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Alfred Nobel: Biografia
Alfred Bernhard Nobel (21 d'octubre de 1833 – 10 
desembre de 1896) va ser un químic i enginyer suec 
inventor  de  la  dinamita.  En  el  seu  testament,  va 
donar tota la seva fortuna per a instituir els Premis 
Nobel. 

Alfred Nobel va néixer a Estocolm (Suècia) i va anar 
el  tercer  fill  d'Emmanuel  Nobel  (1801-1872). 
Tanmateix, aviat es va traslladar amb la seva família 
a Sant Petersburg, on la seva pade va començar a 
treballar en un projecte de torpede. Quan la família 
Nobel va tornar a Suècia a partir  de la fallida del 
negoci  familiar,  l'Alfred  es  va  dedicar 
professionalment  a  l'estudi  dels  explosius  i, 
especialment,  a  l'ús  i  la  producció  segura  de  la 
nitroglicerina  (descoberta  el  1847  per  Ascanio 
Sobrero, un company seu d'estudis a la Universitat 
de Torí). Hi ha notícies de diverses explosions en la 
fàbrica familiar a Helenborg (Suècia), en una de les 
quals,  el  1864,  hi  van  perdre  la  vida  diversos 
treballadors entre els quals hi havia el germà petit 
d'Alfred Nobel, Emil Nobel. 

Premis Nobel: Què són?

Els Premis Nobel van ser creats per Alfred Nobel, 
inventor de la dinamita. Ho va deixar escrit en el seu 
testament. La funció dels guardons és la de premiar 
les persones, la tasca de les quals,  hagi  estat 
excel·lent al llarg de la seva vida en algun dels 
camps premiats.

La  primera  cerimònia  de  lliurament  dels  Premis 
Nobel es va celebrar a la Reial Acadèmia de Música 
d'Estocolm (Suècia) el 1901. Els premis els lliura el 
rei  de  Suècia  i,  a  més  del  seu  prestigi,  suposar 
l'entrega de 10 milions de corones sueques (un xic 
més d'un milió d'euros). La finalitat d'aquesta suma 
és  evitar  les  preocupacions  econòmiques  del 
guardonat perquè així pugui desenvolupar millor els 

seus futurs treballs.

Quins han estat els premis Nobel 2008?

Física:
Yoichiro  Nambu  Yoichiro  Nambu per  a  la 
descoberta  del  mecanisme  de  simetria  trencada 
espontània en física subatòmica.

Toshihide  Maskawa,  Makoto  Kobayashi, 
Makoto Kobayashi i Toshihide Maskawa per a 
la descoberta de l'origen de la simetria trencada que 
pronostica l'existència de com a mínim tres famílies 
de quarks.

Química:
Martin Chalfie, Osamu Shimomura, Roger Y. i 
Tsien per a la descoberta i desenvolupament de la 
proteïna fluorescent verda.

Fisiologia o Medicina:
Harald zur Hausen per  a la seva descoberta  de 
virus de papil·loma humans que provoquen càncer 
cervical.  

Luc Montagnier i Françoise Barré-Sinoussi per 
a  la  seva  descoberta  del  virus  de  la 
immunodeficiència humana.

Literatura: 
Jean-Marie Gustave Le Clézio autor de  Sortides 
noves, aventura poètica i èxtasi sensual, explorador 
d'una humanitat més enllà.

Pau:
Martti  Ahtisaari per als seus esforços importants, 
en  uns  quants  continents  i  durant  més  de  tres 
dècades,  per  resoldre  el  lligam  de  conflictes 
internacionals.

Economia:
Paul Krugman  per a la seva anàlisi  de dibuixos  i 
patrons  de  comerç  i  localització  d'activitat 
econòmica.
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