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LA SELECCIÓN NATURAL HA  

ALTERADO EL ASPECTO DE LOS 

EUROPEOS EN 5.000 AÑOS. 
 

Aquest és el títol de l’article que he utilitzat per 
realitzar aquest treball amb WordCloud. 
 
Aquest article ens parla de la pigmentació de la 
pell, cabells i ulls (però sobretot de la pell) dels 
europeus actuals, respecte als europeus de fa 
pocs milers d’anys. S’ha descobert que els gens 
que codifiquen aquests caràcters han variat 
molt en relativament poc temps. 
 
Com es pot observar en les paraules més grans 
de la imatge; és a dir, les que apareixen més en 
el text, ja hem dit que es pot observar que tracta 
sobre el color de la pell; però sobretot parla del 
tipus de selecció amb la qual hem arribat a 
aquests canvis actuals (la paraula que apareix 
més gran i per tant, la més important de 
l’article). 
 
No se sap si aquest fet és degut a una selecció 
natural o si és degut a una selecció sexual. 
Concretament pel color de la pell es creu que sí 
podria ser degut a una selecció natural, ja que 
els humans prehistòrics tenien un color de pell 
notablement més fosc que els europeus actuals; 
i aquest fet podria ser degut a la necessitat 
d’activar la Vitamina D en unes latituds on el sol 
no és tan fort com en les regions del sud, on la 
pell fosca sí que era necessària per a la 
protecció contra les radiacions, però que 
posteriorment impedia que aquesta penetrés a 

través de la pell. 
 
En canvi, el color dels ulls i dels cabells no té cap importància en l’activació de la vitamina D; i per tant, es 
creu que en aquests casos el que ha tingut una gran importància en aquestes diferències entre els humans 
prehistòrics i els actuals, és la selecció Sexual, la hipòtesi que hi apareix és el fet que el color d’ulls i de 
cabells podria determinar la pertinença a un o altre grup ètnic, fet que jugava un paper important en la 
selecció d’una parella. I d’aquesta manera, caràcters que en un principi eren de molt poca incidència en una 
població, van anar augmentant fins arribar a tenir una importància relativament gran en la població europea 
actual. 
 

 
Article utilitzat: 
http://www.abc.es/ciencia/20140312/abci-seleccion-natural-alterado-aspecto-201403121919.html 
 

http://www.abc.es/ciencia/20140312/abci-seleccion-natural-alterado-aspecto-201403121919.html

