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Resum
La majoria dels docents coneixen la possibilitat d’utilitzar el cinema comercial com a
estratègia docent. És important però diferenciar el que suposa visualitzar les pel·lícules
a casa, de forma relaxada en família o amb amics, de visualitzar-la a l’aula amb una
orientació formativa. Així, entre les moltes possibilitats existents al cinema per
representar la visió de la recerca farmacèutica i les empreses, voldríem especialment
recomanar la pel·lícula The Constant Gardener/El jardinero fiel com un molt bon
exemple. La nostra intenció és convèncer del seu visionat i de que, en cas de tenir
oportunitat, que sigui utilitzada en docència per debatre de manera intel·ligent i
constructiva sobre la recerca farmacèutica.
A la Universitat Pompeu Fabra som un grup de professors interessats en l’ús de
pel·lícules comercials en docència. Recentment hem assolit la majoria d’edat, després
de més de 18 anys d’experiència amb cine i formació. Tot va començar a patir d’un
article publicat per Koren (1993) a la revista Clinical Pharmacology and Therapeutics,
on descrivia l’experiència docent amb Awakenings/Despertares d’Oliver Sachs (1990).
Seguint els passos de Koren vàrem presentar aquesta experiència inicial en una sessió
organitzada el 1997 per l’Associació Catalana d’Educació Mèdica. Des de llavors hem
anat afegint pel·lícules al nostre repertori, que s’han utilitzat en la docència de
diferents assignatures i en diferents estudis. L’experiència s’ha divulgat tant en
congressos científics com a través de molt diverses publicacions. Des de la Fundació Dr.
Antoni Esteve també hem estat sensibles a aquest tipus d’estratègia docents amb el
recolzament d’iniciatives d’altres universitats.
El cinema sovint reflecteix la impressió i el punt de vista dels ciutadans. Per tant, la
imatge que apareix al cinema respecte a la recerca farmacèutica i les empreses
farmacèutiques també serà la que té la població general. Malgrat ens agradi o no, cal
acceptar doncs que, en general, el cinema reflectirà la imatge fosca de les companyies
farmacèutiques i, a poder ser, de manera exagerada com en tota ficció. Tot i aquesta
visió negativa, pensem que l’ús de pel·lícules comercials pot servir per facilitar el debat
entre estudiants i per insistir en la importància que té la recerca dels medicaments.
Són moltes les pel·lícules en les quals apareix de manera directa o indirecta algun tipus
d’empresa farmacèutica. Una de les més representatives és The Constant Gardener on
la trama exagera fins a extrems impensables el rol de les farmacèutiques que, amb la
connivència de governs, de la policia, dels periodistes i altres institucions, arriben a
actuar com a veritables bandes criminals. En ella conviuen dues trames; la primera es
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una apassionada història d’amor del matrimoni Quayle, de forma que la esposa
realitza una sèrie d’investigacions en l’entorn farmacèutic al marge del coneixement
del marit. Una vegada que ella és assassinada, serà el marit qui reprèn les
investigacions fins l’extrem de donar la vida no sense fer públiques les seves troballes.
La segona trama desenvolupa la visió crítica i exagerada que comentàvem prèviament i
que porta a la màxima expressió la corrupció mèdica i la recerca de medicaments en
països del tercer món, seguint un model cinematogràfic de thriller.
En aquesta presentació resumim l’experiència en l’ús d’aquesta pel·lícula comercial en
docència universitària, des de la Pompeu Fabra (Drs. Baños i Bosch) i la Universitat de
València (Dra. Ferrándiz). Les activitats es desenvolupen tant en grups grans com en
grups petits, en llicenciatures/graus de Biologia Humana i Farmàcia. Es presenta un
format docent entre els diversos possibles, que es fonamenta en una introducció,
visionat de la pel·lícula a l’aula seguint una plantilla lliurada als estudiants i el debat
posterior sota la moderació del professor. La plantilla segueix sis apartats generals que
els estudiants es reparteixen per grups. Entre els temes mèdics i de recerca que han de
comentar i que es reflecteixen a la pel·lícula destaquen aspectes generals de l’ètica i
recerca (consentiment informat i recerca al tercer món), així com aspectes específics
sobre la recerca de nous medicaments (fases de la recerca, aspectes econòmics i
recerca, patents i medicaments genèrics, el preu dels medicaments, etc.)
A la pel·lícula es parla del medicament fictici Dypraxa que està en fase clínica de
desenvolupament per la seva possible utilitat en el tractament de la tuberculosi.
S’estudia en pacients kenyans amb sida o en nens durant la vacunació. Els
protagonistes són dues institucions fictícies, una companyia farmacèutica suïssacanadenca que facilita el fàrmac i una CRO que realitza els estudis clínics.
El guió de la pel·lícula es basa en la novel·la de John Le Carré (2001) inspirada en fet
reials esdevinguts amb un antibacterià assajat a Nigèria i que fracassà pel tractament
d’una epidèmia de meningitis, conegut com a cas Trovan (1996). La pel·lícula presenta
l’avantatja de ser relativament moderna, atractiva i amb interessants recursos
cinematogràfics on destaquen música i fotografia. La seva utilització en docència
afavoreix el debat crític i resulta molt ben acollida per a prop de 80% dels estudiant
(sobre mostra de 261). Un dels punts limitants és la llarga durada del film, per sobre de
dues hores.
Com a conclusió, creiem que el cinema comercial pot constituir una bona estratègia
docent si s’orienta cap una visualització acadèmica de les pel·lícules. En aquest sentit,
la The Constant Gardener en pot ser un bon exemple, com a pel·lícula atractiva i amb
interessants recursos cinematogràfics. El seu ús en docència ha demostrat ser útil i
molt ben acollit per part dels estudiants.

*Presentació basada en l’article: Bosch F, Ferrándiz ML, Baños JE. El Jardinero Fiel (2005) y el
complejo debate sobre la investigación de fármacos. Rev Med Cine. 2014; 10(3):133-9.
Disponible en: http://revistamedicinacine.usal.es/index.php/volumenes/volumen10/num3/810
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Introducció

La pel·lícula: The Constant Gardener
Títol espanyol: El jardinero fiel (2005)

Cinema lligat a la percepció ciutadana

Director: Fernando Meirelles

Imatge empreses farmacèutiques

Música: Alberto Iglesias Fernández-Berridi

Per què imatge negativa

Guió: Jeffrey Caine (John Le Carré, 2001)
Durada: 129 minuts

Exemples sobre indústria farmacèutica al cinema

Intèrprets: Rachel Weisz (Óscar 2006), Ralph Fiennes, Hubert

The Constant Gardener

Koundé . . .
Sinòpsi: Justin Quayle (Fiennes) és un diplomàtic anglès que es troba al nord de
Kenya. El seu feliç matrimoni amb Tessa Quayle (Weisz), l'activista més lluitadora
de la zona, finalitza amb el brutal assassinat d’aquesta i el metge local que
l'acompanyava, Arnold Bluhm. L'explicació per part del Alt Comissionat Britànic,
que apunta cap a un crim passional, no és acceptada per Justin, que buscarà el
motiu de la mort de la seva esposa fins trobar-lo.

Experiència docent (I): assignatures

Experiència docent (II): format

Biocinema: Llicenciatura/Grau Biologia Humana
(UPF), 2007-2015
Grups grans

Introducció 5’: a la pel·lícula, guia (plantilla) per
grups o debat obert

Farmacinema: Pràctiques Farmacologia i Farmàcia
Clínica: Departament Farmacologia, Facultad
Farmacia (UV) 2007-2010
Grups petits

Descans/valoració/10’ resum per grups

Visionat pel·lícula 2h: inici a final sense pausa.
Identificació apartats/grups, anotacions estudiants

Debat 45’
Informe individuals o per grups

Altres formats?
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Experiència docent (III): temes mèdics de debat

Experiència docent (IV): el medicament
Dypraxa®
Tres Abejas – CRO
KDH farmacèutica suïssa-canadenca
Fases clíniques de la recerca
Tractament TBC en malalts amb la sida
Estudis desenvolupats a Kenia

Punts a favor

Punts en contra
Novel·la de referència, basada fets reals
Pel·lícula relativament moderna

Reticència entorn recerca farmacèutica

Atractius com a pel·lícula comercial (recursos)

Criminalització interessos farmacèutics

Possibilitat visionat en V.O.

Banalització recerca

Punts discussió diversos: mèdics, socials, econòmics

Perjudica les empreses

Estímul del debat intel·ligent i crític

Cap referència positiva sobre recerca farmacèutica

Acord en l’exageració esdeveniments

Durada pel·lícula molt llarga -> sessió llarga

Bona valoració estudiants (80%)

Per emportar-nos a casa

Utilitat cinema comercial com estratègia docent
Diferent la visió acadèmica de la pel·lícula
The Constant Gardener, bona pel·lícula, bon exemple
Activitat ben valorada en docència
Recomano pel·lícula i activitat formativa
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