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Resum:
Per molt que recerquem en la literatura, crec que no hi trobarem cap referència a alguna
revolució cosmològica ocorreguda en el segle passat.
Sí que s'hi parla d'algunes anteriors, com la revolució copernicana, de la associada a la llei
de gravitació universal de Newton, o fins i tot de la de Galileu i la seva teoria planetaria.
Però, heus aquí, que aquest conferenciant en distingeix clarament dues, en el segle XX.
Encara que, a diferència de les grans revolucions de la física (la teoria de la relativitat i la
mecànica quàntica) i de la matemàtica (teorema de incompletitud de Gödel), en el cas de la
cosmologia el pes fonamental, gairebé absolut, l'han tingut directament les observacions del
cosmos, per damunt de qualsevol nova teoria (de fet, la fonamental que hi ha al rerefons és
sempre la relativitat general d'Einstein). Les observacions a què em referiré van tenir unes
implicacions extraordinàries, gairebé increïbles, que van canviar del tot la nostra
visió de l'univers: de ser estàtic, immutable i etern va passar a tenir un origen, a partir del
no-res, i a expansionar-se. I després vàrem aprendre, a més, que aquesta expansió
s'accelera constantment, creant un misteri absolut on abans hi havia completa certesa.
Veient-ho ara en perspectiva, es tracta de dues revolucions incontestables. En detallaré la
història i el paper que el Premi Nobel de Física 2019 James Peebles hi ha jugat en tot això.
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