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Context:  volem comprendre … 
• La Terra

4 elements, àtom
• El Sistema Solar, La Via Làctia

Copèrnic, Galileu, Newton
• L’origen de la Vida, la seva Evolució

Darwin
• L’origen de la Inteligència

Lucy, Olduvai gorge, Leakey
• L’origen de l’Univers

l’ in-fi-nit



Breu història del concepte d’Univers
Grec:
τὸ πᾶν - el tot
τὸ ὅλον - totes les coses
ὁ κόσμος - el cosmos

Presocràtics: ἀρχή - font, origen, arrel
Tales: aigua
Anaximandre: ἄπειρον - l’infinit, ilimitat, indefinit
Anaxàgoras: proposa el principi del νοῦς o νόος - nous, llatí  intellectus o intelligentia (ment)
Heràclit: proposa el foc (i parla de logos)
Empèdocles: els 4 elements terra, aigua, aire i foc  … i l’éter, el 5è element
Pitàgores, Plató: nombres, els elements d’Empèdocles prenen forma de sòlids regulars (platònics)

Demòcrit, Leucip: àtoms movent-se en el buit  -- Aristòtil s’hi oposa: els elements omplirien el buit
Kanada, escola Vaisheshika, Kanada Sutras: atomisme indú; Dignāga: àtoms puntuals, instantànis

Babilònica: Enûma Eliš (cuneif acadi: 𒂊𒂊𒂊𒂊𒂊𒂊𒂊𒂊𒂊𒂊, pron "Enuma Elish"): creació a partir de caos 
aquàtic
Vèdica: Hiraṇyagarbha, sanskrit: िहर�गभ�ः ; ‘ventre daurat' u ‘ou daurat', poèticament ‘germen 
universal‘
Anaximandre, Aristòtil: models d’Univers
Aristarc de Samos: primera teoria heliocèntrica, Arquímedes: “El comptador de sorra”, la recull

Llatí:
totum, mundus, natura

Germànic:
das All, Weltall 

https://en.wiktionary.org/wiki/%F0%92%82%8A%F0%92%89%A1%F0%92%88%A0%F0%92%82%8A%F0%92%87%BA#Akkadian


L'Univers ...  què és?
• Cosmos,  Món

“Sopars amb estrelles”  Obs Fabra, amb Pujol-Gebelí

• Visió local:  on sóm?  
Notícia del Diari:  Carrer Fuencarral
Viatjats: París, Shanghai, Sidney, l’Antàrtida … ISS

Contingut: éssers humans (art, música,...), vius, 
plantes, aigua, mar, muntanyes, sol, lluna, astres...

• Fem Història:
Terra plana, infinita?  Non Plus Ultra
Curvatura,  esfera?,  radi?



Eratòstenes (Ἐρατοσθένης) 
Cirene, 276 aC - Alexandria, 194 aC

360º/7,2º= 50  x800 Km = 40.000 Km

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirene
http://es.wikipedia.org/wiki/276_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/194_a._C.


El Projecte Eratòstenes



San Agustín de Hipona (354-430): “¿Qué es 
el tiempo?” ¿A dónde va el presente cuando se convierte en 

pasado? ¿Y dónde está el pasado?– Wittgenstein

-“¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo 
pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que 
me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin 
vacilación es que sé que si nada pasase no habría 
tiempo pasado; y si nada sucediese, no habría 
tiempo futuro; y si nada existiese, no habría tiempo 
presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y 
futuro, ¿cómo pueden ser, si el pretérito ya no es y 
el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si 
fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, 
ya no sería tiempo, sino eternidad. Si, pues, el 
presente, para ser tiempo es necesario que pase a 
ser pretérito, ¿cómo deciros que existe éste, cuya 
causa o razón de ser está en dejar de ser, de tal 
modo que no podemos decir con verdad que existe el 
tiempo sino en cuanto tiende a no ser?”. 
(Confesiones, XI, XIV, 17).

http://www.culturamas.es/blog
/2014/07/27/san-agustin-de-

hipona-que-es-el-tiempo



Einstein:

x0 = ct
____________________

x0

espai-temps

gravetat = geometria de l’e-t



Com és l’Univers ?



Com és de gran l’Univers ?
• Edat

* Bíblia: Ussher -4004  (6013 anys)  6mm
* PLANCK, darreres dades: 13.700 mil.lions d’a

• Maqueta, model a escala
* 1mm = mil anys

* Univers = dist UAB-entrada BCN   13.7 Km  
* 100 anys = gruix d'un cabell

* inici vida pluricel.lular artròpods <Càmbric 450:     
Edicara 570Manys:  570m

• Escala real
Terra-Lluna = 1 sec !!



Univers d’Anaximandre
610–546 BC

Univers de Copèrnic, Thomas 
Digges 1576

Univers de Ptolomeu, s.II

Diversos models d’Univers



L’Univers

Model:  
• Superfície (2 dimensions, ‘globus goma’)
• Res a dins, res per fora; no hi ha un ‘centre’
• El ‘globus’ s’expandeix …acceleradament!
• El radi del globus és el temps
• Tot objecte al voltant nostre s’allunya (redshift)

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Sphere-wireframe.png








Samuel Ting, Premi Nobel 76

Edward Witten, Fields Medal 90



History of Science Collections, 
University of Oklahoma 

http://www.libraries.ou.edu/info/index.asp?id=20
http://libraries.ou.edu/


https://www.youtube.com/watch?v=hQD9iAtVywI



La Física
Isaac Newton Albert Einstein
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A. Einstein: Principis de la Relativitat General (GR) 
• El principi d’equivalència

• Equivalència de les masses: mi = md

• L’espai-temps és una varietat, localment Minkowskiana
• gμν tensor mètric del camp del gravitó

• La velocitat de la llum és constant, c

• El principi de relativitat
• Invariància Lorentz
• En canviar de referència inercial, les equacions de la física no canvien de forma

• Hipòtesi de torsió zero (∇XY−∇YX=[X,Y])
• Els símbols de Christoffel són simetrics
• Es pot relaxar (Einstein-Cartan o string theory)

• Reducció a les lleis de Newton
• Per tal de definir les constants



Fa cent anys …

1. Univers estacionari o estàtic

2. Univers etern

3. Univers petit:  Via Làctia



Table 1: Radial velocities in km/s  
of 25 spiral nebulae published by 
VM Slipher in 1917

Table 1: Distances in Mpc
of spiral nebulae published 
by E Hubble in 1929

“… your velocities and my
distances”. Letter of E.P. Hubble to V.M. 
Slipher, Mar 6, 1953.  Biographical Memoirs, Vol 
52, National Academy of Sciences (U.S.)



La llei de Hubble
A gran escala, el moviment
dominant a l’Univers ve dictat
per la llei:

V = Ho D

Interpretació:    
1. Moviment propi de les galàxies
2. Moviment del sistema de referència, de l’espai temps

De fet els dos són certs! -Però el segon domina a grans distàncies

Ho = (67.8 +/- 0.9) km/s/Mpc [500 Hubble, 1929]



… la bola de foc gegant que va esclatar, en una explosió
gegantina, a l'inici de la història del nostre espai-temps





Energia Fosca



Adam Riess Saul Perlmutter Brian Schmidt
Nobel Prize in Physics 2011

L’expansió de l’Univers no es frena per la 
gravetat, sino que, contrariament, s’accelera

A Riess, B Schmidt, et al. "Observational evidence from 
supernovae for an accelerating universe and a cosmological 
constant". Astronomical Journal 116, 1009–38 (1998). 

S Perlmutter, ..., P Ruiz‐Lapuente, et al. "Measurements of 
Omega and Lambda from 42 high redshift supernovae". 
Astrophysical Journal 517, 565–86 (1999). 



What is the Universe made of?
WMAP 2015 (NASA)

Simulació de l’estructura de la matèria fosca



Però ...  ¿¿ … ??

Quina és la força que accelera 
l’expansió de l’Univers  ???

?   ?   ?
?   ?   ?

?   ?   ?



Si el Petit Príncep tira 
una pedra amb totes 
les seves forces 
aquesta ja no retornarà 
mai
Si el Petit Príncep fa 
un salt amb totes les 
seves forces sortirà 
volant del seu petit 
planeta per sempre



Quina és la força que 
va accelerant, sense 
parar, el Petit Príncep 
en el seu vol per 
l’espai més enllà dels 
estels ???



Finale



Origen de l’Univers

… del (quasi) no-res !
Què és el ‘no-res’ ??

•En Física Clàssica fonamental, GR:
la sol. de Sitter és la sol. d’energia zero de les EEqs.

•En Física Quàntica:
L’estat buit d’un sistema quàntic

• De l’espai-temps quàntic   Krauss-Wilczek ‘15, no!
• D’un camp escalar (Higgs, inflató, …) ?



Miracle de la Física No. 1  

[Alan Guth, MIT]

“La gravetat pot ser repulsiva”
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2ona Equació de Friedmann



Miracle de la Física No. 2

[Alan Guth, MIT]

“Les energies no són sempre 
positives:  el camp gravitatori    

te energia negativa” 



Un final apocalíptic ?
• Expansió accelerada per sempre: 

l’Univers es dilueix, illes en torn a forats negres,   
objectes isolats, pols intergalàctica

• Big Crunch
• Big Rip: 

models phantom, singularitat futura a temps finit

• Little Big Rip
• Univers cíclic (polsant)
• I a tot això: univers o multivers ?



Moltes gràcies
per la vostra atenció
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Context:  volem comprendre … 

		La Terra 



              	       4 elements, àtom

		El Sistema Solar, La Via Làctia  



              		Copèrnic, Galileu, Newton

		L’origen de la Vida, la seva Evolució



               	Darwin

		L’origen de la Inteligència



                	Lucy, Olduvai gorge, Leakey

		 L’origen de l’Univers 



								l’ in-fi-nit









*









Breu història del concepte d’Univers

Grec:

τὸ πᾶν  -  el tot

τὸ ὅλον  - totes les coses

ὁ κόσμος  -  el cosmos



Presocràtics:   ἀρχή  -  font, origen, arrel

Tales: aigua

Anaximandre: ἄπειρον  -  l’infinit, ilimitat, indefinit

Anaxàgoras: proposa el principi del νοῦς o νόος  - nous, llatí  intellectus o intelligentia (ment)

Heràclit: proposa el foc (i parla de logos)

Empèdocles: els 4 elements terra, aigua, aire i foc  … i l’éter, el 5è element

Pitàgores, Plató: nombres, els elements d’Empèdocles prenen forma de sòlids regulars (platònics)



Demòcrit, Leucip: àtoms movent-se en el buit  --  Aristòtil s’hi oposa: els elements omplirien el buit

Kanada, escola Vaisheshika, Kanada Sutras: atomisme indú; Dignāga: àtoms puntuals, instantànis



Babilònica: Enûma Eliš (cuneif acadi: 𒂊𒉡𒈠𒂊𒇺, pron "Enuma Elish"): creació a partir de caos aquàtic

Vèdica: Hiraṇyagarbha, sanskrit: हिरण्यगर्भः ; ‘ventre daurat' u ‘ou daurat', poèticament ‘germen universal‘

Anaximandre, Aristòtil: models d’Univers

Aristarc de Samos: primera teoria heliocèntrica,  Arquímedes: “El comptador de sorra”, la recull

Llatí:

totum, mundus, natura

Germànic:

das All, Weltall 
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      L'Univers ...  què és?

		Cosmos,  Món 



   “Sopars amb estrelles”  Obs Fabra, amb Pujol-Gebelí



		Visió local:  on sóm?  



    Notícia del Diari:  Carrer Fuencarral

    Viatjats: París, Shanghai, Sidney, l’Antàrtida … ISS

   Contingut:  éssers humans (art, música,...), vius, plantes, aigua, mar, muntanyes, sol, lluna, astres...



		Fem Història:



      Terra plana, infinita?  Non Plus Ultra

      Curvatura,  esfera?,  radi?
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Eratòstenes (Ἐρατοσθένης) 

Cirene, 276 aC - Alexandria, 194 aC

360º/7,2º= 50  x800 Km = 40.000 Km
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El Projecte Eratòstenes
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San Agustín de Hipona (354-430): “¿Qué es el tiempo?”

¿A dónde va el presente cuando se convierte en pasado? ¿Y dónde está el pasado?– Wittgenstein



-“¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado; y si nada sucediese, no habría tiempo futuro; y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser, si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Si, pues, el presente, para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo deciros que existe éste, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser, de tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo sino en cuanto tiende a no ser?”. (Confesiones, XI, XIV, 17).

http://www.culturamas.es/blog/2014/07/27/san-agustin-de-hipona-que-es-el-tiempo







Einstein:  



           x0 = ct

____________________

          x0

		          espai-temps



gravetat = geometria de l’e-t









 





	      				Com és l’Univers ?







      Com és de gran l’Univers ?

		Edat 



     * Bíblia: Ussher -4004  (6013 anys)  6mm

   * PLANCK, darreres dades: 13.700 mil.lions d’a 

		Maqueta, model a escala 



     * 1mm = mil anys     

   * Univers = dist UAB-entrada BCN   13.7 Km  

    * 100 anys = gruix d'un cabell

* inici vida pluricel.lular artròpods <Càmbric 450:     Edicara 570Manys:  570m

		Escala real



        Terra-Lluna = 1 sec  !!
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Univers d’Anaximandre  

610–546 BC

Univers de Copèrnic, Thomas Digges 1576

Univers de Ptolomeu, s.II

Diversos models d’Univers
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L’Univers

 Model:  

		 Superfície (2 dimensions, ‘globus goma’)

		 Res a dins, res per fora; no hi ha un ‘centre’

		 El ‘globus’ s’expandeix  …acceleradament!

		 El radi del globus és el temps

		 Tot objecte al voltant nostre s’allunya (redshift)
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Samuel Ting, Premi Nobel 76

Edward Witten, Fields Medal 90





*











                        





History of Science Collections, University of Oklahoma 
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https://www.youtube.com/watch?v=hQD9iAtVywI







La Física

		Isaac Newton



		Albert Einstein
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A. Einstein: Principis de la Relativitat General (GR) 

El principi d’equivalència

Equivalència de les masses: mi = md

L’espai-temps és una varietat, localment Minkowskiana

gμν tensor mètric del camp del gravitó

La velocitat de la llum és constant, c

El principi de relativitat

Invariància Lorentz

En canviar de referència inercial, les equacions de la física no canvien de forma

Hipòtesi de torsió zero (∇XY−∇YX=[X,Y])

Els símbols de Christoffel són simetrics

Es pot relaxar (Einstein-Cartan o string theory)

Reducció a les lleis de Newton

Per tal de definir les constants





*









Fa cent anys …

 Univers estacionari o estàtic

 Univers etern

 Univers petit:  Via Làctia







Table 1: Radial velocities in km/s  of 25 spiral nebulae published by VM Slipher in 1917

Table 1: Distances in Mpc of spiral nebulae published by E Hubble in 1929

“… your velocities and my distances”.  Letter of E.P. Hubble to V.M. Slipher, Mar 6, 1953.  Biographical Memoirs, Vol 52, National Academy of Sciences (U.S.) 







La llei de Hubble

A gran escala, el moviment dominant a l’Univers ve dictat per la llei:

		    V = Ho D



 

Interpretació:    

		Moviment propi de les galàxies

		Moviment del sistema de referència, de l’espai temps





De fet els dos són certs! -Però el segon domina a grans distàncies

Ho =  (67.8 +/- 0.9) km/s/Mpc   [500 Hubble, 1929]







… la bola de foc gegant que va esclatar, en una explosió gegantina, a l'inici de la història del nostre espai-temps
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Energia Fosca







 Adam Riess      Saul Perlmutter      Brian Schmidt

                   Nobel Prize in Physics 2011

L’expansió de l’Univers no es frena per la gravetat, sino que, contrariament, s’accelera

A Riess, B Schmidt, et al. "Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant". Astronomical Journal 116, 1009–38 (1998). 

S Perlmutter, ..., P Ruiz‐Lapuente, et al. "Measurements of Omega and Lambda from 42 high redshift supernovae". Astrophysical Journal 517, 565–86 (1999). 







What is the Universe made of?

WMAP 2015 (NASA)

Simulació de l’estructura de la matèria fosca 







Però ...  ¿¿ … ??



Quina és la força que accelera l’expansió de l’Univers  ???

?   ?   ?

?   ?   ?

?   ?   ?







Si el Petit Príncep tira una pedra amb totes les seves forces aquesta ja no retornarà mai

Si el Petit Príncep fa un salt amb totes les seves forces sortirà volant del seu petit planeta per sempre











Quina és la força que va accelerant, sense parar, el Petit Príncep en el seu vol per l’espai més enllà dels estels ???









 





		     Finale







Origen de l’Univers
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Miracle de la Física No. 1         





					   



					    



					    [Alan Guth, MIT]

“La gravetat pot ser repulsiva”







2ona Equació de Friedmann 







Miracle de la Física No. 2         





					   



					    



					    [Alan Guth, MIT]

“Les energies no són sempre 

  positives:  el camp gravitatori    te energia negativa” 







Un final apocalíptic ?

		Expansió accelerada per sempre: 				       



         l’Univers es dilueix, illes en torn a forats negres,   	objectes isolats, pols intergalàctica

		Big Crunch

		Big Rip: 



          models phantom, singularitat futura a temps finit

		Little Big Rip

		Univers cíclic (polsant)

		I a tot això: univers o multivers ?









Moltes gràcies

per la vostra atenció
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Algunos Doctorandos y PostDocs:
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Pablo Fosalba (IT,CSIC): Cosmología Observacional (PLANCK)

August Romeo (UB): Neurociencia Cognigtiva, Efecto Casimir 

Sergio Leseduarte (Jena, Munich): Dinámica del mov corporal, µcircuitos

Sergi R Hildebrandt (SLAC): Cosmología Teórica (PLANCK)

Klaus Kirsten (Prof, Math D, Baylor Texas): Funciones Zeta

Sergei D Odintsov (ICREA, ICE): Gravedad Cuántica, Forbes 5º Rusia

K Kirsten

S D Odintsov

S Gómez
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Los tres primeros minutos del Universo

Steven Weinberg

Alianza editorial

The first three minutes -A modern view of the Universe (1977)

Primera reimpresión (2000)

163 páginas 
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      Quína forma té l’Univers ?

		Model senzill (2D) 



     * Homogeni, isotrop, radi=temps (4a dim!)

     * cucs plans, superfície globus

     * tensió = atracció gravetat, va disminuïnt

		          llei gravitació universal d’I Newton

		Topologia



    * Passar a 3+1 dim: superf esfer 3D S3

    * Univers esfèric?  finit o infinit? 

    * Mapes observacions: fins fa poc bidimensio 

* 1986 primer 3D llesca: “A slice of the Universe”





*











 





El Gran Debat 	

						26 d’abril de 1920
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