
Johann Mendel va néixer el 22 de juliol de 1822, fill d’Anton 

Mendel(1789-1857) i Rosine Schwirtlich (1794-1862), mitjà 

de cinc germanes, Verònica (1820) i Teresa(1829), i dues més 

que van morir de petites. Mendel nasqué en la localitat silesa 
de Heinzendorf (actualment Hynčice), la qual pertanyia a 

l’imperi austro-húngar (actualment República Txeca). 

Heinzendorf es trobava en una comarca agrícola, on els pares 
de Mendel exercien de camperols. 

Els primers instructors que va tenir van ser el pàrroc Johann Schreiber, recent 
destituït de l’Institut d’educació de Kunín, acusat d’estar més interessat en 

transmetre coneixements històrics i naturals que no pas religió. L’altre 

instructor va ser el mestre local Teodoro Markitta, qui ràpidament s’adonà del 
potencial de Mendel. Entre aquest dos instructors van convèncer als seus 

progenitors perquè l’enviessin a l’escola Preparatòria del Col·legi dels pares 

Escolapis de Leipnik, durant 1833 i 1834, on va cursar el tercer curs, obtenint  
uns extraordinaris resultats acadèmics en totes les matèries. 

A partir de 1834 es desplaçà a Troppau per cursar el batxillerat d’Orientació 
Clàssica a l’Institut Imperial i Reial d’Opava (Troppau), on durant sis anys 

cursà religió, llatí, grec, geografia i història i aritmètica-àlgebra. Durant aquesta 

etapa, va tenir diverses dificultats, entre elles estar malalt uns mesos durant el 
primer any d’humanitats, a causa de la seva salut delicada. Al 1838, el seu pare 

va patir un accident laboral, cosa que el portà a donar classes particulars per 

ajudar a l’economia familiar. Malgrat això, el 7 d’agost de 1840 obtenia la 
certificació acadèmica on constava la màxima qualificació “prima classis cum 

eminencia”. 

Els tres anys següents els va passar a l’Escola superior o Institut de filosofia 
d’Olmütz, on cursà les assignatures de religió, filosofia teòrica i pràctica, 

matemàtiques, ciències naturals i pedagogia. Tot i que aquest estudis duraven 2 

cursos, Mendel va haver de repetir el primer any per problemes de salut. 
Aquests estudis eren bastant costosos, i per poder pagar-los, a part de les classes 

particulars li va caldre una part del dot de sa germana Teresa. 

Al 1843, quan acaba el segon any de 

filosofia, influenciat pel director de l’Institut 

d’Opava, (el pare Ferdinard Schaumann) i un 
professor d’Olomüz, (Friederich Franz), 

sol·licita l’ingrés al convent d’Agustins de 

St. Tomeu Apòstol, al casc antic de Brünn, el 
centre religiós amb més prestigi de tota 

Moràvia. El 9 d’octubre del mateix any 

rebria l’hàbit d’agustí, i l’any següent 
realitzaria els primers vots, on rebria el nom 
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de Gregori o Gregor. Però no seria fins el 26 de desembre de 1846, mentre feia 

el tercer curs de teologia, que firmaria els vots perpetus o solemnes. I finalment 

el 6 d’agost de 1847, amb 25 anys, seria nomenat Sacerdot de l’església de St. 

Miquel Arcàngel de Brno, el que li comportaria un augment dels ingressos, i 
per tant, sortir de la misèria. 

Durant la seva etapa de sacerdot aprofità el temps lliure que li deixava el fet 
d’estudiar matèries clàssiques, per examinar una petita col·lecció botànica-

mineralògica, adquirint coneixements de botànica i història natural de manera 

autodidacta. Durant aquest aprenentatge autodidàctic, Mendel es va basar en els 
estudis del mestre F. Diebl (1770-1859), el quals afirmaven que la hibridació 

era la millor manera de millorar les plantes. Un any més tard de ser nomenat 

sacerdot, al 1848, acabà els estudis teològics. És llavors quan el monjo Matthäus 
Klácel (1808-1882) li encarregà cuidar l’hort del monestir, on més endavant 

realitzaria el conegut treball dels pèsols. 

El primer càrrec sacerdotal que va tenir va ser de coadjutor de la parròquia i 

capellania de l’hospital de Brno, i potser aquest contacte amb els malalts, sou 

el causant de que tornés a emmalaltir i hagués de ser rellevat. Després de 
recuperar-se passà a dedicar-se a la docència i a la investigació. Començà a 

impartir classes de matemàtiques a Znaim. Donats els seus bons resultats, el 

director li recomana realitzar un examen per tal de poder donar classes a la 
universitat de Viena. Finalment, malgrat els seus esforços no aconseguí passar 

els exàmens per culpa de l’examen de zoologia. És per aquest motiu que tornà 

a Brno per fer substitucions. 

Al 1851 l’abat de St. Tomeu, Cyrill Nap, 

l’envià a Viena a estudiar física durant 4 

semestres. Allí s’estarà fins 1853, allotjat 
amb religioses de Sta. Isabel (Landstrsk). 

Durant la seva estància tingué com a 

professor a Christian Doppler (1803-
1853) i A. Von Ettingshousen. Gràcies a 

aquests professors, comprèn la 

importància de matematitzar la natura. A 
part de física estudia altres matèries com matemàtiques, zoologia, botànica, 

morfologia i sistemàtica de plantes, etc... Aquestes últimes matèries biològiques 

foren impartides pel professor Unger (1800-1870), el qual va ser una de les 
influències per la planificació del seu posterior treball. 

A partir de 1853, després d’associar-se a la societat zoològica-botànica de 
Viena, començaren els quinze anys de major activitat científica de Mendel, des 

de que torna a Brno al 1853 fins que es anomenat abat del monestir (1868). Fa 

dues dissertacions, publicades en l'acta de la societat zoològica-botànica de 
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Viena. La primera sobre la papallona, un paràsit del rave blanc (1 de juny 

de1853) i la segona, sobre l’escarabat del pèsol (5 d'abril de 1854). 

Aquestes investigacions científiques les realitzà al monestir de St. Tomeu, cosa 

que provocà que aquest s’apartés de les jerarquies, doncs el monestir estava més 

centrat en la part cultural que no pas en la religiosa. Això va provocar certes 

crítiques, les quals van acabar provocant la intervenció de l’abat Napp, el qual 
firmà un acord el 8 de juny de 1854, on certificava que el cultiu de la ciència 

no afectava de cap manera a la missió espiritual. 

 

El 26 de maig de 1854 començà a exercir de suplent de física i ciències naturals 
a l’institut superior d’ensenyament mig de Brno. Simultàniament, el mateix any 

comença els coneguts creuaments dels pèsols, realment pioners en l’època. Dos 

anys després realitza el segon intent per aconseguir la plaça a la universitat de 
Viena. Al mig de la prova (el 3 d'agost de 1856), per culpa de mal de caps, és 

incapaç d'acabar l'examen i retornà a Brno. Des d’aquest moment es centrà en 

els estudis i experiments. Un any després, al 1857, morí el seu pare. 

5 anys més tard morí 

la mare. El mateix any 
visità l’exposició 

universal de Londres 

(1 de maig fins l’1 de 
novembre de 1862) 

amb un petit comitè 

de 30 persones. 

S’especula que durant 
aquest vista Mendel 

hagués pogut conèixer 

a Darwin, cosa que es 
bastant difícil per les circumstàncies del segon, doncs es creu que tenia a les 

filles malaltes. L’any següent ingressà en la societat d’Agricultura, en les 

seccions de Pomologia, Vinicultura i Horticultura. 

Mendel va estar realitzant creuaments fins al 1863, és a dir, durant gairebé 10 

anys. 15 mesos desprès va poder sistematitzar tot el treball i el 8 de febrer i de 
març (en dues actes diferents) el dóna a conèixer a la Societat de Naturalistes 

de Brno (fundada el 21 de desembre de 1861, per Mendel, entre d’altres). No 

serà fins al 1866 que aparegui publicat el seu treball en la revista Actes de la 
Societat Naturalista de Brno. 
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A part de la societat naturalista, 

Mendel també formava part de 

l’institut Central de 

meteorologia. Per aquest motiu, 
durant aquests anys també va 

realitzar diverses observacions 

meteorològiques. 

Amb 45 anys, el 30 de març de 

1868 Gregor Johann Mendel es 
escollit per unanimitat abat del 

monestir de Brno, cosa que faria 

que s’anés allunyant de la seva 
activitat docent i experimental per falta de temps, provocant-li una gran 

insatisfacció a nivell personal. 

El 9 de juny de 1869 anuncia els resultats preliminars sobre els encreuaments 

d’Hieracium. Mendel va dedicar part dels anys següents per intentar explicar la 

seva descendència, ja que no va obtenir les mateixes proporcions que amb 
Pisum. El mateix any, és un dels fundadors de la societat apícola de Moràvia. 

Al 1871 començà els seus experiments d’hibridació amb abelles, bastant 

desconeguts, doncs per falta de temps mai els pogué acabar. 

Al 1874 entrà en vigor una llei que sotmetia a l’església a l’acció i supervisió 

de l’estat en nomenament d’eclesiàstics, propietat i exercici de cultes,  etc. 
Segons aquesta llei, els monestirs havien d’abonar un impost pel manteniment. 

En el cas d’aquest, la quantitat de diners s’elevava a 7.336 florins, els quals 

Mendel es va negar a pagar, tatxant-lo d’il·legal, causant l’embargament 

d’alguns béns al monestir i iniciant un conflicte amb l’estat fins la seva mort, 
guanyant-se així la fama de “prelat tossut”. 

Amb el pas del temps Mendel es va anar tornant desconfiat, cosa que va fer que 
s’anés retirant de la vida pública. A mesura que el temps passava la seva salut 

es debilitava, en part per culpa del tabac i l’obesitat que patia des de feia uns 

anys. Mesos abans de la seva mort, fa una últim reflexió sobre la seva obra i 
treball científic: 

 “Tot i que he hagut de patir molts moment amargs en la meva vida, he de 
reconèixer amb agraïment que han predominat les coses bones i grates. Els 

meus treballs m’han proporcionat moltes satisfaccions, i estic totalment 

convençut que, no tardant gaire, tothom apreciarà els resultats de les meves 
investigacions” 

Amb 61 anys, el 6 de gener de 1884, Mendel mor a Brno a causa d’un edema 
general que li omplí el cos de líquid. 
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