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Coronavirus, Genètica de les poblacions i Humanitats7 
Ángel GÓMEZ MORENO8 

 
En aquest estudi, vull fer notar la correspondència entre la distribució del coronavirus 
(SARS CoV-2) i la pandèmia COVID-19 resultant a Europa i el mapa de la genètica 
europea. Cal destacar que la pandèmia es produeix més profundament en aquelles 
comunitats humanes en què predomina l’haplogroup R1b, característic d’Europa 
occidental. Tot i això, és encara més destacable que aquest fet hauria escapat a 
l’atenció de la comunitat científica, la qual hauria de tenir en compte la hipòtesi aquí 
presentada per les seues possibles implicacions. [En aquest sentit, vegeu la imatge 1, 
en la qual el percentatge d'haplogrup R1b està indicat per la intensitat del color de la 
gradació.] 
 

Imatge 1 

 

 
7 Estudi que desenvolupa la Lliçó de Cloenda del Curs acadèmico 2019-20 al si de l’Institut Superior 
d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Universitat d’Alacant /Universidad de 
Alicante, en el marc del 15è Simposi Internacional en Noves Tendències en I+D+i en Literatura, Llengua, 
Ensenyament i TIC / 15º Simposio Internacional en I+D+i en Literatura, Lengua, Educación y TIC / 
15th International Symposium New Trends in R+D+I in Literature, Language, Education and IST. From 
Innovation to Canon (març, 2020). L’autor desitja agrair la col·laboració en especial de Charles B. 
Faulhaber (UC Berkely), i també la d’Antonio Cortijo Ocaña (UC Santa Barbara), Hernán Sánchez 
Martínez de Pinillos (University of Maryland) i Vicent Martines Peres (Universitat d´Alacant). 
8 Catedràtic d’Universitat / Full Professor, Universidad Complutense de Madrid (UCM). E-mail: 
agomezmo@ucm.es. 

http://www.ivitra.ua.es/
http://www.ivitra.ua.es/
mailto:agomezmo@ucm.es
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Des de la llunyana Xina, el coronavirus va arribar a Europa d’una manera impossible 
d’especificar (la traçabilitat n’és complexa, com sabem). L’única certesa és que aquest 
minúscul i temible invasor, de l’existència del qual les autoritats xineses van informar a 
l’OMS el 31 de desembre del 2019, havia mostrat la seua cara a Europa almenys a 
finals de gener. Va ser el 31 de gener quan dos turistes xinesos a Roma van ser 
hospitalitzats amb símptomes clínics sospitosos i preocupants. En qüestió de dies, el 
virus s’havia estès per tota Llombardia, Vènet, Emília Romanya i, efectivament, per 
tot el nord d’Itàlia, i hi havia infectant molts milers de persones. 
 
En aquesta regió, el coronavirus es va colpir profundament, en cap cas comparable 
amb el que va passar en altres llocs, inclòs el sud d'Itàlia. El mapa italià del 
coronavirus va adquirir un perfil des del primer moment i s’ha mantingut gairebé 
inalterat: la pandèmia flueix de manera diferent a mesura que avancem per la 
península apenina, amb la seua freqüència més baixa (en nombre d’infeccions i morts) 
a Calàbria i Sicília. (La geografia i la intensitat del coronavirus, actualitzades 
regularment per experts de la Johns Hopkins University [Baltimore, MD, EUA], són 
de domini públic. Els nombres que fem servir aquí són els del 19 d'abril de 2020.) 
 
Per als familiaritzats amb la Genètica de poblacions, el mapa del coronavirus ens 
mostra que la malaltia que causa, COVID-19, té una incidència més alta en zones on 
predomina l’haplogroup R1b. Per a aquells que no estiguen familiaritzats amb la 
genètica, hauria d’aclarir que un “haplogrop” es defineix per les variacions d’ADN que 
els individus comparteixen amb altres membres de la comunitat humana a la qual 
pertanyen ells mateixos en l’actualitat i/o a la qual van pertànyer els seus avantpassats 
en el passat. Afegiré que els al·lels, formes alternatives d’un gen que sorgeixen per 
mutació, determinen l’ADN i que moltes malalties i síndromes hereditàries són 
causades per alteracions d’al·lel. 
 
Si bé el genetista sol ser un metge més dedicat a la recerca o un biòleg molecular, 
l’expert en Genètica de poblacions pot ser un lingüista (per exemple, algú dedicat a 
l’estudi de l’indoeuropeu) o un arqueòleg o un historiador (algú interessat en la 
prehistòria o en períodes posteriors, els instruments dels quals no es troben en un 
laboratori sinó en una biblioteca) que normalment treballa amb estadístiques. La 
genètica de poblacions s'utilitza per a la investigació de l'edat mitjana o també per a 
períodes més recents. 
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En aquests casos, la Genètica de poblacions ens permet reconstruir el passat d’una 
manera que ningú no podia preveure ni tan sols fa uns anys. Així, la genètica actual de 
la regió de la Mancha (centre sud d'Espanya) ens permet aprofundir en mil anys 
d'història, en la campanya de Toledo del 1085, quan el rei Alfons VI va conquerir la 
ciutat de Toledo amb milers de soldats gascons i bascos (vaig dedicar atenció a aquest 
fet en un llibre recent sobre topònims bascos en aqueixa regió). De la mateixa manera, 
la Genètica de poblacions confirma els orígens (Empordà, Pirineus i Llenguadoc) dels 
que van repoblar les Illes Balears després de la seua conquesta per Jaume I (1229-
1235). 
 
Susan M. Adams et al., “The genetic legacy of religious diversity and intolerance: 
paternal lineages of Christians, Jews and Muslims in the Iberian Peninsula”, The 
American Journal of Human Genetics, 83 (2008), 725-36 es basa també en Genètica de 
poblacions. Els autors assenyalen que a la península ibèrica, juntament amb una 
majoria europea (diferents branques de l’haplogrup R1b i, concretament, amb el 
potent R1b1b2a1b*, també conegut com R1b1b2a1a2, P312 o S-116), hi ha dues 
importants minories genètiques no europees: nord-africà (10,6%) i sefardita (19,8%). 
Per a aquest grup internacional, la genètica espanyola moderna reflecteix segles de 
processos de contacte i conversió. 
 
Aquest estudi es va basar en un total de 1.140 individus. En el mapa resultant, cal 
destacar la correspondència total dels haplogrups amb grups ètnics o races, sobretot 
perquè la identificació automàtica dels haplogrups amb grups etnicoculturals no és 
poc sospitosa. Per exemple, és excessiu identificar com a jueus tots aquells individus 
que porten haplogrups J o K; de la mateixa manera, també cal tenir en compte que la 
R1b oscil·la entre el 7% i el 8% a la comunitat asquenazita de l'Europa de l'est, mentre 
que en el cas dels sefardites o jueus d’origen hispànic, el percentatge oscil·la entre el 
13% i el 14% [vegeu els resultats de l'estudi al mapa de gràfics de la imatge 2.] 
 
Ara examinarem amb detall que la fórmula "a una freqüència més gran de R1b 
correspon una major incidència de COVID-19 provada o provable (o, si es prefereix, 
real o potencial)" en gairebé tots els casos. En aquest sentit, la seua abundància és tan 
eloqüent com la seua baixa freqüència o fins i tot absència total. Comencem per Itàlia. 
Primer, hem de tenir en compte que els percentatges més alts de R1b es troben entre 
els Alps i la Toscana; en algunes zones està present en més del 60% de la població 
masculina. Per contra, al sud, on la incidència de COVID-19 és molt inferior, la R1b 
arriba com a màxim al 25% a Calàbria i al voltant d’un 20% a altres llocs (Sicília). 
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Imatge 2 

 
 
Eupedia ens permet comprovar que al sud d’Itàlia R1b deixa pas a altres dos 
haplogrups combinats: J1 i J2n de la Mediterrània oriental (23%) i E1b1b nord-africà 
(20,5%). Aquesta diversitat explica xifres tan extremes com els 5.551 casos per milió 
d’habitants a la Llombardia en contraposició als 457 a Sicília. Mirem altres països o 
regions, a Europa o a altres continents, on les xifres són més il·lustratives. 
 
El cas de Grècia, on el coronavirus ha mostrat la seua cara més amable, és una 
revelació absoluta: ha causat només 187 infeccions SARS-CoV-2 per milió d’habitants 
(en comparació amb els 6.882 casos per milió a Madrid). Com podem explicar això? 
Tot i que no podem descartar l’explicació que ofereixen els mitjans de comunicació 
(per exemple, Cristina Losada fa referència a “El ‘milagro’ griego frente al 
coronavirus”, Libertad Digital, 6 d’abril de 2020), aquest fet coincideix amb una realitat 
indiscutible: la genètica de la població grega difereix completament de la de les 
poblacions d'altres països de l'Europa occidental. Concretament, a Grècia, els 
haplogrups dominants són de procedència nord-africana (E1B1B) i mediterrània 
oriental (J1 i J2); mentre que, d’altra banda, l’haplogrup R1b apareix aproximadament 

https://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
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en el 15% de la població grega. [Vegeu el mapa genètic del Projecte Eupedia a la imatge 
3.] 
 

Imatge 3 

 
 
Parem atenció en Alemanya, els impressionants resultats fins ara es deuen —i aquesta 
opinió és gairebé unànime— als recursos econòmics del país, la seua entusiasta 
inversió en investigació en Ciències de la salut i una xarxa única de laboratoris en 
Medicina i a la indústria farmacèutica. A aquests mitjans gairebé inigualables hauríem 
d’afegir l’eficàcia i la rapidesa de la reacció política d’Alemanya contra el virus. Tot i 
això, al meu parer, i sense menystenir el sistema sanitari alemany, la genètica de la 
població alemanya també hi pot tenir una funció important. És probable que les xifres 
SARS-CoV-2 i COVID-19 a Alemanya, tan envejades per als espanyols, tinguen a 
veure amb el fet que Alemanya és una zona de transició genètica. 
 
Es dóna el cas que la disminució de la freqüència de l’haplogrup R1b (44%) i 
l’augment de R1a (16%), característica dels pobles eslaus, es desplace cap a l’est 
d’Alemanya; l’haplogroup escandinau I1 està present aproximadament en la mateixa 
proporció, seguit d'un batibull d’haplogrups de baixa freqüència. Aquesta proporció és 
idèntica a Àustria, tot i que hi destaquen dos fets: la diversitat genètica d’Àustria i, la 
freqüència relativament baixa de R1b (32%), superada per la suma d’I1 escandinau 
(12%), Rl eslau (19%), i els haplogrups eslavobalcànics I2a-b (9%); i, en segon lloc, la 



 
Antonio CORTIJO, Vicent MARTINES, Armando Alexandre dos SANTOS (orgs.). Mirabilia 30 (2020/1) 

War and Disease in Antiquity and Middle Ages 
Guerra y enfermedad en la Antiguedad y la Edad Media 

Guerra i malaltia en l’Antiguitat i l’Edat Mitjana 
Guerra e doenças na Antiguidade e Idade Média 

 
Jan-Jun 2020/ISSN 1676-5818 

 

34 

presència poc considerable de l’haplogroup africà E1b1b (8%). Per cert, irònicament, 
segons algunes anàlisis, sembla que és l’haplogroup d’Adolf Hitler. 
 
Finalment, a Rússia, l’haplogroup R1a és dominant, amb un 46% del total, molt per 
davant de N (23%), segon en freqüència, d’origen euroasiàtic, i també d’I2 (11%), 
tercer en freqüència i també d’origen euroasiàtic. Aquesta barreja genètica, on R1b (no 
superior al 6%) està gairebé absent, correspon perfectament al nombre d’infeccions 
SARS CoV-2: només 92 casos per milió d’habitants. [Vegeu la distribució de 
l’haplogrup N, comú a Rússia i, sobretot, a la Xina, en la imatge 4.] 
 

Imatge 4 

 
 
Com hem vist, a Europa l’haplogrup R1b abasta des del nord d’Itàlia fins al Finisterre 
al nord-oest d’Espanya, amb una freqüència molt alta al País Basc (90%), Irlanda 
(81%) i en dues regions franceses: Bretanya (80%) i Normandia (76%). Després 
d’Irlanda, les majors concentracions de R1b per país són, per orde, Espanya (69%), 
Gran Bretanya (67%), Bèlgica (61%) i França (58,5%). Itàlia ve a continuació, tot i que 
la incidència de R1b varia molt per regió. Per l’Europa del R1b, COVID-19 ha tingut 
efectes devastadors. 
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Durant un temps, es va pensar que Gran Bretanya i França estaven, almenys 
relativament, segures quant al que passava a Itàlia i a Espanya; tanmateix, en la 
primera setmana d’abril, quant a les xifres de morts es van registrar màxims. El mateix 
dia que vaig acabar la primera versió d’aquest article (15 d’abril) els mitjans de 
comunicació van començar a difondre notícies terribles: una vegada més un augment 
del nombre de morts a França (1.427) i Gran Bretanya (761). Les autoritats d’aquests 
països, així com les d’altres en què predomina l’R1b, han d’adonar-se que la clau 
d’aquestes xifres rau en la genètica.  
 
 [Addenda 1: Les magnituds diàries mostren un augment i un descens, ja que només un 
dia després (16 d'abril) el nombre de morts va caure a 753 a França.] 
 
Continuem el nostre viatge. Pel que fa a Bèlgica, la seua incidència de COVID-19 
correspon a les dades de l’haplogroup, ja que el R1b es troba en el 61% de la seua 
població. Així, el nombre d’infeccions (3.226 per milió, per sobre d’Itàlia, amb 2.920) 
és el que s’esperaria. Sorprèn que els números siguen pràcticament els mateixos per als 
valons, la població francòfona (3.078), com per als flamencs (3.288). 
 
Tot i que les proporcions no són exactes, dels Països Baixos, amb un 49% de R1b i 
1.324 casos per milió d’habitants, es pot dir que s’allunya de la fórmula mínimament. 
Tanmateix hem d’afrontar algunes excepcions parcials a la regla: una és Suïssa, la 
incidència de la qual (3.168 casos per milió) és superior a la que podríem esperar, atès 
que el 50% de la població es troba en R1b; i l’altra és Irlanda, que lidera la llista en 
R1b (81%) i només 2.998 casos per milió. A desgrat d’això, la darrera setmana la 
situació irlandesa ha empitjorat considerablement, amb un sorprenent impuls des dels 
1.814 del 16 d’abril fins a la xifra actual. 
 
Tard o d'hora, en tots els països o regions on R1b és dominant, la incidència i la mort 
de COVID-19 assoleixen una intensitat desconeguda en altres països on la RB1 és 
baixa o pràcticament inexistent: gairebé tot Àfrica i bona part d'Àsia, però també els 
països europeus de l’antic Teló d’acer (R1) o del sud, dels quals Grècia és 
emblemàtica, on R1b gairebé no existeix. 
 
Com que és tan freqüent als països més desenvolupats, R1b ha estat intensament 
estudiat pels genetistes de la població, que han segmentat aquest haplogrup en 
branques o clades (un grup d’organismes descendents d’un avantpassat comú). Entre 
ells, el més freqüent i estès és P312, S116 o R1b1b2a1b (el meu propi haplogrup). 
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L’etiqueta italocèltica s’ha adjuntat a aquesta subclada perquè, en el passat, el centre de 
la seua radiació es pensava que es trobava als Alps italians. En els darrers anys, han 
aparegut noves teories sobre la gènesi i l’expansió d’aquests subhaplogrups i 
subclades. S'ha parat una atenció especial al País Basc i a la seua funció com a centre 
de radiació. En qualsevol cas, torne a insistir en la importància de la P312 per a 
aquesta anàlisi, ja que és present a totes les grans comunitats R1b [Vegeu la distribució 
de P312 a la imatge 5.] 
 

Imatge 5 

 
 
D’altra banda, algunes branques o subclades de R1b estan vinculades gairebé 
exclusivament a un determinat país o regió. Per exemple, DF27, característica de la 
península ibèrica, assoleix la densitat més alta al País Basc i als Pirineus. Això ajuda a 
explicar per què el percentatge més elevat de casos de COVID-19 a Espanya (el 19 
d’abril), 11.556 per milió d’habitants, es troba precisament a La Rioja, una regió 
fronterera amb el País Basc amb vins de renom universal. 
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A més, DF27 presenta xifres molt altes a la Mancha (centre d’Espanya) i a les Illes 
Balears. Aquesta distribució està estretament relacionada amb la història d’Espanya, 
com he assenyalat al començament d’aquest treball [Vegeu la distribució de DF27, 
segons el Projecte Eupedia el 2017, en la imatge 6.] 
 

Imatge 6 

 
 
La frontera genètica de l'estret de Gibraltar és pràcticament absoluta; tot i que només 
té 10 km d’amplada, separa completament l’haplogroup europeu R1b i l’haplogroup 
nord-africà E1b1b. Si la informació disponible és fiable, la població indígena del nord 
d’Àfrica sembla ser molt més resistent al virus, ja que el Marroc només té 42 casos per 
milió. En aquest sentit, és important tenir informació fiable sobre COVID-19 a Ceuta 
i Melilla, els enclavaments espanyols al Marroc. Només he pogut recopilar informació 
sobre el primer (malauradament, no el vaig poder actualitzar després de l’11 d’abril), 
Ceuta, on prop del 87% dels infectats són europeus caucàsics, mentre que el 13% són 
nord-africans. Cal tenir en compte, però, que els europeus representen el 52% de la 
població total de la ciutat i els nord-africans el 48%. No obstant això, els números 
oficials no coincideixen amb els reals, que parlen d'una població nord-africana del 70-
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75% a Ceuta. Això apropa les proporcions de persones infectades al 90-95% dels 
europeus caucàsics i del 5-10% als nord-africans. Completar i actualitzar la informació 
sobre aquests enclavaments espanyols a Àfrica és fonamental. 
 
Calcular i precisar els percentatges són tasques fonamentals necessàries per confirmar, 
revisar o refutar la meua hipòtesi sobre la relació entre el coronavirus i l’haplogrup 
R1b que defense aquí. Aquesta anàlisi (o qualsevol altra basada en la genètica) pot ser 
capaç de fer llum sobre la incidència diversa de COVID-19 a Europa i la resta del 
món, així com suggerir estratègies per a la seua contenció. [Vegeu la imatge 7, un 
mapa dels haplogrups prevalents a Europa i zones veïnes d'Àfrica i Àsia, i la imatge 8, 
sobre la incidència de COVID-19 a Europa, tal com es reflecteix en un mapa del 5 
d'abril] 
 

Imatge 7 
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Imatge 8 

 
 
 
S’ha de parar especial atenció a Austràlia, on l’haplogrup R1b és el que domina amb 
molta diferència. El percentatge de R1b en comparació amb altres haplogrups i el 
nombre de casos per milió també són rellevants, però aquestes dades també han de 
tenir en compte les circumstàncies especials d’Austràlia: el seu aïllament geogràfic 
reforçat pel tancament de les fronteres i el control rigorós establert per les autoritats 
del que és un continent-nació. 
 
Tornem ara a la incidència extremadament baixa de COVID-19 al Marroc. En canvi, 
en la veïna Espanya, que es compta entre les nacions amb una qualitat de vida més 
alta i gairebé igual al Japó en l’esperança de vida, viu un drama: el drama actual 
d’Europa occidental. El Marroc no és una excepció en la seua relativa immunitat: la 
majoria dels països d'Àfrica i Àsia comparteixen aquesta immunitat i també com a 
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simples testimonis d'aquest drama. Fins i tot als països amb una gran població, un 
sistema sanitari que no en mereix el nom, i amb una renda per càpita extremadament 
baixa, SARS CoV-2 no es tem tant com les mesures adoptades per derrotar-lo. Em 
referesc a l’Índia, amb 1.352 milions de persones i una taxa de contagi d’11,5 per 
milió; Nigèria, amb una població de 196 milions i poc més de 2,5 casos per milió. De 
la mateixa manera, és sorprenent que Egipte (amb 98 milions d’habitants i 30 casos) i 
Indonèsia (264 milions d’habitants i 23 casos) estiguen a anys llum de les xifres 
d’Europa o Amèrica. 
 
Especialment revelador és el cas de Zàmbia, un país en què la meitat de la població es 
va infectar amb el VIH durant els pitjors anys de la SIDA. Però ara, amb només 3 
casos per milió, sembla que COVID-19 gairebé no l’afecta, en línia amb la resta de 
l’Àfrica negra. Aquest fet només es pot qualificar d '"increïble", però és una realitat 
que d'alguna manera hem d'explicar. La meua hipòtesi ho explica. Els pobles africans, 
des de la frontera mediterrània fins a les aigües fredes de Cap Point, tenen el mateix 
escut: els seus gens i l’absència de R1b 
 
Una simple mirada al mapa de la Johns Hopkins University confirma que poc ha 
canviat des que els mitjans van notar l’arribada del virus. Fins i tot en aquells primers 
moments alguns comentaristes van afirmar que els africans eren d’alguna manera 
immunes al virus. El 27 de febrer, Le Monde va destacar que Àfrica va resistir millor 
l'amenaça que cap altre continent. Un mes després (24 de març), BBC Àfrica va dir: 
«L’épidémie de coronavirus n’est plus une menace pour l’Afrique»; o aquest: «le 
nombre relativement faible de cas en Afrique a déconcerté les experts». 
 
Els periodistes tenen una font fiable a les pàgines electròniques de la Johns Hopkins 
University. La població desinformada, a ciutats o aldees, a la sabana o al bosc tropical, 
diu: "La malaltia del coronavirus és la malaltia de l’home blanc"; o "El coronavirus 
està triomfant a l'Àfrica per culpa de la gent blanca". Les veus autoritzades, però, 
adverteixen que ningú té una garantia 100% d’evitar la COVID-19. A Sud-Àfrica, on 
el risc d’infectar-se és molt més gran que a l’Àfrica més profunda, Landon Myer, 
responsable de la School of Public Health de la University of Cape Town, diu: "No hi 
ha proves que indiquen que cap grup particular de persones són immunes al virus 
SARS CoV-2 causant de l'epidèmia de Covid-19". Estic d’acord amb aquest expert 
tant com no estic d’acord amb aquelles persones mal informades que es consideren 
protegides per la melanina a la seua pell o per algunes condicions climàtiques 
especials, suposadament enemigues del SARS CoV-2. 
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Com ja hem vist, l’haplogroup R1b ofereix el millor allotjament per a SARS CoV-2 i 
ofereix una bona llar per al desenvolupament de la malaltia associada. I com que R1b 
està present a tot arreu dels EUA, podem entendre per què el nombre d'infeccions i 
morts va créixer exponencialment abans que s’hi posaren en pràctica mesures 
adequades de distanciament social. Repetim, l’haplogrup R1b és el més freqüent entre 
els nord-americans, amb un total de 87 milions de persones d’origen irlandès, britànic 
i escocès. Tot i que no és més que una enquesta basada "en dades sorprenentment 
poc fiables", Richard Morrill adjudica, en “Race, Ancestry, and Genetic Composition 
of the US" (Newgeography, 22/09/2015), R1b a 188 milions de persones en un total de 
328 milions al país. I hem de recordar que l’autosòmic R1b també és freqüent en els 
afroamericans i més encara en els d’ascendència hispànica. Com que tant els africans 
com els afroamericans, comparteixen Mt-DNA U6, que és dominant al nord d’Àfrica 
on el COVID-19 ha tingut poca penetració, arribem a la conclusió que la facilitat amb 
què aquest virus entra al cos no és determinada per aquest haplogrup. 
 
A Amèrica central i del sud, R1b és present en moltes persones que semblen 
ameríndies. Un estudi coordinat pel Centro de Investigación Genética y Genómica of 
the Universidad Tecnológica Equinoccial de l’Equador va concloure que, en 
comparació amb la puresa ameríndia de l’ADN Mt (mitocondrial o ADN matern), 
l’ADN Y (paternal), reflecteix una barreja del 60%. ADN europeu, 30% ADN 
amerindi i 10% DNE africà. Com que els avantpassats europeus eren espanyols, 
l’haplogroup més freqüent és, amb molt, R1b. 
 
Conclusions 
 
Per concloure: la Genètica de les poblacions demostra que l’enemic invisible, silenciós 
i terrible amb què ens enfrontem avui causa més danys en alguns països que en altres i 
es mostra més cruel amb alguns grups o individus que amb altres. Per això, Espanya i 
altres països occidentals, on la freqüència de R1b és molt elevada, s’han convertit en 
l’objectiu principal de COVID-19. 
 
Més que una sola batalla: necessitem una campanya de llarga durada de proporcions 
èpiques contra un enemic tan poderós (“poc més que una grip”, segons alguns 
polítics). En compte de la lluita solitària d’un únic heroi èpic –un Rotlà o un Cid 
Campeador—, necessitem milers d’homes i dones sense por que estiguen disposats a 
arriscar la vida tractant directament amb pacients amb COVID-19, tot i que es poden 
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millorar les condicions. Al meu parer, era impossible preveure el que ha passat a 
Europa occidental. A més, en aquesta primera etapa del nostre coneixement, encara 
ens falten eines, principis i estratègies fonamentals per comprendre, controlar i 
neutralitzar el virus. Una d’aquestes, potser la principal, pot ser que siga la genètica, 
que s’ha d’utilitzar d’una manera nova, hàbil i fructífera, per entendre la relació entre 
SARS-CoV-2 i haplogrup R1b: és hora de seguir aquest camí fins que haja aportat el 
coneixement que puga ser capaç de salvar-nos, o almenys posar-nos en el camí cap a 
la seguretat. 
 
R1b està indefens contra SARS-CoV-2. Aquest fet pot oferir informació vital o pistes 
senzilles però valuoses per apropar-nos al virus i de quina manera destruir-lo. Si 
coneixem el nostre haplogrup (el meu grup haplogrup) podrem centrar-nos en el tipus 
d’investigació que podria arribar a dissenyar la tan desitjada vacuna. S'ha de parar 
especial atenció a la manera en què es relacionen els SARS-CoV-2 i la subclada P312, 
el més freqüent i generalitzat de totes les clades R1b. 
 


