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El color de la rosa 

Arriba  Sant  Jordi,  un  dels  dies  més  macos  de  l’any,  quan  els

carrers  s’omplen  de  gent  somrient,  carregats  amb  llibres  i  roses  roges.  Segons  la

llegenda, la rosa va florir amb la sang del drac que el sant va matar per protegir la

princesa. Per això les roses que s’ofereixin aquest dia han de ser d’un color roig intens,

com la  sang.  De totes  maneres,  en  un  país  com el  nostre,  tant  poc  curós  amb les

tradicions, cada vegada sovintegen més les roses de molts altres colors.

Això també interessa als que es dediquen a obtenir diferents varietats de roses, que al

llarg dels anys han aconseguit tot un ventall de colors impressionant, però no il·limitat.

Sembla  que  hi  ha  certes  limitacions  genètiques  que  no  permeten  aconseguir

absolutament qualsevol color que podem imaginar.

I això del color de les flors és ben curiós, perquè depèn de molts factors. El primer és,

naturalment el pigment que fabriqui la planta. O millor dit, el resultat de la combinació

de  pigments.  Les  cèl·lules  que  componen  els  pètals  de  les  flors  tenen  un  parell

d’orgànuls que contenen pigments. En un d’aquests orgànuls, anomenats cromoplasts,

s’hi troben els pigments liposolubles, és a dir els que químicament estan relacionats

amb els olis, mentre que els hidrosolubles estan en un altre compartiment anomenat

vacuoles.

I de pigments n’hi ha de molts  tipus.  Les antocianines, que donen colors blaus, les

flavones, que donen colors grocs, els carotens, que contribueixen a generar taronges i

marrons i les betalaïnes que produeixen tonalitats marfil i groc.

http://www.porquebiotecnologia.com.ar/educacion/cuaderno/ec_72.asp?cuaderno=72
http://bp3.blogger.com/_JfDNNMkV3ls/RitzRomolZI/AAAAAAAAAPU/Dn0nNNr94iM/s1600-h/709573_red_rose.jpg


Però a partir  d’aquí  la  cosa es pot  complicar  més.  Si hi  ha gotetes d’aire entre  les

cèl·lules,  apareix  el  color  blanc.  I  les  flors  no  tenen  un  únic  pigment,  sinó  una

combinació particular. El color resultant serà el generat per la barreja en les diferents

proporcions de tots els pigments que tingui, i això està determinat en els gens de la

planta. 

I encara més matisos. La planta no fa el color simplement perquè a nosaltres ens agradi.

Aquests pigments son el resultat del metabolisme dels vegetals i en farà més o menys

segons l’aigua que tingui, la qualitat del terra, el grau de salinitat i l’edat. I encara més.

Segons si la planta viu en un ambient més o menys àcid, el color pot canviar, ja que

molts pigments tenen un color o un altre en funció del pH (del grau d’acidesa). Així,

l’antocianina té color blau en condicions bàsiques però canvia a roig si s’acidifica. 

De totes  maneres,  com deia  abans,  la  capacitat  de  donar  més  o  menys  colors  està

limitada  pels  gens  de  la  planta.  Però  potser  aquesta  barrera  ja  està  caient.  Amb

tècniques de biotecnologia ja es poden incorporar gens nous a determinats organismes.

Si  s’han  pogut  fabricar  porcs  que  sota  la  llum  ultraviolada  tenen  color  verd

fosforescent, segur que aviat hi haurà tota mena de colors sofisticats i sorprenents a les

flors. Tan sols cal que hi hagi un mercat que ho faci econòmicament rendible. De fet, ja

hi  ha  empreses que  comercialitzen  clavells  i  roses  amb diferents  tonalitats  de  blau

obtingudes per manipulació genètica.

De totes maneres, aquestes filigranes les deixaré per la resta de l’any. Per Sant Jordi, la

rosa ha de ser vermella. 

I noies, vigileu, perquè si us regalen una rosa de color blau iridescent o verd fosforito,

aneu  amb  compte,  ja  que  és  molt  possible  que  hagueu  aconseguit  enamorar  a  un

hortera!

http://www.florigene.com/


Obtenció d’indicadors naturals i mesures de pH

Objectiu

Informació Teòrica

Material

Productes

Pla de treball i activitats

Obtenció d’indicadors a partir de pètals de rosa

Mesura de pH

1.- Deixa caure una/es gota/es de cada una de les substàncies que tens sobre
un trosset o uns ml dels diferents indicadors. Anota el color i compara’l
amb l’escala de colors. Quin és el pH aproximat de la substància?. Es tracta
d’un àcid (fort o feble), és una base (forta o feble) o una substància neutra?.
Organitza aquesta informació en la taula següent: 
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Àcida,
bàsica o
neutra?



Qüestions

1.- Quin pH (àcid, bàsic o neutre) tenen les següents substàncies: suc de llimona, 
vinagre, suc gàstric, sal en aigua, sang, saliva i sabó de rentar.

2.- Digues quines són les aplicacions d’ús quotidià de les següents substàncies: 
bicarbonat de sodi, amoníac, salfumant i sosa càustica.

3.- Per què l’hidròxid sòdic (sosa càustica) és una substància higroscòpica?

Conclusions

Per mesurar el grau d'acidesa d'una solució fem servir una escala numèrica que va de 0
a 14 i que s'anomena escala de pH.

Observa el següent dibuix :

scala de pH

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
Àcids
Forts

Àcids
Febles

Neutre Bases
Febles

Bases
Fortes

D'una manera aproximada es pot conèixer el pH d'una dissolució emprant
un paper indicador Universal. 
Aquest és un paper impregnat de mescles d’indicadors, de tal manera que
pren diferents tonalitats i colors segons sigui el pH de la dissolució.
La mesura del pH és molt important tant en els processos

naturals com industrials :  El pH del sol afavoreix o
impedeix  el  creixement  de  determinades
plantes ; el pH de l'aigua dels rius i llacs ha de
mantenir-se entre 7'5 i  8 doncs sinó la vida
desapareix; del pH depèn el color i sabor de
la mantega,  el  vi,  el  pa,  la  fermentació  dels

formatges, dels iogurts i la cervesa i també és
molt  important  en  la  indústria  farmacèutica  i

cosmètica.



Substància p
H

Substància p
H

Líquid de les bateries del 
cotxes (àcid sulfúric) 
Salfumant ( àcid 
clorhídric)

1 Sal en aigua
Sucre en aigua

7

Suc gàstric 1-
2

Sang  7
–
7,
5

Suc de llimona 2
Coca cola 2,

5
Vinagre (àcid acètic)
Vi blanc sec

2,
5
–
3,
5

Bicarbonat de sodi
Ou
Aspirina

8

Suc de taronja 3 Aigua de mar
Aigua mineral

7,
5-
8

Cervesa 4 Llevat químic
Sabó de rentar

8-
11

Poma
Llet agra 
Suc de tomàquet

4-
5

Producte de neteja 
amoníacal

9

Cafè 5 Detergent plats 10
Llet fresca 6 Lleixiu concentrat 11
Orina 5-

7
Amoníac domèstic
Aigua de calç

12

Mantega, 
Aigua de pluja
Saliva

6-
7

Netejador de forns
Sosa

12
-
14
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