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PART 1. (Motivació) 
 

Què és una teoria científica ?   
 
Concepció d’una part del món, compartida pels que l’han 
estudiada o coneixen. 
És, per tant, un fet cultural amb característiques especials. 
 

En què consisteix la Teoria de la Relativitat especial 
d’Einstein? 
 
És un model especialment simple i amb grans potencialitats 
descriptives que ens permet il·lustrar de manera exemplar 
(paradigmàtica) què és una teoria científica. 
 
 

Model Holtonià (Gerald Holton : Thematic origins of 
scientific thought)  
 

 
 
 
 

COMPONENTS TEMÀTIQUES 
(no falsables, no demostrables) 

COMPONENTS TEÒRIQUES 
(LÒGICO-MATEMÀTIQUES) 

COMPONENTS EXPERIMENTALS 

Gerald Holton 
Orígens temàtics del pensament 
científic. 

TEORIA CIENTÍFICA 
PARADIGMA CIENTÍFIC 

Eix compatible amb 
El teorema de Gödel!! 



EIX X: Les components experimentals constitueixen l’eix 
empíric, característica dominant de la ciència baconiana.  El món 
fenomenològic constituit per fets experimentals, observacions, 
aparells de mesura que estenen l’observació més enllà dels sentits 
humans, etc.  
 
EIX Y: Les components lògico-matemàtiques s’incorporaren a la 
ciència natural en l’astronomia clàssica i a la física en general en 
la revolució científica protagonitzada per Galileo, Kepler i 
Newton.  
 
EIX Z: Les components temàtiques són els principis, posicions 
epistemològiques, suposicions de tota mena que, tot i formar part 
essencial de les teories, no són demostrables (no pertanyen a l’eix 
Y) ni falsables (no es poden reduir al pla XY) 
 
 
XY = PLA DE CONTINGÈNCIA =  

Ciència OFICIAL, IDEAL, de LLIBRE de TEXT, 
DESHUMANITZADA, i acusada de  
SOCIAL I CULTURALMENT IRRELLEVANT 



En el cas de la RELATIVITAT ESPECIAL les components 
empíriques, ben magres al començament del segle XX, són 
avui en dia IMPRESSIONANTS : Les màquines més grans i 
més precises mai construïdes: ELS ACCELERADORS DE 
PARTÍCULES. 
 
LA TEORIA ELECTROMAGNÈTICA DE MAXWELL: 
GPS, COMUNICACIONS, INTERNET, MICROONES, 
FÍSICA MÈDICA ..... 
 
FETS D’INTERÈS CULTURAL-DIVULGATIU (no limitat 
als diversos àmbits professionals) són: 
 
- Paradoxa dels bessons o dilatació del temps 
- L’anomenada contracció de longituds 
- L’equivalència massa-energia  (energia nuclear) 
- La constància de la velocitat de la llum amb 
independència de la velocitat de l’observador inercial. 
- El corriment al roig (o al violeta)  (efecte Doppler) 
 
Alguns d’ells suposen una barrera d’incomprensibilitat, de 
reverent “respecte” o a cops “menyspreu” [en tot cas sempre 
ALLUNYAMENT del científic i de la ciència ] 
 
Les components analítiques (les matemàtiques) són 
relativament senzilles (Einstein s’en sortí el 1905 amb les 
arrels quadrades i avui ho podem fer millor amb una 
calculadora científica a partir de sis euros !).  
I amb el teorema de Pitàgores! 
 
NO és així per a la Relativitat General 
 



Finalment, les components temàtiques (NUCLI  DUR) 
 
No existeixen ni l’espai ni el temps tal i com Newton i Kant 
els concebiren 
 
Existeix l’espaitemps, un continuum geomètric de quatre 
dimensions: UNIVERS DE MINKOWSKI 
 
La mecànica de Newton és una aproximació, però les seves 
lleis cobren nova vigència: 
- La massa d’una partícula pot ser zero (el fotó) 
- L’energia i el moment es conserven UNIFICADAMENT 

i la seva variació és igual a la quadriforça. 
-   El temps dinàmic és el temps propi de l’objecte que es 
mou 
 
Però, i això és fonamental, les posicions 
temàtiques no són dogmes, sinò qüestions 
obertes, discutides, que es tracten d’eliminar o 
reduir al pla empíric-lògic i que, quan això 
s’aconsegueix, és substituïnt-les per altres més 
adients i fructíferes. 
[distinció entre la ciència i altres sabers 
“culturals” com els religiosos. D’ací la 
importància d’adquirir una cultura i un estil de 
pensament científics en el món global que, amb 
la ciència, hem construït. Jacques Monod] 
 
En la situació actual la Mecànica Quàntica, la 
Relativitat General, i la Relativitat especial, no 
comparteixen els “principis” (més aviat són 
parcialment incompatibles temàticament). 



 
Així, doncs, podem aproparnos científicament a la teoria de la 
relativitat especial (de Einstein) partint del coneixement de fets 
geomètrics molt simples, com és el Teorema de Pitàgores i de 
fenòmens associats a coses tan familiars com són el corrent 
elèctric, els imants i la llum. 
 
Emprenem, doncs, un viatge de “Pitàgores a Einstein”, un viatge 
que la Humanitat ha trigat uns 2500 anys a fer però que, gràcies a 
les meravelloses capacitats que tenim els humans per a 
comunicar-nos, el podem fer en poc més d’una hora. 
 
Per realitzar aquest viatge (a una velocitat equivalent que es 
diferència de la llum en una milbilionèsima part), haurem 
d’utilitzar molts dels recursos o motors del nostre enteniment:  

- la llengua comuna (en el nostre cas el català),  
- la llengua geomètrica de les imatges visuals,  
- l’aritmètica o l’àlgebra dels nombres i les quantitats i, 

finalment,  
- la imaginació que ens permetrà viatjar a les estrelles, de 

manera semblant a com Juli Verne viatjà a la Lluna.  
 



ELS PROTAGONISTES:  Albert Einstein  (Relativitat Especial i General) 
 

          Nova York 4 abril 1921 
 

     
 

 
Henri Poincaré               Hermann Minkowski     David Hilbert (Rel. General) 



 
L’espaitemps de Minkowski com a marc geomètric de l’Univers 
de la Teoria de la Relativitat Especial (d’Einstein-Poincaré) 
          

 
 

 



 

 
Minkowski sí considerà necessari prendre’s la molèstia de canviar 
el marc geomètric i reformular-hi la física: 

 
 



A tall de resum comentat de la conferència i visió de Minkowski, 
(pàgines següents) podem dir      



 

 



 
 
Minkowski sembla aquí, doncs, molt proper a la consideració 
Galileana de la geometria com a llengua matemàtica que permet 
entendre la Natura. 
 

 



APROXIMACIO GEOMÈTRICA A LA RELATIVITAT ESPECIAL 

 
         Així tenim (a partir dels fets de la Física Experimental) un 



 
Així ens podem plantejar (amb un senzill dibuix) els viatges a estrelles 
properes (o no tan properes) realitzats a velocitat uniforme (mètode del 
canó de Jules Verne, apuntant un accelerador de partícules en la direcció 
desitjada). Moviments amb acceleració (sortida de la terra) i frenada 
(aturada a l’exoplaneta) requereixen un mínim de càlcul integral. Un viatge 
d’anada i tornada planteja la situació anomenada “paradoxa dels bessons” 
que no és altra cosa que “un experiment o un fet de la natura” que traba la 
seva explicació més simple i natural en el marc teòric de la relativitat. Els 
resultats comparatius dels dos mètodes de viatge al conjunt d’estrelles que 
formen el “carro” de l’Ossa Major són: 
 
 
 



josepmanel
2.37 és la rapidesa corresponent al 98.2% de la velocitat de la llum i que ara és diferent per a cada viatge a velocitat constant5.37 m és la massa (4.37 m correspon a energia cinètica i   1 m a la massa en repós. Naturalment dins el coet hom no és més gras. Altra cosa és el pes, que depen de l'acceleració (o la seva absència)

josepmanel
Tots aquests viatges es fan a la mateixa rapidesa màxima que és de 3.09687, corresponent al 99.59% de la velocitat de la llum (més o menys l'otinguda pels electrons en el primer sincrotró.L'energia total assolida (al mig del viatge), és de 11.087 m, de la qual 10.087 m corresponen a l'energia cinètica que han d'aportar i treure els coets(caríssim!!)

josepmanel



L’harmonia en la qual l’espai i el temps s’integren en l’espaitemps de quatre dimensions 
queda també clarament reflectida en el fet que la mateixa construcció triangular és 
vàlida per a intervals purament espacials que corresponen a successos simultanis en un 
sistema de referència. L’emergència d’una separació temporal en qualsevol altre sistema 
en moviment (addicional a la dilatació de la separació espacial) fa que els succesos 
deixin de ser simultanis i la noció newtoniana de temps universal hagi de ser 
abandonada.

 
 



PRIMERES REFLEXIONS 
 
Naturalment, en aquest viatge “a la japonesa” ens hem  

- perdut molts detalls i meravelles  
 
- estalviat les moltes fatigues que formen part de l’estudi 

científic d’aquesta part de la física. 
 
però espero - com a  representant de l’Agència Turística de l’Ossa 
Major-  que en tots nosaltres hagi quedat una imatge prou clara i 
nítida d’algunes de les característiques fonamentals de l’Univers 
que els treballs d’Einstein, iniciats el 1905, van contribuir a 
descobrir i comprendre.  
 
Entre aquestes sorprenents, meravelloses i fins i tot aterradores 
característiques de l’Univers que la física del segle XX ha 
contribuït a mostrar-nos, tenim:   
 

- Que el Temps i l’Espai són les formes en les quals ens és 
donat percebre i analitzar una realitat que –com a mínim- té 
quatre dimensions. En un futur potser seran deu o onze 
segons suggereixen els investigadors d’una teoria unificada 
anomenada teoria de les supercordes.  

 
- Que aquesta percepció de què és espai (quan lluny està?) i 

què és temps (quan ha envellit?) és quantitativament diferent 
per a individus que es mouen a gran velocitat un respecte de 
l’altre. Aquest i no altre és el sentit que cal donar al caràcter 
“relatiu” de l’espai i el temps.  

 
 
- Els fets, successos o punts de l’espaitemps  com per 

exemple són el naixement i la mort de cadascú de nosaltres, 
sempre expressats per la conjunció d’un lloc i un instant 
determinat,  són la sòlida base absoluta de la Física 
“relativista” del segle XX.  Una física que ens ha portat a: 

 



o Conèixer, manipular i fins i tot crear el món 
electromagnètic que, d’Internet a la Química, del GPS 
a la Medicina, ens envolta totalment. De fet, en som 
part. 

 
o La construcció d’una cosmologia científica que abasta 

la totalitat de l’Univers, i que supera de bon tros, en 
bellesa i possibilitats de deixar volar la nostra fantasia, 
a totes les mitologies.  

 
 
o Disposar de la capacitat d’autodestruir-nos com a 

espècie. Una capacitat abans culturalment reservada 
als Deus (Diluvi, Apocalipsi, milenarismes, etc. ) i que 
de fet sempre ha estat i continuarà  “a mans” de la 
dinàmica caòtica dels asteroides (NEOS) 

 
- Així, doncs, cap recolzament en la teoria de la 

relativitat d’Einstein poden trobar els relativismes 
filosòfic, moral o polític. Més aviat el contrari: hi 
trobem en ella uns principis i lleis de caràcter 
universal i uns “invariants” que permeten bastir una 
imatge coherent del que altrament serien diferents 
perspectives irreconciliables. 

 



 
 
MÉS REFLEXIONS ADDICIONALS 
 
Per acabar,  tractarem de reflexionar i treure conclusions sobre el significat 
i la importància històrica d’aquest coneixement del món físic que 
encasellem amb el nom, no del tot encertat, de teoria de la relativitat. I 
també sobre algunes precisions conceptuals que haurien de tenir-se en 
compte per al seu ensenyament i divulgació. 
 
En primer lloc pretenem hagi quedat suficientment clar que no hi ha motius 
pels quals fets i conceptes essencials de la teoria de la relativitat continuïn 
fora de l’educació obligatòria per a tots els ciutadans. Tant la visió 
còsmica, com l’apreciació de l’esforç científic i també dels riscs derivats 
d’un mal ús del coneixement, son aportacions formatives de la teoria de la 
relativitat que no han de romandre ignorades per més temps. Com tampoc 
hauria de continuar absent el coneixement i apropiació de la “gran música”, 
de la qual el propi Einstein confessava no en treia menys plaer que de la 
seva activitat científica. En tots dos casos, i com a norma general que 
hauria d’aplicar-se en el desorientat “univers” educatiu, la diversitat del 
“folklore” no ha de prevaler sobre –i menys excloure- la universalitat de la 
cultura, en una educació per a una ciutadania que serà planetària 
(noosfèrica en la visió de Teilhard) o no serà. L’educació obligatòria podria 
i hauria de ser la millor arma perquè la cultura zero denunciada 
insistentment per Saramago, i el retorn a les cavernes anunciat i temut per 
Einstein, no es facin realitat. Dissortadament, de manera majoritària en el 
planeta i fins i tot a casa nostra, les “autoritats” no ho entenen així. 
 
 La desinformació científica pel que fa a la teoria de la relativitat no nomès 
afecta el seus significats més globals i profunds als que hem fet referència. 
També es dóna en relació als fets i conceptes més “divulgats” d’una teoria 
que, després de quasi cent anys, ha assolit una maduresa teòrica i 
experimental que fa possible explicar-la de veritat –sense falses 
simplificacions pretesament divulgatives que la fan incoherent i 
incomprensible- “a la primera persona que passi pel carrer”. Així, hem 
d’evitar 
 

- parlar i posar al mateix nivell la “dilatació dels temps” i la 
“contracció de longituds”. 

 
o Els fenòmens atribuïts a la dilatació del temps corresponen a 

canvis de perspectiva espaciotemporal entre sistemes en 
moviment relatiu. El que es produeix en realitat és una 



recombinació de les separacions espacials i temporals del tot 
anàloga al que succeeix amb les magnituds de les components 
verticals i horitzontals d’un segment quan girem el sistema 
d’eixos cartesians en el pla. La diferència, però, està en que 
mentre l’augment de la component vertical fa disminuir el 
valor de la component horitzontal d’acord amb el teorema de 
Pitàgores (a hipotenusa constant), l’augment de la component 
temporal fa augmentar la component espacial, també en la 
proporció exigida per Pitàgores (a catet constant)! Així, 
associat a la dilatació de temps tenim –en peu d’igualtat- 
dilatació de longituds! 

 
o L’anomenada contracció de longituds correspon a una 

definició específica (molt raonable) de mesura de longitud 
d’un cos en moviment, sobre el qual no podem de cap manera 
estendre la nostra cinta “mètrica”. Llevat de circumstàncies 
particulars relatives a la posició de l’observador, tampoc es 
correspon a la imatge visual de l’objecte en moviment. Que el 
procediment de mesura dissenyat per Einstein dóna una 
mesura inferior a la de l’objecte en repòs resulta d’aplicar la 
teoria de la relativitat; és a dir, de les relacions cinemàtiques 
d’espai i temps que aquesta estableix entre dos sistemes 
inercials en moviment relatiu. La contracció de longituds 
proposada per Fitzgerald-Lorentz per a explicar “ad-hoc” el 
resultat negatiu de l’experiment de Michelson-Morley tenia un 
caràcter dinàmic, postulava una acció de l’èter sobre la 
matèria, i la seva presa en consideració no mena a la teoria de 
la relativitat “einsteniana”. La “contracció de longituds” ha de 
ser considerada, doncs, un resultat particular i no un principi o 
explicació dels fenòmens relativistes. 

- Continuar utilitzant com a concepte cinemàtic fonamental el 
concepte de velocitat, un quocient de dos magnituds (espai/temps) 
que han perdut totes dues el seu caràcter fonamental o absolut.  

 
o La “aparent contradicció” entre el primer postulat de relativitat 

del moviment i el segon postulat, que afirma la constància de 
la velocitat de la llum, que denuncia el propi Einstein en el seu 
article de 1905 queda formalment resolta en acceptar les 
transformacions de Lorentz com una formulació matemàtica 
que els fa compatibles. Però el conflicte semàntic creat per la 
seva enunciació conjunta no queda eliminat. Les deduccions, 
més o menys afortunades, de les transformacions de Lorentz, 
no aconsegueixen eliminar per sí soles, per la força de la 



lògica del raonament matemàtic, el principal obstacle 
psicològic que allunya a la immensa majoria de la població de 
tractar d’entendre què ens diu aquesta teoria fonamental de la 
física del segle XX que esmena i substitueix la mecànica de 
Newton. Que les velocitats es sumen és consubstancial a la 
pròpia definició de velocitat com a quocient d’un espai i un 
temps que es perceben com a entitats separades. 

 
o La solució òptima a la contradicció semàntica entre els dos 

postulats  s’obté de forma natural des de la perspectiva 
geomètrica que va oferir Minkowski el 1908. Basant-se en la 
formulació matemàtica de Poincaré i en l’eliminació del temps 
absolut de Newton per part d’Einstein, va establir l’espaitemps 
absolut de caràcter hiperbòlic com a nova base conceptual per 
a la cinemàtica i dinàmica relativistes. En aquest univers 
absolut de Minkowski el moviment relatiu és descrit de 
manera natural no en termes d’una “velocitat” que troba una 
“barrera” als 300000 Km/s sinó en termes d’una rapidesa que 
va de zero a infinit. Les rapideses en la mateixa direcció es 
sumen com es sumen els angles (i no les tangents, que són 
quocients de projeccions que depenen de la perspectiva) en les 
rotacions d’un mateix pla. La rapidesa, teòricament infinita, de 
la llum, explica de manera natural la seva invariància; el 
perquè per més “ràpid” que ens movem mai podrem atrapar-la 
(un dels experiments imaginaris del jove Einstein) o avançar-
la i veure-la propagar-se en sentit contrari.  

 
o El físic francès Lévy-Leblond, reconegut internacionalment 

per les seves aproximacions pedagògiques a una física 
conceptual i no carregada innecessàriament d’expressions 
matemàtiques, ha estat un dels més destacats defensors de la 
substitució de la velocitat i les arrels quadrades per la rapidesa. 
En la nostra exposició –de molta menys volada matemàtica 
que la donada per Lévy-Leblond- la rapidesa caracteritza el 
triangle rectangle espai-temps associat a dos sistemes que es 
mouen a velocitat constant com l’angle de rotació caracteritza 
els triangles espai-espai de dos sistemes que estan girats un 
respecte de l’altre. 

  
- La massa depèn de (creix amb) la velocitat amb el factor “gamma” 

de la dilatació temporal. Aquesta ha estat en el passat una manera 
molt freqüent de presentar la dinàmica relativista, i que molts físics 
la considerem avui com força inadequada i equívoca. La llei 



fonamental de la dinàmica defineix la massa com la relació 
(quocient) entre força i acceleració. En ser aquesta darrera la variació 
de la velocitat per unitat de temps, queda clar que tant la manera de 
caracteritzar la velocitat com de mesurar el temps tindran la seva 
influència en el concepte de massa. De nou podem adoptar la vella 
visió (espai i temps relatius i separats de l’observador que defineixen 
la velocitat de Galileo-Newton) o la nova visió d’un espaitemps 
integrat on la rapidesa és el paràmetre natural. Naturalment, preferim 
la nova, donant el pas que Poincaré va, conscientment, refusar donar. 

 
o Així, si com a “velocitat” de la partícula prenem la rapidesa 

amb la qual s’allunyen recíprocament la partícula i el sistema 
de referència inercial o laboratori,  i com a unitat de temps la 
unitat de temps (en el sistema) de la partícula (que és a fi de 
comptes la que està sotmesa a la força amb independència del 
sistema de referència que la contempli), la massa és constant: 

 
o d(rapidesa)/d(temps propi) = força/massa = E·q/m   
 
o En un camp elèctric constant l’equació anterior descriu el 

moviment uniformement accelerat a força constant E/q  pròpia 
dels acceleradors lineals de partícules o entre les plaques d’un 
condensador. Aquest moviment –que es correspon de manera 
precisa al moviment de caiguda de cossos estudiat per Galileo 
– és l’anomenat moviment hiperbòlic.  

 
- A diferència del moviment uniformement accelerat en cinemàtica i 

mecànica newtonianes, aquest moviment no ocupa els “titulars” ni de 
la relativitat especial ni de l’electromagnetisme. La seva escassa 
presència i desconeixement generalitzat –fins i tot entre físics que no 
es dediquen a la relativitat o a l’electrodinàmica- parla per si sola del 
caràcter retrògrad del nostre (de tot?) sistema d’ensenyament, que 
continua donant a la majoria la descripció de Galileo-Newton cent 
anys desprès de la seva “falsació” , com quan s’explicava el 
moviment aristotèlic cent anys després dels experiments de Galileo. 

 
- Tan sols quan persistim en el marc donat per l’espai i el temps 

newtonians – “falsat” constantment en innumerables experiments i 
dispositius que ens envolten, molt més incapaç d’emmarcar la física 
d’avui que no ho era a començaments del segle XX-  ens trobem amb 
una massa que depèn de la velocitat: una massa que presenta valors 
diferents d’inèrcia segons la força intenti variar la magnitud de la 
velocitat (massa longitudinal) o la seva direcció (massa transversa). 



 
- En la elaboració de la dinàmica relativista que seguí a les 

publicacions d’Einstein de 1905, la “llengua de la Natura” elaborada 
per Newton ha resultat ser més gran i duradora que el gran poema 
(els Principia) que amb ella va escriure. La variació del moment 
lineal expressada per la segona llei, la llei fonamental de la dinàmica, 
continua sent la llei fonamental en el marc relativista. El moviment 
uniformement accelerat continua tenint sentit i, de fet, explica que 
mai pugui assolir la rapidesa infinita de la llum. Fins i tot el teorema 
medieval de la velocitat mitjana es manté com a teorema de la 
rapidesa mitjana! 

 
 
Quin esforç o canvi es requereix per tal d’incorporar la relativitat, a cent 
anys de la seva creació-descobriment, en el patrimoni cultural general de la 
ciutadania? Explicar i prendre’s seriosament els fins ara “venerats” i 
“desconeguts” (com si del Misteri de la Santíssima Trinitat es tractés) 
resultats d’aquesta teoria ja centenària i validada per l’experiència. Tenint 
ben present, però, que no és una teoria final.  
 

- El temps i l’espai són aspectes relatius d’una realitat espaciotemporal 
absoluta, essent la nostra vida una línia en aquest espai-temps. 

 
- El temps propi de cadascú, el nostre rellotge biològic, és el veritable 

paràmetre dinàmic per a qualsevol descripció del meu moviment. 
L’article de 1905 estableix la igualtat de tots els temps “entre 
sistemes inercials” en front de la distinció feta per Lorentz entre 
temps absolut (newtonià, associat a l’èter) i temps locals (associats a 
sistemes inercials en els que també podien considerar-se vàlides les 
equacions de Maxwell). La extensió a tots els temps propis associats 
a moviments arbitràriament accelerats (aquesta relativitat general del 
temps) s’establí quan es completà, amb importants contribucions de 
Minkowski, la formulació de la dinàmica de la relativitat especial. 
Una dinàmica que regeix les fabuloses inversions que suposen tots 
els acceleradors de partícules. 

 
 
- És, per tant, absolutament fals que per tractar els moviments 

accelerats calgui recórrer a la Relativitat General. Tan sols quan les 
acceleracions són degudes a la gravetat entra en acció la relativitat 
general, una bella i precisa descripció dels fenòmens gravitatoris que 
els situa apart de tots els altres – i així seguirà sent mentre els físics 
no assolim la tan cercada unificació de totes les interaccions a la que 



Einstein va dedicar sense èxit el darrer terç de la seva vida. Els 
teòrics de les anomenades “supercordes” en deu i onze dimensions 
pretenen assolir aquesta unificació partint d’una base matemàtica i 
experimental inimaginables en temps d’Einstein. 

- La rapidesa és la magnitud “clau” en la descripció del moviment en 
el nostre univers de quatre dimensions, perquè està directament 
vinculada a l’estructura geomètrica. Les tres components de la 
rapidesa completen les tres magnituds angulars (angles d’Euler, per 
exemple), que ja formaven part de l’estructura isòtropa de l’espai 
euclidià absolut de Newton, i continuen formant part de l’espaitemps 
que l’ha substituït. Finalment, acceptar la rapidesa no ens obliga de 
cap manera a fer un canvi en contra de la nostra intuïció o 
experiència quotidiana en la suma de velocitats, com argumenten els 
defensors d’una pedagogia newtoniana. En el domini on la mecànica 
newtoniana és vàlida la velocitat resulta indistingible de la rapidesa. 
De fet, podríem dir que aquesta és la condició de validesa 
assimptòtica de la mecànica newtoniana. Les xifres parlen per si 
mateixes: 

- Experiència quotidiana: 
- Repòs      0  
- 100 m llisos: 36 km/h   33.3564095198  milmilionèssimes 
- autopista: 120 Km/h            111.188031733 
- avió comercial: 1000 Km/h     0.926566931106   

milionèssimes 
- mach1: 340 m/s       1.13411792367 
- translació de la Terra 30 Km/s                                       3.34 parts en 

mil milions 
- vent solar 500 Km/s                                                        error 1 part 

per milió 
- velocitat de l’electró de Bohr   1/137 (2188 Km/s)        error 18 parts 

en un milió 
 
- velocitat de la llum en un medi n=2 (150000 Km/s)      10% error 
- velocitat de la llum en un cristall n=1.5 (200000 Km/s)   21%  error 
- velocitat de la llum en un medi n=1.8  (250000 Km/s)    44% error 
- velocitat dels electrons al primer accelerador a Berkeley (r=3)       

298309910 
-  velocitat dels electrons en els acceleradors actuals: (r=10)    

299792456.7 
-   llum             299792458 .0 

 
És una ficció que la física d’abans del segle XX era “prerrelativista”.  



La llum, en el buit, en cristalls  o en medis materials, sempre ho ha estat 
però no la coneixíem prou. De fet, fins Maxwell no es conegué la seva 
natura electromagnètica. 
Einstein contribuí de manera decisiva a conèixer-la una mica més tant en 
els seus treballs de relativitat com de quàntica (realment podem pensar que 
en la seva ment eren dos dominis diferents de treball/especialització? La 
resposta sembla clarament NO. Tota la seva vida la dedicà a cercar una 
descripció unificada del món físic)  
 
El camí no ha acabat, no hi ha marxa enrera i potser mai l’atraparem!!  
(pensament transcribible en termes de rapideses) 
 




