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S' ha portat a terme una analisi estadística de les dades craniometriques de les principals poblacions catalano-balears del passat, 
des de J'Edat del Bronze fins a l'Edat Mitjana, i posteriorment s'han integrat les poblacions en un context peninsular més ampli. S'han 
analitzalles relacions entre poblacions per mitja d'un analisi d'agrupament (cluster), emprant els algoritmes UPGMA i del "veí més pro
per" (n('ighh()r~ioining) i la distancia euclídea al quadrat. Així mateix, s'ha realitzat un re-mostreig (bootstrap) per comprovar la robus
tes de les agrupacions obtingudes i un test de Mantel per comprovar el grau de concordan~a entre les poblacions femenines i masculines. 
Els resultats mostren que, a nivell peninsular, els Bascos són la població més diferenciada de la resta des d'un punt de vista morfolo
gic, la qual cosa pot estar relacionada amb una major antiguitat d'aquesta població, potser present des de temps pre-neolítics. La sego
na font de variació peninsular la constitueixen dues poblacions amb possibles influencies foranies d'origen africa: jueus i musulmans. 
La resta de poblacions, incloent-hi les de Mallorca, són notablement homogenies a pesar de la seva heterogene'itat cultural, temporal i 
geogri'tfica. Finalment, es conclou que no hi ha cap analisi estadística que objectivament recolzi I'existencia deIs tipus racials tradi
cionalmcnt descrits a la Península Iberica, i que responen a una visió tipologica i estatica de la diversitat humana. 
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ABSTRACT 

A multivariatc analysis of the largest craniometric samples from Catalonia-Balearic Islands has been carried out, considering popu
lations fmm the Bronze Age to the Middle Age. These samples have been posteriorly included into the Iberian Peninsula context. The 
UPGMA and neighbor-joining algorithms have been used as a clustering method, using the squared Euclidean distance. The robustness of 
lhe tree obtained have been assessed through a bootstrap re-analysis. The Mantel test has been applied in order to know the degree of con
cOI'dance between the male and female sample. Results show that the Basque population is the first souree of morphological variability in 
the wholc Iberian Peninsula, and this can be related to a major antiquity of this population, which is actually considered a pre-neolithic 
relict. Jcwish and Muslims, two populations with possible foreign influences from sudsaharian Africa, are the second peninsular source of 
variation. The remaining populations (including these from Mallorca), despite their cultural, geographic and temporal heterogeneity, are 
notably homogeneous from a morphological point of view. Finally, not a statistical procedure supports the existence of the racial types 
traditionally described at the Iberian Peninsula, which seem to be the product of a static and typological vision of the human diversity. 
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INTRODUCCIÓ 

La craneometria intenta caracteritzar la com
plexa morfologia d'un crani per mitja de mesures 
cstandarditzades que es prenen entre punts cranials 
ja establerts. Classicament, s'han utilitzat les mesu-
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res definides per Martin and Saller (1957). Les 
dimensions i la forma del crani, que formen part del 
fenotip morfologic global, són el producte final d'una 
interacció de proporcions desconegudes entre el 
genotip i l' ambient (Cavalli-Sforza and Bodmer 
1971, Gug1ielmino-Matessi et al. 1979: 549-564). 
Per establir re1acions de parentiu entre grups i inten
tar reconstruir les migracions del passat, és evident 



que ens interessen marcadors que estiguin proxims 
al genotipo Tot i que el factor hereditari que ens estan 
proporcionant les variables craniometriques no sem
bla ser molt alt (tenen un coeficient d'heretabilitat al 
voltant d'un 0.50-0.70, segons alguns estudis realit
zats amb bessons (Clark 1956: 49-59, Nakata et al. 
1974: 423-430)), igualment s'han de poder utilitzar 
com a marcadors amb una certa base genotípica. 

Quan encara no s'havien desenvolupat els trac
taments estadístics multivariats i no existia el suport 
informatic actual, la interpretació de les mesures cra
niometriques es red uta a analisi bi-variades, que 
s'empraven per definir formes. Agafant dues varia
bles que constituien un eix x i un eix y en cada norma 
del crani (ex. norma lateral, norma superior, norma 
posterior, etc) s'obtenien índexs de forma, que esta
ven dividits en categories arbitraries. Així, l'índex 
ceralic, al qual s'ha concedit una importancia exces
siva, no és més que l' amplada maxima del crani 
express ada com a percentatge de la seva llargada 
maxima, i es divideix en tres categories que van des 
d'un crani llarg i estret a un de curt i ample en norma 
superior (dolicocranis, mesocranis i braquicranis, 
respectivament). La percepció tipologica de la varia
ció humana, característica del període d'entre-guer
res, es va veure recolzada i al mateix temps 
perpetuada per aquesta forma d'analisi bi-variada. 
A partir de les categories en que es classificaven els 
índexs, i sovint a partir de la visió subjectiva del 
propi investigador, que distingia de visu diferents 
morfologies, es van establir diferents tipus racials, 
alguns deIs quals estaven presents en les poblacions 
de la Península Ibérica. Aquests tipus es van ano
menar "mediterrani gracil", "mediterrani robust", 
"alpí", "dinaric", "cromanyoide", etc. EIs partidaris 
d'aquestes sistematitzacions racials assumeixen que 
n'existeixen prototipus i que aquests s'han mantin
gut invariables alllarg de grans períodes de temps 
(els individus "cromanyoides" actuals serien per
sistencies d'individus com els representats en eljaci
ment de "Cro-Magnon", del Paleolític Superior). 
Com veiem es tracta d'una visió totalment estatica 
de la variabilitat humana, que no ajuda a entendre 
la biologia de les poblacions com a fenomens dina
mics. Si en una població es trobava un percentatge 
majoritari de "mediterranis gracils", es tractava d'una 
població basicament "mediterranida"; si no basica
ment "alpinoide", etc. Les diferencies entre pobla
cions s'expressaven només com a variacions en el 
predomini d'un tipus racial, i d'aquesta manera s'in
tentaven reconstruir migracions d' elements foranis. 

Si bé aquest intent de classificar de manera 
senzilla una variació molt més complexa podia ser 
justificable quan no es disposava d' altres eines, el 
desenvolupament estadístic i informatic que ha trans-
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format tots el camps de la biologia en les darreres 
decades no aconsella que se segueixi utilitzant aques
ta aproximació tan limitada. Quan a les classifica
cions racials tradicional s , cal dir que amb elles no 
s'ha aconseguit bastir cap proposta global del pobla
ment de la Península Iberica, i tampoc s'ha aconse
guit demostrar estadísticament la seva existencia. 

En aquest estudi, hem recopilat les dades cra
niometriques disponibles de les poblacions prehisto
riques i historiques de major nombre mostral de 
Catalunya i les Balears, i hem portat a terme una 
analisi multivariada amb les tecniques estadístiques 
més ampliament utilitzades en l' actualitat. La nos
tra intenció és intentar establir una visió global de 
la variabilitat morfologica del poblament de 
Catalunya i les Balears, i posteriorment integrar
ho tot en el context més ampli de la Península 
Iberica. 

MATERIAL 

S'han realitzat dues analisis successives: la 
primera considerant les principal s poblacions de la 
zona de Catalunya i Balears, i la segona, amb les 
poblacions de la Península Iberica. Per a la prime
ra, s'han inclos 9 poblacions (Taula 1), que van desde 

Neurocrani N° Martin 

Llargada maxima 

Llargada de la base 5 

Amplada maxima 8 

Amplada frontal mínima 9 
Amplada frontal maxima 10 

Al9ada basio-bregma 17 

AI9ada auricular 20 

Arc sagital frontal 26 

Arc sagital parietal 27 

Arc sagital occipital 28 

Corda sagital frontal 29 

Corda sagital parietal 30 

Corda sagital occipital 31 

Esplacnocrani 
Llargada de la cara 40 

Amplada bizigomatica 45 

AI9ada cara superior 48 

Amplada (¡rbita 51 

Al9ada (¡rbita 52 

Amplada nasal 54 

Al9ada nasal 55 

TAULA 1: variables cranials emprades en l'analisi 
multivariada, amb la numeració de Martin and Saller 

(1957) corresponent. 



Poblacions catalanes estudiades 

Codi JacimienURegió PerÍode Datació Referencia 

TAR Tarragona Roma S.III-V d.e. Pons 1949 

AMP Ampúries Roma S.I1I-VIII d.e. Pons 1949 

MALl Son Real (Alcudia, Mallorca) Talaiotic II S.Va.e. Font 1977 

MAL2 Illot des Porros (Mallorca) Talaiotic Il S.VI-I1 a.e. Malgosa 1992 

MAL4 Mallorca Talaiotic 1 1300-700 a.e. Fernández-Miranda y Garralda 1978 

MAL5 Mallorca Pre-Talaiotic 1800-1300 a.e. Fernández-Miranda y Garralda 1978 

CATl Catalunya central Edad del Bronze 2000-1000 b.C. Turbón 1981 

CAT2 Catalunya central Medieval S.IX-XI el.e. Vives 1987 

(cristians) 

BAR Montjuic (Barcelona) Medieval S.XI-XIV d.e. Prevosti y Prevosti 1951 

(jueus) 

AItres poblacions peninsulars 

Codi JacimienURegió PerÍode Datació Referencia 

VAS País Basc Contemporani S.xIX-XX d.C. Rúa 1985 

BURl Palacios de la Sierra (Burgos) Medieval S.x-XIII d.C Souich, duo et al. 1990 

(cristians) 

GRAl La Torrecilla (Granada) Medieval S.IX-X/XIII-XIV d.C. Souich, duo 1979 

(musulmans) 

MES Meseta norte Visigotic S.V-VIl d.e. Varela 1974-75 

CAN Santa María de Hito (Cantabria) Medieval S.VI-XII d.e. Galera y Garralda 1992 

(cristians) 

BUR2 Villanueva de Soportilla (Burgos) Medieval S.IX-XIl d.e. Souich, duo et al. 1991 

(cristians) 

GRA2 básicament Granada Edad del Bronze 1800-1200 b.e. Jiménez 1987 

GRA3 básicament Granada Neolític 

LEO Palat del Rey (León) Baix medieval S.XII-XVIII d.e. Prada y Caro 1989, 1993 

TAULA Il: relació deis jaciments de la Península Iberica estudiats. 

l'Edad del Bronze fins a l'Edad Mitjana. Per a l'ana
lisi global peninsular, s'han inclos 18 poblacions 
(Taula 1), entre les que hi ha les 9 primeres. S'han 
seleccionat poblacions amb un tamany mostral supe
rior a 15 individuos. L' analisi s' ha portat a terme 
només amb els individus masculins, ja que en les 
mostres arqueologiques el nombre d'individus feme
nins sempre sol ser més baix. En conjunt, l'analisi de 
les poblacions catalano-balears compren un nom
bre maxim de 502 individus, mentre que el conjunt 
de la Península compren 1050 individus. 

En total, s 'han seleccionat vint variables cra
niometriques (Taula II) de les definides per Martin 
and Saller (1957), desestimant-se totes aquelles que 
presentaven un tamany mostral inferior a 10 per 
més d'una població. No s'ha fet cal valoració a 
priori sobre la utilitat d'una determinada variable 
per establir relacions entre grups. El fet d'inclou
re el maxim de variables possibles és per tractar 
d' abarcar els efectes del maxim nombre de gens 
possibles. 
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ANÁ.LISI MULTIVARIADA 

La distancia emprada per a establir proximi
tats entre les poblacions ha estat la distancia 
Euclídea al quadrat, que és una de les més senzi
Hes i la més aconseHable en el cas de tenir varia
bles quantitatives contínues (Bisquerra 1989). La 
distancia Euclídea al quadrat es basa en el teorema 
de Pitagores i és la suma de les diferencies entre 
els elements al quadrat: d2 =¿;(x.-y)2. xy 1 1 

"PROMIG ENTRE GRUPS" 
(UPGMA) 

EIs arbres són un deIs metodes més utilitzats en 
l' analisi filogenetica. L' algoritme "promig entre 
grups" (anomenat abreujadament UPGMA) és un 
deIs més utilitzats per fer arbres d'agrupació o "clus
ter" (Sneath and SokaI1973), i probablement el més 



TAR 

AMP 

MAL2 

MAL4 

MAL 1 

MAL5 

r--- CAT1 

'------ CA T 2 

BAR 

FIGURA 1: arbre de les poblacions catalano-balears estudiades 
obtingut amb I'algoritme UPGMA (les abreviatures es poden 

trobar a la Taula II). Es pot observar com la població deis jueus 
de Barcelona és la més diferent des d'un punt de vista morfologic. 

recomanab1e si es treballa amb la distancia Euclídea 
al quadrat. Es construeix a partir d'una matriu de 
distancies (n x n) entre tots els possibles parells de 
n poblacions. Consisteix en anar agrupant dos a dos 
les poblacions que presentin entre elles la distancia 
menor. Acte seguit es torna a recalcular la matriu, 
pero considerant les dues poblacions ja agrupades 
com a una sola. D'aquesta manera es va repetint el 
procés i es van formant agrupacions fins a obtenir 
un arbre. L' arbre obtingut en el nostre cas es pot 
interpretar com un model de diferenciació mor
fologica de les poblacions estudiades, i si s' assu
meix que aquesta diferenciació es funció del temps, 
es pot utilitzar per obtenir informació sobre la histo
ria de les poblacions. 

L' arbre UPGMA per les poblacions catalano
balears es mostre en la Figura 1. S 'observa com els 
jueus de Barcelona constitueixen la primera bran
ca que se separa de l' arbre, indicant la seva dife
renciació morfologica. L'arbre UPGMA pel conjunt 
de les poblacions peninsulars, es mostra en la 
Figura 2. En el conjunt peninsular, els bascos són el 
grup més diferenciat. En segon lloc, dues pobla
cions especials per motius culturals, els jueus de 
Barcelona i els musulmans de Granada, se separen 
de la resta de poblacions no-basques. Amb l'ex
cepció d'aquestes tres, totes les altres mostren una 
notable uniformitat morfologica i apareixen barre
jades, malgrat la seva heterogeneitat geografica i 
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r----------------------VAS 

TAR 

AMP 

,------ MAL2 

'------- MAL4 

,-------- BUR1 

CAT1 

GRA2 

BUR2 

'--------- LEO 

,---MAL1 

'----MAL5 

'-----CAT2 

'--------- GRA3 

,------- MES 
'----i 

'-------- CAN 

,---------- GRA 1 
'--------1 

'----------- BAR 

FIGURA 2: arbre del conjunt de les poblacions de la Península 
Iberica obtingllt amb I'algoritme UPGMA (les abrcviaturcs es 

poden trobar a la Tallla lI). Es pot observar la gran diferenciació 
morfologica de la població basca. 

temporal. Les abreviacions de cada població es 
poden trobar en la Taula I. 

"VEÍ MÉS PROPER" 
(NEIGHBOR-JOINING) 

Aquest tipus d' algoritme utilitza per establir 
grups el criteri d' escollir les poblacions que es tro
ben més aprop entre sí (Saitou and Nei 1987: 406-
425, Felsenstein 1989: 164-166), i proporciona una 
representació gratica diferent de l'UPGMA. A I'ar
bre fet amb l' algoritme "veí més proper" les bran
ques poden tenir diferents llargades, interpretant-se 
com la població més evolucionada (en el nostre 
cas, més diferent morfologicament) la que té una 
branca més Harga. 

L' arbre amb les poblacions peninsulars es mos
tra en la Figura 3. Es pot observar la gran diferen
ciació morfologica de la població basca respecte del 
conjunt peninsular. 

RE-MOSTREIG (BOOTSTRAP) 

El Bootstrap consisteix en un re-mostreig amb 
reempla9ament a l'atzar de les dades original s, de 



FIGURA 3: arbre de les poblacions peninsulars obtingut amb l'algoritme "el veí més proper" o "neighbor-joining" 
(abreviatures a la Taula II). 

manera que cada vegada s'obté una nova matriu de 
distancies i es genera un nou arbre (Efron 1982, 
Felsenstein 1985: 785-791). El recompte del nume
ro de cops que apareix una determinada agrupació 
en els arbres re-mostrejats (expressat com un per
centil) permet coneixer la robustessa del nostre arbre. 
Cal tenir en compte pero, que, com més poblacions 
hi ha en l'arbre, més difícil és assolir nivells de sig
nificació tan alts com els utilitzats normalment en 
estadística (Cavalli-Sforza et al. 1994). 

S'ha realitzat un re-mostreig de 500 repeti
cions de l' arbre UPGMA masculí de les poblacions 
catalano-balears, mitjanr;ant un programa en QBasic 
dissenyat per F. Calafell (Universitat de Barcelona). 
Els resultats recolzen les principals branques de I'ar
bre, especialment la separació deIs jueus de 
Barcelona respecte de la resta de poblacions, que 
es rcpeteix en un 75.8 % deIs casos. Les agrupa
cions secundaries són també molt robustes, com el 
de TAR i AMP (93.4 %), MAL2 i MAL4 (42.2 %), 
MALl i MAL5 (71.4 %) i CATl i CAT2 (58 %). 
En canvi, la feblesa en la relació (entre un 20 i un 
35 %) entre aquestes pareHes de poblacions ens indi-
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ca que podrien agrupar-se entre sí de diferents mane
res, sense que la que hem trobat en l' arbre sigui 
especialment representativa. Aixo es conseqüencia 
de la gran uniformitat morfologica de totes les pobla
cions catalano-balears, amb I'excepció de la dels 
jueus de Barcelona. 

TEST DE MANTEL: 
CONCORDAN~AENTRE 
LA MATRIU DE DISTANCIES 
FEMENINA I MASCULINA 

El test de Mantel (Mantel 1967: 209-220) per
met coneixer el grau de concordanr;a entre dues 
matrius, per mitja de permutacions a l' atzar de les 
dades (en el nostre cas, hem fet 10,000 permuta
cions). Seguint la metodologia dcscnvolupada pcr 
Smouse et al. (1986: 627-632) sobre aquest test, es 
pot obtenir l' estadístic normalitzat de Mantel, que 
equival a un coeficient de correlació, i un nivell de 
significació d' aquest coeficient. En el nostre estu
di, hem aplicat el test de Mantel per mesurar el grau 



de concordanr;a entre lamatriu de distancies obtin
guda pels individus masculins i l' obtinguda pels 
individus femenins de les mostres numericament 
més nombro ses de la Península. S'han triat 10 pobla
cions (CAT 1, CAT2, MALl, MAL2, BAR, TAR, 
VAS, GRAl, GRA2 i MES), i per tant s'han com
parat dues matrius diagonals 10xlO. 

El coeficient de correlació (r) obtingut es de 
0.6721, i el nivell de significació (p) igual a 0.001. 
Aixo vol dir que la concordanr;a entre ambdues 
matrius és altament significativa, i, per tant, que la 
mostra masculina i femenina estan donant una infor
mació molt similar. Aixo reforr;a la validesa esta
dística de la informació obtinguda en les analisi 
anteriors. 

DISCUSSIÓ 

La uniformitat morfologica 

Hem pogut veure com, malgrat l'heterogeneY
tat de períodes historics considerats, totes les pobla
cions, amb l' excepció de la deIs jueus de Barcelona, 
es distribueixen en un únic grup, mostrant una clara 
uniformitat morfologica. Aixo coincideix amb la 
clara uniformitat trobada en les poblacions no
Basques de la Península,i ja descrites per alguns 
autors (Garralda 1986: 187-207, Garralda and Mesa 
1984: 207-220,1986: 97-106, Turbón 1986: 101-
116). S'observen algunes agrupacions secundaries 
interessants: així, Tarragona i Ampúries, ambdues 
poblacions costaneres i contemporanies, s'agrupen 
conjuntament, igual que les dues poblacions de les 
zones interiors de Catalunya (Edad del Bronze i 
Medievals), separades, pero, per uns 3000 anys. Per 
les primeres s'havia postulat un possible compo
nent forani format per individus braquicefals pro
vinents del centre d'Europa en busca de metalls 
(Turbón 1981), i que estarien associats a enterra
ments megalítics i a la practica de la trepanaCió. 
S' observa, pero, que aquesta població no presenta 
diferencies significatives amb les poblacions con
temporanies de Mallorca ni d' altres parts de la 
Península Iberica. Així mateix, també s'havia des
crit un possible component nordic durant la repo
blació amb individus Francs en els medievals de 
Catalunya (Turbón 1986), que es reflectiria en la 
seva alr;ada corporal, forr;a notable en el context 
peninsular (Vives 1987). Considerant, pero, el con
junt de poblacions catalano-balears, els medieval s 
no semblen presentar tampoc grans diferencies mor
fologiques. Aquests possibles components foranis 
(elements braquicefals d'Europa central en l'Edat 
del Bronze i elements nordics del Nord d'Europa 

14 

en I'Edat Mitjana), si van existir, no aporten una 
variació significativa en la morfologia de les pobla
cions de la zona Catalano-Balear i de la Península, 
i per tant, són difícils de demostrar estrictament des 
del punt de vista de la craniometria. 

El fet de la insularitat 

En contra del que podríem esperar a priori, 
les quatre poblacions de Mallorca estudiades 
(MALl, MAL2, MAL4 i MAL5) no s'agrupen con
juntament, ni en I'analisi global de la Península 
Iberica ni en l'analisi de la zona catalano-balear, si 
no que es divideixen en parelles (MAL2 i MAL4) 
i (MALl i MAL5), que no semblen tenir una expli
cació facil des d'un punt de vista morfologic. Aixo 
pot ser senzillament la conseqüencia d'un artefac
te estadístic, degut a que la gran uniformitat mor
fologica de totes aquestes poblacions provoca que 
puguin relacionar-se entre sí de diverses maneres, 
cap d'elles especialment robusta des d'un punt de 
vista estadístico En tot cas, el que sí cal remarcar 
és que el fet de la insularitat no ha provocat una 
diferenciació morfologica per alllament en les 
poblacions mallorquines, ja que en aquest cas seria 
logic esperar que les quatre s' agrupes sin formant 
un únic grupo Així mateix, el fet que apareguin 
intercalades entre altres poblacions catalanes, indi
ca que no es diferencien morfologicament d' a
questes, ni tampoc constitueixen un extrem de la 
variabilitat del conjunt de poblacions iberiques. De 
tot aixo es pot deduir, doncs, que les poblacions 
pre-talaiotiques i talaiotiques de Mallorca no dife
reixen significativament de les poblacions iberi
que s contemporanies i posteriors. El cas d'Eivissa, 
colonitzada pels fenicis, podria representar un pro
blema diferent. Malauradament, fins el moment no 
es disposa d'una mostra craniometrica prou signi
ficativa com per incloure una població eivissenca 
en l'analisi. 

EIs jueus: un grup forani 

Veiem que la principal font de variació mor
fologica en el conjunt catalano-balear disponible 
correspon precisament a un grup probablement fora
ni. EIs hebreus van sorgir com a poble fa uns 4000-
5000 anys en la zona de l' actual Israel, i es van 
dispersar arreu del món arran de la destrucció del 
Temple, l'any 70 d.C. Al s.1II ja hi ha evidencies 
arqueologiques de la presencia de la comunitatjueva 
a la Península. La comunitat medieval barcelonina 
era probablement un grup minoritari (Feliu 1978), 



for~a cndogam i socialment ai'llat (Caro-Baroja 
] 978). Morfologicament, no sembla que puguin 
representar el substrat peninsular medieval, ja que 
es diferencien de totes les poblacions contempora
lúes, amb l' excepció deIs musulmans de La 
Torrecilla. 

Quan una població no s' ajusta al model 
matematic esperat, es denomina "outlier". Quan es 
troba una d'aquestes poblaciones en un arbre, poden 
ser interpretades de diferents maneres. En el cas deIs 
jueus, el fet de tractar-se d'un grup petit i social
ment anlat, fa augmentar l'acció de la deriva gene
tica, la qual cosa incrementa la tassa de canvi 
evolutiu. 

¿Quines particularitats genetiques poden con
tribuir a diferenciar els musulmans i els jueus de la 
resta de les poblacions peninsulars, i a agrupar-les 
conjuntament? La nostra interpretació és que aques
tes poblacions presentaven un component pobla
cional originari de l' Africa sudsahariana que les feia 
morfologicament diferents. Els estudis originals 
(Prevosti y Prevosti 1951: 69-148, Souich 1979: 27-
40) d'aquestes dues poblacions ja van descriure la 
presencia de trets morfologics aliens a la zona medi
terrania, que van anomenar trets "negroides", i que 
afectaven aproximadament a un 7.15 % de la mos
Ira del jueus i a un 16.84 % de la deIs musulmans. 
Aquests trets es manifestaven basicament en un 
major prognatisme facial (la qual cosa influeix en 
les variables llargada de la base/llargada de la cara), 
en una obertura nasal baixa i ampla (influeix en la 
llargada/amplada del nas) i en una gran amplada 
interorbitaria (influeix en l' alstada/amplada de les 
órbites). 

El marcador mitocondrial HpaI (np 3592), 
morfotipus 3, es pot emprar com a un indicador 
genetic de poblacions de l' Africa sud-sahariana, on 
es troba en unes proporcions que van del 70 al 90 
% (Denaro et al. 1981: 5768-5772, Soodyall and 
Jenkins 1992: 315-324), mentre que n'és absent de 
poblacions europees i asiatiques. En poblacions jue
ves i arabs actuals es troba entre un O i un 18 % 
(Bonné-Tamir et al. 1986: 341-351, Ritte et al. 1993: 
359-385). Aixo ens indica que, efectivament, hi ha 
un component africa en aquestes poblacions, enca
ra que minoritari, que pot contribuir a explicar les 
¡,eves particularitats morfologiques. 

Ens podem preguntar si aquest component 
africa ha influ'it el substrat peninsular posterior. Es 
interessant de constatar que els mapes sintetics 
(Bertranpetit and Cavalli-Sforza 1991: 51-57, 
Calafell and Bertranpetit 1994a: 201-215, 1994b: 
823-842) generats a partir de múltiples marcadors 
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genetics de les poblacions actual s no detecten cap 
font de variació en el sud/sudest de la Peninsula, on 
esperaríem potser trobar les evidencies del pobla
ment musulma. Cal tenir en compte, pero, que gran 
part de la població musulmana corresponia a cris
tians convertits a l'islam (muladies), i per altre 
banda, l' expulsió massiva deIs moriscs entre el 1609 
i 1614, pot haver eliminat practicament aquesta font 
de variació peninsular. Les xifres que es coneixen 
per l' expulsió de jueus i musulmans no són en abso
lut menyspreables: unes 100,000 famílies en el pri
mer cas (Soldevila 1962) i uns 270,000 individus 
en el segort cas (N adal 1991). 

Els Bascos: la principal font de 
variabilitat de la Península 

EÍs Bascos són un aItre "outlier" en el nostre 
arbre morfologic de la Península Iberica. En aquest 
cas, pero, si s'assumeix que la tassa de canvi evo
lutiu (canvi morfologic en aquest cas) és constant, i 
per tant, una funció lineal del temps, rúnica inter
pretació possible és que aquesta població ha de ser 
més antiga que les altres. Cal tenir en compte que 
un arbre no ens indica si les diferencies observades 
entre grups són degudes al resultat de la seva histo
ria evolutiva compartida, o són senzillament, pro
ducte de migracions foranies. Aquest darrer seria el 
cas, probablement; del jueus de Barcelona i deIs 
musulmans de Granada. Aquestes poblacions, dones, 
no s'haurien diferenciat in situ. 

En canvi, tot indica que els Bascos són una 
població relicte deIs temps pre-neolítics, potser fins 
i tot del Paleolític superior (Cavalli-Sforza 1988: 
129-137). L'existencia de l'euskera, rúnica llengua 
europea viva no relacionada amb cap altre llengua 
(Ruhlen 1991), també recolza la idea de l'a'illament 
de la població basca. S'ha demostrat que les fron
teres lingüístiques constitueixen també barreres 
genetiques (Barbujani and Sokal 1990: 1816-1819), 
ja que hi ha una clara endogamia associada a la llen
gua. L'antropologia física classica s'havia interes
sat per l' estudi deIs Bascos des de la segona meitat 
del s.xIX (Broca 1862: 579-591, Collignon 1895: 
1-68, Aranzadi 1894: 511-520), i havia definit una 
serie de trets craniometrics característics a nivell 
poblacional (de la Rúa 1985), basicament una gran 
amplada maxima i ampIada frontal maxima, una 
cara llarga i es treta (gran aIstada de la cara), un nas 
llarg i estret (gran alstada nasal) i, sobretot, una curta 
aIc;:ada basio-bregma (la més petita de totes les mos
tres estudiades). Aquest fenomen ja havia estat 
observat per Aranzadi (1922: 337-363), que l'havia 
anomenat "introversió del basio", i que consisteix 



en una inclinació del foramen magnum, que com
porta una posició més elevada del basio respecte de 
l' opistion (Fusté 1966: 341-350). 

Des d'un punt de vista de la genetica, els 
Bascos també havien cridat l' atenció des deIs ini
cis d' aquesta disciplina, quan es va trobar que 
tenien els valors més alts del món de Rh- (Mourant 
1947: 505, Chalmers et al. 1949: 529-544), i també 
diferencies amb les poblacions franceses i espan
yoles que els envoltaven, per altres polimorfismes 
sanguinis (ABO, HLA, etc). La integració de gran 
quantitat de marcadors genetics (basicament de 
grups sanguinis) per mitja de 1'analisi de compo
nents principals, i la generació de mapes sintetics 
(Bertranpetit and Cavalli-Sforza 1991: 51-67, 
Calafell and Bertranpetit 1994a: 201-215, 1994b: 
823-842), va permetre descobrir que els Bascos 
eren una de les poblacions més diferents de les 
altres poblacions europees, des d'un punt de vista 
genetic. L' existencia d' aquestes particularitats gene
tiques es va interpretar com el producte d'una dife
renciació local pre-neolítica (quan les poblacions 
te ni en un baix nombre efectiu i la deriva genetica 
podia actuar amb fors;a) i al manteniment d'un alt 
grau d'ai1lament i endogamia respecte de les pobla
cions ve'ines (Cavalli-Sforza 1988: 129-137). La 
resta de les poblacions d'Europa, en canvi, es van 
veure molt barrejades des de 1'expansió neolítica 
i posteriors migracions, que van uniformitzar el 
panorama genetic del continent (Cavalli-Sforza et 
al. 1994). 

La craniometria mostra en l' analisi de la 
variabilitat morfologica de la Península Iberica un 
grau notable de correlació amb les dades geneti
ques actuals, a pesar de que les fonts d'informa
ció són completament independents. EIs aspectes 
principals a destacar són la gran diferenciació mor
fologica (i també genetica) deIs Bascos i la gran 
uniformitat morfologica de la resta de les pobla
cions peninsulars, amb l'excepció de grups amb 
influencies probablement foranies, com els jueus 
de Barcelona o els musulmans de La Torrecilla 
(Granada). 
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Les morfologies racials "classiques" 

Després de realitzar les analisis amb les dades 
craniometriques, podem dir que no hi ha cap resul
tat estadístic que recolzi 1'existencia real de les mor
fologies racials definides classicament. Donada la 
diferenciació morfologica observada en els bascos, 
el tipus conegut com a "pirenaic occidental" sem
blaria ser un reflex d'aquesta variació, mentre que el 
substrat homogeni de la resta de la península podria 
correspondre al tipus "mediterrani gracil" pres
sumptament majoritari a la península (Garralda 1986: 
187-207, Garralda and Mesa 1984: 207-220,1986: 
97-106). Pero no sembla que els altres tipus ("medi
terrani robust", "alpins", "dinarics", "cromanyoides", 
etc) ni, en general, la sobre-simplificació que repre
senten les morfologies racial s siguin eines útil s per 
a caracteritzar les poblacions del passat. 

Les poblacions peninsulars a les quals hem 
pogut accedir a les dades individuals (dades no mos
trades) solen ser homogenies des d'un punt de vista 
morfologic, fins i tot realitzant les analisi bi-varia
des classiques. L' aparició d' una distribució bino
mial podria indicar 1'existencia d'una heterogene'itat 
morfologica en el si de la població, que podria 
correspondre a una migració d' elements foranis. 
Pero les distribucions de les variables, si el nombre 
mostral és suficientment gran, no solen presentar 
desviacions significatives de la normalitat. Es pot 
observar com quasi sempre s'han atribu'it els extrems 
de la variació d'una població homogenia a tipus 
racials "minoritaris" a la península, considerant la 
resta como pertanyent al vague i ampli substrat 
"mediterrani gracil" predominant. 

Creiem que ha arribat el moment de deixar de 
banda aquestes classificacions tipologiques tan 
esquemariques i probablement incorrectes. La cra
neometria ha de tractar-se a partir de criteris pobla
cionals i purament estadístics, fugint de concepcions 
apriorístiques i tipologiques. La població és la uni
tat basica de la realitat biologica; les races són abs
traccions fetes per 1 'home. 
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