
Les 7 filles d’Eva 

La pregunta d’on venim ha estat freqüent en l’home hi ha donat lloc a tot un seguit de mites 

en les diferents cultures i religions que poblen el món. Avui en dia aquesta resposta la podem 

trobar en el nostre ADN, on està escrita no només la historia de cada individu, sinó també la 

historia de l’ésser humà. Gràcies als avenços de l’ADN, aquesta historia s’ha pogut revelar, ja 

que el DNA no es malmet pel temps, sinó que sobreviu a través de les generacions, esdevenint 

un pont entre el passat i el present. 

El títol d’aquest text, correspon a una teoria suggerida per Brian Sikes, professor de genètica 

humana a la Universitat d’Oxford. Segons Sikes, la població europea descendiria de 7 dones, és 

a dir al voltant de les 890 milions de persones que poblen Europa, des de Finisterra als Urals, 

descendirien de 7 dones que van viure fa entre 45.000 i 11.000 anys. 

Sikes va batejar aquestes dones com “les 7 filles d’Eva”, anomenant-les Úrsula, Xenia, Tara, 

Helena, Katrine, Valda i Jasmine. Dones que van arribar a Europa en diferents èpoques. El 

professor Strikes va arribar a aquesta conclusió estudiant l’herència del ADN mitocondrial que 

es transmet per via materna als fills, de manera que existeix una línia mitocondrial- materna 

des dels nostres ancestres. Això li va permetre a partir de 6000 mostres i les mutacions que hi 

trobava, establir 7 diferents línies de ADN.  

El mètode de Sikes, consisteix en analitzar l’ADN mitocondrial (altament conservat i únicament 

heretat per via materna ) per establir un seguit d’haplogrups1 mitocondrials (7 en el cas 

d’Europa), cada haplogrup mitocondrial es defineix per un seguit de mutacions 

característiques en el genoma mitocondrial, de manera que podrà ser seguit per la via materna 

d’una persona de l’actualitat fins a una altra que va viure en temps ancestrals. A partir de la 

freqüència de mutacions en els ADN mitocondrials, podem establir el temps en que dues 

persones van tenir un avantpassat comú; tenint en compte que hi ha una mutació cada 

aproximadament 10.000 anys. Per exemples dues persones amb una sola diferència en l’ADN 

mitocondrial, tindrien un ancestre comú de fa 10.000 anys. 

Així doncs, per exemples podem dir que Tara va viure al nord d’Itàlia fa al voltant de 17.000 

anys (finals de l’edat de gel), en lo que avui en dia seria la Toscana. Evidentment amb un 

paisatge molt diferent a l’actual. Els descendents de Tara van creuar a França i es van endinsar 

en la tundra que era el nord d’Europa, travessant el tros de terra que es convertiria en el canal 

de la Manega fins a Irlanda. Actualment el 9% dels europeus són descendents de Tara, sent 

freqüents a la riba del Mediterrani i a l’oest de les illes Britàniques. 

L’antecessor més vell, seria Úrsula, que va viure fa 45.000 anys. Xenia va viure fa 25.000 anys i 

seria la antecessora del 6% dels europeus i del 1% dels natius americans. Helena, que va viure 

a la riba del Roina fa 20.000 anys, seria l’antecessora del 47% dels europeus. Mentre que 

                                                           
1
 Haplogrup: grup d’haplotips, que en genètica són una combinació d’al·lels de diferents loci en un 

cromosoma (en general propers), que es transmeten junts. Això es degut a que la recombinació genètica 
és molt baixa o nul·la, com seria el cas de bactèries, mitocòndries o les regions no homòlogues dels 
cromosomes sexuals dels humans. D’aquesta manera l’ADN mitocondrial es transmet pràcticament 
intacte de mares a fills. 



Velda, habitant del nord-oest de la península ibèrica de fa 17.000 anys, seria l’ancestre del 5% 

dels europeus, entre els quals es trobarien els actual pobladors dels països escandinaus. 

 

1Mapa que mostra els punts d'origen de cada un dels 7 haplogrups. 

Abans de la troballa de Sikes, els científics creien que els europeus descendien de pobles 

d’agricultors que haurien envaït Europa des d’Orient mitjà, desplaçant les tribus indígenes 

locals. El fet de que les “7 filles d’Eva” visquessin molt abans del desenvolupament de 

l’agricultura, demostraria que els europeus descendirien d’aquelles tribus de primers caçadors- 

recol·lectors del paleolític. 

Per últim, cal recalcar que aquests anàlisis confirmarien que aquests 7 clans europeus, 

procedirien d’un dels 3 grans clans genètics que van partir d’Àfrica per poblar el món i que 

s’hauria establert a Europa fa 150.000. De manera que en la meva opinió, aquest estudi hauria 

de tancar definitivament els tronats arguments esgrimits per determinats corpuscles racistes i 

feixistes. 

*Curiositat: els descendents del clan de Jasmine estan absents en el país basc. 

 


