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Escoltem què ens diuen les plantes
Martí Joaquín Lluís
En les nostres condicions d’éssers socials, les persones necessitem comunicar-nos. La
comunicació ens permet transmetre i rebre informació, compartir idees i desenvolupar les
nostres potencialitats. Els éssers humans tenim la capacitat d’expressar pensaments i
sentiments per mitjà de la paraula i hem elaborat codis comuns per tal de facilitar-nos la
comunicació. Però som els únics que ens comuniquem?
És recurrent a la natura observar exemples de comunicació entre diverses espècies d’animals.
Els ocells responen a una gran comunicació auditiva, utilitzen sons per transmetre
advertències, emparellar-se i defensar el seu territori. Altres espècies com ara les formigues,
tenen la capacitat de comunicar-se químicament utilitzant feromones: uns senyals químics que
permeten dirigir les altres formigues cap a una font d’aliment. Quan la font d’aliment s’esgota,
es deixen de produir feromones i això ajuda a les formigues a reaccionar als canvis de l’entorn.
Podríem llistar múltiples exemples de comunicació en animals, però i les plantes? Són també
capaces de comunicar-se entre elles?

El motor de la vida
Per conèixer l’origen de les primeres plantes terrestres cal viatjar 470 milions d’anys enrere, en
l’era del Paleozoic. Moltes vegades no som conscients del que això suposa, però si considerem
que els nostres avantpassats, els primers primats, van aparèixer fa només 35 milions d’anys; al
costat de les plantes som pràcticament uns bebès.
Les plantes tenen la capacitat de generar un gran nombre de molècules orgàniques a partir de
l’energia provinent del sol i del diòxid de carboni (CO2), mitjançant la fotosíntesi. Aquestes

Figura 1: Xarxa tròfica on es mostra la importància de les plantes en el funcionament dels
ecosistemes. Imatge extreta de: https://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-yquimica/34/posts/redes-15258
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molècules orgàniques altament energètiques són indispensables per entendre el flux energètic
que dona vida als ecosistemes terrestres. Aquesta energia ens arriba a nosaltres de manera
directa, mitjançant la ingesta de productes vegetals derivats de plantes; o de manera indirecta,
consumint carns d’animals com ara la vaca per exemple que, gràcies a la ingesta de productes
vegetals, té energia per dur a terme les seves funcions vitals. Mitjançant els mecanismes
fotosintètics abans mencionats, les plantes generen grans quantitats d’oxigen (O2) que
permeten la respiració cel·lular i l’obtenció d’energia en els organismes aeròbics; i redueixen la
quantitat de CO2 en l’atmosfera, que té un efecte positiu per evitar l’efecte hivernacle i
l’escalfament global.
A més a més, les plantes proporcionen molts productes d’interès sanitari i comercial com és el
cas de fàrmacs, llenya, pesticides naturals, olis essencials, etc. Què faríem sense les plantes?

No podem menysprear la intel·ligència de les plantes
En moltes ocasions cometem l’enorme error de veure les plantes com un organisme senzill i
passiu, i tendim a associar-lo a un complement merament paisatgístic. En les últimes dècades,
però, diversos estudis han demostrat que les plantes són molt més intel·ligents del que ens
pensem.
La intel·ligència d’un organisme es mesura a partir de la seva capacitat de recordar (memòria),
la capacitat de transmetre i rebre informació per mitjà d’un codi comú entre emissor i receptor
(comunicació); i la capacitat d’aprenentatge. En els éssers humans aquestes característiques
són fàcilment observables i inclús es poden quantificar, però com s’ho fan les plantes?

Capacitat d’aprenentatge i memòria
Tot i que diversos científics han intentat demostrar experimentalment i validar
conceptualment la idea que les plantes tenen la capacitat d’aprendre i memoritzar, a dia d’avui
encara resulta complicat entendre els mecanismes biològics exactes que utilitzen aquestes
plantes. En els últims anys, un grup de recerca de la Universitat Western d’Austràlia encapçalat
per la doctora Mònica Gagliano ha dissenyat un seguit d’experiments per estudiar i entendre
els mecanismes d’aprenentatge de les plantes.

Figura 2: Resposta de Mimosa pudica en rebre un estrès mecànic degut al tacte. Imatge
extreta de: https://brainly.in/question/1442096
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La Mimosa pudica o planta sensible és una espècie vegetal originària d’Amèrica Central que es
caracteritza per ser capaç de tancar les fulles quan la planta nota un estrès mecànic [Figura 2].
Aquest mecanisme és molt efectiu en la defensa de les plantes en front els depredadors, ja
que doten la planta d’una aparença pansida o marcida, poc desitjable. Gagliano i els seus
col·laboradors van veure que en aplicar un degoteig repetitiu d’aigua a les plantes, aquestes
tancaven les fulles per tal de defensar-se, però al cap d’un temps determinat, eren capaces de
reconèixer que aquesta pertorbació no tenia un efecte negatiu en elles i deixaven de tancar les
fulles (Gagliano M., 2014). Van observar que Mimosa pudica tenia l’habilitat d’aprendre coses
noves, però poden també recordar-les?
Per tal d’estudiar si havien adquirit memòria, van deixar-les de tractar amb el degoteig durant
unes setmanes; quan van tornar a aplicar l’estímul la planta no va tancar les fulles, això
denotava que havia après i era capaç de recordar que l’estímul no era negatiu per a ella. Tot i
que no es coneixen en detall els processos biològics i moleculars d’adquisició de memòria, es
considera que els mecanismes de senyalització dependents de calci hi tenen una gran
implicació (Gagliano, M., 2014).
La doctora Gagliano i el seu grup de recerca també han dut a terme diversos experiments amb
Pisum sativum, o pesolera verda (Gagliano, M., 2016). Aquest experiment es basava en el
fototropisme innat de les plàntules. Es va dissenyar un laberint en forma de Y, en la base es
disposava la plàntula i en un dels dos extrems distals del laberint es disposava llum blava i
corrent d’aire. Com era d’esperar, la planta dirigia el seu creixement cap a la llum blava (la
llum, com ja hem comentat anteriorment, és imprescindible per dur a terme els processos

Figura 3: (A) En el “training” es disposa la llum blava (bombeta) i el corrent d’aire (ventilador)
o bé en el mateix braç (i) o bé en braços separats (ii). En condicions d’absència de llum
(”testing” o tractament), la plàntula creixerà depenent d’on es trobi la font de corrent d’aire.
Si la llum i la font de corrent d’aire es troben en el mateix braç, el creixement es donarà allà
on hi hagi corrent d’aire (fletxa verda; iii). Si la llum i la font no es troben en el mateix braç, la
plàntula es desenvoluparà allà on no hi hagi corrent d’aire. (B) Durant el “training” es mostren
els dos estímuls alhora (i), això permet que en absència de llum la plàntula creixi depenent
d’on es trobi la font de corrent d’aire (ii). Disposem també d’un grup control (iii). Imatge
extreta de: https://www.nature.com/articles/srep38427/figures/1
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fotosintètics de la planta). Es va observar que en absència de llum però, la planta era capaç de
seguir dirigint el creixement cap al corrent d’aire, això denota que la planta ha estat capaç de
relacionar el corrent d’aire amb la llum, i per tant és una evidència de la capacitat
d’aprenentatge de les plantes per associació. [Figura 3]
Estudiar la memòria de les plantes pot ser molt interessant des del punt de vista ecològic, per
tal de minimitzar els efectes negatius que pot ocasionar el canvi climàtic i l’escalfament global
en els cultius vegetals. L’augment de les temperatures com a conseqüència de l’escalfament
global suposa un perill per a moltes espècies vegetals, que es veuen sotmeses a estressos
tèrmics als quals han de fer front per tal de sobreviure. En les últimes dècades, s’ha investigat
l’ús de tècniques de “chemical priming” per tal d’augmentar la taxa de supervivència de les
plantes sotmeses a un estrès. Aquestes tècniques consisteixen a tractar les plantes amb un
seguit de productes químics que indueixen l’activació de mecanismes de defensa a la planta,
que li permeten reaccionar de manera més ràpida i efectiva quan reben un estrès. Com a
conseqüència de l’aplicació de productes químics, la planta genera memòria i respon de
manera més eficaç quan es troba en situacions adverses. [Figura 4]
Com ja heu pogut veure, les plantes són molt més intel·ligents del que ens pensem, no hem
d’infravalorar el seu rol com a productores de matèria orgànica ni la seva intel·ligència. Tot i
així, seguim amb la incògnita; poden les plantes comunicar-se entre elles?

Figura 4: (A) Les tècniques de
“chemical priming” permeten
generar una resposta més efectiva
a l’hora de lluitar contra els
estressos abiòtics. (B) L’aplicació
d’agents químics com ara la
melatonina
o
el
peròxid
d’hidrogen (H202) activa un seguit
de mecanismes que confereixen a
la planta una major tolerància als
diferents estressos que pot patir la
planta. Imatge extreta de:
https://www.sciencedirect.com/scie
nce/article/pii/S136013851500283
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Com ho fan les plantes per “parlar”?
En les últimes dècades, científics arreu del món han dut a terme múltiples estudis per tal de
revelar els secrets que s’amaguen darrera la comunicació entre plantes. Sorprenentment, no
existeix un únic mecanisme de comunicació, cada espècie ha desenvolupat sistemes diversos
per tal d’emetre i rebre informació.
Els primers científics en estudiar aquest fenomen foren Jack Schultz i Ian Baldwin l’any 1983.
Segons l’estudi publicat a Science, quan l’auró (gènere Acer) patia un estrès biòtic (degut a
l’atac d’herbívors) era capaç d’avisar plantes veïnes mitjançant compostos orgànics volàtils
(COV) que activaven el sistema de defensa de les plantes receptores (Schultz & Baldwin, 1983).
Tot i els esperançadors resultats obtinguts per Schultz i Baldwin, no va ser fins a l’any 2000
que, gràcies al treball realitzat per l’ecologista Richard Karban de la Universitat de California en
plantes de tabac salvatge (Nicotiana attenuata), es va acceptar la hipòtesis proposada per
Schultz i Baldwin. El grup de recerca de Karban va demostrar la comunicació interespecífica
entre la planta de tabac salvatge i una espècie del gènere Artemisa (Artemisa tridentata). En
tallar les fulles d’artemisa imitant els danys que produeixen els herbívors (mecanisme que en
anglès es coneix com a “clipping”) la planta generava metil jasmonats (compostos volàtils)
capaços d’induir una resposta fisiològica a les plantes de tabac veïnes (Karban, 2000). Les
plantes receptores de metil jasmonats generaven compostos com ara l’enzim polifenol
oxidasa, que té un paper rellevant en la immunitat de les plantes. [Figura 5]
Aquest no és l’únic mecanisme existent de comunicació entre plantes. De fet, l’equip dirigit per
Ariel Novoplansky de la Universitat Ben Gurion a Israel va realitzar, l’any 2011, múltiples
estudis que demostren que algunes plantes tenen la capacitat de comunicar-se mitjançant les
arrels (Falik, 2011). Dos anys més tard, ecologistes de diverses universitats del Regne Unit van

Figura 5: Diferències entre la
comunicació intraespecífica i
interespecífica per mitjà de
compostos
orgànics
volàtils
(COVs). Imatge extreta de:
https://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S0169534709003
000
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demostrar la presència d’un mecanisme de comunicació regulat per xarxes de micorrizes, que
permetia a la favera (Vicia faba) alertar les seves veïnes de la presència d’àfids (que són un
dels fitopatògens més importants) (Babikova, 2013).
D’aleshores ençà, molts grups de recerca s’han interessat en els sistemes subterranis de
comunicació entre plantes. L’últim treball publicat el passat mes de maig a Suècia (Elhakeem,
2018), ens proporciona noves evidències que corroboren el fet que les plantes no són
solament molt intel·ligents sinó que són unes increïbles comunicadores. Segons els autors, el
blat de moro (Zea mays) pot detectar la presència de plantes veïnes i modificar-ne el
creixement. En un ambient amb molta competència, aquestes plantes secreten uns compostos
químics per les arrels que estimulen un creixement més agressiu de les plantes del voltant per
tal d’evitar l’ombra. [Figura 6]
Es creu que els mecanismes de comunicació explicats anteriorment no són tots els que
existeixen i és molt possible que en els propers anys se’n proposin molts més. Vist el rol
imprescindible que tenen les plantes en els ecosistemes, i com d’intel·ligents arriben a ser, és
hora de deixar de veure-les com un complement merament paisatgístic, de començar a
preocupar-nos per la preservació de la diversitat d’espècies vegetals i per a seguir investigant
quins beneficis ens pot aportar l’ús d’espècies vegetals en camps com ara la medicina o
l’alimentació.

Figura 6: La interacció per contacte de les fulles indica que l’ambient es troba molt poblat (forta
competència) i activa la comunicació subterrània entre plantes veïnes regulada per les arrels.
Imatge extreta de: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195646
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