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COMENTARI 

He decidit fer el meu  Word Cloud a partir de las frases cèlebres de la pàgina 

d’aquest curs, ja que volia buscar una manera diferent i a l’hora original 

d’entendre la genètica.  També he volgut veure l’impacte que va causar sobre 

diversa gent de renom. 

Com és evident, el pare de la genètica és Mendel i per tant, aquest no podia 

faltar en aquest treball.  Tampoc paraules com ADN, gens, genotip, fenotip, 

sorteig, ambient...  

A continuació n’analitzaré una part. 

Bàsicament, la majoria de les frases que he escollit giren al voltat de la ciència. 

Volen demostrar que és possible deixar de banda l’existència d’un Déu i que tot 

acaba tenint una base científica. En concret probabilitats matemàtiques, molts 

cops enteses com un  hipotètic sorteig, on s’escolleix el genotip i  fenotip dels 

individus, quines característiques tindran. Per tant, mostren la lluita constant de 

la genética , en contra de l’esoterisme, és a dir, volen fer entendre que la vida 

no esta determinada  i controlada per un ésser superpoderós. La genètica ens 

influencia a tots, és el secret de la nostra existència. La transmetem a  les 

properes generacions gràcies a la informació codificada que portem dins, el  

nostre genoma.  Per tant, l’aparició de la genètica va representar la ruptura 

amb el teocentrisme, amb les veritats dogmàtiques i revelades, posant per 

davant el saber científic i l’experimentació . 

També m’ha agradat la descripció tan simple que fan dels cromosomes. Ens els 

mostren com uns palets que duen tots els nadons quan arriben al món. A 

primera vista uns simples pals, però  que possiblement seran de les estructures 

més complexes que existeixen ja que  realment contenen tota la informació 

necessària per poder crear la nostra vida. Com un simple pal ens pot determinar 

a nosaltres, éssers que ens creiem tan grans? Realment és sorprenent, ens és 

completament extern, ja que com ja he comentat és un sorteig en el qual no 

se’ns dóna opció de participar.  

La genètica és doncs, una ciència dual que només ha fet que començar. Encara 

queda molt terreny per descobrir. Segurament en un futur serà capaç de 

resoldre diversos interrogants que ens plantegem , que a l’hora ens crearan 

moltes més preguntes.  


