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En aquest assaig tractare dos problemes:
I'cvolucio de les diferencies genctiques que
existeixen entre els homes, i I'evoluciO de les
diferencies Iin.zuistiques. La rao per parlar de dos
camps tan diterents es I'existencia d'una relacio
entre amhdds processor. i que Cl scu cstudi pa-
rallel pot ser util per entendre Cant I'un coin I'altre.

No cal convencer ningu que existeixen

diferencies hereditarics entre els diversos grups

ethics humans: les variations de color de Ia pell,

clefs ells. dels cabells, de fesomia i de constituci6

son prou manifestes. Serveixen per definir les

rure.s, Lin mot que no ni'agrada pei-qLl&, per unit

handa, es curull d'emocions negatives,

d'histories d'intolerancia. incomprensio i

violencia, i per I'altra perquc hi ha grans di-

I'icultats cientifiques per definir Ia rata, o una

rata, de forma rigorosa. Hi ha massy pohlacions

mixies, amh grans infinits de mescla, i d'origen

obscur o complex. Els caracters convencionals,

visibles a Lill nu, no son necessariament

hereditaris o no ho son de forma completa, i no

en concixem el mecanisme de transmissio 0

d'evolucio. A mes, una classificacio en races

sense Lin cstudi evolutiu no to Lin interes cientific

real, i ni tan cols Lin de practic.

Mitjancant la genetica hem tin^gut la

possihilitat d'estudiar, en milers de pohlacions,

cents de caracters el mecanisme hereditari dels

quals es perfectament conegut. i en aquest cas

tamhees troben diferencies que. alortunadament,

son facilment quantificahles i a partir de les

quals podcm reconstruir una historia coherent.

Ens queda Ia dificultat, tanmateix, d'establir

criteris que permetin definir una rata. L'apro-

fundiment de l'analisi purament taxonomica ha

portal a la conclusi6 que qualsevol classificacici

es arbitraria, perquc el proces de divergencia es

tan complex, i ha estat seguit per transformations

tan notables degudes a migrations successives i

altres esdeveniments pot coneguts, que nomes

podcm tra4ar links aproximatives, i tan sots

arnh I'objectiu d'ajudar-nos a reconstruir una

historia complicada. Val la pena recordar que

Charles Darwin, de qui coda dia es va dcscobrint

la seva extraordinitria intuYcio, ja havia arribat a

la mateixa conclusio fa mes de cent anys.

Tanmateix, podcm obtenir una important

simplificacio limitant-nos a estudiar les

pohlacions anomenades aborfgens, que ja at

principi de I'epoca dels grans descobriments ge-

ografics del Renaixement ocupaven lcs regions
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on encara viuen avui. En general, les poblacions

aborigens tenen una historia menys complexa,

essent, en mitjana, menys mesclades que aquelles

que han migrat recentment. Fa mes de deu ant's,

amb els companys Paolo Menozzi, professor

d'ecologia a Parma, i Alberto Piazza, professor

de genetica humana a Tori, vain comencar a

recollir les dades existents en una vastissima

bibliografia sobre els caracters hereditaris

estudiats en aquestes pohlacions durant cis ultims

cinquanta anys. Hi ha una notable riquesa de

dades: hem recollit prop de 30.000 mostres

estudiades en 1.800 poblacions aborigens

diverses, per a mes d'un centenar de gens.

Malauradament, les dades son incompletes, i els

gens estudiats no sempre son els mateixos, per lit

qual cosy vain haver de desenvolupar metodes

estadistics especials que ens han permes resoldre

els problemes practics provocats per aquest fet.

Hem produ'it molts mapes geografics de les

frequencies en que es troben en el mon les

diverses formes d'un gen. Per donar un exemple

concret, prenem el sistema de grups sanguinis

ABO, per al qual hi ha el nombre maxim de

dades. Un dels nostres mapes n rostra la frequen-

cia percentual en les poblacions locals de la

forma A (i un altre la del subtipus A I ), i altres la

de les formes B i 0. Tots s'han tracat indicant les

corbes d'igual frequencia genica, que es presen-

ta coin I'altitud en un mapa geografic (corbes

isogeniques). La construcci6 de les corbes

isogeniqucs s'ha fet amb ordinador, per tal

d' assegurar I'objectivitat del procedinient, i hem

utilitzat la gran quantitat de dades existents per

molts gens diferents per sintetitzar un paisatge

genetic utilitzant lit informacio de tots els gens.

Un metode estadistic anomenat components

principals permet aquesta sintesi, encara que

obliga a fer diversos mapes diferents i

independents per aprofitar al maxim la in-

fornrtci6 original. Els matematics i els fisics

podran reconeixeren eI metode I'us dels vectors

propis de lit matriu de les dades originals,

constitu'ida per les frequencies dels diversos

gens en les molter poblacions estudiades. Vain

introduir aquesta reconstrucci6 dels paisatges

genetics per trobar el rastre d' antigees migracions

en una recerca sobre Europa feta fa tretze anys

amb Menozzi i Piazza, que ens va convencer de
la potencia del metode. A continuaci6, la nostra
feina s'orienta cap als altres continents, i cap a
una sintesi del mOn, estudiant el mateix material
amb altres metodes que analitzen, enlloc de la
geografia, la historia, i permeten contparar-la
amb les observacions de I'arqueologia i de la
linguistica. Les conclusions es resumeixen en
un llibre ambles nostres tres signatures aparegut
el 1994. Pero algunes conclusions importants

que sorgiren en la primera analisi completa d'un

grup de 42 poblacions, seleccionades perque

eren les que es coneixien millor geneticament i

eren adequades per representar la poblacio abo-
rigen mondial, foren publicades en un breu article
recapitulatiu aparegut a Proceedings of the
National Academy ofthe Sciences of the United
States 1'agost del 1988. L'article ha tingut un
cert resso perque les correlacions entre genetica

i linguistica no han estat gaire estudiades, i son

de potencial interes per a I'estudi de la historia

de ]'home.
Abans d'exposar les conclusions assolides,

voldria recordar que els gens estudiats per

nosaltres son la major font d' informaci6 genetica

existent, pero no pas Tunica. Es tracta de gens

examinats amb metodes immunologics (els grups

sanguinis i els antigens HLA) o electroforetics

(proteines i enzims); els anomenare inarcadors

genetics classics, per distingir-los d'alli'es

introduits a la decada de 1980, i basats en I' estudi

directe del material hereditari, el DNA. Fa alguns

ant's, vain comen4ar en el men laboratori un

estudi dell gens cromosomics amb aquests

metodes sous, pert les poblacions estudiades

fins ara son poques perque la metodologia es

molt laboriosa; tanmateix, els resultats obtinguts

concorden perfectament amb els dels marcadors

classics. Actualment existeixen metodes d'ana-

lisi de el DNA mes rapids, pero son molt recents.

Altres estudis ambles tecniques modernes s'han

dut a terme sobre el DNA mitocondrial, i han

ajudat a donar validesa it la tesi d'alguns

arqueolegs, segons la qual I'home modern



sorigina a ]'Africa. Els mitocondris son uns

petits organuls cel•lulars forca independents del

nucli, transmcsos per via materna. Una altra

vegada, les dades genetiques utilitzades per

nosaltres i dc les quals tractare preferentment en

aquesta ocasio, concorden quasi perfectanent

no tan sots amb les obtingudes per nosaltres amb

cl DNA dels Bens nuclears, sing fins i tot amb les

dades mes recents aparegudes sobre el DNA

mitocondrial. Cada tipus de gen to els sous

avantatges i inconvenicnts, sigui de tipus practic

en la feina de laboratori, sigui pel que fa a

I'aclariment dels diversos problemes. El gran

avantatge deis gens diguem-ne ciuissics (no ana-

l itzats directament en el DNA) es que ja han estat

estudiats en un inportantfssin nombre de

poblacions i, per tint, disposem d'un volum de

dades diffciIment igualahle.

A Ia figura I mostro cis resultats principals

de I'analisi diguenrne histi)rica, obtinguda amb

la reconstruccio dun arbre fiiogenctic que pre-

senta en una escala temporal aproximativa les

principals divisions que han acompanyat la

histiiria recent de la humanitat, des dels temps en

que ]'home modern (es it dir. semblant a nosal-

tres) comen4a a expandir-se des d'un nucli ori-

ginal, que diversos arqucbiegs creuen que es it

]'Africa.

Veien que ]'arbre filogenetic indica una

primera separacio entre poblacions africanes i

no africanes, tin let d'acord amh la hip6tcsi d'un

origen africa, seguida per una migracio cap it

I' Asia i un poblament de Ia resta del mon a partir

d'Asia. Els arqueblegs, pet-6. no estan d'acord

en Ics dates d'aqucsis esdeveniments. Sembla

quc cl -encre Homo es desenvolupa it ]'Africa

oriental i mcridional. Fa aproximadarnent Lill

nilio i mig d'anys, l'especie present aleshores a

]'Africa, Homo erectus, es difongue a la resta del

Veil Mon. Pero era forya diferent de l'especie a

la quc pertanyen, Homo sapiens, i encara mes

de ]'home anatomicanient modern. Aqucstultim,

indistingible de nosaltres en cis caracters quc

podcn cstudiar sobrc Ics restes fossils (sobretot,

it la practica, els caracters cranials), aparegue

per primera vegada fa aproximadament cent mil
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anys a l'Africa oriental i mcridional, i tambe a

1'Orient Mitja. Les troballes son molt es-

cadusseres i les dates presenten errors no

negligibles, pel que es fa diffcil de dirsi aparegue

primer a l'Africa o a ]'Orient Mitja. Pero a

]'Africa es troben avantpassats mes antics que

probahlement representen la haula entre els tipus

precedents, que pertanyen al tipus anomenat

arcaic d'Homo sapiens, i 1' home anatomicament

modern que es classificat con la subspecie Homo

sapiens sapiens. Per aquest motiu, diversos

arqueblegs continuen pennant que Africa tambe

es la regio original de I'ultim tipus d'hone. el

qual s'hauria expandit des d'allf a la resta del

mon. L'analisi del DNA mitocondrial duta a

terms al laboratori d'Allen Wilson a Berkeley ha

donat un fort suport a aquesta test, demostrant

que it ]'Africa es troben tots els arquetipus

mitocondrials estudiats fins ara, mentre que en

els altres continents hi ha una gamma mes res-

tringida, d'acord amb la idea d' una expansio a la

resta del mon it partir d'Africa. Confrontant les

diferencies en els tipus mitocondrials observades

entire els homes moderns dels diversos continents,

amb les que hi ha cntre ]'home i el ximpanze, i

adnetent, sobre la base d'altres dades, que la

divergencia entre 1'home i el ximpanze es produf

fa cinc milions d'anys, Allan Wilson ha pogut

datar I'aparicio del tipus mitocondrial huma mes

antic a fa uns 200.000 anys. Aquesta data s'ha

acordat con la del naixement d'Eva, un nom que

ha tingut un gran exit periodistic, pet-6

malamadament ha generat la idea, completament

crania. que hi hague un perfodc en la histbria de

la humanitat en el qual nomes vivia una sola

parella humana. En realitat, ni tan sols no hi ha

conflicts, con podria semblar, entre aquesta

data i la de 100.000 anys suggerida per

I'arqueologia; si aquesta es, de fet, la data en que

I'home modern passa d'Africa a Asia, ha de ser

posterior en un temps no ben precisat a la prime-

raapariciodel tipus mitocondrial en un individu.

A mes, hi ha moltes incerteses Iliggades it ambdues

estimacions.

Seguint amb el nostre arbre de la figura I,
comprovcn que inostra quc a continuacio de la
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primera separacio n'hi ha una segona en la qual

els pobles del cud-est asiatic, inclosos els

ahorigens australians i els de Nova Guinea,

comencen a diferencier-se dels de la recta d' Asia.

Segucixen, en Cl pla historic indicat per 1'arbrc,

cis altres dos apendixs d'Asia: Europa, que corn

sabem, de fet, no n'esta separada geografica-

ment, sin() quc es troba unida al continent asiatic

sense soluci6 de continuitat, i America. Aquesta

darrera es troba actualment completament sepa-

rada, pero sabem que durant un llarg periods,

fins fa deu mil anys, America estava unida it

Asia, i Siberia continuava directament it Alaska.

Avui ambdues regions estan separades per I'estret

de Bering, on el mar es mes aviat sourer. A

I'epoca de I' u lti rna glaciacio, que assol f el maxim

fa aproxiniadarnent 18.000 anys, molta aigua

dell oceans formava part dels casqucts polars,

Ilavors molt mes potents que no pas ara, i el

nivell dels oceans era, en consequencia, mes

haix. Amb la fora dels gels el nivell de I'aigua

puja, i I'extcnsa regio que enlla4ava Asia i

America queda submergida. Encara es podia

travessar it pcu fins fa uns deu mil anys. Tambe

Australia estava gairebe connectada amb el rud-

est asiatic, pero no del tot, i Ies pohlacions que

l'ocuparen ha-gucren de ercuar al guns bravos de

mar, menys importants que no pas ara. Per tint,

tcnien la possihilitat de fer-ho, encara que no

s'han conscrvat Testes de les emharcacions

(potser simples rais) que empraren.

Els arqueolegs ens diucn quc Australia fou

ocupada fa almenys 40.000 anys, i potser un xic

aban.s: Europa fa uns 35.000 anys, i America en

un pcriode compres entre fa uns 30.000 it 15.000

anys.

Scggons la hipotesi mes senzilla, dues

pohlacions separades entre elks haurien

d'au"mentar Ia seva distancia genetica, calcula-

da apropiadament, proporcionaltnent at temps

transcorregut des de la seva separacio. Per aquest

motiu, les distancics genetiques que calculem

entre les pohlacions modernes, i que ens ban

permes de reconstruir I'arbre de la figura 1,

haurien de ser proporcionals al temps de

separacio; per tant. Ia distancia mes gran s'ha de

donar entre africans i no-africans; la que hi ha

entre Australia i Asia hauria de serunafraccio de

1'anterior, comparable it la relaci6 entre les dates

d'ocupaci6 d'Australia i Africa (40.000 entre

100.000, es it dir, el 40 `7^); la que hi ha entre

Europa i Asia un xic mes petita. i finalment, la

distancia entre el nord d'Asia i America hauria

de ser la mes petita de les quatre. Aixo es

justament el quc hem observat. i es el que

indirectament ens diu I'arbre. La distancia

genetica entre els diversos grups s'indica en

abscisscs. it la base de l'arbre. Dividint la distan-

cia genetica entre el temps de separaci6 obtenim

un valor mes o menys constant. Per tant, la

concordanca amh les dades arqueologiques

tambe es quantitativament bona. Hi ha mes

incertesa amb les dades d'America perque cis

arqueolegs noes posen d'acord amh les dates: la

distancia genetica afavoreix les rues antiques.

Cal remarcar que les diferencies genetiques
observades entre els diversos continents o Ies

diverses races s6n mes aviat modestes; per tenir

resultats prou precisos cal estudiar molts gens.

Les diferencies entre cis aborfgens de continents

diferents, it les quals estem acostumats per
l'observacio de caracters externs, corn el color

de Ia pell, del cahell i dels ulls, i la fesomia, ens
donen una impressio exagerada de les di-
vergencies. Els caracters externs responen it
diferencies climatiques, i la recent expansiO de
('home modern I'ha posat en contacte amb
condicions ecologiques extremes, it les quals ha

reeixit en adaptar-se. Moltes d'aqucstes
adaptations son de caire cultural (per exemple,
els vestits, les cases, etc.), pero tamhe hi ha
hagut adaptations biologiqucs. El clima to una
forta influencia sobre els caracters externs del
cos, quc es la zona de contacte entre nosaltres i
el m6n exterior; els caracters oberts a la nostra
observaci6 directa son precisament aquests
caracters de la superticic, que him 111OStrat unit
forty resposta a la seleccio natural deguda al

clinia.
Fins aqui, hem vist les correlacions entre

genetica i arqueologia. Per que introduim la
lingbfstica? Fins i tot les IlengUes estan subjectes
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a evolucio; en realitat, molt mes rapida que la
dels gens. Pero mentre que, com it mitjana, les
di-ferencies genetiques entre les races son petites,
les que hi ha entre les llengues son enormes, ja
que 1'evolucio lingufstica es molt rapida. En una
desena de segles es poden generar prou
diferencies entre dues llengues que s'originaren
d'una comuna llengua ancestral, corn per fer-les
mutuarnent incomprensibles. Precisament es
defineixen corn it diferents aquells idiornes que
no son mutuarnent comprensibles, i n'hi ha uns
5.000 de coneguts at mon. Sense els documents
escrits, no tenim cap informacio segura sobre
l'origen del llenguatge; I'escriptura to nomes
tine mil anys. Probablement, els avantpassats
rues Ilunyans de ]'home, anteriors it ]'home
anatomicament modern, parlaven llengues molt
menys complexes. Les que es parlen ara tenen
totes una estructura forca refinada i un vocabulari
sovint prow ric. Fora un error creure que els
aborfgens parlen llengues mes senzilles; sovint
tenen gramatiques i sintaxis mes complexes que
les nostres. Si I'home modern va comencar la
seva gran expansio it la resta de la Terra partint
d'Africa fa tins 100.000 anys, i potser encara
mes tard, deuria haver assolit en aquells temps
una maduresa lingufstica molt superior it la dell
sous predecessors. En el poblament de la Terra,
les noves i grans capacitate de comunicacio
ofertes per un llenguatge mes avancat devien
haverestat d'unaenorme utilitat. Pero no sabem
quina llengua o llengues es parlaven al temps de
I'expansi6 des d'Africa i molts linguistes creuen
que no ho sabrem mai. D'altres estan tractant
coratjosament de reconstruir la llengua mare,
amb la base de les semblances que amb gran
esfor4 es detecten en les paraules mes ben
conservades.

Des del segle XVIII s'han descobert
semblances entre Ilengues aparentment molt
]lunyanes, i s'han proposal diverses clas-
sificacions. Fins fa pot, la unitat taxonomica
mes elevada era Ia famflia. El primer exemple es
la famflia indocuropea, a lit quill pertanycn
di verses branques o subfamilies, coin les Ilengues
romaniques (italic, frances, espanyol, portugues,

catala, romanes i d'altres de menors ), les llengues

germaniques (angles, alemany, holandes, etc.),

baltoslaves, indoiranianes i algunes llengues

isolades (grec, albanes), i aixf successivament,

incloent-hi moltes llengues extingides (com

I'hitita). La classificacio mes recent compren en

total 17 families, indicades it la figura 2; no totes

tenen ]a mateixa acceptacio. Els sistematics de

qualsevol disciplina dediquen molt temps a po-

sar-sed'acord. Despres d'un perfode de quaranta

anys de discussions, les quatre families

proposades per J. Greenberg per a ]'Africa

(nfgero-kurdufaniana, afroasiatica, nilbtico-

sahariana, khoisan), s'accepten amb consens

practicament universal. Una proposta molt re-

cent del mateix linguista, en el sentit que les

llengues americanes formen tres families (de

nord it sud: esquinial, Na-Dene at nord-oest de

Nord-america, i amerfndia que compren ]a gran

majoria de les llengues pre-colombines). ha

desencadenat una reaccio tan violenta entre els

americanistes mes conservadors que se n'ha

ocupat fins i tot la premsa divulgativa (vegi's

]'article de Philip Ross a ini'cstigaci(in v Cien-

cia, i el de Robert Wright it TheAtlantic Monthly),

i es diffcil de preveure quant de temps caldra

perque els clams de protesta s'apaivaguin. Hi ha

diferencies metodologiques molt profundesentre

els diferents grups de classificadors que fan

entendre el perque aquells que negucn Ia unitat

de la famflia amerfndia no aconsegueixen de

convencer-se'n. El Ilibre de Greenberg The

Language of Americas conte una crftica

aferrissada dels errors metodolbgics dels seus

adversaris, i la llarga i bella introduccio pot ser

]legida fins i tot pets no especialistes.

S'han fet recentment alguns intents de cons-

truir superfamflies, que reuneixen algunes de les

17 families entre les quals s'han trobat majors

afinitats. Aquest es un primer i timid intent de

construir un arbre filogenetic complet dels

idiomes. Dues de Ies superfamflies proposades

son molt semblants entre elles i seran, al meu

parer, unificades per posteriors investigations.

Una d'aquestes, anomenada nostrotica, unifica

sis families d'Europa, Asia i el nord d'Africa
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(vegcu la figura 3) i fou proposada per diversos

lingiiistrs russos. L' alh^a (c unifica trey

de Ics families del grup nostratic (excloent les

mes mcridionals) amb algunes altres Ilengues

isolades del Hord-est d'Asia. Un linguista rus

que treballa actualment als Estats Units, Vitalij

Se^^oroskin, ha denu>strat recentment que la

superfamilia nosu-atica to fortes afinitats amb Ics

Ilengiies amcrindies. La figura 3 mostra les

relations entrc les diferents hipotesis. Tambe en

aquest Ics diferencies entre els investigadors s6n

metodoli^giques.

Si sobreposem 1'arbre genetic de la figura 1

amb les families i superfamilies linguistiques

mes ben conegudes, trobem correspondencies

interessants (fig. 4). Quasi totes les families

corresponen a una cola, o a poques branques

fortament emparentades do l' arbre genetic, com

si I'evoluciG lingiiistica scguis el cami de

1'evolucio genetica. Aixo sorpren molt a primera

vista, perque Ics diferencies genetiyues no poden

ser responsables de les linguistiques; cada

individu normal neix amb la capacitat d' aprendre

igualment be qualsevol idioma, i Homes la peril
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parcialment despres de la pubertal. Pero si
considerern tambe I'evidencia que aporten les
poques superfamilies, coin cI nostratic i
I'euroasiatic considerats conjuntament, trobern
una notable concordanca amb una de les trey
branques principals de I'arbre genetic: el que
d6na origen als mongoloides del nord, amerindis
i caucasoides. Tamhe lit superfamilia austrica
concorda he amb les similituds genetiques. Per
it altres superfamilies en curs d'identificaci6 hi
ha algunes correspondencies genetiques
interessants, pero es massa aviat per expressar-
ne unit opini6. Tambeconsiderant les 17 families
per separat, es veu que es poden col-locar, amb
poques excepcions que discutircm tot seguit, en
una branca genetica relativament baixaen I'arbre
de 1'evoluci6 biologica, corn si totes s'haguessin
original mes aviat tard. A que es deuen aquestes
coincidencies?

En termes senzil ls, I'explicaci6 es immediata.
Quart una poblaci6 se subdivideix i els fragments
se separen, aquests mantenen pocs intercanvis a
causa de la Ilunyania geografica que alenteix o
elimina completainent qualsevol migraci6 ulte-
rior, especialment si cntre Ies dues noves
poblacions s'hi interpose una barrera geografica
important. En aquesta situacio dos fenomens
son inevitables: les dues o rues poblacions
separades divergiran geneticament, i divergiran
tambe linguisticament. Ambdues diferenciacions
son independents, pero lit historia de les
diferenciacions genetiques i linguistiques que es
creen d' aquesta forma es comuna i dependent dc
lit nnucixa sequencia de fissions. Per tant, es
inevitable que es trobi una correlaci6 entrc
ambdues evolucions.

Havent Ilegit lit nostra conclusi6, I'amic

Franco Scudo de I'lstituto di Genetica del CNR

de Pavia m'assahenta que Charles Darwin ja

havia predit, en el cap. XIV do L'origen de les

especies, que quan es conegui I'arbre filogenetic

de I'especie humana tatnbe sera possible de

reconstruir, sohre lit seva base, l'arbre dc les

Ilengues. La nostra fig. 4 es cl primer pas en

aquesta direcci6. Caldran, lens dubte, recerques

mes profundes per millorar les conclusions

especifiques, i utilitzar aquests coneixements
per aclarir, per exemple, lit data i potser tambe el
Iloc d'origen de les families, it mes d'aclarir
I'agrupament de les families en superfamilies,
esperant de reeixir it reconstruir, finalment,
I'arhre sencer de I'evoluci6 linguistica.

Hi ha algunes exceptions it la regla de la

coevolucio de gens i Ilengues. Per exemple, els

lapons son geneticament caucasoides, si ens

fiem dels arbres de les figs. I i 4, pert parlen una

Ilengua de la familia uralica, corn alguns pobles

siberians (i altres pohles del nord d'Europa).

Tamhe en el cas dels etfops, geneticament

semblants als africans del centre i del sud del

continent, s'hi troben moltes Ilengiies afro-

asiatiques. que son parlades gairche ex-

clusivament percaucasoides. Els tibetans parlen

Ilengues sino-tibetanes, que en el nostre arbre

son parlades pels xinesos del sud, mentre que ge-

neticament s'asscmhlen mes als xinesos del nord

(no representats it l'arbre, pert geneticament

similars als japonesos. coreans i mongols. Cs a

dir, els mongoloides del nord, mentre els xinesos

del sud s6n mes semblants als altres mongoloides

del sud). Aquestes discrepancies son degudes it

dos fenomens, pot frequents pero hen coneguts:

la substituci6 de Ies Ilengues i la suhstituci6 dels

gens. Un idioma pot esser substituit per un aitre

en un temps forca curt, per exemple quan un

invasor s'empara d'un pais. N'hem tingut molts

casos a Europa. El Ilatl es difongue it quasi tot

I'Imperi Roma, suhstituint les IlengUes que s'hi

parlaven anteriorment: Ilengues celtiqucs it
Franca, it Anglaterra (pero no it Escocia. Gal-Ies

i Irlanda, que escaparen de la conquesta ronia-

na), al nord d'Italia i it part de lit Peninsula
Iherica. Despres de la caiguda de I'lmperi Roma

d'Occident, es produiren moltes invasions

harbares it Europa, algunes de les quills

aconseguiren desplacar el Ilati; per exemple, it
Anglaterra, I'anglo-sax6 (indoeuropeu de la

branca germanica) i it Hongria,l'hongares (de la

familia uralica). A'I'urquia, CI lure (de la familia

altaica) substitui el grec que s'hi parlava encara

als temps de I'lmperi Roma d'Orient. En canvi,

els longobards no recixiren a imposar lit seva
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(Illich-Svitych , 1971-1984)

1. Occidental:

A. Afroasiatic

B. Caucasia del sud

C.Indocuropeu

II. Oriental:

A. Uralic

B. Dravidic

C. Altaic

+ Amerindi (Shevoroshkin. 1988)

EURASIATICty\

(Greenberg, 1986)

1.Indoeuropeu

II. Uralic- iukaguir

111. Altaic

IV Corea-japoncs

V. Txuktxi-esquimal

FiotR v 3. Families linguistiyues associades a Ics supertamilics nostatica i euroasiatica . De M. Ruhlen, 1987.

I lengua a Italia, ni els vandals a Franca o Espanya.

En un temps mes IIunya, Ies Ilengiics pre-

indoeuropees it Europa Toren substituides per les

indocuropees, excepte en el Pais Basc; es molt

probable tine el base descendcixi de les llengiies

que es parlaven en 1'epoca pre-neolitica. En

general, una Ilengua es reemplacada com-

pletament oes mante, tot justamb la incorporacio

d'un cert nombre de mots de I'idioma dell

invasors. Pero I'estructura de la Ilengua tendcix
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POBLACIONS

4

^Turyuews del Hord (parlants)
Esyuimals
Txuktxis
Sud-amerindis

Centramerindis

Nord-amerindis
Amerindis del Hord-oest

Pignteus Mbuti

Africans de Poest

Bantus (parlants)
Nilosaharians (parlants)
Sans (boximans)

Etiops

Berebers i africans del Hord

Asiatics del sad-nest

Iranians

Guropeus

Sards
Hindus

Hindus del sad-eat -
Lapuns -
Mungols del Nord (Samoiesus)

Mongols

Tibetans

Coreans

Japonesos
Aintis

Xineaos del sad

Mon-Khmer

Tais

Indonesia -

Malasis

Filipins -

- Polinesis -

- Micronesia-

- Mclanesia-
- Neoguineans
-Australians _

FAMILIES LINGUISTIQUES

Llenguatge oriaimd desc^,nc^.!ut

Nigero-kurdufania

Nilo-saharia
Khoisan

Afroasiatic

Indoeumpeu

DraN iclic ."

Uralio-lukaguir

Sino-tihctu

Altaic

m ^^^
z -
y T
s^
Y" r-a
n^

Esyuinu>-aleuta

Txuktxi-kamtxatka

Amerindi --------------------^

Na-Dene

Sina-tibet3

Aus[oasiatic
Dais

Austrir

Austonc^ic

[ndopacific

Australia

Nua^i<n d. Afegim lu inkxmaciu linguisticu a I'arbre genetic de la fig. L (A partir de L. Cavalli- Sforza i altrea, 19881.



a conservar-s, millor que el vocabulari, i fins i

tot una part d'aqucst es molt estahle.

La suhstituciodel patrimoni genetic s'esdeve

d' una forma mes continua en funci6 de la relacio

entre cl nombre d' invasors i el nombre d' habitants

preexistcnts que participen en les generations

successives. Hahitualment les invasions tambe

generen una estratiticaci6 social, ja que els

invasors tendeixen a tormar la nova aristocracia,

i, cn general, les classes dominants. En transcorrer

les generations es tendeix it anivellar aquestes

diferencies initials, que, d'altra Banda, en certes

condicions poden romandre forga estables en el

temps. A part d'aquesta estratificacio social, hi

ha sempre diferencies genetiques entre

pohlacions que Deepen positions geografiques

diferents; la diferencia genetica augmenta molt

rcgularment, corn a mitjana, la distancia

geografica. Pere cis intercanvis entre veins po-

den anivellar lentament aquestes diferencies, o

almcnys ter-les nrinvar fins que s'assoleix un

equilibri entre les forces diferenciadores (entre

les quals es certament important un fenomen

aleatori anomenat deriva genetica) i les

homogeneftzadores (els intercanvis migratoris

entre veins). En les poblacions d'estructura tribal.

els intercanvis entre tribes solen ser limitats

perm no inexistents. Una trihu origginaria d'un

Iloc diferent, que arribi a trobar-seal mig d'altres

pohlacions. experimenta inevitahlement un flux

genic dels N efns, que tendeix a homogeneftzar el

see pat rimoni genetic amb els de les tribus dels

voltants. Quan cs coneixen les fregiiencies

geniques de les poblacions primigenies i les

dates histbriqLies, es pot determinar la velocitat

del flux genic. El cas classic es el dell negres

nord-americans, el patrimoni genetic dels quals

es dcu en un 30 -/ , cone a mitjana, al flux genic

d'origen caucasoide, i en un 70 c/ es d'origen

africa. Aquesta hibridaci6 s'esdevingue a causa

de Its unions il-Icgftimes, durant un perfode de

300 anys transcorreguts des de 1'inici de

I'esclavitud. Si continua al mateix ritme, d'aquf

it 1.000 anys la fraccio africana que romangui

sera del 10 0 20 (/c. Suposant que el flux genic

sigui constant en cl temps. equivaldria en aquest

cas al voltant d'un 5 'lo per generaci6.
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L'analisi de moltes regions ha mostrat que es

troba una bona concordanga entre la distribucio

lingiiistica i la genetica . Entre els exemples

observats , recordo Sardenya , estudiada per

Piazza i col-laboradors , les poblacions d'Ame-

rica Central que parlen llengiies txibtxes

(estudiades pel grup de J. Neel ), i Europa, en la

qual els estudis de Barbujani i Sokal han mostrat

una notable correlaci6 entre fronteres

lingUfstiques i genetiques . Per tint , no tan sols

en el nostre trehall, sin6 tamhe en estudis de

regions particulars es troben exemples optims

de coevoluci6 lingi.ifstica i genetica . Es inevita-

ble, d'altra banda , que en alguns casos la

concordanga sigui menys estricta , o, de fet, diff-

cil de trobar , ja que la substituci6 genica i la

lingdfstica alteren els resultats originals. Els

noshes resultats son , al nostre parer , molt clars,

i deuen en part la seva claredat al fet que hem

trehallat amb pohlacions aborigens , pet-6 tambe

a l'us de families lin-gaistiques en lloc de sirn-

ples llengiies . De fet , les substitutions d'un

idioma per un altre d ' una famflia diferent, son

mes rarer que no pas aquelles en Its quals una

llengua en succeeix una altra de la inateixa

famflia; a Europa. a part de la substituci6 de les

llengiies anteriors per Ilengues indoeuropees,

que encara no es completa ( resta el base) i

comen4a fa milers d'anys . I'unic cas segur es el

de I'hongares , degut a esdeveniments histories

coneguts i que es remunten it 1.100 anys.

Es molt interessant una correspondencia ob-

servada en la nostra analisi. En quatre dels cinc

casos en els quals hi ha una discordanga entre

familia lingafstica i branca genetica, la poblaci6

responsable mostra clars signes d'hibridacio, es

a dir, situations reconeixibles de flux genic

entre poblacions gcograficament vefnes en

qualsevol perfode de la seva historia, sovint en

l'antigor, pet-6 de Ilarga durada . En aquestes

conditions, 1'excepci6 de la con-cordanga

lingUistico - genetica es clarament comprcnsible,

per no dir esperada.
L'evoluci6 lingUfstica es un exemple

particularment interessant d'evoluci6 cultural,

del qual ja es possible trobar altres exemples,

fins ara no gaire estudiats. L'estudi con ► paratiu
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dell diversos aspectes de l'evolucio humana tot
just ha comenyat, i de les similitude en podem
obtenir un notable suport reciproc de la validesa
de les conclusions. Dc les exceptions it la
coevolucio genetico-cultural en podem acon-
seguir importants ajuts per it la comprensio dcls
mecanismes particulars decadatipus d'evolucio.
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