
  

I was just so interested in what I was doing I could hardly wait to get up in the morning and get at it. 

One of my friends, a geneticist, said I was a child, because only children can't wait to get up in the 

morning to get at what they want to do. — Barbara McClintock 

 

 

 

BIOGRAFIA 

Naixement: 16/06/1902, 

Hartford, Connecticut, 

Estats Units 

Mort: 03/09/1992, 

Huntington, Nova York 

Nacionalitat: EEUU 

Ocupació: Citogenètica 

Premis: (1981) medalla 

Thomas Hunt Morgan, 

(1986) Saló de la Fama 

Nacional de Dones i 13 

premis més. 

Tesi doctoral: Cytological 

and Genetical Study of 

Triploid Maize 

BARBARA MCCLINTOCK 

APORTACIÓ EN LA GENÈTICA 

Barbara McClintock no va permetre mai que els altres la limitessin. Va 
néixer el 1902 a Connecticut. Li agradava boxejar, anar amb bicicleta i 

jugar a beisbol. Amb el suport del seu pare, va obtenir un doctorat en 

Botànica per la Universitat de Cornwell, on va iniciar la seva 

investigació revolucionària sobre el blat de moro i els cromosomes. 

 

L’any 1936, va començar a treballar al camp de la genètica. Era valenta, 

directa i molt intel·ligent, cosa que posava nerviosos als seus companys. 

El degà va amenaçar d’acomiadar-la si es casava o si el seu company 

d’investigació abandonava la universitat. Aleshores va abandonar per 

dedicar-se a la feina dels seus somnis. 

 

Va treballar en un centre d’investigació de Nova York. Barbara 

McClintock sabia que el blat de moro era una eina perfecta per explorar 

la genètica, i la fascinava el fet que en una planta poguessin créixer 

grans de diferents colors. Va plantar un camp de blat de moro i va 

examinar els grans al microscopi.  

 

Barbara McClintock va descobrir que els grans de diferents colors 

tenien els mateixos gens, però situats en un ordre diferent. Això volia 

dir que un gen podia “saltar” a una part diferent d’un cromosoma i 

activar-se o desactivar-se. El descobriment dels gens saltadors o 

“transposons” explicava per què hi havia tanta varietat al món i la 

manera com els animals, les persones i les plantes poden evolucionar. 

Emocionada, va pronunciar una conferència a Cold Spring Harbor, però 

ningú no la va creure. A ella, però, no li va importar, ja que; “Quan saps 

que tens raó, t’és ben igual”. 

 

Vint anys més tard, la comunitat científica li va retre el reconeixement 

que es mereixia. L’any 1983, més de trenta anys després del 

descobriment original, li van atorgar el Premi Nobel.  

 
 


