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Les grans incògnites de l’Univers des de la perspectiva 
de la ciència del segle XXI. 

Una lectura que desvetlla una fascinació absoluta 
per la vida en tota la seva complexitat.

El temps i la matèria han estat objecte de recerca per part dels grans huma-
nistes i científics de totes les èpoques. Malgrat que són conceptes molt quoti-
dians i que estan estretament vinculats a l’experiència humana, es tracta també
de temes d’una gran complexitat que han suscitat al llarg de la història de la
humanitat infinitat de preguntes, al compàs de les quals han anat evolucionant
la ciència i la tècnica.

El laberint del temps, la simfonia de la matèria ens proposa un viatge per
la història de la recerca científica i humanística encaminat a descobrir de què
estem fets, d’on venim i cap a on anem. Es tracta d’una lectura apassionant 
que planteja les grans incògnites de l’Univers des de la perspectiva dels darrers
avenços científics i tecnològics del segle XXI i ens transmet, alhora, una fasci-
nació absoluta per la vida en tota la seva complexitat. 
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