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El geni que va donar una lliçó de vida 3 El llegat

LLL

Viatge al cosmos extrem
El físic anglès va realitzar contribucions clau sobre els forats negres i el Big Bang H El
cientíﬁc va portar les principals teories físiques ﬁns al punt de destapar paradoxes irresoltes
AFP / ZERO G

MICHELE CATANZARO
BARCELONA

Stephen Hawking va declarar en
una entrevista que volia ser recordat per les seves contribucions a l’estudi dels forats negres, més que per
haver aparegut en un episodi de Los
Simpson. Encara que siguin menys
populars que les seves aparicions
mediàtiques, les seves teories són
allò que realment l’ha convertit en
un dels físics més destacats del segle XX.
«Va ser com un pilot d’avions de
combat, que els testeja portant-los
als seus límits. De la mateixa manera, va portar a l’extrem la teoria de
la relativitat, per veure com deixava
de funcionar i què se’n pot aprendre. I la va ajuntar amb la mecànica
quàntica, ensenyant com xoquen
entre si en situacions de singularitat», aﬁrma Licia Verde, investigadora ICREA de l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de
Barcelona (ICC-UB), que va coincidir
amb Hawking en congressos i seminaris a Cambridge.
L’estudi de les singularitats de
la teoria de la relativitat d’Einstein
–situacions en què els càlculs donen
com a resultat inﬁnit i la teoria entra en crisi– va protagonitzar els primers treballs de Hawking, en les dècades de 1960-1970 a Cambridge, en
col·laboració amb un altre important físic, Roger Penrose.
«Van demostrar que el Big Bang
només va poder ser una singularitat, que l’Univers va tenir un començament que les equacions no poden descriure, i que per entendre’l
no n’hi ha prou amb la teoria d’Einstein», diu Roberto Emparan, investigador ICREA de la UB.

avia superat tantes barreres gairebé sobrehumanes que potser ja ens
l’imaginàvem immortal.
El seu cos pràcticament va morir fa
més de mig segle, però el seu esperit
i la seva ment pervivien amb una brillantor només comparable a la de les
estrelles a les quals ell no va deixar
de mirar mai. Ningú com ell ha personificat el triomf de la voluntat i
del pensament sobre les limitacions
del món tangible. I tot i així, ell sempre va insistir en la seva ﬁlosoﬁa materialista del món: no som sinó conjunts d’àtoms en un univers illimitat, regit per lleis físiques
impersonals sense necessitat d’un
creador.
Se’ns en ha anat Stephen Hawking, ha marxat mentre encara mantenia una creativitat científica de
primer nivell i una activitat pública
que ens resulta impossible de casar
amb la seva absoluta immobilitat física, una barreja inversemblant de
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ació de Hawking. «En altres paraules, els forats negres no són del tot
negres: emeten alguna cosa», explica Emparan. A mesura que emeten
aquesta radiació aquests objectes es
desfan, fenomen que el físic va batejar com a evaporació dels forats negres. «L’evaporació –aﬁrma Germani– és lentíssima i la radiació és menor que la radiació de l’Univers, així
que la seva teoria no està conﬁrmada experimentalment, però és àmpliament acceptada, almenys per
descriure el que li deu passar a un
forat negre jove, acabat de formar».

La paradoxa informacional

king entre el 2003 i el 2006. Relativitat i quàntica són les dues grans teories físiques del segle XX. La primera
funciona bé per explicar la gravitació
dels objectes macroscòpics; la segona
és ideal per interpretar el comportament dels objectes microscòpics. No
obstant, l’encaix entre les dues teories continua fallant, en especial en situacions extremes com el Big Bang i
els forats negres.
La unió de les dues teories va portar Hawking a concloure el 1974 que
hi havia alguna cosa que s’escapava
dels forats negres, l’anomenada radi-

Les deduccions de Hawking no es
van parar allà, i van arribar al que
segueix sent un misteri: la paradoxa informacional dels forats negres.
«Imaginem-nos que un forat negre
sigui el producte d’una estrella, amb
certes propietats, un cert nombre
de partícules, etcètera. Quan s’evapori, analitzant la radiació emesa,
s’hauria de poder arribar a la informació sobre el seu origen. Hawking
va concloure que no es podia», explica Germani.
Aquest resultat és desconcertant,
perquè la física té com a premissa
implícita que la informació es pot
desordenar, però no pot desaparèixer. «Pots –diu Emparan– esmicolar
l’enciclopèdia britànica i pot ser molt
difícil reconstruir-la; però no hauria
de ser impossible en principi».
Quan una teoria, aplicada a un fenomen, genera paradoxes d’aquesta mena, això sol apuntar que ha donat de si tot el que podia i que és necessari desenvolupar-ne altres de
noves. Encara que Hawking va matisar la paradoxa el 2004, la qüestió
continua oberta.
Al marge de les seves contribucions històriques, Hawking va aportar idees i teoremes en els àmbits
més diferents, com sobre la radiació
de fons, testimoni del Big Bang difós per tot l’Univers. Fins fa pocs dies, seguia defensant a la televisió la
seva teoria més atrevida sobre l’origen quàntic de l’Univers. H

a un personatge de tragèdia, però no
és així: ell ha mostrat que el nostre
destí no està escrit. Amb el pas dels
anys ens resultarà cada vegada més
increïble que algú així hagi pogut realment existir entre nosaltres.
No sempre va ser una icona reconeguda per tothom, ni tan sols durant
els llargs anys en què la seva malaltia
va anar gradualment minant els seus
moviments i malmetent la seva capacitat de comunicació ﬁns a privar-lo
d’allò que més ens identiﬁca com a
persones: la veu pròpia. Potser va ser
en aquell moment, a l’adquirir la seva inconfusible veu metàl·lica, quan
la seva imatge es va transformar en la
d’algú més enllà del que és humà. Però aquella veu ens parlava, sovint en
to provocatiu i sempre amb un peculiar sentit de l’humor, del que és més
important per a la humanitat, com a
espècie però també com a individus:
els nostres reptes, els nostres anhels i
somnis, les amenaces a la nostra existència i les promeses per al futur que,

si no ens destruïm abans, podem arribar a assolir.
La seva presència intel·lectual per
als que treballem en el mateix camp
que ell –la física de l’espai i el temps–
és una constant inevitable. Als seus
primers descobriments sobre les
singularitats al començament de
l’Univers –l’Origen– els va seguir
la seva desconcertant manera de
combinar, en presència d’un forat
negre, la física del que és més gran
–la gravetat– amb la del que és minúscul: la quàntica. Quaranta anys
més tard, encara seguim batallant
amb les conseqüències del seu descobriment que els forats negres emeten una llum subtil i no són tan foscos com semblen.
Oscar Wilde va dir que «tots vivim a les clavegueres, però alguns
mirem a les estrelles». Ni un poeta
com ell s’hauria imaginat en quina
superlativa manera algú arribaria a
representar aquesta veritat en tots
els seus aspectes. H

33 Gravetat zero 8Hawking la va experimentar, feliç, en aquest vol sobre l’Atlàntic el 26 d’abril del 2007.

Hawking va testar
i va portar als límits
la teoria de la
relativitat i la
mecànica quàntica

Hawking va investigar una altra
manifestació d’aquestes singularitats: els forats negres, uns objectes en
els quals la gravetat és tan forta que
ni tan sols la llum se’n pot escapar.
Juntament amb George Ellis, va deduir d’aquesta premissa importants
conclusions sobre les propietats dels
forats negres.
«La seva contribució successiva
va ser introduir la mecànica quàntica en la teoria dels forats negres», diu
Cristiano Germani, investigador de
l’ICC-UB que va fer el seu postdoctorat
a Cambridge sota la direcció de Haw-

Anàlisi
Roberto Emparan
INVESTIGADOR ICREA A L’INSTITUT DE CIÈNCIES DEL COSMOS
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

No deixis mai de
mirar les estrelles
Ningú com Hawking
ha personiﬁcat el
triomf de la voluntat
i del pensament
sobre les limitacions
del món tangible

fortalesa invencible i indefensió manifesta. Ha sigut molt més que un
dels cientíﬁcs més brillants dels últims 50 anys. És, sens dubte, un dels
éssers humans més extraordinaris
que ha presenciat el nostre planeta.
Hawking ha encarnat molt més vívidament que qualsevol mite l’aspiració humana de transcendir els nostres límits. Les seves circumstàncies ens podrien portar a assimilar-lo

