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Einstein lived here



Albert



L'obra de divulgació d'Einstein

«Vom Relativitäts-prinzip», Vossische Zeitung, 26-4-1914
«Die Relativitätstheorie», Die Kultur der Gegenwart, 1915
Sobre la teoria de la relativitat especial i general (1917)

«My theory», The Times (Londres) 28-11-1919
The Meaning of Relativity (1921)
L'evolució de la física (amb Leopold Infeld, 1938)
Mi visión del mundo (1934)
Mis ideas y opiniones (1954)



1905



1r congrés Solvay, Brussel.les, 1911



«Sobre el principi de relativitat»
Vossische Zeitung, 1914

«Encara que no és possible  
formar-se una visió
completa de la teoria de la 
relativitat sense un esforç
considerable, aquells que la 
contemplen de lluny poden 
tanmateix fer-se una idea 
dels mètodes i resultats 
d'aquesta nova branca de la 
investigació teòrica»



La teoria de la relativitat



Proximitat temporal entre investigació i divulgació

«[Si no escric un llibre de divulgació sobre relativitat]  la teoria no 
serà entesa, encara que en el fons és molt senzilla»
Einstein a Michele Besso (3-1-1916)

Divulgació per la divulgació? 
Legitimació i formació integral (Bildung)



La teoria de la relativitat



La teoria de la relativitat a l'abast 
de tothom

Berlín, 1917



Proximitat conceptual entre investigació i divulgació

Text especialitzat o popular? El tren de les 7h

«Si volem descriure el moviment d'un punt material, donem els valors 
de les seves coordenades en funció del temps. Fixem-nos, però, que 
aquesta descripció matemàtica només té un sentit físic si abans s'ha 
aclarit què s'ha d'entendre per temps.  Hem de tenir en compte que 
tot judici en què intervé el temps és sempre un judici sobre 
esdeveniments simultanis. Si dic, per exemple, "el tren arriba aquí a 
les 7 hores", el que vull dir si fa no fa és que "el pas de l'agulla petita 
del meu rellotge pel 7 i l'arribada del tren són esdeveniments 
simultanis"».

A. Einstein «Sobre l'electrodinàmica dels cossos en moviment», 
Annalen der Physik, 1905



Proximitat conceptual entre investigació i divulgació

Les experiències mentals

«Imaginem un ampli fragment d'espai buit tan allunyat dels estels i 
d'altres masses de consideració, que ens trobem molt 
aproximadament en el cas previst  per la llei fonamental de Galileu 
[…] Imaginem que el cos de referència és una gran caixa en forma 
d'habitació, on es troba un observador proveït d'aparells. 
Naturalment, la gravetat no existeix per a ell. S'ha de lligar al terra si 
no vol que el menor cop contra el terra l'enviï contra el sostre 
lentament.

«Suposem que al mig del sostre de la caixa, per la part exterior, s'ha 
fixat un ganxo amb una corda, i que un ésser inespecífic comença a 
tibar-ne amb una força constant. La caixa i l'observador s'enlairen 
conjuntament amb un moviment uniformement accelerat cap 
«amunt», i amb el temps assoliran una velocitat fantàstica, cas que 
ho observem tot des d'un altre  cos de referència del qual no es tiba 
amb cap corda.



Proximitat conceptual entre investigació i divulgació

«Ara bé, com jutja l'esdeveniment l'home de la caixa? El terra li 
transmet per reacció l'acceleració de la caixa, de forma que ha de 
resistir aquesta pressió amb les cames si no vol acabar a terra. Així, 
l'home s'està dret a la caixa igual que un altre s'estaria dret a una 
habitació d'una casa sobre la Terra.  Si deixa anar un cos que té a la 
mà, l'acceleració de la caixa deixarà de transmetre-s'hi i el cos 
s'aproparà al terra amb un moviment relatiu accelerat. L'observador 
es convencerà, a més, que l'acceleració del cos cap al terra és 
sempre la mateixa, sigui quin sigui el cos amb el qual faci 
l'experiment.

«Basant-se en els seus coneixements del camp gravitatori […] l'home 
de la caixa arribarà a la conclusió que tant ell com la caixa es troben 
en un camp gravitatori constant en el temps. Per uns moments se 
sorprendrà que la caixa no caigui en aquest camp, fins que 
descobreixi el ganxo del sostre i la corda tibant que hi és fixada, 
concloent lògicament que la caixa penja en repòs dins el camp 
gravitatori.



Proximitat conceptual entre investigació i divulgació

«Tindríem cap dret de riure'ns de l'home i dir que la seva 
interpretació és errònia? Crec que no, si volem ser conseqüents, 
havent de reconèixer en canvi que la seva manera de veure les 
coses no falta a la raó ni a les lleis de la mecànica que coneixem. 
Encara que la caixa acceleri respecte de l'«espai galileà» que hem 
considerat primer, bé podríem considerar que està en repòs. Tenim 
doncs bones raons per estendre el principi de relativitat a cossos de 
referència accelerats els uns respecte dels altres, i disposem així
d'un argument poderós a favor d'un postulat de relativitat 
generalitzat.»

A. Einstein, La teoria de la relativitat, 1917



Proximitat conceptual entre investigació i divulgació

Valor de la història (I).  Claredat i emoció:
«No manquen els autors capaços de presentar amb claredat una 
teoria, però gairebé sempre ofereixen al lector un producte acabat, la 
qual cosa no permet sentir l'emoció de la investigació i el 
descobriment, el curs viu del pensament, comprendre amb claredat
les circumstàncies que van fer que es preferís un camí i no un altre. 
La lectura d'aquest llibre, en canvi, permetrà al lector seguir el 
desenvolupament del pensament»

Ressenya de H. A. Lorentz, Das Relativitätsprinzip (Leipzig, 1914)
Die Naturwissenschaften, 2, 1914, p. 1018



Proximitat conceptual entre investigació i divulgació

Valor de la història (II). Interès sostingut:
«Ara conduiré al lector  pel camí indirecte i aspre que jo mateix he 
recorregut, perquè aquesta és l'única esperança que tinc que el 
resultat final pugui interessar-lo»

«Consideracions cosmològiques sobre la teoria de la relativitat 
general»
Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften, Berlin, 
Sitzungsberichte, 1917, p. 142–152


