
Fa només uns dies unes declaracions seves van provocar un frenesí mediàtic 

sobre el que va passar abans del big bang.   
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 El famós físic britànic Stephen Hawking, una de les ments més brillants de 

la història de la ciència, ha mort als 76 anys, segons ha confirmat aquesta 

matinada la seva família en un comunicat. En la declaració, els seus fills, 

Lucy, Robert i Tim, han assenyalat que Hawking ha mort en pau a casa seva 

de Cambridge, al Regne Unit, aquest dimecres a primera hora. Hawking, 

que patia des de fa més de 50 anys una malaltia motoneuronal vinculada 

amb l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), és autor de bona part dels des-

cobriments de l'astrofísica moderna, com la nova teoria de l'espai-temps, 

la teoria del big bang i la radiació dels forats negres.  

 

Hawking s'ha mantingut actiu fins al final dels seus dies. El gener passat, en 

unes conferències gravades per a la BBC, alertava que els avenços tecnolò-

gics amenacen la humanitat. 
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