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RESUM 
 
La pisana va ser un dels primers cereals en ser domesticat al Creixent Fèrtil i va ser particularment 

important a Egipte, on va ser una de les principals fonts d’aliment des dels primers assentaments 

neolítics fins al període d’ocupació romana. Hem extret l’ADN i hem seqüenciat el genoma de dues 

mostres de pisana egípcies datades en més de 3.000 anys cal BC i les hem comparat amb dades modernes 

de diferents cultius tradicionals de pisana i de poblacions del seu ancestre salvatge, Triticum 

dicoccoides. Els resultats mostren que la pisana antiga comparteix els mateixos senyals de domesticació 

en el genoma, la qual cosa indica no només que la domesticació de la pisana ja s’havia completat fa 

3.000 anys i probablement abans de la seva arribada a Egipte, sinó que també seria compatible amb un 

escenari en què una única població de pisana domèstica seria la que es dispersaria arreu. Tot i així, 

també trobem evidència d’un intrigant flux gènic amb poblacions salvatges del sud del Creixent Fèrtil, 

que la diferencien dels cultius moderns analitzats, apuntant a un escenari de dispersió complex. D’altra 

banda, també trobem certa similitud entre la pisana antiga i pisanes modernes de la península Aràbiga, 

l’Índia i Turquia, la qual cosa és compatible amb un origen comú anterior a la seva dispersió cap al sud 

i l’est. Aquest estudi és una mostra del potencial de l’anàlisi genòmica de mostres arqueològiques per 

elucidar detalls relacionats amb la domesticació. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


