Tres poblacions genèticament
diferenciades a les Illes Balears
El Laboratori de Genètica ha aplicat tècniques de seqüenciació
del DNA mitocondrial per esbrinar que la població pitiüsa presenta una
gran deriva genètica respecte a la de Mallorca i Menorca i a la de les
poblacions europees. Els xuetes, descendents d'alguns jueus conversos,
també s'han mantingut com un bloc genèticament homogeni,
després de segles de segregació social
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DNA mitocondrial, la seqüenciació de les seves bases,
sigui un bon mètode per mesurar la divergència
genètica de les poblacions humanes en funció del
temps.
El Laboratori de Genètica del Departament de Biologia
ha seqüenciat uns quatre-cens parells de bases de
DNA mitocondrial, obtingudes de mostres de sang
extreta a la població de les quatre illes, Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, i especialment a un
grup poblacional que ja de forma inicial, com a primera
hipòtesi, semblava un grup diferenciat de la resta: es
tracta dels descendents d'una part dels jueus
conversos, identificats pels últims cognoms dels actes
de fe, que patiren un procés de segregació social: els
xuetes mallorquins.
També es prengueren mostres de poblacions
circummediterrànies a l'efecte de fer una comparació.
Quant a la resta de població illenca, amb excepció de
la xueta, l'equip partí d'una hipòtesi que s'ha confirmat
al 100 per cent: l'existència de dos grans grups, el
corresponent a Mallorca i Menorca, entre les
poblacions de les quals no s'observa cap diferència; i
la població d'Eivissa i Formentera, considerada com a
bloc i que sí que presenta una diferència manifesta
amb les poblacions mallorquines i menorquines.
La nissaga jueva
La mostra corresponent als descendents dels jueus
conversos de Mallorca presenta una afinitat clara amb
poblacions orientals i amb altres poblacions jueves,
com per exemple els asquenasites o les poblacions
jueves nord-africanes. Dels resultats de la investigació
es conclou que la població xueta mallorquina mostra
una gran similitud amb les poblacions jueves de
l'Orient Mitjà, la qual cosa no permet, però, afirmar que
comparteixin un origen comú, una "Eva comuna". En
realitat, ni tan sols no es pot parlar d'una "Eva" jueva.
Les diferents poblacions mostren una aportació
genètica de diferents mares, de diferents llinatges.
Aquesta seria una línia d'investigació interessant que,
emperò, cau fora de l'àmbit del projecte.
Les seqüències obtingudes pel Laboratori de Genètica
sobre població mallorquina xueta mostren, en tot cas,
una variabilitat alta, però contemplada en conjunt
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annexionada a l'Imperi Romà. Si, a més, tenim en
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conquesta de la corona d'Aragó, es podria donar el
cas que la base genètica cartaginesa s'hagués
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referència, ni amb les de Catalunya o València, ni en
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cosa de moment no és gens senzilla.
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confluència tan clara que les poblacions mallorquines i
menorquines presenten amb les catalanes i
valencianes.
Com es pot explicar aquest fet, si Eivissa fou també
conquerida per la corona d'Aragó?
L'explicació pot raure en el fet que, mentre Mallorca i
Menorca foren poblades gairebé immediatament
després de la conquesta, Eivissa, que en el
Repartiment fou cedida al bisbe de Tarragona, cent
anys després encara no havia iniciat la repoblació. En
tot cas, una repoblació retardada no explicaria una
deriva genètica tan acusada (vegeu l'arbre poblacional
en una taula 1).
De la comparació de les dades proporcionades per la
població pitiüsa amb les dades d'altres poblacions
circummediterrànies sorprèn també que pràcticament
no convergeix amb cap, ni tan sols amb les poblacions
nord-africanes. El cas pitiús és paradigmàtic: per a
alguns marcadors mostra afinitats amb poblacions
orientals, però divergeix d'aquestes si es consideren
altres marcadors. És un cas a part, una illa en el sentit
no geogràfic, sinó genètic de la paraula.
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