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Semblances
raonables
¿SERIA CAPAÇ D’APARELLAR ELS PARES AMB ELS SEUS FILLS?
EN AQUEST CAS, LA GENÈTICA LI DÓNA UN COP DE MÀ.

MÒNICA TUDELA
BARCELONA

14 DIUMENGE, 18 DE MARÇ DEL 2007

el Periódico

societat

QUADERN DEL DIUMENGE

Júlia i Marc

L
a Meritxell té 9 anys i, a
més a més d’assemblar-se
molt físicament al seu pa-
re, també ha heretat del
seu progenitor «el caràcter

optimista, la creativitat, el geni i la
passió pel menjar. Tots dos són
bons gurmets i els agrada molt
menjar», explica la seva mare. «Quan
es vesteix a vegades diu que és
conscient que algunes parts del
seu cos són com les del seu pare:
la forma de les cames o dels peus»,

afegeix.
El Marc, de 13 anys, també reco-

neix que s’assembla molt al seu pa-
re. «A més a més d’assemblar-m’hi
pel que fa al físic, que la gent ho re-
coneix de seguida, som tan iguals
que sempre estem enfadats», ad-
met mig en broma mig seriosament.

El pare riu, li dóna la raó i comenta:
«Déu n’hi do quines mans tan gros-
ses té». Tant la Meritxell com el
Marc apareixen a la part inferior
d’aquestes pàgines. Els seus pares es-
tan fotografiats a la part superior,
barrejats amb altres pares d’altres
nens. Amb una mica de vista és fàcil

aparellar-los (la solució és a la pàgi-
na 16) ja que tots els fills, nens i ne-
nes, guarden una notable sem-
blança amb els seus progenitors.
Demà, precisament, els pares espa-
nyols celebren el seu dia: Sant Josep,
el Dia del Pare.

Les característiques físiques i de
caràcter que els fills hereten dels
seus pares vénen determinades per
diferent nombre de gens. «Tots te-
nim dues còpies de cada gen, una
procedent del pare i una altra de la
mare», explica David Bueno, especia-
lista en genètica de la Facultat

Cristina Pau Meritxell

«La meva filla és inquieta, molt independent, ho
pregunta tot i no és gens vergonyosa».

Pere
«Jo sóc una mica més extravertida, però amb la
meva filla compartim el cop de geni».

Míriam
«El meu fill és més aviat tímid. De caràcter
s’assembla una mica a mi».

Narcís
«De mi té el caràcter optimista, creatiu,
desenfadat i l’afició per les bromes».

Toni


