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1. El Calendari 

 

Les distintes civilitzacions s’han dotat de comptar i predir les variacions del sol i  

de la lluna, de manera que s’han dotat de calendaris solars, lunars o mixtes... 

 
Les bases d’aquestes mesures han estat la periodicitat d’alguns esdeveniments  

naturals, fonamentalment el dia i la foscor, i la periodicitat de les estacions.  

 

El “moviment” del Sol determina els dies. El de la Lluna els mesos i l’alçada del Sol  

determina les estacions.  
 

Estacions: l'eix de rotació de la Terra no coincideix amb la perpendicular al pla de 

la  

trajectòria de la Terra entorn del Sol, la “eclíptica”, sinó que està inclinat uns 23,5  

graus i la trajectòria és el·líptica 
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21 de març, l’equinocci de primavera, l'eix de la Terra és perpendicular a la línia Terra-Sol.  

 L'angle entre ambdues línies passa de ser obtús a ser agut.  

El 22 de juny, el solstici d'estiu, es maximitza l'altura del Sol sobre l'horitzó, al migdia.  

El 22 o 23 de setembre, l’equinocci de tardor, l'eix de la Terra torna a ser perpendicular  

 a la direcció Terra-Sol.  

22 de desembre, el solstici d'hivern 



De l’equinocci de primavera al de tardor hi ha 186 dies, quantitat 

lleugerament superior a la meitat de 365.  

Això es deu al fet que, a l'estiu, la Terra passa per l’afeli (punt de 

màxima llunyania del Sol) i la seva velocitat és menor. 

 
El període de revolució de la Terra entorn al Sol és l’”any sideri”, 

distint també del any solar (o tropical), que es el que separa dos 

equinoccis de primavera successius, a causa de la precessió de l’eix 

de la Terra respecto al pla de la seva òrbita. 

 
Altres esdeveniments periòdics són la revolució de la Lluna entorn 

de la Terra, el mes lunar.  

 

El problema fonamental que complica els calendaris és que els anys 

no tenen un nombre enter de dies, ni de mesos lunars.  
 
L’any solar dura 365,2422 dies solars.  

La duració del cicle lunar tampoc ajuda: la separació entre dues llunes noves 

successives es d’uns 29 dies y mig 



La duració de l’any es d’uns 365 dies i com 365 no es divisible por 

29, no és possible fer que l’any tingui un nombre enter de mesos 

lunars. Com 30 x 12 = 360, es podria pensar en un calendari solar a 

base de 12 mesos de 30 dies, però sobrarien uns dies.  

 
El nostre calendari és solar, amb mesos d’uns 30 dies, amb una 

barreja d’elements lunars que venen del calendari jueu com ara la 

Pasqua. 

 

Avui tenim un calendari complex d’una gran precisió, basat en els 
moviments solars  d’origen romà al que al llarg dels anys s’hi ha 

introduït mesures correctores per evitar, per exemple, que l’inici de 

l’any pugui ser en ple estiu o en ple hivern. 

 
El calendari gregorià, modificació de l’any 

Julià introduït per Juli Cèsar. La modificació 

va ser fruit d’un llarg procés que va acabar 

amb la butlla “Inter gravissimas...” del Papa 

Gregori XIII, el 24 de Febrer de 1582. 
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El darrer intent de reforma del calendari 

gregorià que es va implantar, per poc 

temps, va ser el de la Revolució Francesa. 

 

A proposta del matemàtic Gilbert Romine, 
el 5 d'Octubre de 1793, el dia 14 

Vendimiari de l'any II, la Convenció va 

establir el Calendari Republicà. 

Les propostes de modificació de l’actual calendari no sembla que hagin de 

tenir èxit. Les més interessants són el Calendari Fix Internacional, (de 13 

mesos de 4 setmanes amb un tretzè mes "Sol" a intercalar entre juny y juliol, 

amb cada mes començant en diumenge i acabant en dissabte) i el Calendari 

Mundial (de quatre trimestres de 91 dies, el primer mes de 31 dies y els altres 
de 30, amb ajustos al final). 



La unitat de mesura del temps 

 

De les contribucions de la Revolució Francesa no és la menor l'establiment 

d'unitats de mesura fixes i universals, el que Condorcet va dedicar “a tots els 

temps, a tots els pobles”.  
 

Es va establir el Sistema Mètric Decimal:  

 patrons lligats el més possible a coses permanents 

 

La Constituent va establir els patrons de longitud i de massa 
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Metre: Es va mesurar la longitud del quadrant del meridià de la Terra, amb 

precisió, medint l’arc de meridià entre Dunkerque i Barcelona. 

La part sur la va fer l’acadèmic i astrònom Pierre Méchain, que va comptar 

amb la col·laboració del membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona Agustí Canelles, segon director de l’Escola de Nàutica de la 
Junta de Comerç 

  

A la RACAB en tenim una  

reproducció homologada 
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Kilogram: es va definir com la massa d’un 

bloc que es conserva a Paris 
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L’establiment de la unitat de temps, el segon,  va ser més complexa i va ser 

establerta per la Convenció 

 

El segon ja va ser utilitzat des de l’any 1000 per al-Biruni que el va definir com  

1/86400 del “dia solar mitjà”.  
Cal aclarir que el “dia sideri” és el temps que tarda la Terra en donar una volta  

sobre el seu eix, diferent del “dia solar mitjà”, a causa de la revolució de la Terra  

al voltant del Sol, del que separa dues sortides successives del Sol.  

 

Hi havia l’opinió de Laplace que propugnaba el sistema decimal a ultrança i que 

proposava una hora de 100 minuts (del llatí “prima minuta”, molt petit) i a un 

minut de 100 “segons minuts” (“secunda minuta”).  
I la de Condorcet que propugnava hores de seixanta minuts i minuts de 

seixanta segons. 

 
Com record de les civilitzacions babilòniques, dividim el dia no en 10 hores si no en 24 (12 de dia i 12 
de nit), i les hores en 60 (5x12) minuts (“prima minuta”) i aquests en 60 segons (“secunda minuta”). 
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La pugna va arribar a una solució de compromís: va prevaler l'opinió de Condorcet, 

a canvi d'acceptar-se la setmana de deu dies en el calendari de la Revolució. 

 

Aquestes unitats, llevat del kilogram, s’han anat corregint per fer les mesures més 

precises i reproduïbles.  
 

Des de 1967, el segon es defineix com "el temps corresponent a 9.192.631.770  

periodes de la radiació d’un àtom de l’isòtop Cesi-133 entre dos nivells hiperfins del 

seu estat fonamental". (la separació de nivells en termes de freqüència és de  

9 192 631 770 hertz) 
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I el metre es defineix a partir del segon y de la velocitat de la 

llum en el buit, a la que se li assigna un valor definit i sense 

error: el nou metre és la distancia que la llum en el buit 

recorre en un temps de 1/299792458 segons.  

 
El 1997 la Conferència Internacional de Peses i Mesures va 

fer un pas més en la precisió a l’afegir que l’àtom de cesi 

havia d’estar en repòs i a una temperatura de 0 K. 



La mesura del temps 

Primerament es van fer servir rellotges de sol, rellotges d’aigua i altres dispositius.  

 

A l’edat mitjana a Europa es va introduir el rellotge mecànic, a fi de regular els 

temps de les pregàries i dels comerciants.  

 
El primer rellotge mecànic basat en peses es va instal·lar l’any 1283 al Priorat de 

Dunstable, a Anglaterra i aviat seguiren els rellotges de les catedrals que 

indicaven el temps tocant una campana, una cloca, d’on ve la paraula “clock”. 

 

Quant es va demanar que els rellotges no només donessin les hores sinó també 
els minuts (i els segons) es va veure que els primers rellotges mecànics eren 

insuficients, a pesar de la millora produïda amb la introducció del mecanisme 

d’escapament.  

 

Pensem en Galileu fent les seves mesures de caiguda dels cossos comptant el 
temps per les seves pulsacions! Va ser això el que va portar a introduir els 

rellotges de pèndol, més precisos, cap als anys 1660 
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El problema de la longitud 

 

Un dels problemes que més preocupaven pel fet de la imprecisió dels 

rellotges mecànics era la mesura de la longitud: els mariners podien saber a 

quina latitud estaven per mitjans astronòmics, però per saber la longitud de 
la seva posició havien de saber quan de temps feia que havien deixat un 

determinat port i fer servir estimacions sobre el vent, els corrents, etc.  

 

El 1714, el Parlament Britànic va oferir premis importants a qui oferís 

solucions pràctiques al “problema de la longitud”. El més important, de 
£20,000 seria per a qui presentés un instrument que permetés determinar la 

longitud amb una precisió de mig grau, unes 30 milles nàutiques.  

 

L’alternativa, seguida entre altres per Newton, era pensar que l’única solució 

era mitjançant mètodes astronòmics basats en el coneixement de la 
distància de la Terra a la Lluna. Newton estava equivocat i el jurat es va 

reunir el 1737 per discutir el rellotge proposat per John Harrison. 

 



16 

Harrison H1 



17 

La precisió dels rellotges atòmics ha augmentat en un factor 10 per decenni 

durant els darrers cinquanta anys. Però recentment aquest augment s’ha 

accelerat amb les ciències fotòniques i els làsers de freqüències del 

femtosegon (10-15 segons).  

 
Això ha permès desenvolupar nous rellotges basats en transicions de ions 

individuals atrapats en trampes electromagnètiques i en conjunts d’àtoms 

neutres freds en xarxes formades per llum làser. Avui dia ja tenim rellotges 

d’aquests amb una precisió d’uns centenars de femtosegons per dia. 

 
Tot això és necessari per a quasi bé tots els ordinadors, que tenen un 

rellotge que regula les seves operacions. També pel GPS i els equips de 

navegació, pels telèfons mòbils, els sistemes de comerç electrònic i les 

xarxes de distribució elèctrica. 

 
 



La mesura del temps a Barcelona 

El progrés de les darreres dècades del segle XIX obligà a les unificacions 

horàries als diferents països del món, de manera que a l’octubre de 1884 la 

Conferencia Internacional sobre el Meridià, a Wahington, acordà que el meridià 

de Greenwich fos el de referència internacional, com a origen i com a 

referència per adoptar el dia universal mitjà. 
 

A Espanya s’adherí a aquest tractat i l’1 de gener de 1901 s’adoptà el nou 

horari oficial derivat de la conferencia de Wahington 

 

Molt abans a principis de la dècada de 1860 a Barcelona hi va haver la idea 
d’establir un servei de rellotgeria municipal amb transmissió elèctrica a 

rellotges situats a diferents barris.  

 

Un primer intent per aconseguir-ho va ser degut a Albert Billeter un mestre 

rellotger suís establert a Barcelona i autor d’un magnífic rellotge que tenim a 
l’entrada de la Acadèmia 
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A finals de 1865 Billeter, va construir un rellotge en el campanar Est de la Catedral 

i un regulador de precisió per reposar en hora, elèctricament, el rellotge principal i 

transmetre-la a altres rellotges. Però no va fer-se res per mantenir en bon 

funcionament aquest enginy i el servei que proporcionava, de manera que el 

regulador es va anar espatllant. 
 

El 1886 es va inaugurar el Servei Horari de l’Acadèmia i es va nomenar rellotger a 

Adolf Juillard pensant en remodelar l’edifici de l’Acadèmia, per permetre la 

determinació de l’hora per mitjans astronòmics i fer-la pública en un rellotge a la 

façana de la seu de l’Acadèmia. 
 

Mentre el retard en les obres de remodelació de l’edifici no ho van permetre, el 

1887, l’Acadèmia va adquirir un rellotge elèctric Collin que donava l’hora amb 

precisió d’1 segon i que en el futur mouria les agulles del rellotge de la façana, 

acabada el 1893, amb una precisió d’un minut.  
 
Provisionalment, també obtenia l’hora a partir d’un observatori que l’acadèmic Josep Ricart i 

Giralt tenia a la seva oficina. Ricart era marí, professor de l’Escola de Nàutica, i tenia una 

oficina de comprovació dels cronòmetres marins per a la qual cosa disposava d’un petit 

observatori astronòmic per a la determinació de l’hora 
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El 15 de desembre de 1891 l’Ajuntament va publicar una ordre mitjançant la 

qual declarava que des d’aquell moment havia de considerar-se com a oficial 

a Barcelona el temps mitjà local donat per l’Acadèmia de Ciències.  

 
Per emmarcar la importància d’aquestes decisions municipals cal recordar que el primer servei horari 

públic es va introduir el 1851, basat en un rellotge del Harvard College Observatory de Cambridge, 
Mass.  

 
El Royal Observatory va introduir el seu servei un any després, creant un patró de temps per a tot el 
Regne Unit.  

 

Eduard Fontserè, fou contractat per fer-se càrrec del Servei Horari, amb un 

petit equip, on figurava el rellotger de l’Acadèmia, Adolf Juillard i el 13 de 
novembre de 1894 l’Acadèmia ja s’encarregà de l’hora dels rellotges de la 

Catedral i de la Casa de la Ciutat. 

 
El Servei Horari és probablement l’origen de 

la bona col·lecció de rellotges de què disposa 

l’Acadèmia.  

 



El trencament de la simultaneïtat: la Relativitat Restringida 

 

El temps sempre s’havia considerat un paràmetre i la simultaneïtat un 

concepte absolut. 

 
En el seu famós “Diàleg sobre els dos grans sistemes” Galileu va introduir 

el concepte de la relativitat del moviment al considerar una barca que es 

mogués a velocitat constant i des del arbre de la qual es deixés caure una 

pedra. L’esdeveniment era observat des de la pròpia barca i des de la riba.  

Segons Galileu la pedra cauria al peu de 

l’arbre de la barca, de manera que 

l'observador situat en la barca (en repòs 

relatiu) observava un senzill cas de 

caiguda lliure segons la vertical, mentre 
que l'observador de la riba veuria que la 

pedra seguia una trajectòria semi 

parabòlica com a conseqüència de la seva 

velocitat inicial horitzontal, que la duia a 

caure precisament en el punt al que havia 
arribat el peu de l’arbre durant la caiguda.  
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Així doncs, per a ambdós observadors es complien les lleis del moviment, 

encara que la discrepància en el tipus de trajectòria observada implicava una 

“relativitat” del moviment que avui es coneix com la Relativitat Galileana:  

 
tots els observadors que es mouen uns respecte a uns altres amb velocitats uniformes 

(el que es coneix com sistemes de referència “inercials”) veuen complir les mateixes 

lleis de la física.  

 

També la idea de velocitat és relativa: l'observador de la riba veu que es mou 

la barca, mentre que el de la barca té dret a pensar que qui es mou és el de la 

riba (juntament amb tot el seu entorn). 
 

El concepte de la simultaneïtat no queda alterat: si nos esdeveniments són 

simultanis ho són per a tots els observadors 

 

 
Einstein el 1905 va substituir la Relativitat Galileana per la seva Teoria de la 

Relativitat Restringida. Va postular que la velocitat de la llum en el buit havia 

de ser la mateixa per a tots els observadors amb independència del moviment 

relatiu uniforme entre emissor i receptor.  
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Entre les conseqüències més revolucionàries de la Relativitat einsteiniana 

assenyalem  

 la pèrdua del concepte de simultaneïtat com una cosa absoluta,  

 la contracció de les longituds 

 la dilatació dels temps. 
 

La dilatació dels temps consisteix en que els temps dels observadors en 

moviment s'allarguen respecte als mesurats pels observadors en repòs.  

 

En conseqüència, el concepte de simultaneïtat deixa de ser un absolut: dos 
esdeveniments poden ser simultanis per un observador i no ser-ne per un 

altre que estigui en moviment respecte al primer. 

 

Aquesta hipòtesi implica una modificació de la idea galileana, però 

només en el cas que s'involucrin velocitats de l'ordre de la velocitat de la 

llum, de manera que no es modifica tot l'edifici de la física clàssica.  
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Aquesta dilatació dels temps es 

comprova fàcilment per la detecció 

en la superfície terrestre dels 

muons produïts en l'alta atmosfera 

pels raigs còsmics que, per la seva 
curta vida mitja, haurien de 

desintegrar-se abans d'arribar a la 

superfície i en canvi són observats 

amb un simple detector. 

 



La Teoria General de la Relativitat 

Després de la formulació de la Relativitat Restringida que imposa que totes 

les lleis físiques tinguin la mateixa forma per a tots els observadors inercials, 

Einstein es va plantejar què succeeix amb els observadors que estan 

accelerats respecte a un sistema inercial.  

 
Per a Einstein, la clau del problema estava en el Principi d'Equivalència: la 

massa inert – la que apareix a la segona llei del Moviment de Newton - és 

proporcional a la massa gravitatòria – la que apareix a la teoria de la 

Gravitació Universal, també coneguda com a Llei de Newton. 

 
Una cabina d'una nau espacial que s'estigui accelerant serà equivalent a una 

cabina sotmesa a un camp gravitacional; per a un astronauta accelerat en un 

lloc lliure de forces gravitacionals, dos cossos qualsevol "cauran" amb la 

mateixa acceleració i ell serà incapaç de distingir si està accelerat o si està 

sotmès a un camp gravitacional. 
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La “Relativitat General”, que relaciona els sistemes de referència no inercials, 

és equivalent a una nova teoria de la gravitació.  

 

La seva formulació teòrica, de la que l’any vinent en celebrem els 100 anys, 

basada en espais de Riemann, espais corbats, és bastant complicada.  
 

En aquests casos, la nova teoria prediu 

fets experimentals nous que anem a 

descriure i que constitueixen la seva 

comprovació experimental.  

Per descomptat que conté la llei de la gravitació de Newton, 

però l'amplia, i difereix d'ella en algunes situacions extremes, 

essencialment en zones pròximes a grans masses o 

concentracions d'energia on la intensitat dels camps 

gravitacionals són molt grans.  
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La primera predicció de la Relativitat General és l'acció d'un camp gravitacional 

sobre un raig de llum. Si entre les parets d'una cabina accelerada (o en un camp 

gravitatori) es propaga un raig de llum horitzontalment, l'observador veurà que la 

trajectòria es corba.  

 
Això es va comprovar veient que la llum era desviada pel camp gravitacional del 

Sol en un eclipsi total del 29 de març de 1919, poc després de la proposta de 

Einstein i va ser la primera comprovació experimental de la seva teoria.  
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Altres dos èxits de la Relativitat General va ser la seva 

capacitat d'explicar satisfactòriament l'observat avanç del 

periheli de Mercuri i el desplaçament cap al vermell dels 

espectres de la llum de les estrelles que s'allunyen.  

 
Més recentment s'ha obtingut una altra clara comprovació de 

la teoria de Einstein: l'existència de les ones gravitacionals: 

El fet que aquestes ondes haguessin eludit la seva detecció 

és que són molt febles i difícils de detectar (a causa de la 

petitesa de G i, a més, pel fet que les masses, al contrari que 
les càrregues elèctriques, sempre són positives).  
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Si bé des de fa bastants anys s'ha vingut dissenyant diversos tipus 

d'antenes terrestres per a detectar-les, els resultats fins ara han estat 

negatius.  

 

Però la detecció es va observar a partir de l'anàlisi del moviment d'un 
sistema estel·lar doble per part de Russell Hulse i de Joseph Taylor, que per 

això van rebre el Nobel en 1993.  

 

La detecció directa és objecte de diversos experiments terrestres arreu del 

món (VIRGO, LIGO) sense resultats positius fins ara o en projectes en 
satèl·lits (LISA).  



El Big Bang com origen de l’espai temps 

La RG té implicacions cosmològiques. 

 

Einstein va trobar solucions a les seves equacions que no permetien un univers 

estàtic. Per aiò va introduir la constant cosmològica. “El error més gran de la 

seva vida”. 
 

Les equacions d’Einstein impliquen un univers en expansió. Avui dia la 

immensa majoria de científics accepta la idea paradigmàtica que l'univers es va 

crear en una gran explosió inicial, el “big bang”, en la qual hi havia una enorme 

temperatura i una elevada densitat, és a dir una gran concentració d'energia, i 
que, des de llavors s'ha anat refredant. 

 

El model de la gran explosió és consistent amb el fenomen observat per Edwin 

Hubble a la fi dels anys 1920 que l'univers està en una constant expansió: 

Hubble va observar que un conjunt de galàxies s'allunyaven unes d'unes altres 
constantment, de manera semblant a com, en dues dimensions, els punts 

pintats sobre un globus de goma s'allunyen uns d'uns altres quan el globus 

s'infla.  
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Segons va observar Hubble, la velocitat d'allunyament era proporcional a la 

distància a la qual es troba l'objecte observat, anomenant-se a la constant de 

proporcionalitat constant de Hubble. 

 

Aquesta observació, que s'ha comprovat a nivell de tot l'univers, no semblava 
compatible amb un model estàtic de l'univers, tal com el que en aquell moment 

prevalia. Per a explicar el fenomen de l'expansió, Fred Hoyle va proposar un 

model, anomenat de l “Estat Estacionari”, en el qual l’univers s’expandia sense 

alterar el seu aspecte a base de crear constantment matèria a partir del no-res, 

encara que a un ritme perfectament acceptable pels experiments del moment.  
 

El model alternatiu, el de la gran explosió, ideat per George Gamow, va guanyar 

gran acceptació després del descobriment el 1964 d'Arno Allan Penzias i Robert 

Woodrow Wilson de que l'univers encara conservaba part de la seva temperatura 

inicial.  
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L'elevada temperatura que s'havia anat reduint des de l'inici provocava 

que actualment tot l'univers està immers, en una espècie de “bany 

maria”, a una temperatura de 2,7 K (graus kelvin, graus centígrads per 

sobre del zero absolut). És el que es coneix com la radiació de fons 

còsmica de microones i que difícilment encaixaria en el model de l'Estat 
Estacionari.  
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El model de la gran explosió no només és el que explica de manera més coherent 

l'expansió de l'univers i l'existència de la radiació de fons còsmica, sinó que també 

és capaç d'explicar com, a partir d'una gran concentració d'energia, s'ha creat tota 

la matèria existent de manera que actualment l'univers està format, gràcies al 

procés de la nucleosíntesis primordial, per aproximadament un 75 % d'hidrogen i 
un 24 % d'heli, amb un 1 % restant d'altres elements.  

 

Aquesta abundància d'heli és explicada satisfactòriament pel model de la gran 

explosió si, tal com ja hem indicat, el nombre de famílies de partícules no supera 

les quatre o cinc. Especialment s'ajusta molt bé per al cas de tres famílies, que és 
el que s’observa amb experiments amb acceleradors. 

 

És el model que amb més senzillesa i amb menys hipòtesi és capaç d'explicar tots 

els grans trets que coneixem del nostre univers. A més, no es tracta d'un model 

rígid, sinó més aviat d'un model molt ampli que, a mesura que tenim més 
informació del nostre univers, es va adaptant per a encaixar les noves dades, amb 

el que, al seu torn, el model es va perfilant i concretant.  
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Un bon exemple d'això és que el model que es va proposar inicialment és 

bastant distint de l'escenari actual en el qual, per exemple, s'ha introduït una 

fase d'expansió ràpida, o "inflació", a fi d'explicar determinades 

característiques de l'univers que no encaixaven en la versió inicial, com ara 

el fet que l’univers present és extremadament “pla”.  
 

Mesures recents han aportat evidència suplementària del model de la gran 

explosió. Ens referim a les dades obtingudes pel satèl·lit COBE (COsmic 

Background Explorer). Aquestes dades no només ens han aportat dades 

molt precises que demostren que la radiació de fons còsmica és realment la 
que correspon a un univers que s'ha anat refredant, el que tècnicament es 

coneix com la radiació d'un cos negre, i ens han proporcionat una mesura 

molt precisa de l'actual temperatura de l'univers, sinó que, per primera 

vegada, ens han aportat dades sobre les fluctuacions primitives que van 

anar les llavors de la posterior formació de les estructures de l'univers. 
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Mesures encara més recent han aportat evidència d’una etapa inflacionària 

que va fer augmentar en molt poc temps la mida de l’univers. Es tracta de les 

mesures del satèl·lit Planck. 

 

Fa unes setmanes s’ha rebut confirmació addicional amb la detecció al Pol Sud 
de l’experiment BICEP2 de les ones gravitacionals provocades per la inflació. 

 

Cal aclarir que la gran explosió no és una 

explosió que va succeir en un punt de 

l’espai i en un instant donat, sinó que els 

propis espai i temps es van originar al Big-

Bang. 
 



La discontinuïtat de la matèria 

Des dels temps dels filòsofs grecs, l’home ja estava interessat en conèixer 

l’estructura de la matèria i saber si els objectes es poden dividir en parts cada 

vegada més petites.  

 

 

Demòcrit i Leucip suposaven que la 

matèria no es podia dividir en parts 

infinitament petites, sinó que estava 

formada per parts no divisibles, els 

anomenats “àtoms”.  
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Això no deixava de ser una pregunta retòrica fins al naixement 

de la química, cap al segle XVII i l’estudi dels comportaments 

dels gasos. Va ser John Dalton qui ja en el segle XIX establí 

les bases d’un model atòmic de les reaccions químiques.  

 
En el seu "Nou Sistema de Filosofia Química", publicat en 

dues parts el 1808 i 1810 presentà els fonaments de la 

química moderna basats en que la matèria està formada por 

àtoms indivisibles i invariables que poden agrupar-se en 

àtoms compostos, o molècules, i que no es creen ni es 
destrueixen en les reaccions químiques sinó que només 

canvien la seva distribució. 

Els progressos posteriors van mostrar que 

aquests àtoms tenien unes mides de 

l’ordre dels 10-10 metres.  
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No repassarem ara els progressos posteriors com el 

descobriment de l’electró, l’establiment de l’estructura 

dels àtoms que es va desenvolupar a inicis del segle 

XX, el naixement de la mecànica quàntica que va 
establir el comportament dels àtoms i tot el 

desenvolupament de la física de les partícules 

elementals fins a l’actual Model Estàndard.  

 

Bé que el concepte dels nous àtoms queda una mica 
indeterminat a causa de la famosa dualitat onda-

corpuscle, està clar que ja no podem afirmar que la 

matèria sigui continua. 
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Els grans èxits de la física que han representat la mecànica quàntica i la teoria 

quàntica de camps són espectaculars. La quantificació de les forces 

fonamentals, l’electromagnetisme i les forces nuclears dèbils i fortes amb la 

identificació dels seus quanta elementals ens porta a l’exitós model estàndard. 

Si bé pot presentar alguna dificultat conceptual, la mecànica quàntica no es 
refutada per cap fet experimental i, en canvi, és la teoria física capaç de fer 

prediccions més acurades com ara les prediccions de l’electrodinàmica 

quàntica, de l’ordre d’una part en més de mil milions.  

 

La recent detecció de la partícula de Higgs és probablement un dels èxits 
importants. 
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La teoria quàntica descriu les lleis de la física a escales atòmiques i 

subatòmiques. A aquestes escales els efectes gravitacionals són totalment 

negligibles.  

 

L’abast dels seus èxits va fins a distàncies de l’ordre de 10-17 metres. En termes 
d’energia això equival a les energies dels acceleradors més grans existents.  

 

Si volem analitzar la matèria a escales més petites, necessitem energies més 

altes, concentracions similars a les existents a les etapes inicials de l’univers, el 

big bang, el moment en que es va originar l’univers i l’espai-temps.  
 

D’aquí ve la connexió entre l’estudi de les coses més petites i les més grans, 

l’origen de l’univers. Però aquests estudis necessiten una teoria quàntica de la 

gravitació. 



La gravetat quàntica i la discontinuïtat del temps? 

Per entendre els fenòmens que explica la Relativitat General i la Cosmologia 

Relativista, inclosos els estudis referents als famosos forats negres, és suficient 

utilitzar una versió “clàssica”, és a dir, sense quantificar, de la teoria de la 

Relativitat General.  

 
Els seus èxits han estat enterbolits per la dificultat de quantitzar la quarta força 

fonamental, la força de la gravetat, que a escales més petites – o energies més 

grans – ha de quantitzar-se, tal com ha passat amb les altres forces 

fonamentals l’electromagnetisme i les forces nuclears.  

 
Com que la teoria de la gravetat einsteiniana, la relativitat general, opera en la 

geometria de l’espai-temps, una teoria quàntica de la gravetat haurà de ser, a 

més, una teoria quàntica de l’espai-temps. Per tant, estem obligats a fer-nos 

algunes preguntes:  

 Cóm sorgiren l’espai i el temps?  
 Cóm formaren la suau estructura tetra dimensional que és de teló de 

fons del nostre món físic?  

 Quin aspecte té l’univers a les més mínimes distàncies espacials i 

temporals?  
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Els càlculs fets els anys 1960 i 1970 per quantitzar la gravetat de la manera 

que s’havien tractat les altres forces fonamentals van indicar que la teoria 

quàntica i la relativitat general no podien combinar-se amb èxit.  

 

La cerca de la gravetat quàntica ha portat a diverses teories, cap de les quals 
podem considerar provades ni definitives.  

 

Les propostes més interessants a dia d’avui són:  

 

 la teoria de les supercordes,  
 la gravetat quàntica euclídia  

 la gravetat quàntica de bucles. 
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La teoria de les supercordes 

  

Probablement la més divulgada és la teoria de cordes, en la seva varietat de 

supercordes. L’enfoc més acceptat per la majoria de físics teòrics és una teoria no 

només de la gravetat quàntica, sinó de tota la matèria i de les forces.  
 

Es basa en la idea de que les partícules (inclosa la hipotètica que transmet la 

gravetat, els gravitons) són cordes vibrants. 

  

Per a que la teoria funcioni i no espatlli tot el que ja va bé de les teories ordinàries, 
s’ha de suposar que l’espai té 6 o 7 dimensions addicionals a les tres espacials 

ordinàries, cap de les quals no han estat observades fins ara.  
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Alguns investigadors creuen que aquesta teoria està subsumida en una nova 

teoria denominada teoria M, de la que no s’ha donat encara una definició 

massa precisa.  

La teoria de supercordes també prediu l’existència de moltes noves partícules 

elementals, les superpartícules, de les que fins ara no hi ha cap evidència 

observable ni al més gran accelerador, el LHC, encara que aquestes partícules 

supersimétriques són els grans candidats a explicar l’energia fosca de 

l’univers. 
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La gravetat quàntica euclídea 

  

Aquest enfoc suposa que l’espai-temps sorgeix d’una gran mitjana quàntica de 

totes les formes teòricament possibles i posa el temps en el mateix paper que 

l’espai.  
 

Segueix una recepta molt simple: s’agafen uns pocs ingredients molt bàsics, es 

combinen segons els ben coneguts principis quàntics i d’aquesta manipulació en 

sorgeix un espai-temps quàntic. 

  
Dit d’altre manera, s’imagina l’espai-temps buit, com una substància immaterial, 

formada per un gran nombre de petites peces sense estructura. Es deixa que 

aquests blocs constituents microscòpics interactuïn segons senzilles regles 

dictades per la gravetat i la teoria quàntica, i espontàniament s’auto-ordenaran en 

un conjunt que, en molts aspectes, s’assemblen a l’univers observat, de manera 
similar a com les molècules s’auto-organitzen en sòlids cristal·lins o amorfs. 
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La gravetat quàntica euclídea va fer un gran salt tècnic els anys 1980 i 

1990 amb el desenvolupament de potents simulacions computacionals. A 

causa dels resultats negatius de les simulacions per ordinador de la 

gravetat quàntica euclídea, s’hi va afegir el principi de causalitat, amb la 

qual cosa va resultar que el nombre de dimensions va resultar ser 
quatre, amb un petit error.  

 

Era la primera vegada que s’havia deduït el nombre observat de 

dimensions a partir de primers principis.  

  

Sembla que això, a més soluciona les 

inestabilitats de les geometries de l’espai-

temps i que aquest espai-temps 

quadridimensional que coneixem pot sorgir 

dinàmicament a partir d’ingredients més 
bàsics i suggereix que l’espai-temps a 

petites escales passa d’una suau arena a 

un fractal. 
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La gravetat quàntica de bucles  

  

Els càlculs que impedien combinar RG i MQ suposaven que la geometria de l’espai 

era continua i suau, independentment del detall amb que fos  examinat, igual que 

s’esperava que fos la matèria abans del descobriment dels àtoms. Era d’esperar 
que si aquesta hipòtesis era incorrecta, els vells càlculs no serien fiables. 

  

Aquesta alternativa suposa que l’espai es divideix en “àtoms” de volum discrets. 

Suposa que l’espai estarà format per peces. Si poguéssim analitzar l’espai a escales 

prou petites veuríem "àtoms" d’espai, i el temps transcorreria per “petits passos”. 
  

Els darrers anys la “gravetat quàntica de bucles” dóna una imatge senzilla i bella 

que ha permès aprofundir en fenòmens com els forats negres i en el big bang i fa 

prediccions per a experiments que es podran fer en un futur pròxim i que permetran 

detectar els àtoms de l’espai si realment existeixen. 
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Els possibles valors del volum y de l’àrea es mesuren en unitats d’una 

quantitat coneguda com longitud de Planck que està relacionada amb la 

intensitat de la gravetat, la mida dels quanta i la velocitat de la llum i 

representa l’escala a la que la geometria de l’espai ja no és continua. La 

longitud de Planck es molt petita: 10–33 centímetres. El volum mínim 
serà 10–99 cm3 de manera que hi haurà uns 1099 àtoms de volum en 

cada centímetre cúbic d’espai.  

  

El temps també es discretitzeria i no fluiria com un riu sinó com el tic-tac 

d’un rellotge, amb “tics” que duren aproximadament el temps de Planck: 
10–43 segons.  
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Conclusió 

  

Quina d’aquestes propostes és la que s’acosta més a la realitat, és 

quelcom que està per veure. És quelcom que encara és aviat per decidir 

i ja sabem les dificultats per predir el futur... 
  

És probable que necessitem més 

informació, qui sap si relacionada amb 

aquest gran misteri que és l’energia fosca 

de l’univers, per repensar l’estructura de 

l’univers a les distàncies de Planck. 


