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Stephen Hawking • Director de Recerca en el Department of Applied 
Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP), 
Universitat de Cambridge

• Fundador del Centre for Theoretical Cosmology 
(CTC), Universitat de Cambridge

• Director durant més de trenta anys del       
General Relativity Group in DAMTP 

• Investigador Principal del COSMOS National 
Cosmology Supercomputer des de 1997

• Lucasian Professor (Newton, Dirac, etc)



 Amb Roger Penrose va demostrar que 
la Teoria de la Relativitat General 
d’Einstein implica que l’espai i el temps 
han tingut un origen en el Big Bang i 
un acabament en els forats negres

Aquests resultats indicaren que era del tot necessari 
unificar la Relativitat  General amb la Física Quàntica, 
que és l’altra gran revolució científica de la primera 
meitat del segle XX. 

SUMARI: Stephen Hawking va treballar en les lleis 
bàsiques que  governen l’Univers 



 Com a conseqüència d’aquesta unificació Hawking
va descobrir que els forats negres no poden ser 
negres del tot, sinó que han d’emetre radiació i 
finalment evaporar-se i desaparèixer 

 Una altra conjectura, amb 
James Hartle, és que l’Univers 
no té vores ni fronteres si el 
temps és imaginari. Això 
implicaria que la manera com 
l’Univers va començar està del 
tot determinada per les lleis de 
la ciència



http://www.hawking.org.uk/films.html

Hawking (2013) documentary by Stephen Finnigan

Hawking (2004) BBC drama by Philip Martin

A Brief History of Time (1991) by Errol Morris

The Theory of Everything (2014) by James Marsh

“one of the most brilliant 
theoretical physicists 
since Albert Einstein”

Alguns LLIBRES

http://www.hawking.org.uk/films.html


La singularitat del Big Bang



M Grossmann M  Maric



Teor’s de singularidad: Roger Penrose y Stephen Hawking 

Teorema 1 (Big Bang). Sea (M,g) un espacio tiempo globalmente hiperbólico que 
cumple Rab χaχb ≥ 0  para todos los vectores temporales χa (ecuaciones de Einstein 
con la condición fuerte de la energía). Si existe una hipersuperficie C² de Cauchy
espacial, Σ, para la cual la traza de la curvatura intrínseca satisface K<C<0, C const, 
entonces ninguna curva temporal que parta de Σ y se dirija hacia el pasado puede 
tener una longitud mayor que 3/|C|. Las geodésicas temporales hacia el pasado son 
incompletas. [Es decir, bajo las condiciones observadas en nuestro universo (ley de Hubble) 
y admitiendo la validez de la teoría de la Relatividad general, el universo tuvo un principio]

Teorema 2 (agujeros negros). Sea (M,g) un espacio-tiempo globalmente hiperbólico en el que Rab kakb

≥ 0 para todos los vectores de tipo luz ka (ecuaciones de Einstein con la condición fuerte o la condición 
débil de la energía). Supongamos que existe una hipersuperficie C² de Cauchy espacial, Σ, y una superficie 
atrapada y sea θ0 el valor máximo de la expansión sobre ella. Si θ0 < 0, existe al menos una geodésica de 
tipo luz, inextensible hacia el futuro y ortogonal a la superficie atrapada. Además, el valor del parámetro 
afín hasta el punto a partir del cual no es extensible es inferior a 2/|θ0|.
[La existencia de una geodésica de tipo luz inextensible implica que existirá un fotón que saliendo de dicha superficie 
tras un tiempo de viaje proporcional a 2/c|θ0| se topará con una singularidad temporal futura. Desconocemos la 
naturaleza física de la singularidad, no tenemos una teoría cuántica de la gravedad]

R Penrose,”Gravitational collapse and space-time singularities”, Phys Rev Lett 14 (1965) 57
S Hawking, GFR Ellis, “The Large Scale Structure of Space-Time” (Cambridge U P, 1973)
RM Wald, “General Relativity” (U Chicago P, 1984);    R Geroch, Ann Phys 48 (1968) 526
http://www.hawking.org.uk/the-beginning-of-time.html





El món quàntic



Però … Max Planck   &   Albert Einstein

• Max Planck al seu fill: “Crec que avui he fet un descobriment digne del 
propi Newton!”  (1900)  PN de Física el 1918 

• Albert Einstein va rebre el PN el 1921 “… pel seu descobriment de la llei de 
l’efecte fotoelèctric”

E= hν



Cos negre



Radiació de cos negre



Forats Negres    BH
• John Michell, carta 1783 a Henry Cavendish de la Royal Society

(estrella fosca o negra): “Si una esfera de la mateixa densitat del Sol superés  
la seva mida en 500 vegades, un cos que caigués des d'una alçada infinita hauria 
adquirit a la seva superfície més velocitat que la llum; tota la llum emesa per un 
cos com aquest retornaria degut a la seva pròpia gravetat”

• Pierre-Simon Laplace 1796 Exposition du système du Monde, Ed 1 i 2 
(no en posteriors)

• Albert Einstein 1915 Teoria de la Relativitat General 
• Karl Schwarzschild, Dec 1915, carta a Einstein
• David Finkelstein, 1958: interpretació com una                                  

regió de l’espai de la que res no es pot escapar
• John Wheeler, 1967:  els anomenà Black Holes
• Difícil detectar-los directament, inferim la seva                              

existència indirectament:
. Acreten materia al seu voltant   . Devoren estels propers                                                                    
. Emeten gama ray bursts              . Més i més candidats



Evaporació dels forats negres:  la radiació de Hawking   
• Stephen Hawking 1974: “Tot forat negre de Schwarzschild de massa M 

emet radiació electromagnètica com si fos un cos negre a temperatura” 

• Jacob Bekenstein: “Tot forat negre té una temperatura i una entropia 
finites i no nul·les”

• La radiació Hawking emesa per un forat negre                                                
seria l’emissió de cos negre més perfecta coneguda

• Els forats negres microscòpics emetrien molta més                              
radiació i desapareixerien molt ràpidament

• Si les teories d’extra-dimensions son correctes, el                                                                      
LHC del CERN podria arribar a crear forats negres                                          
microscòpics

• S Hawking: “My work followed a visit to Moscow in 1973 where the 
Soviet scientists Yakov Zeldovich and Alexei Starobinsky showed me 
that according to the quantum mechanical uncertainty principle, 
rotating black holes should create and emit particles”                               
in A Brief History of Time, Bantam Books, 1988

Catàstrofe de la pèrdua d’informació



The information paradox

Days before Hawking died, Perry was at Harvard 
working on the paper with Strominger. He was 
not aware how ill Hawking was and called to give 
the physicist an update. It may have been the 
last scientific exchange Hawking had. “It was 
very difficult for Stephen to communicate and I 
was put on a loudspeaker to explain where we 
had got to. When I explained it, he simply 
produced an enormous smile. I told him we’d 
got somewhere. He knew the final result.”

It’s a step on the way, but 
it is definitely not the 
entire answer. We have 
slightly fewer puzzles 
than we had before, but 
there are definitely some 
perplexing issues left.”M. Perry



The information paradox

Uns dies abans de la mort de Hawking, Perry
era a Harvard treballant en un paper amb 
Strominger. No sabia que Hawking estava tan 
greu i va trucar per donar-li al físic un update. 
Potser va ser l'últim intercanvi científic que va 
tenir Hawking. "Va ser molt difícil que Stephen 
es comuniqués i jo li parlava amb un altaveu   
per explicar-li on havíem arribat. Quan li ho   
vaig explicar, simplement va esbossar un gran 
somriure. Li vaig dir que ja teníem algun cosa.     
Va poder saber bones noticies".

“És un pas endavant, però
definitivament no és tota la 
resposta. Queda una mica 
menys de trencaclosques
del que teníem fins ara, però
sens dubte hi ha alguns
problemes que romanen”.M. Perry



Black Hole Entropy and Soft Hair
Sasha Haco, Stephen W. Hawking, Malcolm J. Perry, Andrew Strominger
(Submitted on 3 Oct 2018 (v1), last revised 13 Dec 2018 (this version, v4))

A set of infinitesimal VirasoroL⊗VirasoroR diffeomorphisms are presented which 
act non-trivially on the horizon of a generic Kerr black hole with spin J. The 
covariant phase space formalism provides a formula for the Virasoro charges as 
surface integrals on the horizon. Integrability and associativity of the charge 
algebra are shown to require the inclusion of `Wald-Zoupas' counterterms. A 
counterterm satisfying the known consistency requirement is constructed and 
yields central charges cL=cR=12J. Assuming the existence of a quantum Hilbert 
space on which these charges generate the symmetries, as well as the applicability 
of the Cardy formula, the central charges reproduce the macroscopic area-entropy 
law for generic Kerr black holes.

Comments: Accepted for publication by JHEP on 05/12/18
Subjects: High Energy Physics - Theory (hep-th)
Cite as: arXiv:1810.01847 [hep-th]  (or arXiv:1810.01847v4 [hep-th] for this version)

https://arxiv.org/search/hep-th?searchtype=author&query=Haco,+S
https://arxiv.org/search/hep-th?searchtype=author&query=Hawking,+S+W
https://arxiv.org/search/hep-th?searchtype=author&query=Perry,+M+J
https://arxiv.org/search/hep-th?searchtype=author&query=Strominger,+A
https://arxiv.org/abs/1810.01847v1


El difícil problema de 
les condicions inicials



-Res

-El buit (classic): quasi-deSitter

-El buit (quàntic): fluctuacions (Heisenberg)

-Un univers previ: bounce models

Que hi havia abans del Big Bang ?



-No-boundary conditions: Hawking-Hartle

- Gravetat Quántica: que encara no tenim !

- ?                               http s://youtu.be/6u9YmpCg9bY

https://www.nature.com/articles/417260a

Quines són les condicions inicials ?

No hem estat capaços de disenyar un 
possible univers com el nostre

https://youtu.be/6u9YmpCg9bY
https://www.nature.com/articles/417260a


- Multivers (Linde, Vilenkin, …):  atzar

- Pot ser la Gravetat Quàntica, o una altra

teoría  que encara no tenim,  ho resoldrà

- Geometria Quàntica (sembla més fácil)

- No és, a dia d’avui, una pregunta 

Alternatives possibles





Some scholars tried very hard to disprove his marvelous universal expression

 “I distinctly remember that year, 1975, attending as a graduate student my first 
international school at Schladming (Austria); after a wonderful trip by car, with a 
couple of colleagues from Barcelona, through the spectacular North-Italian lakes 
and the Brenner pass in the Alps. What a magnificent meeting was this!”

Julian Schwinger lectured as the star there, but the excitement about Hawking's 
result kept growing every day during the sessions.

No wonder that Hawking's article has got a record number of over 9,000 cits

Participants in the Schladming school all worked with a preprint version of 
Hawking's paper

E Elizalde, “On how the Cyberspace arose to fulfill theoretical physicists' needs and 
eventually changed the World”, in Cyberspace, Springer Verlag (2017);  
arXiv:1701.04765



OBRINT ELS ULLS...

Big Bang
Els orígens i el significat del terme

ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA 13/02/2018 http://enciclopedia.cat/divulcat/Big-Bang
BIG BANG  /  HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA  /  ORIGENS  /  COSMOS

Res millor que iniciar aquest blog des del començament de tot, des dels orígens. Hi ha una gran desinformació sobre 
el significat del terme Big Bang en referències de divulgació de la cosmologia. 

Anant fins als orígens de l'origen, resulta que, contradient el que surt a tants i tants llocs, no va ser pas Fred Hoyle el 
primer que va pronunciar aquestes paraules, en la seva famosa lliçó des de la BBC, l'any 1949. Des del descobriment, 
a finals dels anys vint, de què les galàxies espirals més distants s'allunyaven de nosaltres a gran velocitat --
proporcional a la seva distància de la Terra (llei de Hubble)--, hom estava convençut del fet que en un temps passat 
hi havia d'haver hagut un impuls inicial responsable d'haver posat en expansió totes aquestes masses celestes. 

Entre els astrònoms i cosmòlegs de Cambridge, on destacava en particular Arthur Eddington, els termes Bang i Big 
Bang havien estat emprats sovint durant els anys trenta per designar aquesta força original. Tenien doncs el sentit 
d'un impuls o gran impuls inicial, produït per una mena d'explosió còsmica o una altra força instantània semblant, 
necessària per a explicar l'expansió de les galàxies, ja observada per primer cop per Vesto Slipher l'any 1914. Ell va 
ser el primer a descobrir que el model d’univers estàtic tenia problemes molt seriosos. Va presentar els seus resultats 
a la reunió de la Societat Americana d’Astronomia d’aquell any i va ser tan convincent que, segons les cròniques, els 
assistents el van aplaudir una bona estona posats en peus … 

http://enciclopedia.cat/divulcat/Emili-Elizalde
http://enciclopedia.cat/divulcat/Emili-Elizalde
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