
Gerard Torres Verdaguer    

Quantes lleis de Mendel hi ha? Molts llibres de text de batxillerat 

consideren la dominància observada en els set caràcters estudiats per 

Mendel una llei mendeliana. Consideres que la dominància és una llei 

de transmissió?  

 

Hi han dues lleis de Mendel: La del principi de segregació equitativa, que 

diu que els al·lels segreguen en proporció 1:1 portant la meitat dels 

gàmetes un al·lel i l’altre meitat l’altre al·lel, i la del Principi de la 

transmissió independent, que diu que la segregació d’al·lels d’un gen és 

independent a la segregació dels al·lels d’un altre gen. La “tercera llei de 

Mendel” que informa de la independència dels caràcters no pot ser 

considerada llei ja que, per definició, una llei és una “regla universal a la 

qual són subjectes els fenòmens de la natura” i sabem que hi ha caràcters 

lligats (donat a la seva proximitat dins el mateix cromosoma, que fa que 

molt cops s’heretin junts) i que, per tant, no compleixen la “tercera llei de 

Mendel”, és a dir, no pot esdevenir llei. 

Tampoc es pot considerar la dominància una llei de transmissió, ja que 

aquesta no influeix en el moment de la segregació dels al·lels, com ja hem 

vist abans aquest segreguen en proporció 1:1 independentment de que sigui 

un al·lel dominant o recessiu. La dominància només afectarà en el moment 

en què els gàmetes es fusionin.   

   

Per què la planta Hieracium pilosella que el botànic Nägeli va sugerí a 

Mendel d'estudiar no seguia les lleis de Mendel?  

 

Sabem que per a què es compleixin les lleis de Mendel cal que l’organisme 

o l’espècie en qüestió dugui a terme el procés conegut com a meiosi. 

Aquesta planta presenta un tipus de reproducció asexual anomenada 

apomixis on la planta produeix un gàmeta que per si sol es capaç de crear 

l’embrió sense necessitat de ser fecundat per un altre gàmeta. A l’hora de 

formar els gàmetes aquestes plantes no redueixen a la meitat el seu material 

genètic, i per tant, els gàmetes són capaços d’iniciar la formació d’un 

embrió sense necessitat de ser fecundats. Quan la llavor germini donarà 

lloc a un individu genèticament idèntic a la mare, ja que el gàmeta capaç de 

dur a terme aquest procés és el femení i no pas el masculí.  

 

Proporcions trobades per Mendel. Massa bones?  

 

Les proporcions quasi perfectes que va trobar Mendel han obert la porta a 

la sospita, o si més no a la reflexió, sobre si Mendel va maquillar els seus 

resultats o va prescindir d’alguns d’ells per redactar les conclusions del seu 

treball. Això ho podem veure reflexat a l’article de JM Mulet "El pecado de 

Mendel". Una de les claus per a què els resultats d’un experiment s’ajustin 
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a les proporcions reals és repetir-lo nombroses vegades, se li retreu a 

Mendel que l’hivernacle on duia a terme els seus cultius era massa petit per 

cultivar un gran nombre de pèsols. També se li retreu el fet que els set 

caràcters estudiats per Mendel no són lligats i pertanyen a cromosomes 

diferents, si per casualitat dos d’aquest caràcters estudiats haguessin format 

part del mateix cromosoma o fossin caràcters lligats, hagués trastornat 

completament aquestes proporcions “perfectes” que va obtenir.  Tot i això 

cal destacar que va dur a terme un treball minuciós, rigorós i adelantat al 

seu temps, tot i les limitacions que tenia per la època en la qual vivia. 

Destacar també que a dia d’avui es segueixen estudiant i utilitzant les 

proporcions obtingudes fruit dels seus experiments.   

 

 

Hi ha un dels 7 caràcters que es diu que va estudiar Mendel que no és 

del tot correcte, quin és?   

 

Es tracta de la longitud de la tija, ja que normalment la longitud de la tija 

dels híbrids supera a la dels seus progenitors, sobretot quan la diferencia de 

longitud entre aquestes dos és molt accentuada. En repetits experiments 

s’ha determinat que tiges d’1 peu i de 6 peus de longitud van donar lloc a 

híbrids amb una variació de longitud de la tija d’entre 7 a 7’5 peus.  

 

Tots els 7 caràcters segreguen independent. Casualitat?  

Suposem que Mendel inicialment va triar 7 caràcters (o més) que no 

segregaven independentment, aleshores va decidir eliminar o substituir 

aquells caràcters que no seguissin les seves proporcions per tal de poder 

elaborar una llei (regla universal) amb els resultats que va obtenir. Així 

semblaria lògic que, al igual que tenia apuntats els resultats dels seus 

experiments teòricament “exitosos”, també hauria de tenir apuntats, en 

algun lloc, els resultats no “exitosos” del seu experiment, en altres paraules, 

els caràcters que no segregaven independentment. Si els hagués escrit, si 

més no, no han estat trobats, per tant podria ser que realment va tenir sort i 

no hi ha cap modificació interessada en els seus experiments i resultats.  

Ara bé, també es podria dir que aquests documents on suposadament es 

trobarien aquestes evidencies van ser cremats o destruïts per tal que no es 

descobrissin mai i així poder mantenir la veracitat dels seus resultats. Però 

Mendel no va obtenir el reconeixement que es mereixia fins molt després 

de la seva mort, i en vida el seu treball va passar bastant desapercebut, és a 

dir, Mendel no hauria de tenir cap interès en destruir aquests “falsos 
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resultats”, ja que, tampoc tenia cap reputació a protegir, aleshores el més 

probable es que haguessin quedat amagats i abandonats a la abadia, on 

haguessin estat descoberts anys més tard, però no ha estat així.  

Per molt que es reflexioni, és impossible saber si ha estat qüestió d’atzar o 

de premeditació, així que queda a la opinió de cadascú pensar el que 

vulgui.  

D’altra banda també podem afegir que donat el gran tamany del genoma i 

l’elevat nombre de caràcters que existeixen, era improbable que hagués 

seleccionat dos gens suficientment propers que haguessin pogut destruir el 

seu model.    


