
Discurs pronunciat per Nicholas J Talbot amb motiu de la seua investidura com a doctor 
honoris causa per la Universitat d'Alacant 
 
En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a la Universitat d'Alacant per aquest 
extraordinari honor que m'ha atorgat avui. Em sent molt agraït i honrat per la concessió 
d'aquest grau de doctor honoris causa. És un vertader honor. És un honor especial per a mi 
rebre aquest nomenament perquè, com han sentit, la meua mare va nàixer a Espanya, a 
València, i seguisc tenint forts llaços familiars allí. Estic molt orgullós de la meua història 
familiar i la meua vinculació a aquest gran país. Em sent molt europeu i crec que tots a 
Europa compartim una destinació comuna, construït sobre l'amistat, la cooperació i el lliure 
intercanvi d'idees. 
 
També m'agradaria donar les gràcies al Dr. Luis Vicente López Llorca per les seues amables 
paraules. Som col·laboradors i amics en la ciència i respecte moltíssim les seues 
contribucions científiques sobre la interpretació de la biologia dels fongs i les interaccions 
dels fongs amb una sèrie d'organismes, incloses les plantes. 
 
M'agradaria parlar-los ara dels meus interessos investigadors, relatius a la malaltia més 
devastadora de l'arròs a nivell mundial. Aquesta malaltia es denomina piriculariosi i la causa 
un fong anomenat Magnaporthe oryzae. Cada any, aquest fong destrueix fins un 30% de la 
collita mundial d'arròs (suficient arròs per a alimentar a 60 milions de persones). Aquestes 
pèrdues es produeixen en tots els llocs on es conrea arròs, inclosa Espanya (en particular en 
la vall de l'Ebre), en tot el sud d'Europa, Sud-amèrica i el sud d'Estats Units, així com a 
l’Àfrica subsahariana. No obstant açò, és a Àsia on la malaltia segueix tenint un major 
impacte, atès que és la regió del món on es conrea i consumeix el 80% de l'arròs del món. 
També és la part del món amb la major densitat de població i per tant la piriculariosi és una 
amenaça significativa per a la seguretat alimentària mundial. 
 
El meu treball sobre la piriculariosi es divideix en tres parts principals. En primer lloc, 
m'interessa entendre com aconsegueix entrar el fong en la planta de l'arròs, després com 
pot inhibir la immunitat de la planta i provocar la malaltia, i finalment, com podem utilitzar 
aquests coneixements bàsics de la biologia de la piriculariosi per a aconseguir controlar la 
malaltia en els països en desenvolupament. 
 
En primer lloc, els parlaré de la biologia de la fase primerenca de la infecció. El fong de la 
piriculariosi elabora una cèl·lula especial per a infectar a la planta anomenada apresori. Les 
espores tricel·lulars aterren en la superfície de la fulla, arrossegades per les gotes de rosada, 
i germinen ràpidament. Ràpidament amb una cèl·lula especialitzada i pressuritzada, 
l'apresori s'utilitza per a trencar físicament la cutícula de l'arròs. Aquest procés usa la força 
física i el Magnaporthe oryzae és capaç de trencar les fines membranes de plàstic en el 
laboratori. El procés de formació de l'apresori està vinculat al control de la divisió nuclear i 
hem identificat alguns dels circuits reguladors que controlen aquest procés. Després, el fong 
desenvolupa una pressió enorme sobre l'apresori, que està recobert d'una fina capa de 
melanina. La cèl·lula genera fins a 8,0 MPa de pressió. Més de 40 vegades la pressió d'un 
pneumàtic de cotxe! Aquesta pressió s'aplica en un punt estret en la base de la cèl·lula, 
generant força física per a trencar la cutícula de la fulla de l'arròs. La pressió es genera per 
acumulació de glicerol a concentracions molt altes, la qual cosa fa que puge la pressió 



osmòtica. Recentment hem estudiat com es forma la hifa de penetració en la base de 
l'apresori i això requereix un canvi en l'eix de la polaritat cel·lular i la reorganització del 
citoesquelet de la cèl·lula.  
 
Una vegada que el fong penetra en la cèl·lula de l'arròs, creix de forma molt diferent, 
formant hifes bulboses i ramificades que omplen les cèl·lules epidèrmiques de l'arròs. El 
fong està embolicat en la membrana de plasma de la cèl·lula d'arròs que colonitza, per la 
qual cosa les cèl·lules de l'arròs estan envaïdes però vives i no danyades al principi. Després, 
el fong ràpidament s'estén de cèl·lula a cèl·lula, usant les connexions intercel·lulars de les 
plantes denominades plasmodesmes. Segons el fong s'estén entre les cèl·lules, allibera una 
sèrie de més de 100 proteïnes diferents en les cèl·lules de l'arròs per a inhibir la immunitat i 
permetre que cresca ràpidament dins de la planta. Després d'uns 5 dies, es desenvolupen 
els primers símptomes de la malaltia i s'aprecien les lesions de la piriculariosi en les fulles. 
 
Recentment hem intentat aplicar els nostres coneixements bàsics de la biologia del 
Magnaporthe oryzae per a ajudar a controlar la malaltia. Els parlaré de part del nostre 
treball recent iniciat per a ajudar a controlar la piriculariosi a Àfrica. L'arròs és un cultiu clau 
de seguretat alimentària a l’Àfrica subsahariana i el conreen predominantment els petits 
agricultors. En els últims anys hi ha hagut un gran augment de la producció d'arròs a l’Àfrica 
Oriental. A Kenya, per exemple, el consum d'arròs està augmentant un 12% a l'any en 
comparació dels principals cultius bàsics de dacsa amb un creixement anual del 1% i el blat 
amb un 4% anual. S'espera que continue aquesta tendència, a causa de la preferència del 
consumidor i la ràpida urbanització, i ara hi ha una bretxa constant entre la producció i el 
consum d'arròs. Ara s'han desenvolupat els conreus d'arròs adaptats a nivell local en un 
projecte denominat el "Nou Arròs per a Àfrica (NERICA)" i aquestes noves varietats d'arròs 
NERICA ara es conreen de forma estesa. No obstant açò, són molt susceptibles a la 
piriculariosi, que és ara la major limitació per a la producció. En els últims quatre anys, amb 
el finançament de la Fundació Bill i Melinda Gates, hem arreplegat més de 1000 aïllats de 
Magnaporthe oryzae de 9 països: Kenya, Burkina Faso, Ghana, Tanzània, Mali, Nigèria, 
Benín, Togo i Uganda. Els hem utilitzat per a fer estudis genètics de població i anàlisi de 
tipificació de la malaltia que poden revelar l'estructura de la població de piriculariosi a 
Àfrica. Hem utilitzat aquesta informació amb els obtentors a Kenya, Burkina Faso, Costa 
d'Ivori i en l'Institut Internacional de Recerca de l'Arròs a Filipines, per a orientar el 
desenvolupament de noves varietats d'arròs en les quals hem piramidat diversos tipus de 
gens resistents a la piriculariosi. Actualment estem provant aquestes noves varietats en 19 
llocs al llarg de 7 països africans. Una vegada establim quines varietats funcionen millor, el 
nostre objectiu és fer-les arribar als agricultors a través d'organismes governamentals locals 
per tot el continent. 
 
En resum, la meua motivació per a estudiar la piriculariosi és entendre com funcionen les 
malalties vegetals a nivell molecular, per a poder dissenyar estratègies totalment noves amb 
la finalitat de controlar les malalties més devastadores que afecten a l'agricultura mundial. 
No obstant això, aquests problemes són greus i urgents, per la qual cosa també hem de 
treballar, on siga possible, en estratègies de control immediat com el nostre treball a Àfrica. 
La meua futura carrera, en la qual en breu em traslladaré a The Sainsbury Laboratory, se 
centrarà en aquests objectius, intentant marcar la diferència en el món. 
 



Moltes gràcies de nou per aquest gran honor i m'agradaria també donar les gràcies a la 
meua família pel seu suport incondicional. La meua dona Catherine està ací, amb el meu fill 
menor Euan. La meua dona i els meus tres fills, Sam, Caitlin i Euan són grans fonts de suport 
i ànim, igual que ho és la meua mare, Rosita, i la resta de familiars. Aprofite aquesta 
oportunitat per a agrair-los tot el que han fet per mi. 


