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MOLECULAR STRUCTURE OF NUCLEIC ACIDS     
A structure for Deoxyribose Nucleic Acid 

	  
"We wish to suggest a structure for the salt of deoxyribose nucleic acid (D.N.A.)". Amb 
aquestes paraules comença un dels articles publicats el 25 d'abril de 1953 a Nature. 
En efecte, estem parlant d'un dels escrits científics de James Watson i Francis Crick, 
possiblement el més conegut d'aquests autors. I és que amb aquest article d'unes 900 
paraules, aquesta parella de científics es van proclamar descobridors de l'estructura 
de la molècula clau en la ciència de la genètica: l'àcid desoxiribonucleic o ADN.  

El primer contacte amb aquest escrit sorprèn per la seva extensió. A diferència d'una 
gran quantitat de papers que resulten ser considerablement llargs, aquest destaca 
totalment pel contrari, ja que no arriba a les mil paraules. Això es deu a que aquest 
petit assaig científic esdevé un anunci, una proclamació de victòria. Després de totes 
les ànsies pel descobriment i les presses, Watson i Crick havien descobert, tal i com 
hem dit, l'estructura de l'ADN. Podríem arribar a pensar que aquests dos personatge 
estaven predestinats a fer aquest descobriment, ja que era notable el seu esperit 
competitiu i també, la seva obsessió. 

El gran descobriment també podria ser degut a la unió d'aquestes dues ments que 
duien a terme la investigació. Watson, un genetista amb una alta sensibilitat visual, va 
ser capaç de veure a la famosa fotografia 51 les evidències per saber que es trobaven 
davant d'una doble hèlix. Per l'altra banda, trobem a Crick, un físic expert en 
estructures de cristalls, que va concloure que les dues cadenes que formaven aquesta 
estructura es disposaven en sentits oposats.  

No obstant, aquesta troballa nova ser quelcom immediat. De fet, Watson i Crick 
primerament van proposar un model equivocat: aquest constava tres hèlixs amb els 
grups fosfat encarats cap a l'eix central. Precisament va ser aquesta segona dada la 
que va cridar més l'atenció d'altres personalitats científiques de l'època, com podria ser 
Rosalind Franklin, que va ser qui va criticar in situ aquest error en el model de Watson 
i Crick. Aquesta ensopegada va ser una desmotivació pels dos científics. Tanta, que 
van abandonar aquesta recerca. No obstant, hi va haver un ressorgiment d'aquestes 
ànsies per trobar l'estructura de l'ADN. I és que mentre els científics havien abandonat 
la seva investigació, Linus Pauling els va fer arribar un escrit seu proposant el seu 
model. La sorpresa de la parella va ser al veure que l'americà havia comès 
exactament el mateix error. Va ser llavors quan Watson i Crick es van adonar que 
havien de tronar a la investigació a contrarellotge: tenien poc temps abans que Pauling 
s'adonés de la seva errada. "Build models". Watson i Crick tornaven a la seva missió, 
construint models. I així va ser aquest esprint final, en aquesta incansable cursa per 
realitzar la troballa que marcaria un abans i un després: el 25 d'abril de 1953 Watson i 
Crick publicaven i anunciaven el seu descobriment a Nature.  

Aquest model, ara sí, satisfeia els criteris esperats per la resta de personalitats 
científiques, és a dir, era una proposta viable. Per això, aquest es presentava com una 
proposta totalment diferent: "We wish to put forward a radically different structure for 
the salt of deoxyribose nucleic acid". A més a més, aquest estava basat en les Regles 
de Chargaff (per l'aparellament de bases) i en la fotografia 51 de Rosalind Franklin. 
Aquesta segona evidència ha passat a la història ja que va ser cedida a Watson i Crick 
sense permís de l'autora, cosa que va fer que Franklin es recordi com la dona obscura 
del DNA. A dia d'avui, encara resta com un interrogant si el mèrit de Rosalind Franklin 
hauria estat reconegut amb un premi Noble, com tots els altres contribuents en la 
troballa.  
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Des d'un punt de vista personal, em va sorprendre que en un anunci breu, o sigui, una 
primera presentació de la molècula, ja es parles de les anomalies de les formes 
tautomèriques. Aquest fet pot ser degut a la confusió que havia estat creada 
històricament per les formes de les bases nitrogenades, fins a punt d'acceptar una 
forma tautomèrica com la conformació normal de la molècula. Així doncs, aquesta 
confusió podria haver creat la necessitat per la qual, en un primer cop d'ull a la 
molècula, ja s'hagués de parlar d'aquests detalls.  

Crees que Watson i Crick tipifican el quehacer científico?  
Creus que Watson i Crick representen el científic mitjà?  

 

Si més no, Watson i Crick han demostrat haver viscut en un context que sí que 
representa la manera de treballar dels científics. La pressió, les presses i les ànsies de 
dur a terme el seu descobriment són l'escenari de la recerca que duu a terme 
qualsevol científic, tot acompanyat d'aquest constant esperit de competitivitat.  

Tot i que en aquest article no es detalla la manera de treballar de Watson i Crick, 
podem veure que el seu resultat final està basat en evidències, al igual que les altres 
grans troballes de la ciència.  

El que potser no representa a la manera de fer científica (o potser volem pensar que 
no ho fa) és la deshonestedat que van mostrar ambdós membres de l'equip enfront 
l'autora d'una de les dues evidències en les quals es basa el seu treball, de la qual ja 
hem parlat anteriorment: Rosalind Franklin. Realment és difícil jutjar l'actuació de les 
persones quan un no es troba en la seva situació, però aquesta falta de reconeixement, 
com ja van indicar els mateixos Watson i Crick, va ser un fet deplorable, ja que va ser 
un afegit al fet d'agafar el treball d'un investigador sense el seu consentiment. Així 
doncs, respecte aquest últim aspecte, sí que representen, com hem dit, aquestes 
ànsies de saber. Però amb aquesta manera d'actuar, van demostrar no ser partícips 
de la idea utòpica de esdevenir tota la comunitat científica com un gran equip per 
poder entendre millor la nostra realitat, emprant els coneixements dels altres 
investigadors (amb el seu consentiment i fen referència a aquests) com a base de la 
nostra investigació.  


