
EL PAPER DE LES DONES A LA CIÈNCIA MODERNA: 
El cas de Rosalind Franklin 
 

INTRODUCCIÓ: 

Fins fa escassos anys, les dones no tenien cabuda en un món científic masculinitzat; la 

figura de la dona, quedava representant allò que era bell, pur, dèbil i òbviament inferior. 

Era doncs la imatge que molts tenim al cap quan pensem en la situació social de fa uns 

60 anys: la dona a casa, fent les tasques diàries, cuidant dels infants, amb carències de 

drets que, poc a poc, anirien arribant fins a trobar un model de societat actual que, amb 

prou feines, es defensa intentant mostrar una mera igualtat de sexes. 

En aquell temps doncs, ser dona i voler estudiar no era gens senzill, però, encara ho era 

menys ser dona i intentar tenir un paper destacat com a científica. En aquests temps, 

apareix el personatge sobre el qual tracta aquest escrit: Rosalind Franklin. 

 

ROSALIND FRANKLIN: 

Rosalind va néixer el 25 de Juliol de 1920 a Notting Hill 

(Londres) i va morir el 1958 a Chelsea (Londres). Va ser 

una de les poques dones que va aconseguir fer una gran 

contribució científica en els anys 40-50. Amb ella es sap 

que treballaven d’altres dones les quals, tampoc han 

pres rellevància.  

Cal saber primerament que, nombroses fonts afirmen 

que el pare de Rosalind no era una ajuda motivadora 

per a tirar endavant amb els estudis químics que va 

realitzar, ja que, considerava que les dones no hi tenien 

cabuda. Tot i això, Franklin es va doctorar en Química-

Física a Cambridge. 

Més tard, després d’aconseguir el doctorat a França amb l’estudi del carbó, va anar al 

King’s college de Londres (1951) on va aconseguir realitzar la famosa fotografia del DNA 

amb cristal·lografia de raig X. 

Així doncs, Rosalind Franklin va contribuir en el descobriment de la doble hèlix, de 

l’estructura de l’ARN, dels virus, del carbó i del grafit. 

Tot i això, cal destacar que el descobriment de la doble hèlix no va ser relacionat amb 

el seu nom fins a força després de la seva mort. 

 

 

 

 

 



CONTRIBUCIÓ AMB WATSON I CRICK: 

James Watson i Francis Crick van ser els descobridors de l’estructura de doble hèlix 

antiparal·lela del DNA: “és una estructura tant perfecta que per força ha d’existir”. 

Aquests dos investigadors però van rebre pistes de Rosalind que van ajudar a fer-se 

una idea correcte de l’estructura del DNA i guanyar la carrera a Pauling pel descobriment 

correcte. 

El primer creuament entre la nostra protagonista i aquests dos homes va tenir lloc en 

una conferència on, Franklin, deixa clar que, per la composició en aigua de la molècula 

i els grups radicals que ha de tenir, el DNA no pot ser una cadena amb fosfats mirant 

cap al seu interior. 

Després d’aquesta primera contribució, Crick i Watson, van fer una primera interpretació 

errònia en la que: dissenyaven un model de tres cadenes amb els grups fosfats dirigits 

cap al seu exterior. 

En el moment d’intentar quadrar aquesta primera ajuda i, amb el consell de Franklin, es 

varen donar compte de que era impossible. D’aquesta forma, acabava momentàniament 

la lluita pel descobriment que, no es reprendria fins que aquests dos científics no 

rebessin un comunicat informant que Pauling tampoc havia estat capaç de desxifrar 

l’estructura. 

D’aquesta forma, els dos companys tenien més temps per intentar a partir de les 

proporcions de Chargaff, treure’n un model vàlid. En aquest moment però, torna a 

aparèixer Franklin, aquesta vegada però sense saber-ho. 

Wilkins, el company de laboratori de Franklin, amb 

el que no tenien massa bona relació, va decidir 

ensenyar la cristal·lografia de raig X a Watson i 

Crick els quals, després de jugar amb les 

distàncies entre les bases nitrogenades, establir 

una possible molècula i relacions i estudiar les 

relacions amb les proporcions de Chagraff, van 

veure la llum. 

Ja ho tenien doncs, havien descobert la molècula 

de la vida, el codi genètic xifrat que permetia que 

existís tot allò que abans havia estat explicat des 

de paraules divines. 

El DNA era una estructura repetitiva que es transmetia a la descendència de forma fidel 

(cristall aperiòdic). Estava format per dues cadenes antiparal·leles entrellaçades gràcies 

als ponts d’hidrogen entre bases nitrogenades seguint les proporcions ja esmentades. 

Així doncs, podem concloure que Rosalind Franklin va ser d’una importància brutal a 

l’hora de poder efectuar el descobriment de la doble hèlix que, per desgràcia, va costar 

anys que arrelés en les creences populars i que es conegués i acceptés mundialment. 

 

 

 

 



EL PREMI NOBEL: 

La història dels Nobel en el camp de la genètica té el seu inici amb el descobridor dels 

papers dels gens en l’herència, el senyor Thomas H Morgan qui, va treballar durant la 

seva vida en un estudi dels entrecreuaments. Més tard, altres Nobel van caure en mans 

de científics com Hermann Muller (descobridor de les mutacions per raig X) o Edward 

Tatum amb la conclusió de que els gens regulen rutes bioquímiques definides. 

Aquests entre d’altres van ser investigadors que van marcar diversos abans i després 

en el revolucionari món de la genètica.  

El 1962, Watson, Crick i Wilkins van rebre el premi Nobel de medicina pels seus 

descobriments sobre l’estructura molecular dels àcids nucleics i el seu significat en la 

transferència de la informació genètica dels individus a la descendència. 

Tot i això, per aquelles dates, la nostra protagonista, col·laboradora i imprescindible 

Rosalind Franklin havia mort pocs anys abans sense cap tipus de reconeixement per la 

seva tasca feta en aquest estudi. 

 

OPINIÓ PERSONAL: 

La pregunta que pot arribar a generar aquest darrer paràgraf és: “Si Rosalind hagués 

seguit amb vida en el moment del nomenament del premi Nobel, hauria estat 

guardonada?” 

Segons la meva opinió, crec que una dona en aquella època era molt difícil que fos 

reconeguda amb aquest títol, recordem també la seva situació en la infantesa on, vivia 

acompanyada d’un pare el qual no creia que les aspiracions de la seva filla fossin 

possibles. Per tant, tot i que crec que hauria tingut algun tipus de reconeixement, opino 

que la seva contribució hauria estat infravalorada amb la conseqüent manca del Nobel 

que tant mereixia. 

Tal i com he dit, crec que Rosalind va tenir un paper molt destacat i important en la cursa 

de Watson i Crick per a descobrir la doble hèlix, va orientar-los sobre la possible 

estructura química, sobre la possible disposició... Per tant, Franklin era mereixedora 

indiscutible de tal reconeixement. 

Sense Rosalind Franklin doncs, la genètica no s’hauria desenvolupat igual ni hauria 

marcat les vides d’aquests científics de tal manera. En part doncs, la genètica és 

Rosalind. 

 

FONTS D’INFORMACIÓ: 

https://revistageneticamedica.com/2017/09/25/nobel-de-la-genetica/ 

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20161003/41752894909/rosalind-franklin-

cientifica-adn.html 

La doble hèlice (relato personal del descubrimiento de la estructura del ADN) – James 

D.Watson (Alianza editorial) 

El Gen (una historia personal) – Siddhartha Mukherjee (debate) 
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