


.............estem a la capella Sixtina



.............aniríem millor amb un guia ?



................pretén aportar dades (com un 
guia) per entendre millor el SN (com la 
capella sixtina)



informació coneixement

................ “Senzo comune”



Procés de reflexióinformació coneixement

................reflexionar



QUÈ VOLEM ?
• generar un procés de reflexió

OBJECTIUs

COM HO FAREM ?
•aportant dades del cervell des de
diferents perspectives. 

PER  QUÈ ?
• per una millor comprensió del
SN i del cervell en particular.



què és el SISTEMA NERVIÓS ?

és un conjunt d’estructures que ens permeten 
captar, transmetre i processar la informació
que prové del món exterior i del món interior, 
transformant-la en coneixement que ens 
garanteixi la supervivència.

................definir-lo



MEDI 
EXTERN

MEDI
INTERN

A

............amb una sola paraula : informació



MEDI 
EXTERN

MEDI
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............amb una sola paraula : informació



MEDI 
EXTERN

MEDI
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A

............amb una sola paraula : informació



"The flame that burns the hand is 
transmitted along the nervous system 
to the brain as a stimulus, where it 
torments man as a small flame. "

..............i un concepte bàsic : l’arc reflex



................l’idea de l’arc reflex. Descartes (1596-1650)

...el mecanisme de reacció automàtica
com a resposta d’estímuls externs.

“De Homini”- “ El mon”

1662...12 anys després de la seva mort



Arc Reflex
Sherrington's Second Law

1904
Premi Nobel 1932Vitrall. Caius College. Cambridge

................publicació de l’arc reflex . Sherrington (1904)



................quina és la dinàmica funcional del SN ?



..................quina és l’estructura del SNC ?



................el gran “secret” : les neurones



................hi ha connexió entre les neurones ?



100.000.000.000 
1/10.000
5-10 + glia

................si !!!!, la sinapsi !!!!



................tantes neurones interconnectades
han generat, evolutivament, el volum del SN











................tot el cervell té les mateixes funcions ?



...............en podem estudiar les particularitats 
d’algunes parts ?





Citoarquitectonia de K.Brodmann (1905)



Àrees de Brodmann (1909)



.........què és el que fa del so 
el so, de la vista la vista o de 

les olors les olors ?

...quines són les estructures que 
ens permeten transformar els 

estímuls en percepcions ?

...hi ha algun lloc on els 
estímuls generen reaccions 

corporals que li donen 
qualitat a les emocions ?

.....és possible transformar 
el soroll en música i un 

conjunt de línies i 
contrastos en una cosa 

bella ?

............quina és la naturalesa 
del món que ens envolta ?

..........moltes preguntes !!!!



Com respondre a tantes incògnites ?



.........aportant dades per entendre millor el SN







Neurologia i Art
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.....què és ?



…….fer de l’art el fil conductor !!!

Pablo Picasso. 1887
Ciència i caritat



Juseppe Ribera
El judici del rei Salomó
Oli, 1609



... de forma simbòlica,

... de forma científica,
observant el
contingut neurològic 
de diverses obres artístiques

Juseppe Ribera
El tacte
Oli, 1613

Rafael de Sanzio
Retrat Tomasso Inghirami
Oli, 1516



...establint la relació entre continguts  mèdics o 
neurològics i parts del SN 

Juseppe Ribera
El tacte
Oli, 1613



Neurologia i Art
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.....i això és :



NEUROLOGIA :
És la part  de la medicina que estudia les malalties del sistema nerviós

André Brouillet. 1887
Lliçó sobre l’histeria
per Jean Marie Charcot



ART 
Virtut, disposició i habilitat, 
per  fer certes coses, 
adquirida amb l’estudi, 
l’experiència i l’observació.



•S'ha definit com un vehicle per a l'expressió o
la comunicació d'emocions i idees, un mitjà
per explorar elements formals i com a mimesi
o representació.

• Més recentment, els pensadors influïts per Martin Heidegger han interpretat l'art com 
el mitjà pel qual una comunitat desenvolupa per si 
mateixa un mitjà per a l'expressió i la interpretació.[7]



METGE:
subjecte humà capaç d'observar, 
interpretar i tractar les alteracions 
de la  salut de les persones.

ART ISTA:
subjecte humà capaç d'observar, interpretar i 

representar el món exterior (el que ens 
envolta) així com el seu món interior.



L’artista fa la seva obra El metge fa l’acte mèdic

Códice d’ Avicena
“La visita del metge”
Segle XV

El Greco
La crucifixió
1600



El Greco
La crucifixió
1600

Sant Joan 19, 34

....i vessà sang i aigua

...l’art pictòric



Lucas Cranach, el vell
La crucifixió
Oli, 1510

stauros

patibulum



Lucas Cranach, el vell (1472-1553)
La crucifixió
Oli, 1503



Sosías (terrissarie )
500 a.C.)

L’art de la medicina : Pràctica de l’acte mèdic !!



CIÈNCIES
MÈDIQUES

neurologia

ART

OBSERVACIÓ


