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En cosmologia s'entén per Big Bang (també anomenada la Gran

Explosió - terme provinent de l'astrofísic Fred Hoyle a tall de burla

de la teoria - i originalment com a àtom primigeni, terme de

l'astrofísic i sacerdot Georges Lemaître), el principi de l'univers, és

a dir, el punt inicial en el qual es va formar la matèria, l'espai i el

temps. D'acord amb el model cosmològic estàndard, el Big Bang va

tenir lloc fa uns 13.800 milions d'anys.

Menú astronòmicMenú astronòmic
El naixement de la vida
L'origen de la vida, el com i quan ens vam originar, és un tema sovint

controvertit i amb implicacions filosòfiques i teològiques que en

dificulten establir una causa concreta. 

Entre la comunitat científica, sembla ben establerta la teoria que la

vida va evolucionar a partir de matèria inerta en algun moment ara fa

entre 3.900 i 3.500 milions d'anys. 

La bassa del Grand Prismatic Spring del Parc Nacional Yellowstone

se suposa que seria semblant a l'ambient primigeni dels mars de la

Terra donades les altes temperatures i l'absència d'oxigen i altres

substàncies oxidades.

El naixement de la vida

Crema de carabassó i carabassa, amb un cruixent de pipes, anxoves

de l'Escala i tomàquet de l'horta, adornat amb fideus d'arròs i les

nostres flors.

Fa 66 milions d'anys un asteroide de 10 km de diàmetre impactava

sobre la península del Yucatán (Mèxic) en un petit municipi de nom

Chicxulub. L'impacte va causar terratrèmols, tsunamis, i erupcions

volcàniques provocant l'extinció d'un 75% de les espècies que

habitaven el planeta, entre els quals estaven els dinosaures terrestres. 

Coulant de xocolata farcit de crema de taronja.

Bacallà cruixent a baixa temperatura al toc d'oli de llorer, amb

espiral flotant d'espaguetis, algues fresques del mediterrani, ruca,

culin de fruits vermells i fons de cel blau de bròcoli.
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