
Llums i ombres dels premis Nobel de Medicina 

 

En la conferència que va impartir el Dr. Eduard Prats, ens va apropar a alguns 

conflictes o qüestions amagades que han ocorregut al voltant dels premis Nobel de 

Medicina.  

Moltes vegades el que sabem sobre els Premis Nobel ve donat per la premsa del dia, 

que ens informa dels guanyadors i dels descobriments o innovacions que han assolit, 

però rere d’aquesta noticia, com podem imaginar, hi ha treballs ingents, barreja 

d’inspiració i tenacitat, personatges que han quedat en l’oblit i com no un seguit 

d’anècdotes que reflecteixen totes les virtuts i tots els defectes possibles dels éssers 

humans.  

Cassos com el del Dr. Gerhard Domagk, que fou obligat pel regim nazi a renunciar al 

premi concedit el 1939, tot i la gran quantitat de vides alemanyes que va salvar el seu 

descobriment: les sulfamides. Però també el cas del premi del 1912, Dr. Alexis 

Carrel, atorgat per trobar una tècnica de sutura vascular altament eficaç, que no 

impedí que, per altra banda, fos un defensor de l’eugenèsia, inclús ens els aspectes 

més durs. Un altre cas exposat fou el del Nobel del 1923, concedit a Frederick 

Banting i John Macleod pel descobriment de l’insulina. No es va voler reconéixer en 

el premi la labor dels ajudants Charles Best i James Collip, motiu pel qual els 

guardonats van decidir de repartir al menys la dotació econòmica amb ells. 

Aquests episodis i d’altres com les desavinences entre Santiago Ramon y Cajal i 

Camilo Golgi, que compartiren el premi el 1908 per la seva recerca en el coneixement 

de l’estructura nerviosa, anaren acompanyats d’acurades descripcions dels treballs 

que foren motiu de la concessió dels respectius guardons. 
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