
L’autobiografia de Brenner constitueix el testimoni d’una figura cen-
tral de la biologia molecular del segle xx. No és, però, en cap cas una
anàlisi documentada i contrastada de les causes i conseqüències del
desenvolupament experimentat per aquesta disciplina.
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Un recorregut personal pel món 
dels caçadors de gens

La biologia ha protagonitzat al llarg del

segle XX gran part dels avenços realitzats

en el coneixement del món del qual

formem part. Fonamentalment a par-

tir de la descripció de l’estructura del

DNA a començaments de la segona

meitat de segle, la biologia va rebre un

impuls que la situà en el centre de totes

les mirades. A partir de llavors han estat

moltes les inversions realitzades en

aquest àmbit. La recerca s’ha vist així

implementada i els resultats no han tar-

dat a arribar. Els fonaments bàsics de la

disciplina han estat redefinits i les

nostres concepcions de la vida i de 

l’ésser humà s’han vist radicalment

transformades. Ara bé, el nou camí pres

per la biologia al llarg de les darreres

dècades ha estat també origen de nom-

broses polèmiques que han transcendit

a l’opinió pública. La clonació de mamí-

fers, l’obtenció de cultius transgènics,

o el desenvolupament de teories socials
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basades en concepcions reduccionistes

de la biologia, en són un bon exemple.

El llibre de Sydney Brenner constitueix

el testimoni d’un dels principals prota-

gonistes d’aquest episodi recent de la

història de la ciència. Brenner va nàixer

el 1927 a Sudàfrica, va estudiar medi-

cina i el 1952 es va desplaçar a Oxford,

on es va doctorar. Va continuar la seua

recerca a Cambridge, i entre les nom-

broses contribucions que llavors rea-

litzà destacaren aquelles que permeteren

un major coneixement del mecanismes

de desenvolupament cel·lular. En par-

ticular, els seus estudis amb el cuc C.

elegans li acabarien per reportar la

concessió del premi Nobel. La im-

portància de Brenner dins la comuni-

tat científica no es limitaria, però, a la

seua contribució intel·lectual, sinó que

fou també peça clau en la gestió insti-

tucional i empresarial de la recerca.

Tenim, així doncs, un testimoni valuós

per endinsar-nos en la biologia mole-

cular del segle XX. Ara bé, cal tenir pre-

sent les limitacions d’un text que és, en

veritat, producte d’una gravació de

quinze hores de l’autor i d’un treball

d’edició posterior. El text compta amb

els problemes d’estil derivats de la trans-

cripció d’una intervenció oral i amb les

limitacions en els continguts d’un text

d’aquestes característiques. S’hi troba a

faltar l’anàlisi crítica i contextualitzada

de les recerques descrites en el text i fo-

namentalment l’estudi de la dimensió

política i social dels esforços econòmics

i humans invertits en la recerca en bio-

logia molecular. A més a més, si bé a tra-

vés dels ulls de Brenner concebem una

imatge prou realista de la mentalitat que

sovint ha estat motor de la recerca

científica dels darrers temps, la imatge

que n’obtenim no és massa esperan-

çadora. Brenner ens mostra una cièn-

cia llunyana d’aquell ideal de la ciència

del poble i per al poble.

Ximo Guillem-Llobat
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