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Eduard Salvador, catedràtic de
cosmologia de la Universitat de
Barcelona, explica que durant
molt de temps s’ha treballat
amb la ideaque el temps i l’es-
pai no existien abans, però ja
hiha treballs queapuntenque
han existit sempre.

Hi ha diverses hipòtesis.
Podria ser que el nostre uni-
vers fosunaconcentraciód’uni-
versos. És a dir, que dins del nos-
tre univers podria arrencar un al-
tre univers, haver-hi un Big Bang
que donés lloc a altres propietats,
segons Salvador.

L’any 1900 el matemàtic alemany
DavidHilbert vapresentar23pro-
blemes sense resoldre que han es-
tat referents per a la recercamate-
màtica. Alguns d’ells continuen
oberts, d’altres fins i tot han estat
replantejats. En el centenari dels
problemes de Hilbert, el ClayMa-
thematics Institute, deMassachu-
setts, va triar un comitè científic
que en va escollir set com els més
importants per resoldre. Ofereix

Els éssers
humans serem
immortals?
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Els físicshanpogutdemostrarque
fauns 13.700milionsd’anys tota la
matèria i l’energia estava concen-
tradaenuna regiódiminutaqueva
començar a expandir-se enunpro-
cés anomenatBigBang.Peròenca-
ranopodenexplicar benbé aquest
momentzero,niquèhihaviaabans.

L’esperança de vida mitjana de la
població s’haduplicatdurant el se-
gle XX. La donamés vella del món
va sobrepassar els 120 anys. Si
s’arriben a controlar les tres ma-
lalties mésmortíferes –el càncer,
les cardiovasculars i les neurode-
generatives–, serem immortals?
PerManel Esteller, de l’IDIBELL,
unapart creixentde lapoblació se-
rà centenària, però el límit podria
estar en els 120 anys. Lina Badi-
mon, de l’Institut deCiènciesCar-
diovasculars, també hi veu límits.
Diu que es podrà controlar la ma-
laltia, però no l’envelliment. A
més, possiblement sorgiran noves
malalties infeccioses.

Què hi havia
abans del
Big Bang?

Quin és el
teoremamés
important per
demostrar?

unmilió de dòlars per a la solució
de cada un d’ells. Només se n’ha
resolt un, la conjectura dePoinca-
re. Entre els que queden hi ha la
hipòtesi de Riemann, que per Pi-
larBayer, catedràtica d’àlgebra de
la UB, seria un dels més impor-
tants. Es va formular el 1830 i fa
referència a la distribució dels
nombres primers.

Els nombres primers (2, 3, 5,
11, 13...) estan separats per inter-
vals d’una longitud variable. Rie-
mann va donar una pauta que ex-
plicariael seucomportament, però
no s’ha arribat a demostrar que
sempre sigui vàlida. Si s’arribés a
resoldre, provocaria un efecte dò-
mino i resoldria altres problemes.
Tambécontribuiriaa,perexemple,
la creaciódelsordinadorsquàntics.

Recentment s’han presentat els
últims resultats del projecteOpe-
ra, segons els quals un tipus de
neutrins són més ràpids que la
llum. Encara no s’ha confirmat
que sigui cert, però sí que ha posat
sobre la taula la possibilitat que
potser algun dia la física aporti
noves dades que facin replantejar

Caldrà refer
la teoria de la
relativitat?

el que semblava inamovible: la te-
oria de la relativitat d’Einstein.

Ja hi ha veus dissidents que
qüestionen els resultats. El Nobel
Sheldon Glashow ja ha alertat que
si unneutrí superés la velocitat de
la llum alliberaria una forta ener-
gia, similar a la que produeix un
avió quan trenca la barrera del so.
I aixònohohandetectat els inves-
tigadors d’Opera.

Ahoresd’arahiha enmarxados
experimentsmésambneutrins: un
s’està fent al laboratori Fermilab,
alsEstatsUnits, i l’altre enuncen-
tre de recerca al Japó.

Els robots
tindran
sentiments?
Un dels grans reptes de la intel·li-
gència artificial és aconseguir que
els robots també tinguin emoci-
ons. Són imprescindibles en els
processos d’aprenentatge i per es-
tablir relacions amb les persones.
¿Serà possible? PerRamonLópez
de Mántaras, director de l’Insti-
tut d’Investigació en Intel·ligèn-
cia Artificial del CSIC, possible-
ment en tindran, però seran dife-
rents a les nostres. “El tipus de
consciència i sentiments depenen
del cos i de la matèria en què es-
tem fets. Els nostres sensors són
els sentits. Però els robots, per
molt sofisticats que arribin a ser,
interactuaran d’una altramanera
amb el món i, per
tant, la seva
consciència
serà dife-
rent”, diu.


