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Nicholas José Talbot és catedràtic de Genètica Molecular i vicerector de Recerca i 
Impacte de la Universitat d'Exeter (Regne Unit). Va obtenir el grau (Bachelors degree) 
en Microbiologia per  la Universitat de Gal·les, Swansea en 1986 i va rebre el seu títol 
de doctor (PhD) en Genètica Molecular per la Universitat d'East Anglia en 1990. 
Després d'una estada postdoctoral en la Purdue University d'Estats Units, es va 
traslladar a la University of Exeter (Regne Unit), en la qual va aconseguir la càtedra de 
Genètica Molecular en 1999, el deganat de la School of Biosciences en 2005, i el 
vicerectorat de Recerca i Impacte en 2010. 
 
La recerca del professor Talbot se centra en les malalties vegetals. En concret, ha 
contribuït de forma significativa al nostre coneixement de la malaltia més important del 
cultiu de l'arròs, anomenada la "fallada" de l'arròs (rice blast disease), que causa el fong 
Magnaporthe oryzae. El professor Talbot ha publicat més de 150 articles científics i 
impartit per invitació més de 250 conferències en 28 països. És investigador avançat de 
l'European Research Council (ERC) i gestiona projectes de la Fundació Bill i Melinda 
Gates i del Halpin Trust. Va ser triat Fellow de la Royal Society of Biology (FRSB) en 
2010, membre de l'European Molecular Biology Organization (EMBO) en 2013, membre 
de l'Acadèmia Europea en 2014, i també Fellow de la Royal Society (FRS) en 2014. El 
doctor Talbot ha sigut guardonat per dilucidar els processos moleculars de diferenciació 
cel·lular i mort cel·lular per autofàgia en fongs, i el seu paper en malalties com la fallada 
de l'arròs (rice blast). Talbot ha demostrat que els processos esmentats estan implicats 
estretament amb la virulència i la patogenicitat i s'organitzen  en els complexos 
processos cel·lulars que permeten a un fong filamentós envair plantes sanes. La seua 
recerca es caracteritza per combinar aspectes moleculars, genètics, genòmics i de 
biologia cel·lular. El professor Talbot és president del Sainsbury Laboratory Council i ho 
va ser també de Rothamsted Research de 2009 a 2014. També ha participat com a 
membre de nombrosos comitès per a la concessió de projectes de recerca i com a 
expert en comitès científics internacionals. 
 
A més de les seues contribucions en recerca, Nick Talbot ha ocupat càrrecs rellevants 
de política universitària en la University of Exeter des de 2005. Com a degà de la School 
of Biosciences, va facilitar el creixement de la recerca i la docència en les Ciències 
Biològiques a Exeter, contractant 30 acadèmics i acadèmiques i va ser testimoni de 
l'ascens del Departament del lloc 39é al 5é en els rànquings nacionals. Com a vicerector 
d’Investigació i Impacte, el professor Talbot gestiona en l'actualitat una suma global de 
280 milions de lliures de fons de recerca i és responsable de la presentació del Marc 
d'Excel·lència Universitària en Recerca i Desenvolupament i de la implementació de 
l'Estratègia d’Investigació de la Universitat. Durant el seu mandat s'ha creat l'Institut del 
Medi i la Sostenibilitat, amb un cost de 33 milions de lliures. També ha contribuït a la 
creació del Living Systems Institute, amb un cost de 52 milions de lliures, inaugurat en 
2016, que compta amb 20 noves direccions de grups de recerca. El professor Talbot va 
liderar l'Estratègia d'Humanitats i Ciències Socials de la Universitat i el REF2014 
exercise en què Exeter va aconseguir estar entre els  3 millors grups a escala nacional 
en l'increment de la recerca de qualitat i de la qualitat de la recerca. El professor Talbot 
ha sigut testimoni d'un increment del triple en ingressos per recerca de la Universitat, 
amb 99.5 milions de lliures aconseguits en 2017. El professor Talbot presideix el Comitè 
Universitari d’Ètica i Recerca i la direcció del grup responsable de l'Estratègia d'Impacte. 
També presideix el GW4 Board, l’aliança  regional de les Universitats  de Bristol, Bath, 
Cardiff i Exeter.  
 
El professor Talbot és membre del Grup Consultiu de la UE del Russell Group 
d’Universitats. Aquest grup és un fòrum clau del Russell Group per a negociar 
col·laboracions i finançament de la recerca a Europa. En 2018, el professor Talbot 
ocuparà el  lloc de director executiu del The Sainsbury Laboratory, centre capdavanter  
de recerca en malalties vegetals en l’àmbit mundial. 
 


