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TREBALL ORIGINAL DE MENDEL 

Generalment, en els llibres de text, es parla de tres lleis de Mendel: la de la uniformitat 

de la primera generació, la de la segregació de caràcters en la segona generació i la de 

la independència dels caràcters. La primera llei fa referència a la formació d’individus 

híbrids per a un caràcter a partir del creuament de races pures, en què la generació 

d’híbrids és homogènia per aquest caràcter i igual a un dels dos progenitors (la forma 

dominant). La segona llei explica que cada forma del caràcter en qüestió que contingui 

una planta (actualment, al·lel), apareix en els gàmetes en la mateixa proporció, és a dir, 

que un individu híbrid produirà la mateixa quantitat de gàmetes amb la forma dominant 

del caràcter que amb la recessiva. Finalment, la tercera llei diu que cada caràcter 

individual s’hereta independentment d’altres caràcters, de forma que cadascun segrega 

pel seu compte, sense importar el comportament de cap altre. Avui en dia, se sap que 

aquesta última llei es compleix només en gens no lligats, que no es trobin en el mateix 

cromosoma.  

Si s’examinen aquestes lleis, les dues darreres són les que realment fan referència a la 

transmissió de caràcters de generació en generació, mentre que la primera explica més 

l’expressió: quin fenotip crea el genotip dels híbrids, en termes actuals. De fet, la segona 

i tercera llei es poden aplicar, justament per aquest motiu, a patrons d’herència com la 

codominància o l’herència intermèdia, no únicament al cas de dominància-recessivitat 

que va estudiar Mendel, ja que els gens es transmeten de la mateixa forma. És cert que 

Mendel va buscar una explicació de dominància en l’experiment amb plantes del gènere 

Phaseolus per explicar l’expressió del color en aquestes plantes, però tot i així es fixava 

en tot moment en el que avui en dia anomenem genotip, ja que les lleis són per a la 

transmissió del caràcter. És per això que la segona i tercera llei són suficients per explicar 

l’herència de caràcters mendelians, i la relació de dominància serveix simplement per 

explicar com s’expressen aquests caràcters heretats en l’individu.  

No es va acceptar, però, la universalitat de les lleis de Mendel, ja que no van funcionar 

en la planta Hieracium pilosella, que el botànic Carl Nägeli va suggerir en veure els 

resultats en Pisum sativum. Malgrat que hi podria haver diverses explicacions pel fet que 

les lleis de Mendel no hi fossin aplicables, com ara que els caràcters elegits vinguessin 

determinats per diversos gens cadascun, independents o no, i que per tant no fossin 

caràcters mendelians, a diferència dels caràcters escollits en els pèsols, en què un sol 

gen amb dos al·lels possibles determina cadascun dels caràcters. No obstant, va resultar 

que la causa és capaç de dur a terme apomixi, un procés de reproducció asexual en què 

la planta mare pot produir llavors (zigots) sense necessitat de ser fertilitzada ni tampoc 

fer meiosi. Com que les lleis de Mendel només són aplicables en casos on hi hagi 

entrecreuament (reproducció sexual) únicament, els resultats dels experiments amb 

aquesta planta diferien excessivament, i per tant Mendel va considerar que les seves 

lleis no hi eren aplicables. 

És cert que les proporcions trobades per Mendel en la planta Pisum són exageradament 

bones, ja que, exceptuant alguns casos aïllats en què els nombres no s’adeien gens a les 

proporcions teòriques (cosa que és perfectament possible), les mitjanes per a cada 
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caràcter eren molt semblants a les proporcions que després trobava. Però justament per 

això va escollir Mendel caràcter tant ben definits i va dur a terme els experiments amb 

tanta cura i rigor. Potser mostres més grans de plantes haurien aportat una major 

seguretat als seus resultats, però tenint en compte que va fer les comprovacions per a 

cadascun dels caràcters, i sempre cuidadosament, és perfectament plausible que els 

resultats s’assemblin tant a la teoria. 

Hi ha un caràcter en concret dels que va estudiar, l’altura de la tija, que no té un 

comportament igual als altres que estudia, ja que l’individu heterozigot (híbrid) per a tija 

alta i curta resulta créixer encara més que l’homozigot dominant, però ell mateix és el 

primer d’admetre aquesta anomalia en la publicació, que simplement és una qüestió 

d’expressió, i no de transmissió, del caràcter. 

És possible que Mendel fos afortunat en escollir 7 caràcters per als seus experiments 

que fossin independents els uns dels altres (que tots es trobessin en diferents 

cromosomes), especialment tenint en compte que és el màxim que en podia escollir, ja 

que la planta té 7 parells de cromosomes en total. Com ell explica, el seu criteri en triar-

los és el fet de poder discernir fàcil i objectivament entre les diferents variants, i no pas 

l’herència independent d’aquests (i encara menys la seva posició en el genoma, que 

clarament no podia conèixer). 

En definitiva, Mendel va dur a terme els seus experiments amb la major rigorositat que 

li permetien els coneixements del seu temps, i va ser gràcies als seus anys d’esforç i 

dedicació que va obtenir uns resultats tan conclusius i primordials com els que va 

obtenir. Potser va tenir un cert grau de sort en factors que estaven més enllà del seu 

control, però realment la sort juga sempre un determinat paper en tot descobriment 

científic. 


