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Cada pigment dona un color diferent a la planta, i a vegades poden arribar a emmascarar el 

color verd que reflexa la clorofil∙la a, sempre present. 

Altres pigments, com les antocianines, es troben en els vacúols. Els vacúols són estructures 

cel∙lulars, molt abundants en les cèl∙lules vegetals, que es troben en el citoplasma de la 

cèl∙lula. La seva tasca és emmagatzemar substàncies de reserva. 

La funció principal dels pigments és fer la fotosíntesi, que fa servir el pigment verd, junt amb 

altres pigments vermells i grocs, que ajuden a capturar el màxim possible de energia de la 

llum. Altres funcions dels pigments en les plantes inclouen l'atracció d'insectes a les flors per 

afavorir la pol∙linització. 

 

3. Pigments vegetals 

Els pigments naturals poden ser d'origen vegetal, animal o mineral. Actualment gran part dels 

pigments són creats químicament. Les composicions dels pigments són molts diverses, però els 

podem agrupar en dos grans grups: els inorgànics (procedents de minerals: terres o metalls) i 

els orgànics (derivats de vegetals o animals, o obtinguts per via sintètica mitjançant derivats 

d'hidrocarburs). 

Moltes plantes contenen pigments naturals a les seves fulles, arrels o flors, fruits, com les 

clorofil∙les responsables del color verd. Els carotenoides, les antraquinones i les cartamines, 

responsables dels vermells, grocs i taronges. Les antocianines que aporten el color vermell, 

porpre o blau, segons el pH vacuolar. Des del punt de vista químic, les antocianines pertanyen 

a un grup anomenat flavonoides i es troben àmpliament distribuïdes entre les plantes. 

‐ Clorofil∙la: dona color verd a totes les plantes terrestres i algues verdes.  

‐ Carotenoides: pigments no solubles en aigua que proporcionen color groc i taronja. 

Pertanyen a la família dels terpens. Tenen una funció antioxidant en la protecció de 

l’organisme. Els més coneguts són: el carotè (un pigment ataronjat que es troba a les 

pastanagues), la luteïna (un pigment groc que es troba a les fruites i verdures i està 

emmascarat per la clorofil∙la) i el licopè (pigment vermell responsable del color dels 

tomàquets).  

‐ Antraquinones: compostos orgànics aromàtics derivats de l’antracè. Són insolubles en aigua i 

alcohol. És un pols cristal∙lí groguenc o d’un color que canvia del gris clar al gris verd. Les 

trobem a les espècies com Rheum rhabarbarum, Rhamnus catharticus i el gènere Aloe. 

No hem de confondre un pigment i un colorant. El pigment és una matèria sòlida i 

insoluble. Això vol dir que quan el barregem amb una altra substància es manté en 

suspensió. En canvi els colorants són solubles a l'aigua, a l'alcohol, a l'èter o en d'altres 

dissolvents, i tenen la capacitat de tenyir el líquid. Amb el colorant podem obtenir un líquid 

acolorit, la tintura, que podrà tenyir d'altres materials. Els pigments es poden barrejar amb 

diferents aglutinants. Aquests li donaran cos i permetran que s'adhereixi a les superfícies. 
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