
Presentació i metodologia
Aquest treball tracta, en general, sobre els forats negres. Us els presentaré i us expli-
caré la seva composició, les seves funcions i sobretot respondré a una pregunta molt 
interessant: La física quàntica és útil en l’estudi dels forats negres?
El motiu d’haver escollit aquest tema és senzill d’explicar. Des de ben petit m’he inte-
ressat per l’espai i he sigut molt curiós en aquest aspecte, quan se’m preguntava què 
volia ser de gran sempre responia que volia passar-me la vida mirant i entenent l’es-
pai. Òbviament per entendre l’espai s’ha de tenir un gran coneixement, com bé he dit 
abans, per tant m’he passat moltes de tardes mirant vídeos d’un canal molt interes-
sant anomenat: «Atraviesa lo desconocido». A part d’aquestes raons he triat els forats 
negres perquè crec que són un dels misteris més grans de l’univers; tot i que ja s’està 
començant a veure com són i el que fan, encara són tot un misteri per resoldre. Per 
tot l’esmentat anteriorment m’he decantat per l’estudi dels forats negres i crec que la 
complexitat i l’exclusivitat del meu treball pot fer que sigui molt útil.
Els objectius pels quals he realitzat aquest treball són molt diversos i de diverses 
temàtiques. El primer és de caràcter científic, ja que el que intentaré fer en aquest 
treball serà exposar totes les diferents teories de la física quàntica que poden es-
tar relacionades amb els forats negres.
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El segon és de caràcter social, ja que amb aquest treball busco donar a conèixer el 
que són aquests cossos tan estranys i també intento fer una petita crítica, ja que 
penso que s’hauria de donar més informació i formació sobre el que són i per a 
què serveixen.

Cos del treball
Un forat negre és un cos celeste, diferent de la resta cossos que hi ha en el firma-
ment, que té una força de gravetat tan gran que ni la llum pot escapar de la seva 
proximitat; la gravetat és tan poderosa perquè la matèria ha estat comprimida en 
un espai diminut.
Si ens hi fixem al voltant del forat negre hi ha com una última franja de llum, aques-
ta franja s’anomena horitzó d’esdeveniments o radi gravitatori. Consisteix en l’últi-



ma òrbita estable de qualsevol material atret pel forat negre on aquest objecte as-
soleix la velocitat de la llum per intentar mantenir-se estable; si no ho aconsegueix 
serà engolit pel forat negre. 
Un forat de cuc és un tret topològic hipotètic de l’espaitemps que consisteix essen-
cialment en un camí més curt dins l’espai i el temps, és a dir, una manera d’alterar 
la física i l’espaitemps. Com bé he dit abans és hipotètic, per tant no es coneix ver-
daderament l’existència d’aquests forats de cuc, ens haurem de limitar a veure’ls en 
pel·lícules de ciència-ficció.
Es creu que aquest fenomen es forma a partir de dos forats negres de la categoria 
d’Einstein que estan suficientment a prop l’un de l’altre perquè s’apliquin una força 
d’atracció entre si. Aquesta atracció mútua pot provocar que es generin forats de 
cuc, ja que l’atracció formaria les dues boques connectades entre si per matèria.
Si ens posem a comparar les curvatures del forat i del planeta Terra podem veure 
que la del forat negre és molt més pronunciada. Això vol dir que la distribució de 
matèria i energia en un forat negre és més gran que en un cos celeste com un pla-
neta, per tant podem afirmar que en un forat negre la concentració de matèria i la 
quantitat de moviment és molt més gran que en un altre cos celeste.
Les equacions de camp d’Einstein, també anomenades simplement equacions 
d’Einstein, són el conjunt bàsic d’equacions de la relativitat general. Descriuen la 
relació entre la curvatura de l’espaitemps (expressada amb el tensor d’Einstein) i 
l’energia i el moment dins l’espaitemps (expressada amb el tensor energia-impuls). 
És a dir, permeten determinar la curvatura de l’espaitemps d’una zona a partir de 
com estan distribuïdes les masses i energies d’aquella zona, i fins i tot saber com es 
desplacen aquelles masses degut a la curvatura esmentada anteriorment.
El científic britànic Stephen Hawking, dins de les seves nombroses teories, va plan-
tejar la de la possible radiació dels forats negres, emmarcant-la dins de la frase: «Els 
forats negres no són tan negres». La radiació de Hawking és la radiació alliberada 
pels forats negres degut als efectes de la mecànica quàntica a la regió del seu horit-
zó d’esdeveniments. 
Hawking va afirmar que la informació no es perdia en evaporar-se un forat negre. 
No obstant això, va raonar que la informació desapareix en aquells universos en què 
existeix el forat negre en qüestió; en canvi, es manté i perdura en els universos on 
no existeix aquest forat negre, ja que tots els forats negres d’un univers són anul·lats 
pels universos en què no hi són. Amb aquesta afirmació també està utilitzant la teoria 
dels multiversos, sostinguda per ell però encara no està demostrada. Aquesta teoria 
dels multiversos diu que el nostre univers tan sols és un entre una infinitat.
Es pot afirmar que segons la teoria de la xarxa d’espín o gravitació quàntica de llaços, 
l’espaitemps estaria quantitzat de manera que no poden existir longituds menors que 
la longitud de Planck, ni temps menors que el temps de Planck. Segons aquesta teo-



ria, l’espaitemps forma una xarxa canviant en què la matèria ocupa els nusos. Per un 
altre costat, les longituds i els temps serien múltiples sencers dels de Planck.
L’efecte túnel és un fenomen nanoscòpic pel qual una partícula viola els principis 
de la mecànica clàssica penetrant una barrera potencial o d’impedància més gran 
que l’energia cinètica de la pròpia partícula. Aquesta barrera la podem definir com 
una qualitat de l’estat energètic de la matèria que és anàleg a un pendent clàssic, fet 
per crestes i flancs alterns. Aquesta barrera obliga la partícula que vol passar d’un 
flanc a un altre a solcar la seva cresta intermèdia, ja que és el camí més curt; si no 
és que la partícula tingui la energia mecànica suficient per travessar la barrera. Per 
tant, amb l’ajuda d’aquest efecte part de la partícula pot travessar la barrera sense 
necessitat de tenir l’energia mecànica suficient per fer front a la resistència que 
genera la barrera.
Si ens endinsem en el camp de l’astronomia podem definir el col·lapse gravitatori 
com la contracció d’un cos massiu a conseqüència de la seva pròpia força gravitatò-
ria. Aquest fenomen és una peça clau en la formació de l’univers ja que forma part 
de les etapes de l’evolució de les estrelles.

Part pràctica
Aquesta part pràctica estarà dividida en dues parts: la primera, en la qual us expo-
saré les preguntes que em van semblar més interessants de l’entrevista que vaig 
realitzar a Roberto Emparan, i la segona, la realització d’un vídeo per a tota la gent 
que no té coneixements sobre aquest tema.
Roberto Emparan és un físic teòric i professor d’investigació ICREA del Departament 
de Física Quàntica i Astrofísica i de l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universi-
tat de Barcelona. Les frases més destacades de l’entrevista van ser: 
«La física cuántica, cuando los objetos son muy grandes, se convierte en equivalen-
te a la física clásica.» 
«Si quieres saber lo que ocurre dentro de un agujero negro, lánzate, pero igual no lo 
vas a poder contar.»
«Los fenómenos más energéticos del universo incluyen agujeros negros, por ejem-
plo los quásares.»
«Los agujeros negros juegan un papel central en la evolución dinámica de las galaxias.»
«La física cuántica de los agujeros negros es sorprendente, es misteriosa, estamos 
todavía intentando entenderla.»
Degut a la COVID-19 no vaig poder realitzar la visita que tenia programada al Labo-
ratori Subterrani de Canfranc, un lloc on estudien temes relacionats amb la matèria 
fosca i la física quàntica. Aquest fet va provocar que hagués de buscar una alterna-
tiva, i la segona opció era fer aquest vídeo.
Després d’haver acabat el vídeo, puc concloure que la falta d’informació clara i con-



cisa sobre els forats negres és bastant evident. Crec que s’hauria de promoure més 
aquest tipus d’explicacions en els centres educatius o, si més no, donar-los a conèi-
xer una mica més, ja que no tenen la importància que es mereixen. 

Conclusions
D’aquest treball en podem concloure diverses coses. La primera d’elles és que he po-
gut donar resposta a la meva pregunta inicial, i sí, la física quàntica sí que és útil en 
l’estudi dels forats negres; de fet, és necessària per entendre’ls i saber-ne les seves 
característiques. En aquest treball he tractat un seguit de conceptes de física quàn-
tica que tenen una aplicació directa en els forats negres. Per exemple, la relativitat 
general és la base per poder entendre qualsevol procés quàntic; igual que les equa-
cions d’Einstein i les unitats de Planck, la radiació de Hawking ens explica la termo-
dinàmica d’un forat negre, la paradoxa de la informació explica el que passa amb 
la informació de la matèria que es engolida per un forat negre després que aquest 
forat desaparegui, el teorema de la calvície ens proposa una idea diferent de veure 
els forats negres basada en la simplicitat, la teoria de cordes també simplifica l’estu-
di dels forats negres, ja que és capaç d’unir totes les forces d’un cos en una, la gra-
vitació quàntica de llaços simplifica la relativitat d’Einstein utilitzant variables de 
llaços, l’efecte túnel quàntic és el que ens explica la possibilitat d’escapament que té 
part de la informació d’un objecte que cau en un forat negre, l’efecte fotoelèctric és 
el que ajuda a determinar la constant de Planck, que després serà imprescindible en 
l’estudi dels forats negres, i, finalment, el col·lapse gravitatori, que és la mort d’un 
forat negre que forma part de l’evolució estel·lar.
El treball ha sigut profitós i molt útil per poder entendre més bé tot aquest món tan 
estrany que no està a l’abast de tots. Crec que totes les hores invertides han donat 
el seu fruit i en general ha quedat un treball del qual se’n poden treure moltes co-
ses bones. Està clar que ni tan sols la paraula perfecte és perfecta, per tant aquest 
treball tindrà els seus errors, però és millor quedar-se sempre amb les parts que et 
poden beneficiar, per això concloc que estic satisfet amb la feina feta, i crec que 
aquest treball obrirà moltes portes als estudiants, ja que coneixeran un món total-
ment diferent del que havien vist fins ara.
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