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Resum:  
 
El Premi Nobel de Física de 2019 ha estat atorgat a James Peebles, Michel Mayor i Didier                 
Queloz. El primer ha contribuït en gran mesura al coneixement actual de l’univers a partir de                
la interpretació de la radiació còsmica de fons, de l’expansió accelerada i de la matèria i                
energia fosques. Els segons van anunciar el 1995 la troballa del primer exoplaneta en òrbita               
a una estrella semblant al Sol. En aquesta xerrada es descriu breument les principals              
aportacions de Peebles a la cosmologia, però es centra sobretot en el camp dels              
exoplanetes, que van encetar pràcticament de zero Mayor i Queloz quan van descobrir 51              
Peg b. Respecte als exoplanetes, s’explica les tècniques que empren per trobar-los, es fa              
un repàs de les descobertes més interessants i, finalment, es descriu les perspectives             
futures d’aquesta àrea de recerca. 
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