
Sydney Brenner, un dels biòlegs més destacats del passat segle, ens
ofereix a través del seu relat autobiogràfic una visió personal del 
desenvolupament de la biologia molecular. Una visió parcial però
complementària a la d’obres més completes.

La biologia molecular vista a través de Brenner
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La biologia molecular s’ha desenvo-

lupat durant les últimes dècades, com

molt probablement no ho ha fet, cap

altra disciplina científica. I ho ha fet

fins arribar a ser avui una de les disci-

plines científiques que més recursos

econòmics i humans acaparen. D’altra

banda, aquesta disciplina ha passat a

ser una de les més controvertides a

nivell social. En aquest sentit, ha

generat importants polèmiques com

ara aquelles relacionades amb la

clonació o amb la producció de trans-

gènics.

Viure per a la Ciència és un relat auto-

biogràfic d’un dels biòlegs moleculars

més importants dels darrers temps:

Sydney Brenner. El llibre, centrat en la

vida científica d’aquest biòleg, narra

les nombroses i destacades recerques

científiques en les quals participà; unes

recerques que transformarien total-

ment aquesta disciplina i la durien al



lloc tan central que avui ocupa dins la

ciència. Així, a través de les seues

pàgines podem llegir: com es descobrí

l’estructura del DNA; com s’aprofundí

en el coneixement de la funció

d’aquesta molècula; com es desenvo-

luparen tècniques essencials de la

biologia molecular com la clonació de

gens; o com s’introduiren instruments

ara imprescindibles, com és el cas del

microscopi electrònic o el mateix ordi-

nador. Tot açò s’explica des d’una pers-

pectiva totalment personal, relacionant

cada qüestió exclusivament amb les

vivències de l’autor. D’aquesta manera,

els lectors o les lectores poden obtenir

una visió més de tots aquests fets. Una

visió, però, que només podrà ser enri-

quidora si es contrasta amb un relat

històric més complet.

El menyspreu que l’autor mostra cap

als historiadors de la ciència pot ser

una bona explicació d’algunes

mancances importats del llibre, com

ara la manca de contextualització en

els seus paràmetres polítics i socials

dels desenvolupaments científics que

hi relata. D’altra banda, el fet d’emprar

com a fonts només les seues vivències

i les dels seus amics, duu a l’autor a

perseverar en injustícies ben conegudes

com ara l’anul·lació del paper de Rosa-

lind Franklin en la descoberta de l’es-

tructura del DNA. És per això que la

lectura no contrastada d’aquesta obra

podria dur a idees errònies sobre les

aventures científiques que hi relata.

Potser allò que resulta més interessant

de l’obra és la imatge que ens ofereix

de la pràctica científica i dels mateixos

científics amb qui treballà. Les refle-

xions que l’autor realitza al voltant de

la importància de la interdisciplina-

rietat i del treball en equip en ciència

o la visió de la ciència com una pràc-

tica menys sistemàtica del que sovint

es pensa resulten de gran interès. Ara

bé, també en la imatge de la ciència que

es desprèn d’aquesta obra apareixen

afirmacions que avui ja resulten abso-

lutament ridícules; és el cas, entre d’al-

tres, de la defensa que l’autor fa de la

neutralitat de la ciència.

És aquesta, en definitiva, una obra que

pot tenir interès per a una lectura

crítica per part d’un públic, si més no,

introduït en els misteris de la biologia.

Ximo Guillem i Llobet
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