
  

In my view, all that is necessary for faith is the belief that by doing our best we shall succeed in our 

aims: the improvement of mankind. – Rosalind Franklin 
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ROSALIND FRANKLIN 

APORTACIÓ EN LA GENÈTICA 

Rosalind Franklin va néixer a Londres l’any 1920. El seu pare volia que 
es dediqués a una feina apropiada per a una dama, perquè no volia que 

les dones anessin a la universitat. Però les dones de la família la van 

ajudar a plantar-li cara i va acabar obtenint un doctorat en 

Fisicoquímica.  

 

En aquella època, la gran pregunta era quina forma tenia l’ADN. Els 

científics ja sabien que l’ADN formava els bloc en què estava construït 

el cos, però no tenien cap prova del seu aspecte real. Rosalind Franklin 

va treballar en el cas al King’s College. Va passar moltes hores utilitzant 

els raig X a les delicades fibres de l’ADN, i va capturar la famosa 

fotografia 51 que demostrava de l’ADN és una doble hèlix. 

 

Simultàniament, James Watson i Francis Crick també intentaven 

desentrellar l’estructura de l’ADN. Van donar una ullada a la feina de 

Rosalind Franklin sense el seu permís i en van fer servir les troballes 

per publicar el seu propi treball. De resultes, ella va romandre 

desconeguda. Rosalind va abandonar el King’s College i va continuar la 

seva investigació en un laboratori de recerca, on va investigar el virus 

del mosaic del tabac i el de la pòlio.  

 

Malauradament, li van diagnosticar un càncer terminal, probablement 

per l’exposició a la radiació durant la seva feina amb raigs X. Va morir 

l’any 1958. 

 

Després de la seva mort, Watson i Crick van guanyar un Premi Nobel. 

En el seu llibre La doble hèlix, James Watson va escriure comentaris 

punyetes i de mal gust sobre Rosalind Franklin. També hi admetia que 

havia vist les seves dades, i la gent es va començar a imaginar com es va 

produir en realitat el descobriment. 

 

 
 


