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Laudatio pronunciada pel Dr. Luis Vicente López Llorca amb 
motiu de la investidura com a Doctor Honoris Causa per la 
Universitat d’Alacant del Sr. Nicholas José Talbot 

 
 
Tinc l'honor i, al mateix temps, la responsabilitat de proclamar la 
laudatio del professor Nicholas Talbot en aquest acte de la seua 
investidura com a doctor honoris causa per la Universitat d'Alacant a 
proposta, per unanimitat, de la Facultat de Ciències. 
 
És per a mi un gran plaer destacar, en unes breus paraules, les 
qualitats humanes, acadèmiques i investigadores del professor 
Nicholas Talbot. 
 
Dear Nick, welcome to the University of Alicante in this important day 
of your honorary doctorate. 
 
Nicholas José Talbot va nàixer el 1965 a Haslemere, comtat de 
Sussex, al Regne Unit. Es va educar en aquesta regió anglesa. Va 
obtenir el grau en Microbiologia per la Universitat de Gal·les 
(Swansea) l’any 1986. Va rebre el títol de doctor en Genètica 
Molecular per la Universitat d'East Anglia el 1990. Després d'una 
estada postdoctoral en la Purdue University dels Estats Units, es va 
traslladar a la Universitat d'Exeter (Regne Unit). Allí va aconseguir la 
càtedra de Genètica Molecular l’any 1999. Va ser nomenat degà de 
la School of Biosciences el 2005 i vicerector d’Investigació i Impacte 
l’any 2010, càrrec que ocupa en l'actualitat.  
 
NICHOLAS TALBOT, UN MAGNÍFIC INVESTIGADOR 
 
La investigació 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. Es 
tracta de la "cremada" de l'arròs (rice blast disease, en anglès), que 
causa el fong Magnaporthe oryzae. Aquesta malaltia causa 
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anualment la pèrdua del 10 al 30% de les collites mundials d'arròs. 
Per això, el fong M. oryzae amenaça la seguretat alimentària de 
milers de milions de persones, especialment a l’Àsia. En les seues 
investigacions, el professor Talbot analitza els mecanismes bàsics 
dels quals depèn la infecció de l'arròs pel fong. Per a fer-ho utilitza, 
de forma genial, una combinació de tècniques moleculars, 
genètiques, genòmiques i de biologia cel·lular. En els camps d'arròs, 
les espores microscòpiques del fong M. oryzae aterren en les fulles 
del cultiu. El Dr. Talbot ha demostrat que, per a infectar l'arròs, el 
fong produeix proteïnes altament hidrofòbiques (hidrofobines), amb 
les quals s’adhereix a les fulles. Quan les espores del fong M. oryzae 
germinen, originen cèl·lules en forma de ventosa anomenades 
apressoris. El laboratori del Dr. Talbot va descobrir que el fong 
acumula glicerol en els apressoris i genera una pressió enorme (8 
MPa), semblant a la d'un pneumàtic de vehicle pesat. Aquesta 
pressió és clau perquè el fong infecte l'arròs. El professor Talbot ha 
mostrat que, en les fases prèvies a la infecció, el fong regula 
escrupolosament la seua dinàmica cel·lular. En aquesta regulació 
estan implicats l'estrès oxidatiu i la mort cel·lular. Els treballs del Dr. 
Talbot demostren que prèviament a la infecció de l'arròs, el fong 
reorienta les fibres del seu citosquelet. Amb aquest procés, el fong 
infecta les cèl·lules de l'arròs, trenca la paret, però preserva la 
membrana. Així, M. oryzae aconsegueix burlar, en part, el sistema 
immune de la planta. 
El grup del professor Talbot analitza la fase inicial de la colonització 
de la planta, en la qual el fong invasor secreta efectors. Aquestes 
proteïnes bloquegen els mecanismes específics del sistema immune 
de l'arròs. En conseqüència, el seu estudi facilitarà el 
desenvolupament de varietats d'arròs resistents a la cremada. Amb 
aquestes es combatrà la malaltia de forma sostenible. S'evitarà, per 
exemple, l'ús indiscriminat de fungicides, reduint la seva toxicitat en 
el medi i l'aparició de soques resistents del fong de la cremada i 
d'altres patògens. 
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La globalització porta associats perills, com l'expansió de plagues i 
malalties. En aquest sentit, el grup del Dr. Talbot ha contribuït a la 
identificació i el maneig d'un brot recent de cremat del blat a 
Bangladesh. Aquest brot s'ha originat per una soca de M. oryzae que 
infecta el blat, probablement importada en llavors infectades. 
 
Com a resultat de les seues investigacions, el professor Talbot ha 
publicat més de 150 articles científics, amb milers de cites. Ha 
impartit per invitació més de 250 conferències en 28 països. La 
rellevància de les seues recerques li han fet membre (Fellow) de la 
Royal Society of Biology el 2010, i també de la Royal Society (FRS) 
el 2014. Com sabran, aquesta última és la societat acadèmica 
degana del món dedicada a promoure l'excel·lència en la ciència. 
Nicholas Talbot comparteix el seu reconeixement amb figures 
eminents com Isaac Newton, Charles Darwin o Kathleen Lonsdale, 
primera dona FRS l’any 1945. 
 
NICK TALBOT DÓNA SUPORT A INVESTIGADORS I 
INVESTIGADORES DE PAÏSOS AMB ESCASSOS RECURSOS 
  
En el caràcter afable i solidari del professor Talbot està ben arrelada 
la idea de cooperació en la investigació. El professor Talbot ha 
aconseguit projectes de la prestigiosa Fundació Bill i Melinda Gates, 
juntament amb l'Halpin Trust. Aquests fons financen la formació, en 
el seu laboratori, de personal investigador de països que conreen 
arròs amb escassos recursos.  
 
ARRELS ESPANYOLES I VALENCIANES DEL PROFESSOR 
TALBOT 
 
Nick Talbot és un hispanista que aprecia el nostre país i la nostra 
cultura. Ens coneix molt bé per vincles sentimentals i familiars. La 
seua mare, la senyora Rosita Talbot, va nàixer al barri del Cabanyal 
a València i es va criar en la Malva-rosa. A pesar que va arribar al 
Regne Unit fa molts anys, després d'una postguerra difícil, encara 
conserva la nostra llengua i els vincles amb la seua terra d'origen.  
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SUPORT DEL PROFESSOR TALBOT A LA UA 
 
Nicholas Talbot ha visitat la nostra Universitat en diverses ocasions. 
Ha impartit seminaris i ha supervisat un nombrós personal 
investigador del nostre grup de fitopatologia. Ens ha obert també el 
seu laboratori per a aprendre i compartir idees. Molts investigadors i 
moltes investigadores de la UA, que van completar la seua formació 
en el laboratori de Nick Talbot, treballen avui en prestigioses 
universitats i centres d'investigació, nacionals i internacionals. Fa uns 
anys, Nick Talbot va acollir en la Universitat d'Exeter una visita 
institucional de la nostra Universitat. Estava liderada pel nostre volgut 
Balbino Mancheño, aleshores degà de la Facultat de Ciències. 
L’acompanyava José Cabezuelo, aleshores vicerector d'Ordenació 
Acadèmica. Nick els va explicar les reformes que va aplicar en la 
School of Biosciences, amb les quals va aconseguir el seu ascens 
del lloc 39è al 5è en els rànquings britànics. 
 
NICHOLAS TALBOT, EUROPEISTA CONVENÇUT 
 
Nicholas Talbot és un investigador amb sòlids contactes 
internacionals i, per descomptat, un europeista convençut. El 
professor Talbot és investigador avançat de l'European Research 
Council. És també membre de l'European Molecular Biology 
Organization des de 2013 i de l'Acadèmia Europaea des de 2014. El 
professor Talbot és membre del Grup Consultiu de la Unió Europea 
del Russell Group d'universitats. Aquest grup és un fòrum clau per a 
negociar col·laboracions i finançament de la investigació a Europa. 
Durant la meua estada amb permís sabàtic en el seu laboratori, va 
tenir lloc el referèndum sobre el Brexit. Vaig ser testimoni dels 
esforços de Nick en tots els àmbits acadèmics i polítics en els quals 
va participar i participa per a cohesionar Europa i, en particular, la 
investigació de la nostra Unió.  
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ASSOLIMENTS DEL PROFESSOR TALBOT COM A GESTOR 
ACADÈMIC 
 
A més de les seues contribucions en investigació, Nicholas Talbot ha 
ocupat càrrecs rellevants de política universitària en la Universitat 
d'Exeter des de 2005. Com a vicerector d'Investigació i Impacte  
gestiona en l'actualitat una suma global de 280 milions de lliures de 
fons d’investigació. És responsable del desenvolupament i 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 el 2016 i que compta amb 20 nous grups de recerca. El 
professor Talbot va liderar l'Estratègia d'Humanitats i Ciències 
Socials de la Universitat i el REF2014 exercise, en el qual Exeter va 
aconseguir estar entre els 3 millors grups en l’àmbit nacional en 
augment de la qualitat de la investigació. 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 l’any 2017. 
Nicholas Talbot presideix el Comitè Universitari d'Ètica i Investigació i 
la direcció del grup responsable de l'Estratègia d'Impacte. També 
lidera el GW4 Board, l'aliança regional de les universitats de Bristol, 
Bath, Cardiff i Exeter.  
 
D’ací a uns mesos, el professor Talbot ocuparà el lloc de director 
executiu del The Sainsbury Laboratory, centre capdavanter 
mundialment d’investigació en malalties vegetals. 
 
Així, doncs, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes 
autoritats i claustrals, sol·licite amb tota consideració i encaridament 
pregue que s’atorgue al Dr. En Nicholas Talbot el suprem grau de 
doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant. 


