Benvenuto a tutti!
El nou tema que haureu de
desenvolupar és el de “La medicina i
les malalties”.

Estudi anatòmic fet per
Leonardo.

Hi ha un novel·lista americà que es diu Noah Gordon que l’any 1986
va escriure un llibre titulat El metge, anys després se’n va fer una
pel·lícula.
En la novel·la es descriu la passió d’un home anomenat Robert Cole,
per vèncer les malalties i la mort, alleugerir el dolor de la gent i
impartir el don quasi místic de sanar.
A l’Anglaterra del segle XI la ciència ha anat decreixent sota el
pretext de l’església d’acabar amb la “màgia negra”. El coneixement
de llavors dels físics com Hipòcrates i Gal·lè ha desaparegut. En
conseqüència vàries malalties assolen el regne, mentre un cirurgià
barber recorre tota la geografia britànica per tractar a la població
malalta.
El jove Cole queda orfe després de la mort de la seva mare per
apendicitis (a la qual anomenen la malaltia del costat). Al quedar
desemparat

decideix

acompanyar

al

barber

que

acabava

de¡d’arribar al seu llogaret perquè li doni refugi i li ensenyi els
serveis bàsics de medicina.
Un dia el seu mestre comença a sofrir de cataractes i després de ser
tractat per un metge jueu el jove Cole s’interessa per la cultura jueva
i la seva medicina. El metge jueu li parla d’Ibn Sina o Avicena, el qual
ensenya a la ciutat persa d’Isfhan mitjançant la medicina bizantina
(evolucionada de la grega) i persa.
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Decidit a aprendre la professió se’n va a la madrassa d’Isfahan a que
Avicena li ensenyi els seus coneixements mèdics i filosòfics, lloc on
esdevindran tota una sèrie d’aventures.
Finalment Cole voldrà tornar a Londres..., ho podrà fer?... Ja ho
veurem...

Cartell de la pel·lícula
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Avui estàs refredat/ada, només fas que esternudar i mocar-te. El
pare ja ha telefonat a la pediatra i hauràs d’anar a la seva consulta a
les 18h.
A mig matí t’has trobat pitjor i t’han vingut a buscar. La mare t’ha
fet prendre un antipirètic perquè tenies febre. Cada vegada et fan
més mal els ossos i tens tremolors. Segur que has agafat la grip! –
sospites.
A la tarda la metgessa ho ha confirmat, és un procés gripal!
Hauràs d’estar uns quatre o cinc dies, com a mínim, al llit i prenent
la medicació receptada, la qual ja han anat a buscar a la farmàcia.
“Quina llàstima, em perdré unes quantes classes!” -penses
maliciosament...
I entre febre i febre tens tot de somnis estranys que van i venen pel
teu cap, passen núvols verds, animals monstruosos, un assassí que
et persegueix i tot d’éssers desconeguts i no identificats que et
diuen coses, éssers com les d’aquest dibuix de Leonardo...
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I entre tot això surten tot de preguntes com les que et mostro aquí
a sota...

Hi havia
medicaments?

Hi havia metges a
l’època medieval?

Com es guaria la
gent?

Quin tipus
d’instrumental
feien servir?

Quines eren les
malalties més
freqüents?

Amb tantes
preguntes el cap
m’esclatarà!

Què és això de la
pesta? A veure si no
serà una grip el que
tinc!

Intenta contestar aquestes preguntes i d’altres que se t’hagin acudit
fent un treball..., abans però, passa a la següent pàgina...
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Hola, sóc l’Avicena, el metge i filòsof musulmà persa més famós de
l’època medieval.
Abans de fer el treball mira la pel·lícula El metge.
Així et faràs una idea genèrica de com es vivia a l’època i de com era
la medicina en aquells temps tan i tan complicats…
Pots prendre apunts del que creguis interessant, et pot ajudar en el
treball.
Ja que m’he presentat, podries incloure en el treball les meves
aportacions més importants, oi?
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Després del que hem treballat
podríem fer unes sessions de
primers auxilis.
Què us sembla?

Comentem
l’activitat...

Estudi anatòmic
realitzat per Leonardo
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