causen una gran alarma popular, 
particularment si són dones les acusades. És a 
dir, que el crim per enverinament és un crim que 
està sobredimensionat en l’imaginari popular. 

P: Hi ha “verins de dones i verins d’homes”?
R: No, els verins que han utilitzat els homes 

i les dones han estat semblants. Han anat can-
viant també al llarg del temps. Com a esquema 
general podríem dir que a l’Antiguitat eren més 
plantes i més productes d’origen vegetal i des-
prés, més d’origen mineral i, últimament, pro-
ductes més sintètics.

P: Un dels casos més famosos d’enverinament 
que va succeir a França a principis del XIX  va ser 
l’anomenat cas Lafarge. Per què és important 
aquest cas en el desenvolupament de la 
medicina forense, i en concret, en la història de 
la toxicologia?

R: El cas Lafarge, que va passar el 1840, té 
una gran quantitat d’ingredients que el fan molt 
important: primer, és una dona, una dona molt 
culta que es troba en una situació molt comple-
xa, complicada després de casar-se. La sego-
na és que es produeix en un moment d’un gran 
canvi en les tècniques pericials, les tècniques 
d’anàlisi i detecció dels verins. És un moment 
d’una gran transformació, com quan es van de-
senvolupar les tècniques d’anàlisi de l’ADN per 
a resoldre el crim. En aquella època va passar 
un canvi semblant. I el tercer punt és que hi va 
haver una persona molt coneguda, que es con-
sidera el creador de la toxicologia moderna, que 
va participar en el cas i això li va donar molt de 
ressò: Mateu Orfila, que, per cert, va ser estudi-
ant de la Universitat de València. 

P: Quins van ser els mètodes de detecció 
de l’arsènic utilitzats en el cas de M. Lafarge?

R: En el cas de Marie Lafage, utilitzaven un 
procediment que s’anomenava assaig de Marsh. 
Es un procediment ultrasensible, és a dir, que 
detecta molt poca quantitat de verí. El procedi-
ment era el següent: l’objecte que es vol analitzar 
es fica en un recipient tancat, s’hi afegeix àcid 
sulfúric i zinc, i a partir d’ací es produeix un gas 

que fa una mena d’espill d’arsènic. I això permet 
detectar quantitats molt, molt baixes d’arsènic. 
Per això, clar, quan es va introduir hom pensava 
que això anava a ser una gran revolució, però 
després es trobaren amb el que s’anomena els 
perills de la sensibilitat. Sembla que un procedi-
ment molt sensible per a detectar els verins és 
molt bo, i en general en química analítica nos-
altres diem que és molt bo, però en toxicologia 
criminal no, per què?, perquè un procediment 
molt sensible troba arsènic per tot arreu. 

P:  Quines podien ser les possibles fonts 
d’error en l’assaig de Marsh? 

R: Com més sensible és un procediment, 
més possibilitats hi ha d’errades perquè es de-
tecta arsènic que no és un arsènic criminal, sinó 
que prové d’altres fonts. Les fonts de contami-
nació poden ser diverses, però les dues fonts 
de contaminació més importants són els ter-
renys arsenicals dels cementeris (que poden 
donar molts falsos positius) i l’arsènic normal, el 
que tenim tots nosaltres en quantitats variables. 
L’arsènic normal, precisament, va ser desco-
bert coincident amb el cas Lafarge. Sabeu que 
tots nosaltres tenim una quantitat d’arsènic dins 
del nostre cos. Sabeu què és un oligoelement? 
És un element que està dins del nostre cos en 
quantitats molt baixes, com per exemple, el 
manganés o el coure. El nostre cos bàsicament 
és carboni, nitrogen, oxigen, sofre, hidrogen…, 
i després hi ha una sèrie d’elements en quanti-
tats molt baixes. El primer oligoelement que es 
va trobar en quantitats molt baixes va ser l’ar-
sènic. Es va trobar justament quan passava el 
cas Lafarge. Clar, això té unes conseqüències: 
alhora que es troba arsènic al cos de l’home de 
Marie Lafarge (arsènic en quantitats molts bai-
xes), es descobreix que totes les persones tenim 
una quantitat molt, molt baixa d’arsènic al nostre 
cos. Fins aleshores pensaven: si detectem arsè-
nic en el cos d’una persona, és perquè ha estat 
enverinada. Ara bé, si tots nosaltres tenim arsè-
nic, és més complicat, no? Un mètode ultrasen-
sible de detecció d’arsènic en una quantitat molt 
baixa no és bo perquè tots nosaltres, si ens en 
fan l’anàlisi, donarem positiu, semblaria que hem 
estat enverinats.
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P: Ara com ara, seria admissible com a prova 
en un judici els resultats obtinguts per Orfila de 
la manera en què els va obtindre? Costa molt 
aplicar les novetats científiques en els judicis?

R: No, Orfila com qualsevol toxicòleg de la 
actualitat -i ell era un dels grans toxicòlegs de 
l´època-, va utilitzar els mitjans més avançats, 
que era l’assaig de Marsh. Va adaptar l’assaig 
de Marsh, que estava preparat per a treballar 
amb materials inorgànics. Una vegada això es 
transporta a un judici, a un tribunal, clar, les con-
dicions són unes altres. En aquest sentit, Orfi-
la va utilitzar la millor ciència de la seua època. 
Aquesta és una de les grans paradoxes. Al meu 
blog Ciencia y la ley en acción podeu trobar-ne 
més exemples. És una de les paradoxes de la 
ciència en els tribunals i de la qual s’ha parlat 
molt: la ciència és sempre perfectible. Una de 
les característiques de la ciència és que sabem 
que els coneixements que tenim ara dins de deu 
anys seran molt refutats, perfeccionats o can-
viats. La ciència és absolutament canviable, i 
això és un dels objectius de la ciència. La cièn-
cia sempre està canviant, però les resolucions 
judicials, particularment, quan tenen a vore amb 
casos d’homicidi, i en una època en què hi ha 
la pena de mort, són irreversibles. Si Marie La-
farge és culpable utilitzant una ciència de 1840 
(que el 1842 ja no serveix perquè solament dos 
anys després els mètodes que utilitzava Orfila 
ja estaven criticats), ja no es pot tornar enrere. 
De fet, Marie Lafarge, pels dubtes que es van 
generar al judici, es va salvar de la guillotina, al-
trament, l’hagueren matada. La van empresonar 
de per vida. Encara hi ha una associació que la 
defensa, que està demanant la revisió del cas. 
Ara volen provar que hi va haver errades en el 
procediment judicial.

P: Això crea un dilema de tipus ètic.

R: Exacte. Coneixeu l’Innoncent Project? És 
un grup de científics i advocats americans que 
quan aparegueren les proves d’ADN, varen fer 
proves d’ADN a persones que estaven al corre-
dor de la mort, persones que havien estat con-
demnades a mort o a cadena perpètua, de ve-
gades, per proves científiques, anàlisi de sang, 
empremptes dactilars… Crec que ara són 72 
persones les alliberades per l’Innocent Project. 
Esta és una de les raons que utilitzen els grups 
antipena de mort. L’errada potser judicial, però 
l’errada científica és pràcticament inevitable. Si 
els casos que estan fent ara amb les tècniques 
d’ara, els estudiàrem d’ací cent anys és molt 
probable que les tècniques tinguen moltes er-
rades. Com ens passa ara quan ens acostem al 
cas de Marie Lafarge. El que té d’especial el cas 
de Marie Lafarge és que la detecció de l’errada 
del test, que va ser l’arsènic normal, va ser dos 
anys després.

P: Si Orfila va utilitzar també el mètode de 
Marsh, com va explicar els resultats negatius de 
les proves anteriors? 

R: Esta qüestió va aparèixer al judici i els ad-
vocats de la defensa se la van plantejar. La res-
posta que va donar és una resposta que està en 
la línia del que sabem ara de com s’utilitzen els 
instruments científics, com es repliquen experi-
ments… Ell va dir que les persones que havien 
fet servir els mètodes antics i l’aparell de Marsh 
no tenien suficient experiència en el laboratori. 
No havien pogut replicar el procediment correc-
te. I aquest és un dels problemes de filosofia de 
la ciència més importants: la replicació d’experi-
ments. S’ha intentat replicar molts experiments 
al llarg de la història, experiments clàssics: els 
experiments de la respiració de Lavoisier, la pila 
elèctrica de Volta..., sempre s’ha trobat que hi 
ha molta dificultat per a replicar-los. Hi ha una 
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sèrie de tècniques que no estan en els llibres. 
S’aprenen amb la pràctica al laboratori. El que 
Orfila indicava és que els autors no tenien expe-
riència de laboratori. Havien aprés el mètode de 
Marsh com una recepta de cuina, diguem-ne, 
l’havien llegit però no sabien reproduir-lo.

P: Es pot parlar de misogínia per part de les 
institucions judicials en el cas Lafarge?

R: Sí, sí, sens dubte. I això ho deien les per-
sones que la defensaven; els escriptors, els dia-
ris de l’època també ho indiquen. Marie Lafarge, 
una dona culta que s’havia format en les millors 
institucions de formació de dones de París, no 
era acceptada al centre de França on ella va viu-
re amb el seu marit. És una part de la mala imat-
ge que ella tenia, una de les dificultats que ella 
tenia era l’estereotip de dona enverinadora per-
què té una forma de vida diferent. No sé si heu 
llegit Madame Bovary de Flaubert, si el llegiu, 
recordareu moltes de les coses del cas Lafarge 
perquè Flaubert conegué molt bé el cas Lafarge 
i un poc s’hi va inspirar: Madame Bovary també 
és una dona que no està a gust en l’ambient 
social en què viu, no li agrada eixe món. 

P: Quina és la seua opinió personal respecte 
a la possible innocència o culpabilitat de Marie 
Lafarge?

R: Esta és una pregunta que sempre em fan. 
I no m’agrada pronunciar-me. No m’agrada do-
nar una resposta. És que no la tinc. Crec que la 
pregunta és una pregunta que no es pot con-
testar. Per què? Perquè la qüestió d’innocència i 
culpabilitat està determinada per les condicions 
legals i les condicions científiques d’una època. 
I en les condicions  legals i científiques d’aques-
ta època realment hi va haver una controvèrsia 
molt forta respecte a si va ser enverinadora o 
no. Hi havia un grup molt important de científics, 
advocats i públic en general que deia que sí, que 
era culpable, i un altre grup que deia que no. 

Si la transportem a l’actualitat, evidentment la 
resposta és no, que no era culpable. Però, per 
moltes raons, pel procediment que es va seguir, 
les condicions del judici (que no va ser imparcial 
evidentment), els mètodes que es feien servir, les 
condicions per a demostrar una prova...  El nivell 
de seguretat que ara necessitem per a mostrar 
una prova en matèria criminal no es donava en 
l’època per les raons que hem comentat. En 
l’època es va crear una gran controvèrsia: hi 
havia grups a favor i en contra, molts d’ells no 
coneixien molt de detall del cas. Moltes vegades 
eren per qüestions misògines, qüestions políti-
ques. Per exemple, les persones que defensa-
ven la seua innocència eren més bé republica-
nes, eren persones que estaven en contra de la 
monarquia, per què? perquè el que defensava 
que era culpable era Orfila, que era un represen-
tant de la monarquia. Una manera de criticar al 
rei era atacar. 

P. Si haguera sigut un home, l’hagueren 
tractat igual?

R: No, segur. Però un home, un any abans 
que ella, tingué un judici semblant i el varen con-
demnar a mort amb les mateixes tècniques, la 

mateixa incertesa i tal, és a dir, que hi trobem 
també aquesta situació.

Per què? Una de les raons per les quals el 
cas Marie Lafarge és conegut és perquè era rica, 
perquè venia d’una família que tenia la capacitat 
de pagar tres advocats, com ella en va tindre, 
els tres millors advocats de França, eh? Perso-
natges molt famosos. Clar, podia pagar a altres 
científics que podien fer contraperitatges. Però 
la major part de les persones que eren porta-
des als tribunals de justícia com a enverinadors 
o enverinadores, la major part eren pobres. No 
tenien capacitat de defensa ni podien tindre un 
bon advocat, ni podien convocar la premsa. 

Això ens porta a un altre tema de debat en 
l’època que es va plantejar. És el tema de com 
podem garantir la igualtat davant de la justícia 
quan la ciència és part de la justícia? Quan par-
ticipen persones, experts dins d’un tribunal de 
justícia per una de les parts, per l’acusació o la 
defensa, com podem garantir que n’hi ha igual-
tat d’oportunitats per a defensar-se o acusar?

P: Actualment, hi ha persones que defenen  
Marie Lafarge, però què volen aconseguir?

R: Volen restituir el seu honor. Ella quan, ja 
al final de la seua vida, va escriure una sèrie de 
cartes, volia restituir el seu honor; va escriure a 
Orfila i a altres experts. Ella havia estudiat toxi-
cologia, va dir que hi havia hagut una errada i 
va dir que volia que feren un escrit indicant que 
no havia estat una enverinadora i això és el que 
volen ells: volen mostrar que el cas Lafarge va 
ser un cas on es va cometre una errada judicial 
i cal restituir l’honor a la persona que va ser fal-
sament acusada i també utilitzar el cas Lafarge 
com un exemple dels perills de deixar-se portar 
per la ciència en els tribunals, de no tenir un poc 
de prudència quan s’utilitzen nous mètodes ci-
entífics als tribunals. 

Si aneu als llibres de la toxicologia. Si teniu 
algun amic de Medicina. El primer cas on es va 
utilitzar la ciència en la investigació criminal i és 
veritat. Es considera com un mite fundacional de 
la toxicologia moderna, però la gent que vol revi-
sar el cas vol transformar-lo en un exemple dels 
perills que té utilitzar la ciència sense prudència 
dins de l’àmbit dels tribunals. En lloc de ser una 
fita en el desenvolupament de la toxicologia, que 
siga una fita en els perills que tenen les errades 
científiques i judicials en els tribunals. Fa tres 
anys, l´última vegada que hi vaig estar, vingué el 
representant de la Societat a presentar una de 
les últimes pel·lícules que han fet, i encara no 
tenen resposta i no pensaven que fóra positiva. 
Hi ha advocats, hi ha metges… gent molt impor-
tant. Vorem…

P. Hem parlat d’enverinaments criminals, 
però hi ha d’altres verins que són més perillosos. 
En la nostra vida quotidiana estem envoltats de 
tòxics?

R: Efectivament, i això també es veu en el se-
gle XIX i en l’actualitat, hi ha molt de ressò públic 
per a un grup molt reduït de casos, que tenen 
molt poca importància, que és un percentatge 
molt baix dels homicidis, trobem molta presen-
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cia en la premsa, molt de ressò, molt de debat. 
Però, per a la major part de l’enverinament que 
es produeix a la societat en aquesta època, en 
els anys 40. És en el moment de la Revolució 
Industrial, és el moment del creixement de les 
fàbriques de plom, d’arsènic, on els treballadors 
estan sent enverinats, on xiquets estan sent 
portats a les mines perquè poden entrar dins de 
les mines d’arsènic, mines de ferro. Els xiquets 
estan enverinant-se allí de veritat i estant morint 
en quantitats molt grans. Això no apareix en la 
premsa, així no s’hi val judicis. Són persones po-
bres, són persones que no tenen capacitat de 
defensa. No tenen cap altra possibilitat.

Eixa pregunta és molt important. El que la 
societat considera que és un verí, quins verins 
cal portar a judici, és una qüestió que depèn 
molt dels imaginaris socials, dels poderosos, de 
la distribució de poder dins de la societat, no? 
Per a la burgesia del segle XIX, casos com el 
de Marie Lafarge eren terribles, perquè volia dir 
que una persona de la mateixa classe social els 
podia enverinar, a la llar, a casa, no? Però que 
milers de treballadors estigueren sent enverinats 
per plom, tenia igual. Els deixava indiferents. No 
n’hi ha judicis, d’això, ni tenien ressò mediàtic, 
però la fiscalia, el procurador del Rei, que era el 
fiscal de l’època, podria haver portat a juí estes 
empreses... 

És que als anys 40 apareix un dels informes 
importants d’enverinament per plom. És clàssic i 

després de publicar l’informe podria haver portat 
els empresaris de les fàbriques a judici. Per què 
no ho va fer?

P: Però això també passa ara. Quant ha costat 
portar a judici les tabaqueres, per exemple, o 
el cas de l’amiant? Tot això també passa ara 
o la fibrosi quística de les treballadores de la 
indústria tèxtil: ha costat moltíssim que anaren 
als tribunals i que els tribunals els donaren la 
raó als treballadors.

R: I moltes vegades han perdut els casos, eh? 
La Union Naval de Levante, ací tenim un grup de 
l’amiant. No sé, per exemple, el cas de la tali-
domida, un cas d’enverinament massiu per una 
farmacèutica. Finalment, el judici ha acabat en 
res, ni una compensació mínima els han donat.

Perquè el problema dels tòxics és que se sap 
quan es trauen de dins de la terra, se sap quan 
s’utilitzen, però no saps mai quan els podràs tor-
nar davall la terra. I un producte tòxic com l’ami-
ant. Feren una conferencia fa dos mesos d’un 
estudi que havien fet a Anglaterra, la major part 
de les morts de l’amiant encara no han passat. 
El problema de l’amiant no és del passat ni del 
present, és del futur. Està començant ara. I això 
passa amb la major part dels tòxics.Una vega-
da has tret el mercuri de dins de la terra i l’has 
distribuït per tot el planeta... Què fas? Trobaràs 
mercuri en la tonyina. A l’Àrtic hi ha mercuri i allí 
no s’ha utilitzat mercuri mai.

Josep Ramon Bertomeu
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Joan Ramon Bertomeu, en companyia de les professores Esther Galbis i Catalina Luque i les entrevistadores.


