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INTRODUCCIÓ 

Des de ben petita, sé que vull estudiar medicina per poder arribar a ser 

cirurgiana. Tanmateix, a l’hora d’haver de triar el tema d’aquest treball he de 

reconèixer que no ho tenia gens clar però sí que sabia que volia que estigués 

relacionat amb la meva vocació. A la meva edat i amb els meus coneixements, 

decidir-me per fer quelcom relacionat amb la cirurgia em va semblar massa 

ambiciós i irresponsable ja que no voldria matar ningú. Aleshores, ens van 

parlar del programa Argó i jo vaig decidir, perquè no, sol·licitar una plaça per fer 

el treball dins d’un àmbit que em semblava interessant i estava relacionat amb 

que vull fer en un futur, la patologia forense. A partir d’aquí, vaig pensar una 

pregunta a la qual volgués trobar resposta i el tema va sorgir sense pensar-ho. 

En aquesta primera part considero essencial aclarir una cosa que segurament 

se li passarà per el cap a més d’algú quan llegeixi aquest treball: no em 

considero en absolut una persona sàdica; de fet, sóc una persona totalment 

inofensiva que només té molta curiositat. 

Un cop llegit el títol, podríeu pensar que aquest treball és una guia per 

assassins escrita per una alumna de Batxillerat. En realitat, és totalment el 

contrari ja que el que vull demostrar és que no existeix cap crim que sigui 

impossible de descobrir. Ho sento molt si la meva hipòtesis ha decebut algun 

futur assassí; si és així, m’agradaria dir-li que, en realitat, l’he salvat de cometre 

el pitjor error de la seva vida. Per altra banda, també he de contemplar que, 

durant la meva recerca, acabi descobrint el crim perfecte. Si es donés el cas, 

potser hauria parlar de les implicacions ètiques i morals que té cometre 

qualsevol assassinat però crec que no fa falta i a més, tampoc em vull allargar 

massa. Per tant, simplement m’agradaria comentar que considero que no som 

ningú en aquest món per decidir si algú es mereix viure o no. 

“Contra la razón augusta, nada. Sobre el deber de dar empleo 

a las fuerzas que puso en la mente la naturaleza, nada. Ni rey 

sobre el derecho político, ni rey sobre la conciencia. Por 

encima del hombre, sólo el cielo.” (José Martí Pérez, 2013) 

http://s.ltmmty.com/click?v=RVM6OTE2MzY6MjcyNDplbCBkZXJlY2hvOjA2NmVkYWIyZGY4ZDFmOGNlZDFkNzNjMTIwM2NkMWJhOnotMjQ2Ny04MTc1NDgzMDp3d3cubGl0ZXJhdG8uZXM6MjY4NDkxOjA6Y2MxZGUzNDE1NmRiNDgwYTkxMzU0ZDlkZDRhMzczZTg6MTpkYXRhX3NzLDcyOHgxMzY2O2RhdGFfcmMsMTtkYXRhX2ZiLG5vO2RhdGFfaXRuX3Rlc3QsMjAxNTA5MThfYzs6MTc0NTYwNDE&subid=g-81754830-3f17319a87d14cd08cb2e899050ff8f8-&data_ss=728x1366&data_rc=1&data_fb=no&data_itn_test=20150918_c&data_tagname=A&data_ct=link_only&data_clickel=link
http://www.literato.es/p/NjQyNg/#5440333
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En darrer lloc, m’atreviria a dir que tothom s’ha parat a pensar alguna vegada si 

existeix un crim perfecte, un crim que fos impossible de descobrir. De fet, des 

de què vaig decidir el tema del meu treball, força gent se m’ha acostat per 

explicar-me tot classe d’idees que no us arribaríeu a imaginar. Com a una 

persona que té a la ciència per filosofia, el meu objectiu amb aquest treball és 

donar resposta a aquesta curiositat des d’un punt de vista objectiu, basant-me 

en la investigació i, dintre del que cap, en l’experimentació. 

Així doncs, la meva hipòtesis nega l’existència d’un crim perfecte. Considero 

que actualment, la patologia forense i criminalista és una ciència avançada i 

eficaç, capaç de descobrir i interpretar detalls minúsculs en un cadàver que 

poden ser vitals a l’hora de desemmascarar al seu assassí. Consegüentment, 

penso que si se sap que s’ha comés un crim, sempre hi ha una possibilitat, 

encara que sigui mínima, de resoldre el cas. Per això, vull investigar i 

aprofundir en crims que simulin una mort natural. Si no hi ha investigació, 

davant de l’absència de la ciència, la ignorància sempre guanya. 
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EL CRIM PERFECTE 

Definir el crim perfecte és, de fet, una cosa molt complicada. La ciència de la 

patologia forense i criminalista és molt complexa ja que fins i tot amb proves 

minúscules s’han arribat a resoldre assassinats. 

Destruir el cadàver 

Molts cops es pensa que destruir el cadàver és el fonament del crim perfecte. 

El resultat de la meva recerca és que desfer-se completament d’un cos és 

impossible o almenys, molt difícil.  

El foc 

El dia 8 d’octubre de 2011, a Córdoba, un pare va assassinar als seus dos fills 

de dos i sis anys. Aquest homicidi es coneix com el cas “Bretón”. El judici va 

ser molt polèmic ja que en 

un primer informe judicial, la 

forense va dictaminar que 

uns ossos que s’havien 

trobat a la xemeneia (imatge 

1) eren d’origen animal. Més 

tard, es va demanar un 

segon informe que va revelar 

l’existència de restes humanes. Finalment, les mostres van ser enviades a 

Madrid on es va confirmar que aquells ossos corresponien a dos nens amb les 

característiques de les víctimes.  

Ruth Bretón Ortiz y José Bretón Ortiz van morir a mans del seu pare, José 

Bretón Gómez, que després va calcinar-los. Aquest cas ens demostra que els 

morts, encara que els cremem, continuen podent parlar. 

Imatge 1. Ossos dels nens 



Alba Clotet Gómez   

 

6 
 

Per entendre el procés de cremació, hem de tenir en compte que els ossos 

estan formats per dos elements essencials: un és inorgànic i està compost per 

sals minerals com el carbonat de calci i l’altre que és orgànic està format per 

substàncies químiques orgàniques més complexes.  

El col·lagen, que forma part dels components orgànics, dóna elasticitat i 

fortalesa a l’os y com que li permet doblegar-se fins a un cert punt, prevén les 

seves fractures. Si es submergeixen els ossos frescos en una solució diluïda 

d’àcid, com per exemple l’àcid clorhídric, s’elimina el calci i altres substàncies 

inorgàniques  i el que quedarà és un os tan elàstic amb el que es pot fins i tot, 

fer un nus amb un peroné tal com 

podem veure a la imatge 2. 

Després de cremar els ossos durant 

vàries hores, només s’elimina la 

seva part orgànica. Les seves 

estructures segueixen sent visibles, i 

com a màxim hauran encongit de un 

20 a un 25%.  

La incineració, per exemple, és una 

alternativa més eficaç per destruir el 

cadàver. Aquest procés però, a part de ser lent i complicat, requereix una 

maquinària molt costosa.  

Per començar amb la incineració, es 

posa el cadàver en un crematori 

durant varies hores. Com podem 

veure a la imatge 3, les parets 

d’aquesta cambra estan folrades de 

maons refractaris ja que s’arriben a 

temperatures d’uns 925ºC i sol haver 

una ranura per poder recollir les 

restes més fàcilment.  

Imatge 2. Ossos flexibles 

 

Imatge 3. Crematori 
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Les peculiaritats dels ossos 

cremats seran diferents si 

aquests formaven part d’un 

organisme. En cremar un 

esquelet, els seus ossos es 

posen negres, després grisos i 

finalment, blancs; 

s’encongeixen i no es 

degraden gaire. En canvi, és molt diferent cremar els ossos que estan 

recoberts per teixits ja que tenen un gran percentatge de greix i d’altres fluids. 

Els ossos canvien de color a mesura que la carn crepita i es fon. En les 

articulacions, on la pell, el teixit tou i els músculs són més prims, les 

transformacions dels ossos es produiran abans encara que si deixem que el foc 

cremi tot l’esquelet, tot aquest acabarà transformat. Els ossos que són d’un 

color normal (blanc cremós) es van tornant més grocs a mesura que s’alliberen 

els greixos del teixit i després es tornen gradualment negres. Aquest color, 

representa les substàncies orgàniques del ós que s’han carbonitzat. Finalment, 

els ossos canvien gradualment de color de la mateixa manera que en cremar 

un esquelet. Si deixem que finalitzi el procés, en els dos casos els ossos 

acaben sent d’un color blanc com el de les restes que podem veure a la imatge 

4 però si han estat cremats dins de l’organisme, aquests s’hauran encongit i 

distorsionat més.  

Finalitzada aquesta fase, es neteja el crematori i els ossos i les cendres es 

posen en un recipient que es porta fins un lloc on hi ha un gran imant que 

sembla una gran planxa. Aquest, té una clau que quan es gira, neutralitza o 

activa la polaritat dels  imants de l’interior de la planxa. Durant aquest procés 

s’esclafen els ossos calcinats. En aquest moment, es separen els residus més 

grans: pròtesis coxals, plaques ortopèdiques, ponts odontològics, grapes 

quirúrgiques y altes objectes metàl·lics que no es fonen durant la cremació i 

que en una investigació poden resultar fonamentals per descobrir la identitat de 

les cendres. A continuació, es posen les restes en un processador, que actua 

igual que una trituradora, que actua fins que les partícules són suficientment 

Imatge 4. Ossos cremats 
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petites per passar per una espècie de garbell amb forats de cinc mil·límetres de 

diàmetre. El procés ha finalitzat. 

En una incineració funerària pràcticament es destrueix tot. I a més, després es 

tritura. Per altra banda, la cremació “industrial” que es fa a les funeràries és 

molt diferent de la que es fa d’una manera molt grollera, sense delicadesa. En 

aquests casos es poden descobrir moltes coses, ja que no es completa, ni total.  

A vegades, es pot imaginar l’edat gracies a inflamacions degudes a l’artritis o a 

bonys en un fragment d’articulació, o una vertebra, o per la estructura dental. 

Aquests restes, però, és molt difícil que es conservin  y solen ser tan petites 

que són molt difícils d’interpretar.  

En conclusió, el procés de cremació és molt més complicat del que sembla. 

Habitualment, objectes com les pròtesis coxals, els implants odontològics i 

grapes quirúrgiques poden resultar de gran ajuda als investigadors que volen 

resoldre el crim d’aquest tipus. 

Putrefacció 

Després d’haver descartat el foc com a mitjà per destruir les proves d’un crim, 

em vaig preguntar què passa quan es deixa que el cos segueixi el cicle natural 

de la matèria amb la descomposició, que consta principalment de dues fases. 

La primera és la autòlisis quan els enzims, que normalment digereixen els 

aliments, comencen a digerir el tracte gastrointestinal. A vegades, es formen 

cristalls de tirosina al fetge quan les proteïnes es descomponen. A més, l’àcid 

estomacal també contribueix a la degradació del cos. 

La següent fase s’anomena putrefacció. És una conseqüència directa de 

l’activitat bacteriana que té lloc al cos. Els bacteris tenen una gran capacitat de 

proliferar quan són a la sang. Els gasos s’introdueixen dins dels teixits i vasos 

sanguinis i com a conseqüència, el cos s’infla de metà. 

A mesura que ens anem descomponent passen un seguit de coses. A vegades, 

el nostre cos passa de verd a lila i finalment a negre. Els nostres òrgans 

desplaçats per la pressió del metà, surten dels orificis interiors. La pell es 
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desenganxa fins el punt que podem treure la pell de la mà com si fos un guant 

del que podem extreure les empremtes dactilars. 

No és veritat que les ungles segueixin creixent després de morir, el que passa 

és que la pell es plega al seu voltant fent que les ungles s’aixequin i sobresurtin 

més.  

Aquests processos, són el resultat de què els bacteris degraden les proteïnes a 

través de la fermentació pútrida (anaeròbica) i formen altres compostos 

carbònics com per exemple, la cadaverina, que es troba principalment en la 

matèria orgànica morta, es la responsable de la seva pudor. 

És freqüent pensar que si desenterrem un cadàver, aquest estarà totalment 

descompost a causa dels paràsits. De fet, encara que no estigui protegit per 

cap recipient, un cadàver es conserva millor si es troba sota terra ja que les 

larves no poden viure al subsòl. És molt difícil determinar el temps que tarda un 

cos en descompondre’s però la regla general de la velocitat de descomposició 

és la següent: una setmana al aire lliure equival a dos setmanes en l’aigua i a 

vuit setmanes sota terra. 

Les mosques ponen ous al cos fins i tot abans de què aquest mori, i si les 

condicions són favorables, les larves surten del ou en poc menys d’un dia. El 

cicle és tan regular que ens pot ajudar a determinar el moment de la mort. Els 

cucs són uns animals molt resistents ja que tenen un recobriment de quitina 

molt difícil de destruir. Són capaços de sobreviure en moltíssims entorns, però 

els cadàvers són un dels seus llocs preferits. 

En general, la descomposició és un procés lent que depèn de molts factors 

com la temperatura, la humitat, l’època de l’any, els paràsits... Per tant, no és 

una solució ràpida ni eficaç. 

Enterrar el cos 

William R. Maples, en la seva obra Los Muertos También Hablan explica que 

és gairebé impossible trobar un cadàver que ha estat enterrat. Per altra banda, 

destaca sobre aquesta tècnica que sovint hi ha algun testimoni que acaba 

confessant.  
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Destruir la identitat 

Esquarterar el cadàver és una de les millors opcions per destruir la identitat de 

la víctima, això sí, deixa moltes pistes que si s’interpreten correctament 

permeten descobrir quines eines es van utilitzar. 

Les serres d’arquet són les més utilitzades ja que són fàcils d’obtenir, fàcils de 

llençar i tallen molt bé els ossos. Per altra banda, solen deixar moltes pistes en 

el cadàver. Les fulles noves, acostumen marcar els ossos amb pintura. 

Aquesta, es pot analitzar i en molts casos relacionar amb una marca en 

concret. També s’utilitzen les motoserres que encara que són brutes i fan molt 

soroll, estalvien temps i esforç. Els talls són bastant individualitzats i sovint es 

troben restes d’oli.  

Cada tipus de serra deixa una marca diferent en els ossos. La serra Stryker, 

que s’utilitza per tallar ossos, produeix arcs circulars de radi petit bastant 

solapats. La serra de cinta fa un tall molt homogeni que deixa poques osques i 

aquestes, són fines i rectes i rarament es solapen. Les serres d’arquet, deixen 

marques cada cop que es canvia l’angle amb el que es talla l’os i les 

motoserres el travessen directament llançant rajos de sang i restes en totes 

direccions. Una serra circular amb una fulla giratòria de vint centímetres 

produeix corbes paral·leles.  

Encara que és més fàcil tallar per les articulacions, els assassins sovint 

esquarteren el cos per l’entrecuixa, deixant un tros de cuixa d’uns quants 

centímetres. Com que el fèmur té unes parets molt gruixudes, això resulta de 

gran ajuda per als investigadors a l’hora de trobar quin instrument es va 

utilitzar. A pesar d’això, encara que es tallin les articulacions amb un ganivet, 

els ossos sempre ens donen pistes per trobar les eines que es van fer servir. 

Simular una mort accidental 

Molta gent es mata o mata sense voler. Les morts accidentals i naturals moltes 

vegades es confonen amb suïcidis i assassinats i a l’inrevés. Aleshores, que 

surti a la llum la veritat depèn totalment del forense. 



Alba Clotet Gómez   

 

11 
 

L’asfixia autoeròtica és una pràctica molt antiga i molt perillosa, consisteix a 

autoestrangular-se per tal d’intensificar l’orgasme durant la masturbació, reduint 

la quantitat d’oxigen que arriba al cervell. Qui es permet aquestes perilloses 

diversions esta jugant amb la seva vida ja que en qualsevol moment, sense 

previ avís, es pot perdre la consciència. Aleshores, la opressió s’intensifica i la 

persona acaba morint. Els assassins han après aquest aspecte de la conducta 

humana i ara intenten simular falses escenes d’asfíxia autoeròtica per despistar 

als investigadors. En aquests casos que la biga on està penjat el cadàver 

estigués desgastada ajudaria a resoldre el crim ja que pot indicar que l’individu 

era un usuari d’aquesta pràctica. 

Simular un suïcidi 

No és inusual que s’hagi intentat simular un fet delictiu que realment no s’ha 

produït com és el cas d’assassinats que volen fer-se passar per suïcidis. Però 

de fet, existeix un ampli ventall de circumstàncies que ens permetran saber si 

estem davant d’un crim o un suïcidi. Per exemple: si algú es talla el coll, el tall 

acostuma a ser net, perquè el suïcida tira enrere el cap i s’estira la pell. En el 

cas de què el tall el sorprengués, la pell estaria relaxada i s’encongiria amb la 

pressió del ganivet, per tant, es veuria una ferida amb una vora irregular.  

En segon lloc, una de les 

proves que té més rigor en els 

suïcidis per arma de foc és 

l’aparició del rigor mortis o 

rigidesa cadavèrica, és a dir, la 

víctima roman en la mateixa 

postura que tenia en el moment 

de la mort sense que hi hagi 

hagut una relaxació posterior. 

En el famós quadre de Jacques 

Louis David  anomenat “La mort 

de Marat” (imatge 5), apareix un home que estant mort, roman en una posició 

estranya a causa de la rigidesa cadavèrica. Trobar un presumpte suïcida amb 

Imatge 5. “La mort de Marat”, (Jacques-Louis David, 1793) 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David
https://ca.wikipedia.org/wiki/1793
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una pistola a la mà sense que tingui rigor mortis pot donar peu a una 

investigació per homicidi. 

Finalment, hi ha una curiosa conducta de l’espècie humana podria arribar a 

resoldre un crim com aquest. En un alt percentatge, les persones que 

s’enverinen voluntàriament acostumen a treure’s les ulleres abans de prendre’s 

el verí i per tant, trobar un suïcida amb ulleres podria donar lloc a una 

investigació. 

Verins 

Es defineix el verí com una substància amb una estructura química definida 

que, introduïda en l’organisme, s’uneix a un catalitzador o enzim més fortament 

que el reactiu normal de manera que bloqueja o inhibeix una reacció química i 

per tant, genera símptomes adversos, d’entre ells la mort.  

La paraula tòxic té la mateixa definició però amb una petita diferència que 

considero de vital importància per entendre el meu treball. Per poder parlar 

d’enverinament i per tant, de verí, és necessari que hi hagi una intencionalitat i 

per tant, s’hagi comès un crim. 

“Alle Dinge sind ein Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die 

Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist.”  

"Tot és verí, res és sense verí. Només la dosi fa el verí." 

(Paracels, 1583) 

La ciència dels verins o substàncies tòxiques es diu toxicologia. Hi ha molts 

tipus de verins i no són difícils de trobar ja que gairebé totes les substàncies 

usades de manera incorrecta, poden resultar tòxiques per el nostre organisme. 

N’hi ha d’origen mineral, vegetal, animal o sintètic. De fet, fins i tot 60 ametlles 

amargues poden arribar a matar ja que tenen cianur. 
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PATOLOGIA FORENSE 

Actualment, a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, es realitzen autòpsies 

en tots aquells casos en que les causes de la mort no estan clares. Per altra 

banda, la majoria es diagnostiquen com a morts naturals. 

Abans de començar l’autòpsia normalment es compta amb un informe realitzat 

per un membre especialitzat dels mossos d’esquadra que ha sigut l’encarregat 

de fer l’aixecament del cadàver. Aquest, ha d’interrogar a la família sobre les 

circumstancies de la mort, la salut de l’individu i els seus antecedents; després 

ha de fer un informe detallat explicant l’escenari del crim. 

La funció d’aquest especialista és molt important ja que seran les seves 

observacions les que guiaran la realització de la autòpsia. Encara que pugui 

semblar estrany, això es dóna especialment en els casos d’enverinament. 

Actualment, és impossible determinar totes les substàncies que estan presents 

a la sang i per tant, hem de saber la substància que estem buscant. Quan 

s’envien mostres als laboratoris de toxicologia només es fan proves per 

detectar les drogues més comunes i els verins més habituals però aquesta llista 

és tan pobre que ni tan sols compta amb l’arsènic, el verí més famós per 

excel·lència. Per tant, les sospites d’aquest agent dels mossos seran claus ja 

que si ell esbrina que el mort ha pres alguna substància confirmar-ho és molt 

fàcil i vital per resoldre el crim. 

Els forenses no reben l’informe mèdic de l’individu fins després de realitzar 

l’autòpsia i, per tant, sempre s’han de prendre precaucions ja sigui per evitar 

contagiar-se d’alguna malaltia o perquè la causa de la mort hagi estat una 

intoxicació. 

Abans de començar l’autòpsia es pesa i mesura al mort. També s’apunten 

algunes dades com el color del cabell, la raça, l’hàbit higiènic, el color d’ulls, 

etc. 

En primer lloc, se li treu la roba al cadàver, s’observa per davant i per darrere i 

es prenen fotografies. En aquesta fase s’observa si l’individu té cicatrius, 

lesions d’origen traumàtic, signes terapèutics o quirúrgics recents, etc. També 
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és important observar si ha començat la putrefacció i, si és així, en quin punt 

està (cromàtica, emfisematosa, col·liquativa o reducció esquelètica) i si el 

cadàver presenta rigidesa o livideses. Aquestes, ens poden indicar la posició 

de la mort i donar-nos pistes de l’hora de defunció. Finalment s’extreuen 

mostres de sang i d’orina que es portaran a analitzar al laboratori. 

Quan s’ha acabat l’examen extern, es comença extraient el cervell ja que això 

permet buidar tota la sang acumulada al coll. S’ha de tallar la pell i retirar-la per 

poder veure el crani. Aquest es talla amb una serra especial i després de treure 

l’encèfal, es retiren les restes de teixit i es neteja. 

A continuació, es fa un tall de punta a punta del tòrax amb un bisturí per poder 

realitzar l’evisceració (imatge 6) 

i es treuen les costelles amb 

una espècie de tisora de podar. 

L’extracció d’òrgans la realitza 

principalment un tècnic 

supervisat per un patòleg 

forense que és l’encarregat 

d’inspeccionar-los per si 

presenten alguna anormalitat.   

El cervell, l’estómac, el fetge, la 

melsa, els pulmons, la tiroides, 

el pàncrees i els ronyons es pesen i es disseccionen per poder observar les 

seves cavitats i detectar qualsevol anomalia. Depenent del cas també 

s’extreuen altres òrgans.  

Per exemple, en els casos on se sospita d’intoxicació també pot ser útil 

extreure la llengua, tràquea i esòfag.  

Imatge 6. Tòrax obert 
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Imatge 7. Fetge congestiu  

 

Imatge 8. Fetge cirròtic 

Davant d’una sospita d’enverinament per bolets s’observaria amb atenció els 

budells i el fetge ja que les seves toxines tenen una circulació enterohepàtica, 

és a dir, el tòxic recorre un circuit 

tancat que passa pel budells i el 

fetge i per aquest motiu roman tan 

temps dins del cos. Si el fetge 

estigues afectat es podien donar 

tres casos. Podria estar congestiu 

(imatge 7), i per tant, tindria els 

vasos plens de sang i es veuria 

d’un color molt vermellós. En 

segon lloc, a la imatge 8 podem 

veure l’estat de cirrosi que es 

caracteritza per donar al ronyó una 

textura amb bonys. Finalment, a la 

imatge 9 veiem el tercer cas que 

es podria donar, que estigués 

greixós. Aleshores seria grogós i 

tindria la mateixa textura del paté 

ja que, de fet, el paté és un fetge 

malalt. 

A més, depenent de la manera de 

cuinar-los i del temps que tarden 

en actuar, els podríem identificar a 

l’estómac o també es podrien 

haver  format ulceres al llarg del 

tracte gastrointestinal.  

Finalment, es tenca al cadàver. 

S’emplena la cavitat cranial i el coll 

amb paper i abans de tancar s’introdueixen tots els teixits extrets dins del tòrax. 

En cas de dubte, també es poden demanar proves complementaries on el 

laboratori s’encarregarà d’analitzar i estudiar tot tipus de mostres.  

Imatge 9. Fetge greixós 
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Autòpsia  

Per completar la meva recerca, a través de la UAB em van permetre anar a la 

Ciutat de la Justícia de Barcelona per poder assistir a una autòpsia. El dia 

anterior a la meva visita havien trobat un home de 71 anys penjat a 200 metres 

del seu domicili. El senyor era solter i va ser la seva germana la que va trobar 

el cadàver. 

L’home patia depressió des de feia molt temps, de fet ja s’havia intentat 

suïcidar feia uns 20 anys. Les persones amb depressió no solen tenir les forces 

suficients per suïcidar-se però aquestes augmenten amb els canvis de 

medicació. En aquest cas, feia poc que se la havien retirat per ordre del 

psiquiatra i per tant, la família podria acabar denunciant-lo.  

L’individu acostumava a anar a dinar amb la seva germana i quan no va 

aparèixer ella es va preocupar i va anar a buscar-lo a casa. A sobre de la taula 

va trobar els seus efectes personals (cartera, claus...) amb un cert ordre, com si 

l’home anés a sortir. Això és típic d’alguns suïcides. 

La dona es va estranyar de què no fos a l’habitatge i el va anar a buscar per els 

voltants de l’edifici. El va trobar penjat a 200 metres de casa. El penjament era 

incomplert ja que els peus li tocaven el terra.  

En contrast amb el que succeeix a les pel·lícules, habitualment, el mort no 

acaba suspès a l’aire ja que només es necessita un pes de 5 kg (equivalent al 

cap) per quedar inconscient. De fet, podríem penjar-nos estirats al llit tenint el 

cap a un pam d’aquest. Després el suïcida mor, com a màxim al cap de deu 

minuts, perquè la sang no li arriba al cervell. A pesar del que normalment es 

pensa, la causa de la mort en aquests casos no és l’asfixia sinó la falta de reg 

sanguini al cervell i per tant, si l’haguessin trobat a temps, el senyor es podria 

haver recuperat. A més, si hagués mort ofegat els pulmons haurien augmentat 

de mida i de pes. 

Amb l’examen extern vam poder veure que l’individu tenia livideses a les 

extremitats inferiors i per tant, tenia aquesta part d’un color morat. Com podem 

veure a la imatge 10, la resta del cos que estava més aviat pàl·lida. Això ens 
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indica que l’individu portava més de 12 a 14 hores mort ja que a partir d’aquest 

moment la sang no es mobilitza. A més, també sabem que romangué amb una 

posició vertical ja que sinó les livideses 

haguessin aparegut en un altra zona 

del cos.  

No hi havien lesions d’origen traumàtic 

la qual cosa recolzava la causa de la 

mort com a un suïcidi. Per altra banda, 

l’home tenia cicatrius al coll fetes per la 

corda (imatge 11) i una ferida 

superficial al cap que podria haver-se 

fet en penjar-se ja que sovint es 

pateixen convulsions en el moment de 

quedar inconscient.  

La corda utilitzada era força gruixuda 

la qual cosa concordava amb la ferida 

del coll. Havia deixat un solc discontinu 

ja que la pell del coll s’havia plegat. 

Com que el nus s’havia desplaçat cap 

al costat esquerre, la ferida era mes 

gruixuda en aquest punt.   

En primer lloc, van disseccionar el cervell (imatge 12). Com ens podíem 

esperar, destacaven els vasos d’un color blavós. Sense tenir en compte les 

cicatrius sempre 

presents de la 

vellesa, el forense 

no va trobar cap 

anomalia que no 

s’esperés. 

 Te 

En obrir el tòrax, 

es veia que ja 

Imatge 12. Cervell 

Imatge 10. Esquena del cadàver  

Imatge 11. Solc de la corda 
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havia començat la necrosi dels intestins. A la imatge 13 podem veure un canvi 

de coloració al llarg del seu recorregut 

a causa de la mort d’aquests teixits 

Els següents òrgans que vam observar 

van ser els ronyons. Aquests tenien 

alguna cicatriu que podria haver-se 

format per una malaltia anterior com 

podríem esperar en un home de la 

seva edat, però a part d’això, també 

eren normals. 

La melsa és un òrgan del qual un adult pot prescindir sense que l’afecti. La 

seva funció és destruir els glòbuls vermells i també actua com un reservori de 

sang. A la imatge 15 podem veure la melsa del cadàver. Si ens fixem, podem 

observar que gairebé era líquida. Això, ens indica que estava malalta i per tant, 

segurament no era útil.  

Els pulmons presentaven adherències, o 

sigui, estaven enganxats a la cavitat 

toràcica, possiblement, a causa d’una 

antiga infecció. Com s’aprecia a la imatge 

16, eren d’un color molt vermellós, podem 

dir estaven en un estat congestiu. Per 

tant, els vasos estaven plens de sang. Si 

Imatge 13. Intestins 

Imatge 14. Ronyons 

Imatge 15. Melsa 
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Imatge 18. Fetge Imatge 19. Cor  

Imatge 20. Cor (I)  Imatge 21. Cor (II) 

la sang hagués sortit dels vasos i hagués banyat els pulmons mentre estava viu 

seria molt perillós ja que no es podria fer l’intercanvi de gasos, d’això se’n diu 

estar hematós. 

Primer van obrir pels bronquis (imatge 17) per comprovar que tots els 

conductes fossin normals i van continuar disseccionant la resta dels pulmons. 

El fetge (imatge 18) també era normal, i això, encara que no se’n sospitava 

descartaria un cas d’intoxicació. Per altra banda, com que l’individu era molt 

gran es podien observar una mena de ralles blanques i negres. 

Com podem veure a les imatges 19 i 20, el cor presentava algunes cicatrius i 

Imatge 16. Pulmó congestiu Imatge 17. Bronquis 
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Imatge 23. Interior de la tràquea Imatge 22. Llengua i tràquea 

mostres de vellesa, però es va procedir amb la dissecció de manera normal, 

observant bé totes les cavitats i conductes (imatge 21). A més, es podia 

apreciar molt bé que la sang estava hematosa ja que es veien els vasos d’un 

color blau fosc mol intens (imatge 20). 

Encara que no ho requereix el procediment, també van treure la tràquea i la 

llengua ja que podia ser d’utilitat en un cas d’enverinament. En la imatge 22 

podem veure com van situar els òrgans com si l’individu estigues cap per baix 

per poder seccionar la tràquea i obrir-la per tal de veure el seu interior (imatge 

23). 

 

La imatge 24 ens mostra un estómac humà. Aquest, té una mena de forma de 

bossa quadrada. En obrir-lo, ens trobem amb l’últim àpat del mort, que fa una 

forta olor de vòmit. La imatge 24 ens mostra que el teixit intern de l’òrgan ja 

presentava mostres de necrosi o mort cel·lular. 

Imatge 24. Interior de l’estómac Imatge 23. Estómac 
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TOXICOLOGIA 

La toxicologia estudia el curs temporal de les concentracions de les 

substàncies a l’organisme i construeix models per interpretar aquestes dades. 

Per altra banda, aquests processos també varien depenent de l’edat, la funció 

renal, la funció hepàtica i patologies associades. 

“LADME” 

La concentració d’una substància en el lloc d’acció és deguda a 5 processos 

que junts es coneixen amb el nom de “LADME”: alliberació, absorció, 

distribució, metabolisme i excreció. 

Absorció 

L’absorció és el procés pel qual una substància passa al compartiment 

intravascular. La via d’administració (oral, intravenosa, cutània, subcutània, 

intramuscular, rectal, etc.) és el principal determinant de la quantitat de 

substància que arriba a la circulació i de la velocitat d’absorció.  

Altres factors que poden afectar al procés d’absorció són: 

- La ingesta de grans quantitats de compostos sòlids 

- Baixa hidra solubilitat 

- Acció anticolinèrgica 

- Hipotensió o hipotèrmia  

- Insuficiència cardíaca congestiva 

El primer descens de la concentració és degut al metabolisme massiu 

d’algunes substàncies (amb efecte de primer pas) en el tram que va des de 

l’intestí a la circulació general. L’acció del fetge és la que més influeix en 

aquesta disminució i si la substància s’introdueix per les vies intravenosa o 

sublingual queda exempta d’aquest pas. Per altra banda, en una intoxicació, 

aquest procés pot arribar saturar-se disminuint així el seu efecte protector. 

Per tant, els símptomes de les intoxicacions per substàncies amb efecte de 

primer pas poden ser majors dels esperats per la dosis ingerida si es satura el 
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metabolisme ja que implica un increment del pas del tòxic a la circulació 

sistèmica. 

Distribució 

Segons el model bicompartimental, la distribució de moltes substàncies en 

l’organisme pot explicar-se considerant que aquest es divideix en dos 

compartiments. El central (sang i òrgans com els ronyons, el fetge i els 

pulmons), on es produeix una distribució immediata, i el perifèric (múscul, teixit 

adipós, os), que absorbeix la substància més lentament. Al cap d’un temps des 

de l’administració però, s’estableix una situació d’equilibri entre ambdós 

compartiments. 

La corba de nivells plasmàtics del model bicompatimental es produeix en dos 

fases. La fase alfa, que és la inicial o de distribució té una caiguda molt 

pronunciada en els nivells plasmàtics ja que la substància passa a l’interior de 

les cèl·lules molt ràpidament. Després, la fase beta, que és la d’eliminació o 

terminal té una caiguda més lenta. Les pendents i la duració d’aquestes fases 

depenen de cada tòxic.  

Les substàncies s’uneixen a les proteïnes plasmàtiques (albúmina, alfa l-

glicoproteïna, globulines) de dues maneres: la forma unida, que és tan gran 

que queda retinguda al plasma i no pot travessar les membranes biològiques; i 

la forma lliure, que entra als teixits i s’uneix als receptors, per tant, és la 

responsable de l’acció tòxica. Encara que només una de les formes és la 

responsable dels símptomes, no es pot determinar el volum de distribució 

sense tenir en compte les dues. 

La toxicocinètica s’encarrega d’estudiar les variacions dels nivells plasmàtics 

del compartiment perifèric. Aquests no es correlacionen amb els nivells del 

sistema central fins que no ha acabat la fase de distribució. A més, cal tenir en 

compte patologies associades o el alentiment de la distribució deguda a un cavi 

del pH sanguini produït pel mateix tòxic. 
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Eliminació 

Els dos principals òrgans d’eliminació són el fetge i els ronyons però també ho 

és el tracte intestinal.  

El metabolisme hepàtic presenta reaccions de fase 1 i 2 (figura 1). En les 

reaccions de fase 1 s’afegeixen o modifiquen grups funcionals (són reaccions 

d’oxidació, reducció o hidròlisis). Després, en les reaccions de fase 2 es 

produeix una conjugació, és a dir, s’uneixen diversos metabòlits. Això, 

incrementa la seva polaritat la qual cosa facilita l’eliminació urinària o biliar. 

En algunes substàncies, el fetge excreta els metabòlits que es produeixen 

través de la bilis, aleshores el intestí els reabsorbeix i passen a la sang. A 

continuació, el fetge els torna a captar i torna a començar el procés de nou 

(parlem d’una circulació enterohepàtica com es dóna amb els bolets). 

L’aclariment plasmàtic (Cl) és el volum de sang o plasma que queda totalment 

lliure de tòxic per unitat de 

temps. La gràfica 1 ens 

mostra una comparativa 

entre la cinètica lineal i la 

no lineal.  

Quan una substància 

segueix una cinètica lineal 

com passa normalment, la 

velocitat d’eliminació és proporcional a la quantitat de tòxic que resta a 

l’organisme, és a dir, va disminuint a mesura que disminueix la concentració.  

En canvi, quan el metabolisme hepàtic es satura, no es segueix una cinètica 

lineal i aleshores la velocitat d’eliminació és constant. En aquesta situació, 

Figura 1. Fases del metabolisme hepàtic 

Gràfica 1. Cinètica d’eliminació de fàrmacs 
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petits increments en la dosis poden produir forts increments dels nivells 

plasmàtics.  

Si es pateix insuficiència hepàtica l’eliminació dels tòxics és molt més lenta. Per 

altra banda, també hi ha agents que poden provocar insuficiència renal i això 

pot perjudicar a la seva pròpia eliminació. Aquests són: 

 Nefrotòxics: aminoglicòsids, amfotericina b, arsènic, ciclosporina, 

cisplatí, etilenglicol, hidrocarburs halogenats, liti, mercuri, plom, etc. 

 Hepatotòxics: arsènic, ferro, metotrexat, paracetamol, tetraclorur de 

carboni, etc. 

Diagnòstic general de les intoxicacions 

El diagnòstic general en la toxicologia es fonamenta en la anamnesis, la 

exploració física i les exploracions complementaries. 

La anamnesis, que són el conjunt de dades clíniques de l’historial del pacient, 

és la base del diagnòstic en el 95% de les intoxicacions. Quan la majoria dels 

pacients mostren els primers símptomes estan conscients i quan els atenen, 

poden revelar una història que després podria resultar vital per resoldre un cas 

d’enverinament. En el cas de què no es pogués comptar amb el testimoni de 

l’individu, la anamnesis s’ha de realitzar amb familiars, amics, companys de 

feina o amb qui hagués passat les seves últimes hores de normalitat. També 

s’ha d’investigar el lloc de residència actual i el lloc on s’ha trobat la persona en 

busca de verins o altres substàncies potencialment tòxiques. 

La exploració física la realitza el forense durant l’autòpsia i permet recolzar o 

establir una hipòtesi o també pot ajudar a valorar la gravetat de la intoxicació. 

També destaquen per la seva importància diagnòstica la toxicologia, la 

radiologia i el ECG quan el pacient encara esta viu. 

Laboratori de toxicologia 

Al Laboratori de Toxicologia Clínica es fan una sèrie d’anàlisis químics per 

detectar les substàncies que estan relacionades amb les intoxicacions, els 
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biomarcadors. El procés consta de tres fases: la preanalítica, la analítica i la 

post analítica. 

Per començar la primera fase s’ha de tenir clar per quines preguntes busquem 

resposta. Com que hi han infinites substàncies que poden causar intoxicacions 

i no és factible realitzar probes per a totes, els laboratoris en solen tenir una 

selecció a la que després se’n pot afegir qualsevol més per identificar depenent 

del cas. El servei de Laboratori Forense de la Ciutat de la Justícia de Barcelona 

i l’Hospitalet de Llobregat proporciona les següents determinacions 

toxicològiques: etanol, metanol, cetona, etilglucorònid, benzodiazepines, èxtasi, 

cannabinoides, cocaïna, opiacis, metadona, ketamina, carboxihemoglobina, 

digoxina i antid. tricíclics. A més, també es fa un anàlisi bioquímic. 

Aquest procés requereix molta cura i coneixement. És importat emmagatzemar 

i transportar les mostres adequadament i conèixer les propietats dels 

compostos i les mostres per trobar el moment adequat per l’obtenció. 

L’orina és la mostra més utilitzada però la seva eficàcia depèn bàsicament de la 

perfusió sanguínia dels ronyons1. Encara que és molt fàcil de recollir i el procés 

no és invasiu, la concentració és molt baixa i la substància podria haver estat 

manipulada per aconseguir resultats falsos. En canvi, la sang, el plasma o el 

sèrum, donen millors resultats ja que permeten mesurar exposicions recents i 

determinar altres constituents bioquímics i cel·lulars que poden estar afectats 

per l’exposició. Per altra banda, aquesta tècnica requereix personal expert i un 

material específic ja que la preparació pot resultar més complicada i lenta.  

Altres mostres habituals són: cabell, aire expirat, saliva i líquid bucal, suor, 

contingut gàstric, llet, líquid seminal i altres líquids o teixits corporals. 

L’anàlisi de substàncies requereix un alta sensibilitat diagnòstica, rapidesa, i 

capacitat de processar un gran nombre de mostres. Els immunoanàlisis són 

capaços de complir aquests requisits utilitzant anticossos que reaccionen 

específicament amb un compost o un grup de substàncies. Per altra banda, per 

                                            
1
 Quantitat de sang que es distribueix als ronyons. 
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identificar exactament la substància consumida s’hauran de realitzar després 

uns exàmens de confirmació. 

La AAFS (Associació Americana de Ciències Forenses) i la SOFT (Societat de 

Toxicòlegs Forenses) recomanen que es segueixin tres requisits per tal de fer 

aquest segon anàlisi. En primer lloc, aconsellen la utilització de principis físics o 

químics com a fonament i sempre que es pugui, l’espectroscòpia de masses. 

Després exigeixen que es sigui molt específic amb l’anàlisi i finalment, que es 

tingui un límit de detecció igual o inferior que en el procediment anterior. A més, 

es recomana utilitzar una mostra diferent. 

Seguint amb la fase postanalítica, es donen els resultats com negatius o 

positius d’acord amb si aquest es troba per sobre o per sota d’un valor prefixat. 

Per altra banda, encara que puguin afectar al resultat, no es mesura el grau de 

toxicitat, la forma o via de consum, la quantitat ni el temps que ha passat des 

de l’exposició i a això cal afegir el problema de la sensibilitat analítica. 

La sensibilitat de les proves és deguda a que la substància present a la mostra 

no és única sinó que és una mescla de metabòlits que responen de manera 

diferent.  

Els mètodes quantitatius, que permeten trobar la concentració de la substància 

són molt més llargs i costosos però permeten relacionar els efectes amb la 

concentració de la substància. Per tant, encara per la detecció d’alguns tòxics 

no estan justificats, interpreten els resultats tenint en consideració la tolerància, 

la idiosincràsia i el estat clínic del individu. 

Radiologia 

La radiografia del tòrax té interès en els pacients exposats a gasos i vapors 

irritants, en els que presenta signes o símptomes de insuficiència respiratòria ja 

que aquest aparell presenta el major nombre d’intoxicacions en aquests casos.  

La radiografia de l’abdomen, en canvi, té un interès més limitat, excepte en la 

ingesta de càustics. També permet confirmar la ingesta de substàncies radio 

opaques com el ferro, el bismut, el bari, l’arsènic o el mercuri. 
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ENVERINAMENT PER BOLETS 

El verí es sol definir com “l'arma del covard” ja que l’enverinador, que  l'aplica 

de forma furtiva, freda i calculada; sap que la seva víctima patirà durant un 

període de temps curt o prolongat que segurament culminarà amb la mort. 

De fet, els verins s’han utilitzat molt freqüentment al llarg la història. En 

l’antiguitat, tòxics com l’arsènic i el cianur sovint s’empraven per assassinar. 

Actualment però, existeixen proves químiques per detectar totes o, almenys, la 

majoria de substàncies tòxiques sense que sigui possible emmascarar-les. Per 

tant, aquesta tècnica ha deixat de ser una manera tan eficaç i discreta per 

"silenciar personatges incòmodes".  

El cas d'enverinament de l'emperador Claudio potser és un dels més 

complexos que es coneixen. Cap al any 54 d. C, el gloriós Imperi Romà era 

governat per l'emperador Tiberi Claudi César August a qui li encantava menjar 

bolets i fongs, especialment els ous de reig (Amanita caesarea) (imatge 25).  

Agripina, emperadriu i quarta esposa de 

l'emperador, va traçar un pla per assassinar-lo  

que consistia en canviar els reigs (Amanita 

caesarea) per farinera borda (Amanita phalloides) 

(imatge 35), que es considera el bolet més perillós 

per als humans.  

Encara que alguns cronistes de l'època com Tàcit 

o Cassi consideren que se li havia abocat 

directament un verí qualsevol al plat de bolets, el 

micòleg i investigador Robert Gordon Wassón 

defensa que l’emperador va morir a causa del 

tòxic que conté la farinera borda (Amanita 

phalloides) juntament amb una dosi de coloquíntida que va apressar els efectes 

del verí.  

Probablement, fóra Locusta (una esclava bastant sol·licitada pels seus 

coneixements sobre substàncies verinoses) qui li va subministrar aquesta 

Imatge 25. Amanita caesarea 



Alba Clotet Gómez   

 

28 
 

substància impregnant la ploma amb la que van intentar fer vomitar a 

l'emperador introduint-la per la seva gola. Aquest i altres crims posteriors són 

una evidència de què els bolets són un verí eficaç i fàcil d’emmascarar. 

Com que els diferents bolets s’assemblen en termes de color i forma, 

l'enverinament per bolets és normalment el resultat d’una confusió entre els 

bolets silvestres i els comestibles. A més, també existeixen una sèrie de 

llegendes urbanes2, poc fiables, per detectar la seva toxicitat. Per exemple, la 

regla de què "Els bolets verinosos tenen colors brillants" o la que diu "Tots els 

bolets són bons si es preparen bé a la cuina". 

La intoxicació per ingestió de bolets és un fenomen estacional ja que la majoria 

dels bolets apareixen a la tardor i, sorprenentment, sol donar-se més en 

entorns urbans que en rurals.  

Segons una enquesta realitzada al maig del 2014, s’ha trobat que a Catalunya 

hi ha al voltant d’1,2 milions de boletaires. Això significa que una mica més d’un 

terç de la població catalana habitualment va a buscar bolets.  

Per altra banda, uns estudis recents mostren que al Solsónès només es 

coneixen unes quatre o cinc 

espècies de mitjana. Aquest 

coneixement, encara que sembla 

molt baix tenint en compte que la 

majoria dels bolets no són difícils 

d’identificar, és similar a la mitjana 

del país. De fet, encara que hi ha 

gent que sap identificar moltes 

espècies, també n’hi ha molta que 

només sap identificar el gènere al 

que correspon al rovelló (Lactarius) 

i, encara així, no distingeix les 

diferents espècies.  

                                            
2
 Mirar “Llegendes Populars” (pàgina 43). 

Imatge 26. Rovelló (Lactarius sanguifluus), (2006). 
Font: Viquidèdia 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%AD
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No és estrany trobar casos d’intoxicació per bolets però la majoria dels pacients 

s’acaben recuperant. De fet, entre el 2010 i el 2012 només un 5,05% dels 

intoxicats no van aconseguir sobreviure. 3 

Els afectats, habitualment són persones molt inexpertes que no tenen por i 

també d’altres de molt expertes que volen sobrepassar els seus limitis i 

consumir espècies que fins ara no havia consumit. 

Actualment, no hi ha cap prova senzilla per diagnòsticar intoxicacions que es 

pugui realitzar als hospitals. Per altra banda, en alguns casos es prenen 

mostres del pacient per portar-les a laboratoris o a micòlegs experts. A part de 

les realitzar proves químiques, tenint en compte que les espores no es poden 

digerir, també es pot identificar si s’ha ingerit una espècie bolet verinosa a partir 

d’aquestes espores. 4 

Aprofitant que els bolets tenen una gran capacitat per captar substàncies com 

podrien ser l’arsènic, el cianur o fins i tot radiació si el estan presents en medi 

on creixen, també es podrien utilitzar bolets comestibles com a eina per 

enverinar algú a llarg termini, per l’acumulació d’aquestes substàncies. Per tant, 

dipositant algun verí en un medi on creixen bolets podria servir per 

emmascarant-lo entre la seva composició. Per altra banda, per detectar el tòxic 

al laboratori de toxicologia s’haurien de realitzar les proves adients per detectar 

la substància que haurà captat el fong ja que en aquest cas, el bolet només 

serà un mitjà per subministrar el verí. 

Comerç de bolets 

A les botigues normalment hi ha sempre la mateixa varietat de bolets perquè 

són els més coneguts i també els que més agraden. Aquests, provenen de tot 

el món, sobretot dels països de l’est. El rovelló (Lactarius sanguifluus) (imatge 

26), per exemple, s’importa principalment de Xile, una zona molt volcànica i per 

tant, hem de ser cauts ja que poden contenir metalls pesats com el coure. A 

més, si provenen de zones com Txernòbil també poden haver captat radiació. 

                                            
3
 Més dades sobre els casos d’intoxicacions per bolets a la pàgina 2 de l’annex. 

4
 Mirar l’apartat de “Fotografies microscòpiques d’espores” situat a la pàgina 21 de l’annex. 
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A Espanya, encara que només es podrien comercialitzar un llistat de bolets que 

estan reglamentats, no hi ha cap control. Com que no cal tenir un certificat, 

qualsevol persona els pot recollir i després vendre’ls a restaurants o comerços. 

Per fer-ho, s’hauria d’estar donat d’altra com a venedor i també hi hauria 

d’haver un intermediari entre el boletaire i el sector de l’hostaleria però 

l’incompliment d’aquestes lleis habitualment passa desapercebut. A més, amb 

el comerç de bolets, també s’infringeix una norma de la Unió Europea que 

exigeix la traçabilitat de tots els productes. 

Diversos cops hi ha hagut intoxicacions a causa la venda de bolets no 

comestibles en botigues o restaurants. Dos anys enrere, l’entitat Micocyl va 

crear la “Marca De Garantia Dels Bolets De Castellà I Lleó”. Tanmateix, durant 

el primer any de funcionament, a pesar de què els bolets es supervisaven, es 

van trobar casos d’intoxicació per farinots (Amanita phalloides). Per solucionar 

aquest problema, contractar experts micòlegs que controlessin el comerç de 

bolets podria ser de gran ajuda. 

Alguns països com Alemanya han prohibit l’entrada de bolets de països de l’est 

o Xile ja que a partir d’anàlisis es va trobar que tenien alts components de 

metalls pesants o radiació. A Espanya, normalment, no s’analitzen els bolets 

que es comercialitzen com es fa amb altres productes que també absorbeixen 

aquests components perjudicials per l’organisme com el peix. 

Cultiu o recol·lecció 

Hi ha dos maneres d’aconseguir bolets. Les espècies sapròfites, com el 

xampinyó (Agaricus bisporus), es poden cultivar. Per altra banda, n’hi ha 

d’altres que són micorizes, és a dir, necessiten associar-se per simbiosi amb un 

hoste, un arbre, per poder créixer i per tant, aquest tipus de bolets es sol recollir 

als boscos. Les amanites en són un exemple.  

Les espècies micoríziques també es podrien cultivar però com que és bastant 

complicat no és habitual. Per fer-ho caldria, en primer lloc, plantar un arbre en 

un hivernacle: el pi (Pinus), l’alzina (Quercus ilex L.), i el roure (Fagaceae o 

Nothofagaceae) poden actuar com a hostes. Després, coneixent les condicions 
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que necessita cada espècie per fructificar, caldria plasmar-les per tal de què el 

bolet pogués créixer.  

Simptomatologia 

Els bolets verinosos són aquells que produeixen efectes nocius als humans. 

Els símptomes varien des de lleugers problemes gastrointestinals fins a la mort. 

Les toxines presents en els bolets verinosos s'anomenen micotoxines i són 

metabòlits secundaris produïts per processos bioquímics en les cèl·lules 

dels fongs. 

Les intoxicacions poden classificar-se en intoxicacions amb període de latència 

breu on els símptomes es presenten normalment entre de 30 minuts a 4 hores 

després de la ingestió i no solen ser greus i en intoxicacions amb període de 

latència llarg (oscil·la entre 9-15 hores, encara que hi ha casos en què pot 

arribar als 15 dies). Aquestes intoxicacions solen ser greus, ja que quan es 

detecten, l'organisme ja està danyat.  

Per tant, els bolets més perillosos són aquells en els que els símptomes es 

presenten a llarg termini. En aquests casos, primer s’experimenta un 

empitjorament, després es millora i finalment el pacient torna a empitjorar. Les 

intoxicacions a curt termini, en canvi, solen provocar vòmits. Aquest, és un 

mecanisme natural per eliminar el bolet de l’organisme sense haver de recórrer 

a rentats d’estomac o a qualsevol altre tractament mèdic. A més, com que els 

símptomes apareixen pot temps després haver consumit els bolets, es poden 

relacionar fàcilment amb la seva ingesta i per tant, són bastant fàcils de 

diagnòsticar. Aplicant un rentat d’estómac o el tractament adient, és molt fàcil 

recuperar-se.  

Per altra banda, alguns metges no tenen els coneixements suficient per poder 

identificar la causa del malestar a partir del quadre mèdic i això fa que els 

bolets amb un període de latència llarg o molt llarg siguin molt perillosos. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmptoma
http://ca.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Micotoxina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fong
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Intoxicacions amb període de latència curt 

Gastroenteritis aguda (síndrome resinoide)  

Bolets: la provoquen moltes espècies de Lactarius, Russula, Boletus, 

Tricholoma, Entoloma, Clitocybe, Omphalotus, Scleroderma, Agaricus, 

Chlorophillum, Hebeloma, Hypholoma. 

Símptomes: sol manifestar-se amb nàusees i vòmits que de vegades van 

acompanyats de mal de panxa i diarrea.  

Tractament: no existeix un tractament específic ja que els símptomes solen 

desaparèixer espontàniament. 

Observacions: algunes persones poden arribar a patir aquesta síndrome 

consumint bolets comestibles. A més, encara que els símptomes són molt lleus, 

la deshidratació causada pels vòmits i les diarrees, així com combinar-los amb 

bolets de període de latència llarg pot resultar perillós. 

Síndrome neurològic 

Bolets: tots els que contenen derivats 

isoxazólics (àcid iboténic, muscimol) 

com l’Amanita muscaria i l’A. 

Pantherina.  

Símptomes: tots actuen sobre el 

sistema nerviós, però de maneres 

diferents. Solen causar vòmits, agitació psicomotriu i 

de vegades una depressió neurològica similar al 

coma.  

Tractament: per accelerar la curació pot ser útil la 

diüresi forçada. 

Observacions: alguns símptomes recorden a la 

borratxera i de vegades a l'enverinament per Imatge 28. Pixacà (Amanita 
pantherina) 

Imatge 27. Reig de la fageda (Amanita muscaria) 
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solanàcies tropániques, com la belladona o l'estramoni (intoxicació 

micoatropínica). En general no és greu encara que el pixacà (Amanita 

pantherina) (imatge 28) pot ser mortal.  

Intoxicació per fongs al·lucinògens 

Bolets: gèneres Psilocybe, Panaeolus, Stropharia, Conocybe, Inocybe, 

Copelandia, Pluteus, etc.  

Símptomes: poden sorgir afeccions semblants a les que causen drogues quan 

el consumidor, voluntari o no, en consumeix una quantitat abundant. 

Tractament: no existeix cap tractament però és recomanable posar al pacient 

en un lloc tranquil·litzador i amb pocs estímuls sensorials fins que se li passi.  

Observacions: en moltes ocasions la intoxicació és voluntària i els fongs han 

estat cultivats a casa pels propis consumidors. L'efecte al·lucinogen el 

produeixen la psilocibina i la psilocina, derivades de l'anell indol que actuen 

com a falsos neurotransmissors.  

Síndrome muscarínic 

Bolets: tots els que contenen muscarina. Ex: Inocybe, Clitocybe, Mycena pura i 

Rubinoboletus.  

Símptomes: a part de símptomes digestius ràpids, també produeix síndrome 

mico-colinèrgic. El pacient llagrimeja i sua amb espectacular profusió. 

Tractament: rentat d'estómac i seguit de la hidratació pacient. En casos de 

bradicàrdia o hipotensió marcada, es pot aplicar atropina. 

Intoxicació cardiovascular o síndrome coprínic 

Bolets: Coprinus atramentarius, Clitocybe cavipes, Boletus luridus i Morchella 

angusticeps. 
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Símptomes: si es barregen aquests bolets amb el consum d'alcohol, es 

produeixen nàusees i vòmits, enrogiment de la pell, sensació de calor i 

palpitacions, sequedat a la boca, arítmies i hipotensió arterial.  

Tractament: suport i tractament simptomàtic. El 4-metilpirazol sembla ser un 

bon antídot. 

Observacions: actua la coprina, una toxina que interfereix en el mecanisme 

oxidatiu de l'etanol.  

Intoxicació hemolítica 

Bolets: ascomicets (Helvella, Sarcosphaera, Peziza, Morchella).  

Símptomes: en els casos més lleus es manifesta per un color més fosc en 

l'orina e ens els més greus pot haver insuficiència renal. 

Observacions: no sol ser greu. Consumir aquests bolets crus o poc cuinats 

produeix que es trenquin els glòbuls vermells de qui els ha ingerit. 

Síndrome de Paxillus involutus 

Bolets: Paxillus involutus (imatge 29). 

Símptomes: provoca gastroenteritis a 

algunes persones. A més, si es 

consumeix poc cuinat i de forma 

repetida, es produeix una 

sensibilització que per la destrucció 

massiva de glòbuls vermells que pot resultar mortal. 

Tractament: rentat d'estómac i rehidratació. En els casos més extrems cal 

recórrer a la plasmafèresi.  

Observacions: aquest bolet es considerava comestible fins no fa gaire. La 

hemòlisi es deu a un mecanisme immune de sensibilització als antígens del 

fong, que es fixen als glòbuls vermells. 

Imatge 29. Paxillus involutus 
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Intoxicacions amb període de latència llarg 

Intoxicació per bolets amb HIDRACINES (síndrome 

giromitrínic)  

Bolets: Gyromitra esculenta (imatge 30) i espècies properes.  

Símptomes: als símptomes apareixen de les 

6 a les 9 hores, i consisteixen en nàusees, 

vòmits i diarrees de baixa intensitat, arítmies, 

hipotensió, trastorns de la consciència (fins i 

tot el coma), hemòlisi i al cap d’un temps 

afeccions hepàtiques i renals.  

Tractament: rentat d'estómac, tractament de 

suport i simptomàtic i aplicació de vitamina 

B6. 

Observacions: es considera comestible si es 

dessequen o bullen, per destruir les toxines 

(giromitrina, o metil-etil-hidrazina) que poden 

causar greus afeccions multisistèmiques.  

Intoxicació per bolets nefrotòxiques (síndrome de Cortinarius 

orellanus i espècies afins) 

Bolets: espècies de Cortinarius (imatge 

31).  

Símptomes: provoquen insuficiència renal, 

en alguns casos irreversible. Es manifesten 

de 3-17 dies. 

Tractament: no hi ha antídots, així que en 

casos greus cal recórrer a l'hemodiàlisi o el 

Imatge 30. Bolet de Greix (Gyromitra 

esculenta) 

Imatge 31. Cortinaris (Cortinarius) 
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trasplantament renal. 

Observacions: les toxines són cortinarines (de tipus ciclopeptídic) i orellanines 

(de tipus bipiridílic). A causa període de latència tan llarg, de vegades falla el 

diagnòstic.  

Intoxicació per bolets hepatotòxics (síndrome ciclopeptídic) 

Bolets: Amanita phalloides (imatge 36), A. virosa, A. verna, Lepiota brunneo-

incarnata, Galerina i Pholiotina filaris.  

Símptomes:  

 Fase intestinal coleriforme (a les 11 hores aproximadament): causa 

diarrees greus i vòmits, que impliquen deshidratació i acidosi. Si no es 

tracta, pot arribar a fer mal al ronyó.  

 Fase de millora aparent (24-48 hores): només es dóna si es tracten els 

símptomes a l’hospital i s’aporten líquids.  

 Fase d'agressió visceral: afecta al fetge, apareix icterícia, etc.  

 Fase de nefropatia secundària: aquesta fase generalment es cura de 

manera espontània. 

El pacient pot recuperar-se, acabar amb una hepatitis crònica, o bé 

empitjorar i morir.  

Tractament: restabliment del balanç hidroelectrolític, desintoxicació de 

l'organisme i, en casos molt greus, trasplantament hepàtic.  

Observacions: la majoria d'intoxicacions mortals són degudes a les seves 

toxines, les amatoxines o amanitines. 20-30 grams d'aquests bolets poden 

matar un adult sa si no rep cap tractament.  

Les amanitines inhibeixen la síntesi d'ARNm bloquejant l'ARN-polimerasa II, 

per la qual cosa les cèl·lules afectades moriran; més concretament, les de 

l'epiteli intestinal i el fetge. Aquestes toxines són eliminades per la bilis, però 
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tornen a ser reabsorbides a l'intestí, amb el que s'estableix una circulació 

enterohepàtica de conseqüències fatals. Cal trencar aquest cicle intestí-fetge 

mitjançant una sonda o forçant la diüresi.  

D'altres alteracions per bolets 

Com que els bolets són una mica indigestos, fins i tot les espècies més 

inofensives de bolets comestibles poden provocar reaccions adverses en 

algunes persones, com ja he explicat amb els síndrome resinoide.  

Per altra banda, els bolets en males condicions, els exemplars vells o els que 

requereixen una cocció perllongada també solen ocasionar problemes. A més, 

com que els bolets poden acumular substàncies nocives, productes 

fitosanitaris, metalls pesats, etc. cal rebutjar els bolets recollits en hivernacles, 

marges de carreteres, llocs contaminats, etc., 

En els casos d'intoleràncies personals es solen produir reaccions 

gastrointestinals, enrogiment de la pell o picors. També poden sorgir al·lèrgies 

respiratòries per culpa de les espores.  

Síndrome rabdomiolític 

Bolets: Tricholoma eqüestre (imatge 32), T. flavovirens, T. auratum  

Símptomes: si es mengen de 

manera repetida i en gran quantitat, 

causen rabdomiòlisi, és a dir, una 

desintegració muscular massiva, 

sobretot del cor, que pot causar la 

mort.  

Tractament: no n’hi ha un d’específic 

per a aquesta intoxicació.  

Observacions: el bolet dels 

Imatge 32. Verderol, groguet o pixaconill 
(Tricholoma equestre)  
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Imatge 34. Amanita pròxima 

Imatge 33. Amanita ovoidea  

cavallers (Tricholoma equestre) es considera que és exquisit. No obstant això, 

s’han donat algunes intoxicacions mortals a França i Polònia fan que haguem 

de reconsiderar el seu consum. 

Síndrome acromelálgic (o de les "cames inquietes") 

Bolets: Clitocybe amoenolens i C. Acromelalga.  

Símptomes: causen acromelàlgia, una curiosa malaltia que provoca dolor i 

picors a les cames, juntament amb una imperiosa necessitat de moure’s 

contínuament.  

Tractament: els seus efectes es poden pal·liar amb aspirina o paracetamol. Al 

Japó recomanen l'ocupació d'àcid nicotínic, banyar les cames en aigua molt 

freda i mantenir-les en alt. 

Observacions: la toxina, l'àcid acromelàlgic, actua a nivell de receptors del 

glutamat en els nervis.  

Síndrome norleucínic  

Bolets: Amanita smithiana i A. 

proxima.  

Símptomes: problemes als 

ronyons. 

Tractament: el remei sol ser l'hemodiàlisi.  

Observacions: s'han donat casos mortals a 

Còrsega, i també s'han descrit ja alguns 

enverinaments a Balears. A més, cal anar amb 

compte, ja que el bolet de rubial (Amanita ovoidea) 

(imatge 33), comestible, pot confondre amb A. 

pròxima (Imatge 34).  
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Farinera Borda 

Per la seva elevada toxicitat i la relativa abundància en els boscos, La farinera 

borda, farinot o pentinella borda o cogoma borda (Amanita phalloides) és 

considera el bolet més perillós, causant 

de la majoria de les intoxicacions mortals 

a casa nostra.  

La farinera borda és un bolet gros, el 

capell fa entre 5 i 15 cm de diàmetre. 

Primer és hemisfèric i després agafa 

forma plana. Pot ser de color groguenc, 

verd oliva o blanc, depenent de la 

varietat. Les làmines són blanques. El 

peu o estípit és blanc amb taques grises i 

fa de 8 a 15 cm de llarg i d'1 a 2 cm de 

gruix amb una mena de sac o volva a la 

base. La volva sovint és difícil de veure si 

no n’arrenca el bolet sencer ja que pot 

quedar tapada per la molsa o la fullaraca i per tant, no resulta visible a simple 

vista.  

Les espores són grans i blanques o de color de clar com és propi de les 

amanites. Una característica particular de les espores d’aquesta espècie en 

concret és la seva forma globular o ovoide. A més, aquestes estructures 

mesuren entre 8 i 10 micres de longitud i en contacte amb el iode queden 

tenyides de color blau. 5 

A la tardor, la farinera borda (Amanita phalloides) és pròpia d'alzinars, suredes i 

rouredes, encara que també apareix en castanyers, bedolls i fagedes. 

Aquest bolet conté amatoxines que són un grup de substàncies tòxiques, o més 

concretament, hepatotòxiques, que actuen destruint el fetge i els ronyons. En hi 

ha vuit tipus i, actualment, no es coneix cap antídot contra els seus efectes. Per 

                                            
5
 Mirar la pàgina 23 de l’annex. 

Imatge 35. Farinera borda (Amanita 
phalloides) 
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altra banda, la penicil·lina competeix amb les amanitines en el sistema 

d'entrada cel·lular de la membrana de l'hepatòcit, per la qual cosa pot ajudar a 

mitigar els efectes de l'enverinament per aquests tòxics aminoàcids. 

Les amatoxines actuen lentament. La seva acció és bloquejar la transcripció de 

les ARN polimerasa 1 i 2 en les cèl·lules eucariotes; és a dir bloqueja tota 

síntesi de proteïnes. 

El compost alfa-amanitina o α-amanitina és un pèptid no ribosomal cíclic de vuit 

aminoàcids, una de les toxines del grup amatoxines més letals i que podem 

trobar en Amanita phalloides. La seva fórmula molecular és C39H54N10O14S i la 

seva massa és de 918,84 g/mol. És una substància clara, incolora, 

termoestable, i és soluble en etanol, metanol i en aigua. La dosi mortal és 

d’aproximadament 0,1 mg/kg.  

L'estructura cristal·lina que va descobrir el Dr. Bushnell et Al., va revelar que 

l’α-amanitina interactua amb l'hèlix pont de l'ARN polimerasa II. Aquesta 

interacció impedeix la translocació de l'ARN i l'ADN necessària perquè l’enzim 

lliure pugui continuar amb la síntesis de l’ARN. L'addició de α-amanitina pot 

reduir la taxa de pol. II de translocació en l'ADN de milers a uns pocs nucleòtids 

per minut.  

L'hèlix de l’ADN és flexible la qual cosa permet el seu moviment. Aquest, és 

necessari perquè es pugui produir la translocació de la polimerasa al llarg de la 

columna d'ADN. La unió de α-amanitina posa una limitació en la seva mobilitat, 

i per tant, alenteix la translocació de la polimerasa i la taxa de síntesi de la 

molècula d'ARN. 
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D’altres espècies perilloses 

Un altre espècie que porta confusions són les Lepiotes. Aquest és un gènere 

de bolets molt tòxic que es pot confondre molt fàcilment amb l’apagallums 

(Macrolepiota Procera). Presenten moltes similituds morfològiques però que 

diferencien en què l’anell de l’apagallums és mòbil. 

Lepiota és un gènere de bolets que forma part de la família Agaricaceae. Totes 

les espècies de Lepiota són sapròfits nitròfils que viuen sobre el terra, preferint 

els sòls calcaris rics. Les seves espores són el·lipsoïdals, llises i grans (de 15 a 

20 X 10 a 12 micres). A més, es poden identificar perquè no tenen amiloides 

però si un porus germinatiu. 6 

N'hi ha unes 400 espècies, moltes de les quals són verinoses, fins i tot letals. 

També n'hi ha de comestibles tot i que es recomana que no es mengin per 

l’evident perill de confusió. 

Diverses d’aquestes espècies contenen amatoxina i per això poden resultar 

mortals si es consumeixen. Destaquen per la seva toxicitat la Lepiota 

brunneoincarnata, la L. brunneolilacea, la L. castanea, la L. helveola i la L. 

subincarnata. 

                                            
6
 Mirar la pàgina 29 de l’annex. 

Imatge 36. Apagallums (Macrolepiota Procera) 
(2015) 

Imatge 37. Lepiota lilacea (2010) 
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El Cortinarius també és un gènere molt difícil d’identificar ja que gairebé totes 

les espècies són tòxiques. A més, és el gènere de bolets amb més espècies 

dins els agaricals i té una distribució cosmopolita.  

Una característica comuna en totes les espècies de Cortinarius és que els 

bolets joves tenen una cortina (vel) entre el capell (pileu) i la tija (estípit), i per 

això reben aquest nom. A causa de la toxicitat d'algunes de les espècies i el fet 

de què és difícil distingir entre les espècies, tampoc es recomana consumir-los.  

Tal com podem veure a la imatge 38, el cortinari rutilant o cortinari de muntanya 

(Cortinarius orellanus i Cortinarius rubellus) és un bolet de color vermell que 

apareix a la tardor en boscos de planifolis i mixtos. Les espores del cortinaris 

(Cortinarius) són subgloboses i 

berrugoses i mesuren de 10,5 a 

13 x 8 a 9,5 micres.7 

És un tòxic mortal, tan perillós 

com la farinera borda ja que 

ocasiona uns símptomes i uns 

efectes similars. Rarament es 

donen accidents amb aquest 

bolet. Potser això es degut a 

que el seu aspecte ja el fa 

sospitós de la seva malesa i perquè és ben diferent de qualsevol espècie 

comestible tradicional.  

És un bolet molt enganyós, ja que el verí actua al cap de dotze o tretze dies 

després de la seva ingestió, afectant principalment el fetge i els ronyons 

provocant formes molt greus de necrosi que acaben amb la mort de la persona 

intoxicada. Als anys cinquanta, aquest fong fou el responsable d'ocasionar més 

d'un centenar de morts a Polònia. 

                                            
77

 Mirar la pàgina 26 de l’annex. 

Imatge 38. Cortinarius rubellus  
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Llegendes populars 

Proves empíriques de toxicitat 

L’objectiu d’aquesta pràctica és demostrar la falsedat d’algunes llegendes 

populars, pròpies sobretot de Catalunya i del País Basc, que serveixen de guia 

per a detectar la toxicitat dels bolets.  

Proves estudiades: 

 Prova de l’all: consisteix en fer bullir un bolet amb un all. Si aquest 

s’ennegreix, ens indicarà que el bolet és verinós mentre que si no ho fa 

voldrà dir que és comestible. 

 Prova de la cullera de plata: aquesta prova és idèntica que l’anterior 

però en comptes de fer servir un all, s’utilitza un objecte de plata. 

 Prova de la clara d’ou i els bolets: es basa en la creença de què els 

bolets verinosos reaccionen amb la clara d’ou de manera que aquesta 

s’ennegreix. 

 Pa i bolets: també es sol afirmar que els bolets verinosos fan que el pa 

es torni negre. 

 Ceba i bolets: de la mateixa manera que amb el pa, es creu que el suc 

dels bolets tòxics ennegreix la ceba. 

Material

 Recipient 

 Guants 

 All 

 Ou 

 Aigua 

 Pa 

 Ceba 

 Cassola 

 Instrument per escalfar aigua (bec bunsen, 

fogons…) 

 Bolets verinosos 

 Objecte de plata 

Procediment 

En primer lloc, posem aigua a escalfar fins que arribi al punt d’ebullició. 

Aleshores, hi tirem un o dos exemplars del bolet i un gra d’all pelat. Esperem de 
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cinc a deu minuts i observem el que passa. 

Canviem l’aigua i repetim el procés amb un objecte 

de plata en comptes de l’all, jo vaig utilitzar una 

arracada.   

Agafem un ou i separem els seus components. 

Descartem el rovell i posem la clara en un recipient 

amb els bolets tòxics. En aquesta ocasió, haurem 

d’esperar més temps ja que com que no estem 

aportant calor que és un catalitzador, la reacció 

serà més lenta. 

Finalment, posem un bolet sobre un tros de pa de 

manera que aquest quedi enllardat pels seus sucs 

naturals. Al cap d’una o dues hores observem què 

ha passat. Repetim els mateixos passos amb un 

tros de ceba en comptes del pa. 

Conclusions 

Després de realitzar totes les proves amb 

cortinarius, un gènere tòxic que pot resultar mortal, 

els resultats van ser els que m’esperava. Tot i que 

vaig fer una rèplica de tots els procediments,  no 

vaig poder observar cap canvi en la coloració de 

l’all, l’arracada ni de la clara d’ou. El pa i la ceba, 

van quedar una mica grocs però això pot ser degut 

a que el suc del bolet els va tacar de la mateixa 

manera que passaria amb una espècie comestible. 

Per tant, he demostrat la invalidesa d’aquestes 

proves populars i considero que és perillós que 

aquestes llegendes es difonguin ja que perilla que 

algú tasti un bolet tòxic després de què una 

d’aquestes probes donés negativa..  

Imatge 39. Cortinarius i all despès 
d’haver-los bullit. 

Imatge 40. Arracada de plata 
després d’haver fer la prova 

Imatge 41. Clara d’ou amb un bolet 
verinós 

Imatge 42. Pa impregnat de suc 
tòxic 

Imatge 43. Estat final de la ceba 
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 Sense tenir intenció vaig demostrar la 

falsedat d’un altre mite sobre els bolets que 

no estava estudiant. Quan alguna gent veu 

un animal menjant-se un bolet o 

simplement un exemplar corcat, pensa que 

això indica que és comestible però no és 

així.  

A la majoria d’animals, els bolets que són 

tòxics per als humans, els provoquen els 

mateixos efectes a nosaltres. Tanmateix, n’hi ha d’altres (els cargols, llimacs, 

cucs, etc.) que tenen un metabolisme diferent del nostre i per tant, poden 

alimentar-se d’espècies verinoses com la farinera borda (Amanita phalloides) 

sense patir efectes adversos.  

Per fer aquest experiment vaig haver de guardar exemplars de cortinaris 

(Cortinarius), que és un bolet letal, a casa i durant aquest temps, el recipient on 

els guardava es va emplenar dels cucs que podem veure a la imatge. Per tant, 

trobar-se un bolet corcat no ens assegura ni molt menys que sigui comestible. 

Prova de Wieland o Meixner 

Aquesta prova s’utilitza per detectar la presencia d’amatoxines o amanitina 

basant-se en la reacció que fa substància tòxica en presencia d’àcid clorhídric i 

lignina, present en el paper de diari. Com a resultat, si la concentració és major 

a 0,2 mg d’amatoxines per mil·lilitre de suc, al cap d’uns minuts apareix un 

producte de color turquesa. 

Material

 Bolet per analitzar 

 Paper de diari no setinat 

 Àcid clorhídric concentrat 

 Comptagotes 

 Estisores 

 Placa de petri 

Procediment 

Imatge 44. Cuc rossegant un cortinaris 
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Per començar, retallem un tros de paper de 

diari on no hi hagi res imprès i el posem en 

una placa de petri. A continuació, li tirem dues 

gotes del suc del bolet i dues més d’àcid 

clorhídric. Finalment, esperem de cinc a deu 

minuts i mirem si el color del paper ha canviat. 

S’hi s’ha tornat d’un color verd blavós voldrà 

dir que la mostra (el bolet) dóna positiu en 

amanitina i per tant, conté almenys 0,2 mg 

d’amatoxines per mil·lilitre de suc. 

Conclusions   

En primer lloc, volia realitzar la prova amb un 

bolet que sàpigues que no contenia el tòxic. 

Per tant, primer la vaig realitzar amb els 

cortinaris (Cortinarius) atès que la causant de 

la seva toxicitat és un altra substància. Tal com esperava, va donar negativa ja 

que el color de la preparació no va canviar en absolut.  

Tot seguit, vaig repetir el procediment amb un altre espècie, per mi 

desconeguda, que presentava algunes característiques similars a la farinera 

borda. Els resultats del test també van ser negatius, és a dir, indicaven el bolet 

no contenia amanitina. Per tant, l’exemplar era una farinera (Amanita ovoidea). 

Imatge 46. Exemplar de farinot utilitzat 
abans de collir-lo 

Imatge 45. Farinera (Amanita ovoidea) 

Imatge 47. Resultats de la Prova de Wieland 
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Aquesta espècie, malgrat es considera de baixa qualitat gastronòmica, és 

comestible. 

Finalment, vaig utilitzar un exemplar de farinera borda (Amanita phalloides) puix 

que sabia que el bolet contenia la toxina i d’aquesta manera podria verificar 

l’eficàcia de la prova. Al cap d’uns quaranta minuts, molts més dels suposats, 

es podia apreciar un lleuger color blavós que indicava que la mostra donava 

positiva en amatoxines. 

A més, com que el color resultant no era gaire intens, vaig realitzar dues 

rèpliques més però el resultat va ser semblant. 

En conclusió, he pogut demostrar l’eficàcia de la Prova de Wieland (també 

anomenada col·loquialment prova del paper de diari). Per l’altre, com que el 

color turquesa no es podia apreciar clarament, dedueixo que la seva sensibilitat 

és molt baixa, és a dir, no detectaria la presencia de l’amanitina si la 

concentració fos molt baixa. 
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CONCLUSIONS 

L’objectiu inicial del treball era demostrar que el crim perfecte no existeix. Ara, 

després de gairebé d’un any de recerca, penso que estava molt equivocada. 

Segueixo mantenint que els estudis criminalistes compten amb nombroses 

disciplines que es recolzen en mètodes i tècniques reconegudes i 

indesmentibles, basades en el coneixement i l'experimentació científica; per 

altra banda, aquestes només s’utilitzen per avalar les investigacions policials i 

per tant, els científics no són els veritables encarregats de resoldre el crim. És a 

dir, són els policies i no els forenses, antropòlegs, toxicòlegs i demès científics 

els que hauran de resoldre el cas ja que no seria factible iniciar una investigació 

per a cada mort.  

Conseqüentment, considero que actualment molts crims passen 

desapercebuts. De fet, els delictes es caracteritzen i es diferencien per la part 

subjectiva. Per exemple, si algú dispara un arma i mata algú. Com se sap si es 

tracta d’un homicidi o d’un accident? De fet, objectivament és el mateix. La 

diferència rau en la intenció de l'autor, aquesta intenció és la que ens permet 

identificar un delicte.  

En altres paraules, si s’aconsegueix amagar la intencionalitat d’un crim i per 

tant, aquest no s’investiga, serà molt fàcil que passi desapercebut. Per això cal 

insistir en què els veritables encarregats de resoldre els assassinats són els 

policies, que tenen la tasca de d’iniciar la investigació. Aleshores, la 

Criminalística, serà l’encarregada d’avalar els seus descobriments per mitjà de 

tècniques científiques precises i eficaces sense que quedi cap mena de dubte.  

Amb l’objectiu d’aprofundir en la investigació d’una possible arma letal vaig 

començar buscant un verí que fos impossible de detectar. Actualment, però, hi 

ha proves per revelar la presencia de tots o gairebé tots els verins que es 

coneixen. Altrament, no es pot detectar quelcom si no sabem el que estem 

buscant ja que és impossible determinar totes les substàncies presents en una 

mostra i si o fos, seria massa car. Per cometre el crim perfecte, per tant, 

podríem utilitzar qualsevol verí del qual ningú sospites evitant els que apareixen 
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a l’anàlisi habitual de toxicologia, i d’aquesta manera, el tòxic passaria 

desapercebut sense cap mena de dificultat.  

Com que visc a Solsona, on hi ha una gran tradició boletaire, he decidit centrar 

treball en l’estudi dels bolets verinosos com a arma letal. Així mateix, 

emmascarar un cas d’enverinament com aquest és molt fàcil ja que les 

intoxicacions es solen relacionar amb confusions i a més, normalment el 

consumidor no sol haver collit el bolet.  Cal afegir que actualment hi ha un 

complert descontrol per el que fa a la comercialització de bolets i això també 

podria ser-li d’ajuda a l’assassí per amagar el seu veritable objectiu. 

A més a més, en la majoria d’aquests casos, a l’hospital relacionarien el quadre 

clínic de la víctima amb una simple gastroenteritis i el pacient moriria sense 

aixecar cap sospita. Per tant, potser hauríem de començar a veure els nostres 

boscos com un rebost d’armes letals. 

Per l’altre, els bolets tenen la capacitat de captar les substàncies del medi i en 

comptes d’utilitzar el seu verí, també podrien fer el paper d’esquer. 

Així doncs, vaig iniciar la meva recerca llegint-me una sèrie de llibres, 

consultant pagines web i recopilant informació. Després vaig tenir l’honor 

d’entrevistar a en Juan Martínez de Aragón, un expert micòleg que em va 

orientar en el tema dels bolets i gràcies a un conveni amb la Universitat 

Autònoma de Barcelona, vaig contactar amb el professor i patòleg forense 

Santiago Crespo. Ell, a més de transmetre’m alguns dels seus coneixements, 

em va permetre assistir a una autòpsia, que ha sigut una de les fonts més 

importants en les que he basat el meu treball. Tot seguit, vaig decidir desmentir 

algunes llegendes urbanes que demostraven la toxicitat dels bolets atès que 

vaig pensar que aquestes recolzarien la idea de què les intoxicacions d’aquest 

caràcter són degudes una confusió i no a un crim. 

Per altra banda, encara que centrar el meu treball en els bolets ha estat molt 

interessant, he tingut el problema de què els bolets són un fenomen estacional, 

consegüentment, m’ha sigut molt difícil trobar un exemplar de farinera borda 

(Amanita phalloides). Per fortuna, tres dies abans del dia límit d’entrega, em va 
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arribar una caixa plena d’aquests bolets des de Galícia i vaig poder ampliar el 

meu treball. 

Resumint el més important, resoldre un crim consisteix bàsicament trobar els 

indicis o motius: canvis de testament, baralles o una samarreta tacada amb 

arsènic. Per tant, qualsevol verí que actuï ràpid, no deixi traces, ni tingui cap 

sabor podria ser l’arma perfecta per cometre un crim. En aquest cas, l’assassí 

només haurà d’assegurar-se de que no es destapi la seva intencionalitat.  

Per acabar, he de reconèixer que sí que existeix el crim perfecte, només s’ha 

de ser caut i evitar que ningú es qüestioni la voluntat de les teves accions. 
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la seva ajuda. Convé ressaltar la disponibilitat que a mostrat cada cop que he 
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de la meva recerca. Personalment, no sé el que jo pensaria si algú em parles 

amb la emoció amb la que jo ho faig sobre poder assistir a una autòpsia. Ara, 
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consegüentment, la meva visió de la biologia humana ha canviat radicalment. 
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Los muertos también hablan: 

Memorias de un antropólogo 

forense 

Autor: W.R. Maples i M. Browing  

Editorial: Debolsillo 

Any de publicació: 2006 

Resum 

W.R. Maples, un pioner en el camp de l’antropologia forense, va escriure 

aquesta novel·la autobibliogràfica. En ella ens explica alguns dels seus 

coneixements sobre els ossos a partir de casos en els que ha treballat. 

Destaquen les investigacions sobre Francisco Pizarro, “l’home Elefant” i el Zar 

Nicolás II.  

Envenenadoras  

Autor: Marisol Donis 

Editorial: La esfera de los libros 

Any de publicació: 2002 

Resum 

El llibre consta de dues parts, en la primera 

es defineixen i diferencien els conceptes de 

verí i intoxicació, descriu alguns dels verins 

més utilitzats al llarg de la història i 

introdueix la tècnica de la autòpsia. En la 

segona part narra els casos més celebres 

comesos per dones a Espanya.  
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100 maneres de descobrir un crim  

Autor: Moisés Peñalver Nuñez 

Editorial: Cossetània edicions 

Col·lecció: De cent en cent 

Any de publicació: 2009 

Resum  

El llibre consta de 100 capítols independents que 

expliquen resumidament tècniques que per descobrir qualsevol tipus de delicte. 

 

Toxicologia Clínica  

Editors: Indalecio Morán Chorro, Jaume 

Baldirà Martínez de Irujo, Luís Marruecos – 

Sant i Santiago Nogué Xarau 

Editorial: Grupo difusión 

Any de publicació: 2011 

Resum  

Aquest és un llibre cientificotècnic on es 

recull informació aportada per destacats 

científics actuals. Es comença fent una 

introducció sobre la toxicologia i després 

es descriuen més detalladament diversos tipus d’intoxicacions. 
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