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EDITAR EN GALEGO A EINSTEIN

T

ense dito moitas veces que nas linguas existen supostas limitacións
para poderen expresar certas ideas. Para as linguas minoritarias
(ou non estatais), este sambenito foi no pasado case un lugar
común que non acaba de ser arrombado no faiado das ideas goras.
A lingua galega tamén padeceu este estereotipo, segundo o que
certos campos (filosofía, ciencia…) lle estarían máis ou menos vedados. Polo
visto, abondaba coa poesía.
Felizmente, este darwinismo lingüístico está hoxe superado. Na lingua galega pódense expresar as ideas máis abstractas e os conceptos máis requintados.
A decisión de editar un texto de Einstein, o científico máis famoso e coñecido do século pasado en todo o mundo, forma parte dunha concepción normalizada da cultura galega e un modo de proseguir os esforzos que neste sentido
fixeron algúns dos nosos devanceiros máis lúcidos, como foron os membros
da xeración Nós, das Irmandades da Fala e do Seminario de Estudos Galegos.
A revisión polo miúdo que efectúa Francisco Díaz-Fierros sobre a presenza de
Einstein na cultura galega amosa que pensadores como Losada Diéguez, Amor
Ruibal ou Vicente Risco, pero tamén poetas como Manuel Antonio, foron ben
conscientes do que estaba a supoñer a teoría da relatividade. Xa non foi pouco
nun contexto científico no que os estudos da matemática e da física carecían do
soporte institucional necesario.
Con esta edición do texto, de carácter divulgativo, queda constancia da aposta que esta institución está a facer, desde hai moitos anos, pola presenza da lingua galega no campo da divulgación científica. O proxecto do Álbum da Ciencia,
a publicación en banda deseñada Vivir no solo (traducido a varias linguas) e as
moitas xornadas que sobre esta materia se levan feito son a mellor proba desta
orientación estratéxica. Agora lanzamos esta publicación emblemática na historia da ciencia, con motivo do primeiro centenario da súa edición en alemán,
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nunha versión directa ao galego e con estudos introdutorios de Jorge Mira e
Francisco Díaz-Fierros.
Os dous autores que encadran esta obra de Einstein subliñan acaidamente a
condición de ser o físico alemán unha «icona universal» da ciencia no século xx,
pero tamén a relevancia que a teoría da relatividade tivo para o resto dos campos
científicos e para o conxunto da cultura. Coa rotura do paradigma de Newton e
das limitacións que impuxera o método positivista, que parecía universalmente
aceptado na segunda metade do século xix, o que fixo a proposta de Einstein foi,
entre outras cousas, mudar o estatuto do científico como observador supostamente obxectivo da realidade. Observador e realidade observada están tan intimamente vencellados que ata a literatura, a pintura e a música ficaron cualitativa e progresivamente mudadas pola teoría einsteiniana da relatividade (que non
relativismo).
Asombra, con todo, que pasaran cen anos e que o paradigma teórico de Einstein siga a manter gran parte do seu vigor orixinal. Esta constatación conduce a
unha reflexión máis xeral sobre un dos períodos máis «revolucionarios» que viviu
a humanidade, o correspondente aos anos finais do século xix e primeiros do
século xx, no coñecemento da materia e das formas, dos sentimentos dos individuos e das paixóns das multitudes. Por veces pensamos que foi a Gran Guerra
de 1914 a que abriu a caixa de Pandora, o que non é de todo falso. Pero ben
pensado, nada da ciencia e da cultura do enteiro século pasado pode ser entendido á marxe da obra daqueles xigantes que, de Einstein ou Planck, ata Picasso
ou Joyce, tiñan o esencial das súas descubertas alcanzadas antes de que falasen as
armas en sanguentas batallas, de Verdún a Tannenberg, de Jutlandia a Gallípoli. As claves que mudaron de vez a forma de ver o mundo xa estaban escritas.
O que acontece é que a súa repercusión se activou coa cadencia das ondas que
se expanden a partir da caída na auga dun obxecto. E algunhas destas ondas
demoraron ben anos en atopar a recepción axeitada.
Convido o lector galego de hoxe a que se achegue a esta pequena obra de arte
da divulgación científica. Foi escrita por alguén que representa, étnica e culturalmente, unha xeración europea de xigantes que en moitas ocasións, como lle
aconteceu ao propio Einstein, acabaría no exilio americano. O texto transmite a
beleza que esconde toda descuberta científica, pero non esquece que o sublime
tamén pode ser contado de modo accesible para un lector non especializado.
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Agradézolles aos autores dos textos introdutorios o seu esforzo intelectual para
encadrar esta obra. A Jorge Mira porque fai patente, na mellor liña do autor
editado, que ciencia e divulgación poden ser compatibles; e a Francisco
Díaz-Fierros porque logra conectar a historia da ciencia coa realidade cultural
galega, tanto neste caso como no labor que desde hai moitos anos vén desenvolvendo no Consello da Cultura Galega a Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade, no seo da cal naceu esta iniciativa e da que el é o seu coordinador.

Ramón Villares
Presidente do Consello da Cultura Galega
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Ü

ber die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie (Gemeinverständlich) de Albert Einstein foi editado na primavera de 1917
co número 38 da colección Sammlung Vieweg por Vieweg & Sohn
de Braunschweig (Baixa Saxonia). Foi a súa publicación máis
popular pois ata o ano 2015 acadou 407 edicións e traducións a 10
linguas (WorldCat, 2015). A primeira tradución ao castelán, editada no mesmo
ano que a primeira francesa, foi a realizada por Fernando Lorente de Nó en 1921
a partir da 10.ª edición alemá para a Revista Matemática Hispano-Americana
(tomo III, núms. 7-8, setembro-outubro de 1921), que posteriormente foi editada en formato libro, en 1923 polos Talleres tipográficos Amancio Ruiz de Lara
de Madrid e que tivo unha segunda reimpresión dous anos despois por Medina en
Toledo. A seguinte edición xa foi a realizada por Alianza Editorial de Madrid,
en 1984, con tradución de Miguel Paredes Larraeta a partir da edición alemá de
1954, na que aparecen xa os cinco Apéndices que lle incluíu Einstein en sucesivas edicións e da que se fixeron varias reimpresións (1986, 1998, 2000, 2005,
2008 e 2012).
A presente edición en galego foi realizada a partir da primeira alemá de 1917
por Patricia Buján Otero, con revisión científica de Jorge Mira. Con ela quérese
conmemorar o centenario da publicación desta coñecida e importante obra de
Einstein. A fonte de referencia foi a copia dixital publicada en liña polo Max
Planck Institute for the History of Science (Berlín).
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1. POR QUE ESTE LIBRO?
Grazas aos medios de comunicación
temos noticia de multitude de feitos
relevantes que acontecen ao longo de
todo o planeta. O vento da historia
varrerá a meirande parte deles e, dentro de mil anos, os historiadores redactarán listaxes que incluirán só uns
poucos para describir cada século.
Estou seguro de que, ao escribir o
capítulo do século XX, a teoría da relatividade elaborada por Albert Einstein
(1879-1955) estará en todas as que se
Albert Einstein aos seus 25 anos,
fagan, por moi reducidas que foren.
a piques de comezar o seu annus mirabilis.
En 1905, un Einstein mozo de 26
anos vivía o seu annus mirabilis: conseguiu explicar o efecto fotoeléctrico (que, á parte das aplicacións prácticas, foi un
dos alicerces da chamada mecánica cuántica) e abriu o camiño para chegar á
evidencia empírica do carácter descontinuo da materia e a existencia dos átomos.
Calquera destes dous traballos teríalle garantido un posto preeminente na ciencia do século XX.
Pero escribiu un terceiro e un cuarto traballo máis, que farán a Einstein
inmortal durante séculos e que constitúen a orixe deste libro. No terceiro,
titulado Sobre a electrodinámica dos corpos en movemento, estableceu a chamada
teoría da relatividade restrinxida (ou especial). Cunha desbordante lóxica e
creatividade descubriu que espazo e tempo non son magnitudes absolutas, senón
que o seu valor depende do estado de movemento de quen os mide. Fíxoo
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reflexionando sobre as diferenzas entre as descricións do mundo feitas por dous
observadores que se moven un con respecto ao outro con velocidade rectilínea
uniforme (de aí o alcume de «restrinxida», xa que a descrición se restrinxe a esa
situación).
En 1915 rematou (tras un longo e sufrido proceso de varios anos) a xeneralización desa descrición para calquera tipo de situación, no que se coñece como
teoría da relatividade xeral, que, para dicírmolo rápido, é a superación da lei da
gravitación universal de Isaac Newton (1642-1727). Foi publicada en 1916 e a
obtención de evidencia experimental a favor dela en 1919 fixo de Einstein un
auténtico ídolo de masas e unha icona universal.
En decembro de 1916, un ano despois de concluíla, entregaba á imprenta
este libro divulgativo. Co gallo do centenario tanto da publicación da teoría da
relatividade xeral como deste libro, o Consello da Cultura Galega ten a ben
traducir ao galego este último, partindo da súa versión orixinal alemá.
Hoxe en día é habitual que existan moitas achegas de divulgación científica,
pero nos albores do século xx eran rara avis. Se por riba engadimos o feito de
que o autor é o científico máis relevante da época moderna, o valor engadido é
enorme, e fai desta obra un pequeno tesouro, tanto polo seu contido e autor
como por ser pioneira no eido da popularización da ciencia.
Nela nótase o seu esforzo didáctico, por exemplo ao intentar definirlle ao
público lego na materia o que é un sistema de coordenadas. E non só iso, senón
tamén ao recrear os saltos dunha xeometría euclídea a unha riemanniana baseándose en imaxes con varas que fan un enreixado sobre unha mesa. Para un físico
estes fragmentos poden supoñer un estorbo, polas voltas que implican no texto
podendo describilas dun xeito máis sinxelo, pero esa empatía co público xeral
é a que o leva a facer ese esforzo, que fai del un dos pioneiros da divulgación
científica.
Usa, por exemplo, palabras como «moluscos referenciais» para referirse a
sistemas de coordenadas tetradimensionais gaussianos e outro tipo de estratexias.
Este tipo de manobras, habituais nos comunicadores de hoxe en día, debían ser
bastante difíciles de atopar en documentos científicos de hai un século.
No cuarto dos seus traballos, de 1905 (unha consecuencia do terceiro), estableceu que os conceptos de masa e enerxía son equivalentes, a través da que é a
ecuación máis famosa da historia, E= mc2. No seu momento esa ecuación foi
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unha revolución conceptual (e mesmo filosófica), pero unhas tres décadas máis
tarde provocou un dos maiores xiros cualitativos no camiño da especie humana:
a entrada na era nuclear.
É curioso observar a percepción que tiña o propio Einstein acerca dela nesta
época, valorando a dificultade da súa comprobación experimental1, tal e como
se pode ler unhas páxinas máis adiante:
Polo momento, non é posible probar esta lei directamente de forma empírica debido a
que as modificacións de enerxía E0 a que poidamos someter un sistema non son grandes
abondo como para seren perceptibles como variación da masa inercial do sistema. E0/c2
é un valor demasiado pequeno en comparación coa masa m dispoñible antes da modificación da enerxía.

Este tipo de comentarios persoais do autor, feitos xusto ao rematar a teoría da
relatividade xeral, suman un atractivo histórico á obra, posto que achegan as súas
visións antes das primeiras validacións experimentais que confirmaron as
súas ideas. De feito, o Consello da Cultura Galega optou por traducir directamente o texto orixinal alemán correspondente á primeira edición do libro, feita
en 1917, para trasladar esas sensacións e a confianza que Einstein tiña nos seus
resultados. Nomeadamente, na parte final pódese ler un dos experimentos que
propuxo para validala:
Ademais, da teoría puideron desprenderse ata agora só dúas deducións que non pola súa
insignificancia se deben obviar da observación, a saber, a curvatura dos feixes luminosos
por efecto do campo gravitacional do Sol e un corremento espectral da luz que nos chega

1 Curiosamente, a persoa que comprobou experimentalmente o traballo de Einstein sobre o carácter descontinuo da materia, Jean Perrin (1870-1942), foi tamén dos primeiros en reflexionar sobre a comprobación da equivalencia masa-enerxía. En 1919 decatouse de que a masa do helio é menor que a de catro átomos de hidróxeno, e aventurouse a dicir que iso podía deberse á conversión deses catro átomos de hidróxeno
en helio, liberando coa pequena cantidade de masa desaparecida no proceso de fusión unha gran cantidade
de enerxía, que el intuíu que podía ser a base da enerxía emanada das estrelas.
O talento intuitivo de Perrin foi extraordinario: houbo que esperar case dúas décadas para que Hans
Bethe (1906-2005), Premio Nobel de Física 1967, e Carl Weizsäcker (1912-2007) describisen o proceso
de creación de enerxía nas estrelas, cuxos efectos experimentais últimos non rematarían de comprobarse ata
comezos do século XXI.
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emitida polas estrelas grandes en comparación coa luz xerada na Terra de xeito semellante (é dicir, mediante o mesmo tipo molecular). Estou certo de que tamén estas deducións
da teoría se han ver confirmadas.

Non só iso, senón que abundou nun deses potenciais experimentos:
En primeiro lugar, isto pódese probar na práctica. Aínda que un razoamento minucioso
tamén conclúe que a curvatura dos feixes de luz brindada pola teoría da relatividade xeral
é ínfima para os campos gravitacionais a que temos acceso na práctica, estímase que esta
curvatura é de 1,7 segundos de arco para os feixes que pasan preto do Sol. Isto deberíase manifestar no feito de que as estrelas fixas que semellan próximas ao Sol e que podemos observar nas eclipses de Sol totais deberían de aparecer afastadas do Sol a unha
distancia igual a este valor se a comparamos coa posición que para nós, dende a Terra,
ocupan no ceo cando o Sol se encontra noutro punto do ceo. Comprobar se esta dedución se axusta ou non á realidade é unha tarefa de grande importancia que esperamos
que a astronomía non tarde en resolver.

Foto da eclipse solar feita por Eddington
en 1919, clave para a consolidación da
teoría da relatividade xeral.
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O 29 de maio de 1919, pouco máis
de dous anos despois de que se escribisen esas palabras, Arthur Eddington
(1882-1944) atopou durante unha
eclipse a predita curvatura dos feixes
luminosos polo efecto do campo gravitacional do Sol, e creouse un impacto
social nunca antes visto na historia da
ciencia.
Cómpre salientar estas circunstancias cronolóxicas, porque o libro tivo
varias edicións posteriores. Nomeadamente, a quinta edición foi realizada en
1920, logo do achado de Eddington, e
xa está ampliada con respecto á de
1917, incorporando anexos en que se
fala dese achado e tamén outros de ton
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matemático para deducir as transformacións de Lorentz na base do enfoque
relativista ou para falar do espazo tetradimensional de Minkowski. Tamén
inclúe outros anexos que revelan unha maduración sobre as consecuencias da
teoría da relatividade xeral. De feito, nesa edición de 1920 o corpo do libro
incorpora mesmo tres seccións a maiores (con números 30, 31 e 32)2, que amosan como Einstein para aquel entón xa caera na conta das implicacións do seu
traballo para a comprensión do Universo coma un todo.
As décadas vindeiras traeríanlle sorpresas neste eido, varias das cales nin puido
predicir, e mesmo chegou a non aceptar inicialmente, coma a expansión do
Universo e a posterior idea do Big Bang, froito (entre outros) do sacerdote católico belga Georges Lemaître (1894-1966). Outras tiveron lugar despois da morte
de Einstein. A máis coñecida nos nosos días seguramente sexa a detección de
ondas gravitacionais, que el predixo en 1916, pero das que ata chegou a renegar
en 1936 ante a dificultade de obter unha solución ondulatoria ás súas ecuacións
relativistas. Mesmo logo de decatarse do seu erro, posiblemente dese por imposible a súa detección, dada a debilidade do efecto. Nótese que a precisión do
experimento que as descubriu, realizado en 2015, era comparable a medir a
distancia da Terra ao Sol coa precisión do diámetro dun átomo. Tal precisión
foi considerada ciencia ficción ata case o século XXI.

2. SUBIDO A OMBROS DUN XIGANTE
Pero, toda esta revolución... ¿saíu da nada? Non; como adoita acontecer, este
xiro histórico foise incubando nos anos precedentes.
Atribúese a Isaac Newton afirmar ter acadado os seus logros grazas a subirse
a ombros de xigantes. No caso de Einstein podería falarse do mesmo: tal e como
el chegou a afirmar textualmente, o xigante ao que se subiu foi o físico escocés
James Clerk Maxwell (1831-1879). De ter que instalar un pódium de tres prazas
no Olimpo dos grandes da física, moita xente sabe que os dous primeiros postos

2

Nótese que a presente edición galega do libro, baseada na de 1917, remata na sección número 29.
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serían para Einstein e Newton, pero o que
é máis descoñecido é que o terceiro lugar
sería para Maxwell.
El estableceu, en 1865, as ecuacións
que describen os fenómenos eléctricos e
magnéticos de xeito conxunto, formulando as intuicións que albiscara Michael
Faraday (1791-1867). Entre outras consecuencias, iso levouno a descubrir a existencia das ondas electromagnéticas e que
James Clerk Maxwell, un dos pais
do electromagnetismo, foi o xigante
a luz é tamén unha onda electromagnétisobre o que se subiu Einstein.
ca. Sería demasiado prolixo desenvolver
esta fazaña polo miúdo, pero, simplemente para transmitir a súa relevancia, citemos o Premio Nobel de Física 1965
Richard Feynmann (1918-1988): «dentro de mil anos a humanidade só lembrará do século XIX o traballo de Maxwell». Einstein dixo dese traballo que «cambiou o mundo para sempre». Curiosamente, quixo o destino que estes dous
xenios chegasen a coexistir uns meses, dándose unha especie de remuda na
creación desta metamorfose: Einstein naceu o 14 de marzo de 1879 e Maxwell
faleceu o 5 de novembro dese mesmo ano.
E que ten que ver isto coa teoría da relatividade? Pois diante de nada,
Maxwell, sen sabelo, ao unificar a comprensión da electricidade e o magnetismo,
escribiu as primeiras ecuacións que cumpren coa relatividade einsteniana. Ao
cambiar as ecuacións de Maxwell entre sistemas de referencia que se moven entre
si con velocidade rectilínea e uniforme (sistema de referencia inercial), a única
maneira de que describan ben a realidade é adaptalas no marco da teoría da
relatividade restrinxida. Pero non adiantemos acontecementos.
No momento de descubrir a existencia de ondas electromagnéticas, a
Maxwell xurdiulle un gran problema: en que medio se propagan tales ondas?
Cando tiramos unha pedra a un lago, observamos que a perturbación se propaga
pola auga. Se hai un pato flotando cerca do lugar de caída da pedra, vemos como
sobe e baixa co paso das perturbacións causadas pola pedra. A auga é o soporte
que propaga a onda. Sen auga non habería onda.
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Para a lóxica humana, toda onda necesita un soporte en que propagarse. Isto
era algo obvio para un físico do século XIX. Pero había un problema: a luz do Sol
chega á Terra a través do espazo baleiro. Pódense facer experimentos en que se
fai o baleiro nunha zona determinada e malia iso veremos luz circular por ela.
En que se estará propagando logo unha onda electromagnética?
Maxwell non tivo máis remedio que postular a existencia dun fluído pantasma, chamado éter luminífero, que sería como unha esencia que ocuparía todo o
Universo coñecido e cuxo descubrimento estaría aínda pendente. Co egoísmo da
perspectiva actual da ciencia téñense visto comentarios inxustos sobre a suposta
torpeza dos físicos da época, obsesionados coa existencia do devandito éter;
comentarios que parecen esquecer que cada avance científico ten que ser valorado no seu xusto contexto histórico. Daquela era case obrigado postular a existencia dun algo que garantise a propagación das ondas electromagnéticas.
Porén, a ciencia ten a virtude de poder detectar as eivas das súas hipóteses e
así, en 1887, Albert Michelson (1852-1931) e Edward Morley (1838-1923)
levaron a cabo o experimento frustrado máis famoso da historia: intentaron
medir a que velocidade se despraza a Terra a través do éter luminífero. Dado que
a Terra circula a 30 km/s ao redor do Sol, a súa idea foi lanzar un raio de luz no
sentido de avance da Terra. O seu lóxico razoamento era que así a Terra
perseguiría o raio de luz e, deste xeito, a velocidade da luz medida dende o seu
laboratorio nesa dirección sería menor que a medida ao lanzar o raio noutra
dirección.
E aí saltou a sorpresa: a velocidade da luz foi a mesma en todas as direccións.
En principio, pareceu que fracasaban no seu intento de medir a velocidade da
Terra con respecto ao éter luminífero pero, co tempo, acabou sendo un experimento vital xa que se evidenciaba que a luz se move sempre á mesma velocidade,
sexa cal sexa o sistema de referencia no que se mida. Por este descubrimento,
Michelson sería Premio Nobel de Física en 1907 (a primeira vez que un Nobel
de ciencias caeu no continente americano).
A busca da explicación dese sorprendente feito e do raro comportamento das
ecuacións de Maxwell ante transformacións entre sistemas inerciais animaron a
varios científicos a procurar solucións. Xa no mesmo 1887 (aínda que sen relación co experimento de Michelson-Morley), Woldemar Voigt (1850-1919)
buscou unha transformación que fixese que a ecuación que describe as ondas
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electromagnéticas non mudase ao cambiar entre sistemas de referencia inerciais,
e obtivo un precursor das que habían de ser as da teoría da relatividade. En certo
modo, Voigt foi o primeiro en intentar facer o mesmo que Einstein conseguiría
en 1905.
En 1889 George Fitzgerald (1851-1901) xa intentou encaixar o experimento
de Michelson-Morley, deducindo unha expresión que, malia encaixar co paradigma relativista, el interpretaba como unha contracción dos corpos debido ao
cambio dos efectos electromagnéticos co movemento.
Foron pequenos pasos que ían avanzando nunha mesma dirección, que tivo
un notable pulo co traballo de Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928). Lorentz,
Premio Nobel de Física 1902, desenvolveu en diferentes etapas entre 1895 e
1904 as coñecidas como transformacións de Lorentz, que indicaban o xeito en
que había que modificar as ecuacións de Maxwell para adaptalas dun sistema de
referencia inercial a outro.
Non hai mellores palabras que as do propio Einstein para recoñecer completamente o rol destes precursores no seu traballo; neste libro indica:
A teoría da relatividade restrinxida cristaliza a partir da teoría de Maxwell e Lorentz
sobre os fenómenos electromagnéticos, polo que todos os feitos experimentais que sosteñen esta teoría electromagnética tamén sosteñen a teoría da relatividade.

E máis adiante:
Neste punto cómpre porén salientar que xa dende moito antes da introdución da teoría
da relatividade existía unha teoría deste fenómeno formulada por H. A. Lorentz, de
natureza puramente electrodinámica e obtida mediante a aplicación de determinadas
hipóteses sobre a estrutura electromagnética da materia. Non obstante, esta circunstancia non mingua en absoluto a forza probatoria do experimento como experimentum
crucis a favor da teoría da relatividade, pois a electrodinámica de Maxwell-Lorentz sobre
a que se baseaba a teoría orixinal non é de ningún modo contraria á teoría da relatividade. Esta última naceu máis ben da electrodinámica como un compendio e unha xeneralización incriblemente simples das hipóteses sobre as que asentaba a electrodinámica e
que ata entón se consideraran de forma illada.
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Esas ecuacións, que son un dos meirandes alicerces da teoría da relatividade
restrinxida, entraron en sintonía co traballo de Henri Poincaré (1854-1912),
que avanzou notablemente na súa interpretación conceptual, cuestionando o
significado da simultaneidade (ou, o que é o mesmo, o significado do tempo) e
albiscando o nacemento dunha nova era, dunha superación da dinámica newtoniana, que debía estar baseada na imposibilidade de superar a velocidade da luz.
Poincaré, a través da análise dos fenómenos electromagnéticos en movemento,
mesmo chegou a deducir unha ecuación que nos é coñecida: para analizar a
emisión de radiación electromagnética (que consideraba coma un fluído) obtivo
que a densidade dese fluído era igual á densidade de enerxía dividida pola velocidade da luz ao cadrado. Se chamamos d a esa densidade do fluído e e á densidade de enerxía, chegamos á ecuación d=e/c2 (e=dc2), que vén sendo unha cerna
da famosa equivalencia masa-enerxía de Einstein.
Neste punto, coas transformacións de Lorentz e coa devandita ecuación
e=dc2, cómpre salientar que o crebacabezas non estaba nin moito menos resolto.
Tal e como comentou en 2016 en Santiago de Compostela o matemático francés Cédric Villani (1973), Medalla Fields 2010 e director do Instituto Henri
Poincaré, eses precursores non chegaron á teoría da relatividade restrinxida.
Efectivamente, para Poincaré non tiña sentido unha equivalencia entre masa
e enerxía (a súa expresión da densidade de enerxía era para el unha simple relación de proporción entre dúas cantidades) e, sobre todo, non rexeitou a idea do
éter luminífero.
Einstein tivo éxito ao desprenderse de alforxas e partir de cero. Tal e como se
pode ver no presente libro, recoñeceu os adiantos dos seus precursores, pero
decatouse do problema que lles supoñían certos preconceptos:
Se presupoñemos que as ecuacións de Maxwell e Lorentz son válidas para un referencial
K, descubrimos que non son válidas para un referencial K' en movemento uniforme con
respecto a K se admitimos que entre as coordenadas de K e K' se establecen as relacións
da transformación de Galileo. Semella deste xeito que, de entre todos os sistemas galileanos de coordenadas, destaca fisicamente un sistema (K) a que corresponde un determinado estado de movemento. Este resultado interpretábase en termos físicos considerando que K se achaba en repouso en relación a un hipotético éter luminífero. En
cambio, todos os sistemas de coordenadas K′ que estivesen en movemento con respecto
a K terían tamén que estar en movemento con respecto ao éter.
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[…]
Lorentz e Fitzgerald liberaron a teoría deste desconcerto: supuxeron que o movemento
do corpo con respecto ao éter exercía no propio corpo unha contracción na mesma
dirección do seu movemento que, pola súa vez, debía de provocar a supresión da diferenza temporal indicada. Se comparamos cos razoamentos expostos na sección 12,
veremos que, dende o punto de vista da teoría da relatividade, esta solución foi correcta.
Porén, a teoría da relatividade brinda unha interpretación incomparablemente máis
satisfactoria. Segundo ela, non hai sistema de coordenadas privilexiado que dea pé á
introdución da idea do éter e, polo tanto, non hai vento de éter nin experimento que o
demostre. Sen necesidade de hipóteses especiais, a contracción dos corpos móbiles derívase dos dous principios fundamentais da teoría: e é que para esta contracción resulta
determinante, non o movemento en si (ao que non podemos atribuír sentido ningún),
senón o movemento con respecto ao referencial seleccionado en cada caso. Así pois, o
interferómetro empregado por Michelson e Morley non mingua para un sistema de
referencia que se desprace coa Terra, pero si o fai para un sistema de referencia en estado
de repouso con respecto ao Sol.

Un dos seus meirandes éxitos conceptuais foi decatarse de que a expresión
dos fenómenos electromagnéticos —as ondas electromagnéticas— non precisa
de ningún soporte nin éter luminífero para sosterse. Por así dicilo, é o propio
campo eléctrico e magnético3 o que fai de soporte para as súas propias perturbacións. Esas reflexións sobre a natureza dos fenómenos electromagnéticos aparecen claramente ao longo das seguintes páxinas, nas que tamén deixa patente a
súa claridade na comprensión de que non pode haber interaccións físicas que
actúen de xeito instantáneo:
Permíteme unha última observación de natureza esencial. O éxito da interpretación de
Faraday e Maxwell da acción electrodinámica a distancia por procesos intermediarios
con velocidade de propagación finita supuxo que entre os físicos se asentase a convicción
de que non existían accións a distancia directas (é dicir, non-mediadas) e instantáneas
como podía ser a lei da gravitación de Newton. Segundo a teoría da relatividade, no

3

A introdución do concepto de campo supuxo un gran cambio na física.
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canto da acción instantánea a distancia ou da acción a distancia con velocidade de propagación infinita, sempre actúa a acción a distancia á velocidade da luz. Isto está relacionado coa función fundamental que a velocidade c ten nesta teoría.

3. DESPOIS DE 1905. A MELLOR IDEA DA SÚA VIDA
Unha revolución de semellante calibre provocou catarses en diferentes eidos.
A primeira foi a producida en 1907 por Hermann Minkowski (1864-1909) ao
falar do contínuum tetradimensional espazo-tempo: «espazo e tempo por separado están destinados a esvaecerse entre as sombras e tan só unha unión de
ambos pode representar a realidade». Esa idea sería clave no traballo posterior de
Einstein, que recoñece as fortes implicacións do traballo do que fora o seu profesor en Zürich:
Mesmo ao leigo en matemáticas non se lle ha escapar que, por forza, a teoría gañou
considerablemente en claridade grazas a esta noción puramente formal.
Todas estas exiguas indicacións unicamente lle dan ao lector unha vaga idea sobre a
importancia da idea formulada por Minkowski; de non existir, é posible que aínda non
se desenvolvese a teoría da relatividade xeral, cuxas nocións básicas se explican a continuación.

Nese mesmo ano ten a que el cualificou como «a mellor idea da miña vida»:
o chamado principio de equivalencia, que é a cerna da teoría da relatividade
xeral. Ese principio vén a dicir que, se estivésemos pechados nunha caixa, non
poderiamos afirmar se o peso que facemos contra o chan é debido a unha atracción gravitatoria ou ao feito de que esa caixa estea en movemento constantemente acelerado (un fenómeno que nos é cotián: se imos nun coche que acelera
notamos como o noso corpo sente unha especie de peso que o pega contra o
respaldo do asento).
Novamente, Einstein expresa maxistralmente esta idea:
O centro da cuberta da caixa ten fixado polo exterior un gancho cunha corda da que
agora comeza a tirar un ser —a súa natureza énos indiferente— cunha forza constante.
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A continuación, a caixa, co observador incluído, comeza a moverse cara «arriba» nun
movemento de aceleración uniforme. Co tempo, a súa velocidade aumenta ata valores
fantásticos (supondo que observamos todo isto dende outro referencial de que non se
está a tirar cunha corda).
Mais, como percibe este proceso o home que está dentro da caixa? A aceleración da caixa
élle transmitida dende o piso da caixa por contrapresión, polo que ten que absorber esta
presión coas pernas se non quere acabar tirado no chan en toda a súa lonxitude. Daquela, está de pé na caixa do mesmo xeito que calquera estaría no cuarto da súa casa na
Terra. Se ten un obxecto na man e o solta, a este obxecto xa non se transferirá a aceleración da caixa, polo que se achegará ao piso da caixa cun movemento relativo acelerado.
Ademais, o observador convencerase de que a aceleración do obxecto con respecto ao piso
sempre terá o mesmo valor independentemente do obxecto co que faga a proba.
Partindo dos seus coñecementos sobre o campo gravitacional que tratamos na anterior
sección, o home da caixa chegará á conclusión de que se atopa xunto coa caixa nun
campo gravitacional constante no tempo. Así e todo, sorprenderase por un intre de que
a caixa non caia neste campo gravitacional. Descubrirá entón o gancho no centro do
teito e a corda tensa fixada a el, e chegará xa que logo á conclusión de que a caixa está
suspensa en repouso no campo gravitacional.
Temos dereito a rirnos deste home e dicir que está errado na súa interpretación? Acho
que non temos tal se queremos ser coherentes; pola contra, teremos que admitir que a
súa interpretación non atenta nin contra a razón nin contra as leis da mecánica coñecidas. Malia que a caixa estea acelerada con respecto ao «espazo de Galileo» que mencionamos ao principio, podemos considerar que está en repouso. Polo tanto, temos unha
boa base para estender o principio da relatividade a referenciais que se atopen en aceleración relativa recíproca, o que nos proporciona un argumento de peso para formular un
postulado da relatividade xeral.

Estábase abrindo unha nova revolución, que afectaría a sagrada lei de gravitación de Newton, tal e como conta tamén: «A partir da observación da caixa en
aceleración apréciase que unha teoría da relatividade xeral debe brindar resultados importantes sobre as leis da gravitación».
Con todo, o camiño non foi fácil. Faltáballe bagaxe matemática para abordar
un problema que era moi superior ao da teoría da relatividade restrinxida.
Dende 1907 ata 1915 pasaron 8 anos, nos que Einstein sufriu moito para chegar
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a porto. Abandonou o traballo nalgunhas ocasións, cometeu erros derivados da
súa falta de coñecementos matemáticos e tivo que aprender novos fundamentos
de xeometría, para o cal estableceu contacto co seu antigo compañeiro de aulas
Marcel Grossmann (1878-1936).
O proceso acelerouse dramaticamente na segunda metade de 1915, nunhas
semanas que o deixaron extenuado, entre outras razóns pola presión creada polo
rápido avance de David Hilbert (1862-1943) na elaboración matemática das
ideas conceptuais de Einstein.
Os detalles do que pasou neses días previos á presentación da teoría da relatividade xeral na Academia de Ciencias de Prusia o 25 de novembro de 1915
constitúen un dos episodios máis apaixonantes para os historiadores da ciencia.
O esforzo matemático que tivo que facer queda en certo modo reflectido nas
páxinas deste libro, nas que dedica moito espazo a ilustrar a base matemática
necesaria para a súa teoría.
A todo isto, a ONU declarou 2015 «ano internacional da luz», entre outras
razóns para conmemorar o 150 aniversario das ecuacións de Maxwell (que levaron a descubrir que a luz é unha onda electromagnética) e o centenario da teoría
da relatividade xeral (que ten na propagación da luz un dos seus alicerces).

4. DESPOIS DE 1915. O PREMIO NOBEL
Un cambio de paradigma desta profundidade non foi asumido pola comunidade
científica de xeito instantáneo, como é de supoñer. Faga o esforzo de reflexionar
sobre o feito de que o tempo non sexa unha magnitude absoluta, senón que
presente valores diferentes segundo o estado de movemento ou a forza gravitatoria. Descubrirá que non é algo que entre na súa cabeza de xeito lóxico. El é
consciente das dificultades, tal e como deixa ver nas páxinas seguintes, con parágrafos coma este:
Posto que os opositores da teoría da relatividade teñen afirmado con frecuencia que a
teoría da relatividade xeral bota abaixo a teoría restrinxida, quero ilustrar mellor cun
símil cal é o estado da cuestión. Antes da introdución da electrodinámica, as leis da
electrostática eran consideradas representativas das leis da electricidade. Na actualidade
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Retrato oficial de Albert Einstein
logo de serlle concedido o Premio
Nobel de Física 1921.

sabemos que a electrostática só pode explicar
correctamente os campos eléctricos no caso —en
rigor— infactible de que as masas eléctricas estean
en repouso absoluto entre si e con respecto ao
sistema de coordenadas. Acaso por isto as ecuacións de campo de Maxwell da electrodinámica
botan abaixo a electrostática? Nin moito menos!
A electrostática está contida dentro da electrodinámica como un caso extremo; as leis desta última
levan directamente ás da primeira no suposto de
que os campos presenten invariancia temporal.
De feito, a meirande sorte que pode correr unha
teoría física é marcar o camiño para introducir
unha teoría máis ampla na que a primeira subsista
como caso límite.

Este estado de cousas é perceptible nas
circunstancias que rodearon ao seu Premio
Nobel de Física, que, dito sexa de paso, foi
un dos máis estraños do historial deste galardón. A saber: nos libros aparece que
Einstein o recibiu en 1921, «polos seus servizos á física teórica, e especialmente
polo seu descubrimento da lei do efecto fotoeléctrico». Isto recoñece a teoría da
relatividade, pero baixo o amplo paraugas dos «servizos á física teórica» e, ademais, non era mencionada explicitamente como o efecto fotoeléctrico, posiblemente por non ser comprendida aínda dabondo, malia o flamante eco que
tivera o experimento de Eddington coa eclipse.
Pero o chiste do asunto é que tal premio non correspondeu en senso estrito
ao ano 1921: durante o proceso de selección do premio en 1921, o Comité
Nobel de Física decidiu que ningunha das nominacións dese ano cumpría os
requisitos dados no testamento de Alfred Nobel. Segundo os estatutos da Fundación Nobel, nese caso o premio pode ser reservado ata o ano seguinte. Este foi
o estatuto que se aplicou: o premio quedou deserto en 1921 e, na edición de
1922, concedéuselle con efecto retroactivo o de 1921 (en concreto foi anunciado
o 9 de novembro de 1922).
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Un caso semellante e igualmente egrexio deuse co Premio Nobel de Física de
1932: ao igual que o de 1921 tamén quedou deserto en 1932, e reservouse para
o ano seguinte. Así, en novembro de 1933 anunciouse que o gañador do ano
1932 era Werner Heisenberg (1901-1976). Ao mesmo tempo, anunciouse que
os gañadores do ano 1933 eran Erwin Schrödinger (1887-1961) e Paul Dirac
(1902-1984). Estes bailes propiciaron que nos cerimoniais dos días 10, 11 e 12
de decembro de 1933 se dese unha imaxe inesquecible destes galardóns, ao coincidiren os tres meirandes xenios construtores da mecánica cuántica.
Einstein non acudiu á cerimonia de entrega celebrada o 10 de decembro de
1922, ao estar moi lonxe de Suecia (eran outros tempos, e un anuncio cun mes
de antelación non daba flexibilidade dabondo para recibir a mensaxe e preparar
este tipo de viaxes). No seu lugar, o presidente do Comité Nobel de Física da
Academia Sueca de Ciencias e Premio Nobel de Química 1903, Svante Arrhenius (1859-1927), leu unha laudatio do premiado na que facía un repaso polos
seus méritos, que comezaba dun xeito que non pode reflectir mellor a sensación
daquela época:
Probablemente non exista actualmente un físico vivo cuxo nome sexa tan amplamente
coñecido coma o de Albert Einstein. Hai moita discusión centrada na súa teoría da
relatividade. Isto atinxe esencialmente á epistemoloxía e ten sido polo tanto materia de
vivo debate en círculos filosóficos. Non é ningún segredo que o famoso filósofo Bergson
en París impugnou esta idea, mentres que outros filósofos a aclamaron con entusiasmo.
A teoría en cuestión tamén ten implicacións astrofísicas que están sendo rigorosamente
examinadas no momento actual.

Nesa mesma cerimonia do 10 de decembro de 1922, Niels Bohr (1885-1962)
recollía tamén o seu Premio Nobel de Física (este, xa o correspondente ao ano
1922) e, curiosamente, no seu propio discurso loaba a figura de Einstein:
[...] foron os grandes investigadores alemáns Planck e Einstein os que, como resultado
das súas investigacións abstractas sistemáticas, nos amosaron por primeira vez que as leis
do movemento das partículas atómicas, que determinan as propiedades dos elementos,
son dun carácter esencialmente diferente daquelas leis coas que a ciencia ata o momento
tentou poñer orde no conxunto das nosas observacións dos fenómenos naturais.
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Einstein non foi recollelo ata o 11 de xullo de 1923 e, na lección maxistral
que impartiu na cerimonia, deixou ben clara a súa postura ao titular a súa conferencia «Ideas fundamentais e problemas da teoría da relatividade». Non fixo
mención aos seus outros logros, incluído o do efecto fotoeléctrico.
A dificultade que tivo a teoría da relatividade para impoñerse entre a clase
científica é tamén perceptible ao analizar a evolución das nominacións que tivo
ao Nobel. O segredo dos expedientes do Nobel é levantado 50 anos despois da
concesión, así que en 1972 sóubose a identidade das persoas que o propuxeron.
Foi nominado en 62 ocasións, a primeira delas en 1910 (véxase táboa).
Curiosamente, esa primeira persoa que o fixo foi o Premio Nobel de Química
1909 Wilhelm Ostwald, posiblemente polas achegas de Einstein na chamada
mecánica estatística e, nomeadamente, polo seu traballo no movemento browniano. En 1905 Einstein descubrira que a razón dese curioso movemento (que
fai que un gran de pole sobre auga visto ao microscopio teña movementos erráticos) é debido aos movementos das moléculas de auga. Iso supuxo unha evidencia contundente da existencia das moléculas e átomos e, polo tanto, da natureza
descontinua da materia. Tres anos despois, a idea de Einstein foi confirmada
experimentalmente por Jean Perrin (calculando tamén o número de Avogadro),
que levaría o Premio Nobel de Física en 1926 por este traballo.
Desa listaxe é bastante patente como o prestixio de Einstein tardou en consolidarse entre a elite científica (certo é que nese período tivo lugar a I Guerra
Mundial, aínda que isto non detivo a actividade da Fundación Nobel, que só
deixou deserto o Nobel de Física de 1916).
Entre os nominantes máis ilustres, véxase por exemplo que o nome de Max
Planck (1858-1947), pai da mecánica cuántica e Premio Nobel de Física 1918,
non aparece nesa listaxe ata 1919.
Tamén se observa que, unha vez feito o anuncio de Eddington da observación experimental da curvatura da luz, aumentou o número de nominacións.
Como feito anecdótico nótese que, malia figurar para efectos do Nobel como
gañador do ano 1921, o maior número de nominacións ao seu favor (17) foi no
ano 1922.
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1910

Nominantes Wilhelm Ostwald

Ano

Wilhelm Wien

Clemns
Schaefer

1912

Wilhelm Wien

Bernhard
Naunyn

Wilhelm Ostwald

1914
Orest Khvol´son

Bernhard Naunyn

1913

1917

Pierre Weiss

Emil
Warburg

Felix Ehrenhaft Arthur Haas

1916

1919

Max Planck
Emil Warburg

Edgar Meyer
Emil Warburg
Wilhelm Wien

Edgar Meyer

Max von Laue

Svante Arrhenius

Max von Laue

Felix Ehrenhaft

Stefan Meyer

1918

1921

Jacques
Hadamard

Arthur
Haas

Sir Arthur
Eddington

Hans
Dällenbach

Carl Charlier

1922

Théophile
de Donder

Marcel
Brillouin

Max Planck

Stefan Meyer

Max von Laue

Pieter Zeeman

Emil Warburg

Edgar Meyer

Gunnar
Nordström

Otto Wiener

Emil Warburg

Charles
Walcott

Max Planck

Emil Warburg

Ernst Wagner

Arnold
Sommerfeld

Edward
Poulton

Carl Oseen

Gunnar
Nordström

Bernhard
Naunyn

Paul Langevin

Erich Marx

Carl Oseen

Jacques
Hadamard

Theodore
Lyman

Felix Ehrenhaft
Wilhelm von
Waldeyer-Hartz George Jaffé Robert Emden

Leonard
Ornstein

Onnes
Hendrik Lorentz

Heike
Kamerlingh

Wilhelm Julius

Niels Bohr

1920

Táboa: Persoas que propuxeron a Albert Einstein ao Premio Nobel de Física, ordenadas polo ano en que fixeron a proposta
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5. CONSOLIDACIÓN E CREACIÓN DUN NOVO MARCO DA FÍSICA
Obviamente a teoría da relatividade
acabouse impoñendo. O peso das evidencias, xunto co cada vez maior
coñecemento dela, enseguida a colocaron no lugar que lle corresponde.
A fama de Einstein chegou a ser comparable á de ídolos de masas da época,
coma Charles Chaplin. O seguinte
estudo introdutorio, a cargo de Francisco Díaz-Fierros Viqueira, ilustra
ben esta circunstancia.
O fermoso é que este novo paradigma da ciencia arrastrou unha serie
de revolucións, que foron vindo unha
Un científico cunha sona sen igual.
tras outra coma unha cadea de fichas
Einstein con Charles Chaplin na estrea
de dominó. Xa no mesmo ano 1916,
de Luces da cidade en 1931.
Karl Schwarzschild (1873-1916) atopou a primeira solución das ecuacións da teoría da relatividade xeral4, solución
que acabou sendo esencial para a comprensión dos buratos negros.
Einstein decatouse de que as súas ecuacións tiñan implicacións sobre a comprensión do Universo coma un todo (estas reflexións aparecen xa na edición de
1920 do presente libro). Foi o nacemento da moderna cosmoloxía, a parte da
física que aborda as cuestións relativas ao Universo coma un todo. Observou que
as ecuacións levaban implícita unha variación do seu tamaño co tempo, algo que
lle pareceu inconsistente. Así, para garantir un Universo estático, engadiu un
termo artificialmente nas súas ecuacións. Os traballos posteriores de Alexander
Friedmann (1888-1925), Howard Robertson (1903-1961) e Georges Lemaître
(1894-1966) nos anos 20 (aos que contribuiría máis tarde tamén Arthur Walker
[1909-2001]) demostraron que ese termo non era necesario. Einstein acabou
considerando a súa introdución «o maior erro da miña vida».
4

Pouco antes de morrer, por unha enfermidade contraída na fronte da I Guerra Mundial.
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A confirmación experimental de
que o Universo está en expansión,
obtida por Edwin Hubble (1889-1953), levou a unha inesperada reforma na compresión das orixes da nosa
existencia, derivando nas ideas tanto
do Big Bang (proposta por Lemaître
en 1931) como na de que o Universo
leva existindo un tempo finito (finalmente consolidada por Stephen Hawking [1942] e Roger Penrose [1931]
en 1970)5.
Curiosamente, a historia parece ser
xenerosa con Einstein, porque ata ese
erro, ese termo engadido (chamado
constante cosmolóxica) acabou sendo
Einstein co cura católico Georges Lemaître,
recuperado a finais do II milenio. En
un dos pais da teoría do Big Bang.
1998 Saul Perlmutter (1959), Adam
Riess (1969) e Brian Schmidt (1967)
descubriron que o Universo non só se está a expandir, senón que cada vez o fai
máis rápido; polo que recibiron o Premio Nobel de Física 2011.
Esa expansión acelerada necesita dunha enerxía que a cause: nace así o concepto de enerxía escura, asentado no período de cambio do milenio (entre os
anos 1998 e 2003). Resulta que, feitos os cálculos, esa enerxía supón ao redor do
70 % do total do Universo. Isto quere dicir que a humanidade fixo o descubrimento da meirande parte do Universo no paso do II ao III milenio, no que
constitúe unha das principais metáforas desa transición, un feito que sen dúbida
quedará marcado para sempre na historia. En todas estas consideracións, o concepto de constante cosmolóxica creado por Einstein é capital.

5

Ambos os dous gañadores do Premio Fonseca de comunicación da ciencia, nos anos 2008 e 2011 respectivamente (premio galego, organizado ao abeiro do Programa ConCiencia da Universidade de Santiago de
Compostela e o Consorcio de Santiago).
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Curiosamente, a considerada época dourada da teoría da relatividade xeral comezou ao
pouco do falecemento de Einstein en 1955 e
abrangueu aproximadamente de 1960 a 1975,
anos en que se consolidou a idea do Big Bang
e xurdiron profundos estudos sobre a natureza
dos buratos negros, con Stephen Hawking
como figura central.
O máis fermoso é constatar como as sorpresas que depara a teoría da relatividade xeral
non deixan de agromar. A idea-forza desta
teoría é que o espazo-tempo é un contínuum
Albert Einstein, icona do
cuxa xeometría se deforma coa presenza de
século XX (foto de 1947).
masa (enerxía). Tales deformacións da xeometría marcan o camiño do movemento dos
corpos e da luz. Con esa idea, en 1916 Einstein decatouse de que unha perturbación no espazo-tempo era susceptible de propagarse por el, coma unha onda:
unha onda gravitacional. Atopar a solución matemática desa onda a partir das
ecuacións é moi difícil, e iso levouno a afirmar en 1936 que non existían, algo
sobre o que rectificou enseguida. Con todo, o efecto desas ondas é tan minúsculo que durante décadas pareceu disparatado detectalas.
En 1975, durante unha xuntanza dun comité da NASA, Rainer Weiss (1932)
e Kip Thorne (1940) debuxaron nun pano de mesa un esquema do que sería o
Observatorio de Ondas Gravitacionais por Interferometría Láser (coñecido
como LIGO, polas súas siglas en inglés). Botaba a funcionar en 2004, nunha
primeira etapa ata o ano 2010. En febreiro de 2015 arrancaba a súa segunda
etapa, que en setembro dese mesmo ano detectou por primeira vez unha onda
gravitacional. Ese feito abre unha nova era da astronomía, comparable á que se
abriu en 1609 cando Galileo Galilei observou o firmamento por primeira vez
cun telescopio. Nese momento de 1609 naceu a astronomía baseada na observación da luz, que séculos despois se expandiría para observar ondas electromagnéticas doutras frecuencias. En 2015 naceu a observación con ondas gravitacionais,
baseadas no traballo de Einstein e que, de paso, propiciaron a primeira observación experimental da existencia de buratos negros (a onda detectada foi o resul-
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tado da fusión de dous buratos negros), un concepto que tamén é debedor das
ideas do autor deste libro que ten nas mans.
O mundo do século xx e o curso da humanidade cambiaron coa teoría da
relatividade. Xa non só polos aspectos que se derivan dela a nivel práctico, como
son o control da enerxía nuclear ou aparellos tan cotiáns como o GPS, senón
polo cambio conceptual que levou o ser humano a facer descubrimentos sorprendentes sobre a esencia de todo o que existe. O coñecemento das súas principais ideas é, polo tanto, de máxima relevancia para calquera cidadán do século
XXI.
Esperemos que este libro axude nesa tarefa.
Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2016
(101.º aniversario da presentación das ecuacións da
teoría da relatividade xeral por Albert Einstein ante a
Academia Prusiana de Ciencias)
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INTRODUCIÓN
Aínda que as achegas fundamentais de Einstein á teoría da relatividade especial
e xeral son anteriores a 1916, a súa sona e proxección internacional, mesmo
como fenómeno de masas, non comezaron ata despois de 1919, cando a Royal
Astronomic Society e a Royal Society, inglesas, anunciaron solemnemente a
confirmación da teoría xeral polas observacións realizadas con motivo da eclipse
solar do 9 de maio. O feito de que a luz se curvase na proximidade do Sol pola
acción da súa atracción gravitacional foi un dos feitos máis comentados, o que
traducido na linguaxe popular se interpretaba como que a luz «tiña peso».
A comezos dos anos vinte, Einstein acadara extrema notoriedade en Europa
e América, feito que tiña que ver, evidentemente, coas súas teorías, pero que
tamén viña xustificado por unha serie de factores extracientíficos que a prensa,
daquela xa un medio importante para xerar opinión, se encargou de fomentar
debidamente. A súa biografía e xeitos de vestir, que se afastan moito do estereotipo de sabio, o feito de ser alemán e xudeu, así como o carácter inescrutable e
moi dificilmente intelixible da teoría da relatividade, non facían máis que
ampliar as expectativas e o interese por este personaxe. Por outra parte, a consideración das súas teorías nos cenáculos intelectuais —agás moi contadas excepcións— foi sometida a un proceso de adaptación e simplificación, de tal xeito
que «los no científicos usaban la terminología de la teoría para formular interpretaciones acordes con significados ya conocidos: usar <relatividad> para expresar el sentido de <relativismo>, por ejemplo. De este modo, los intelectuales
generaron un diálogo en el que ostensiblemente se discutía el significado filosófico de la teoría de Einstein, pero que de hecho estaba vacío de contenido físico»
(Glick, 1986).
A España chegou Einstein a finais do mes de febreiro de 1923, invitado pola
Junta para Ampliación de Estudios e o Institut d´Estudis Catalans, para dar
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unha serie de conferencias en Barcelona, Madrid e Zaragoza. Foi agasallado polo
máis selecto das respectivas sociedades, incluído o Rei de España, e as súas conferencias desenvolvéronse no medio dunha grande admiración, aínda que só
unha moi escasa minoría foi quen de entender o que nelas se dicía. Na prensa
de Madrid e Barcelona foi noticia de primeira plana mentres durou a súa estadía
en España (do 22 de febreiro ata o 12 de marzo) e durante un certo tempo os
ecos do seu paso polo país así como as circunstancias e vicisitudes que acompañaron a súa persoa e teorías foron de interese para revistas e xornais. En provincias os ecos da súa estadía tamén chegaron, pero bastante máis atenuados que os
que tivera nas dúas capitais españolas.

EINSTEIN E OS GALEGOS DE MADRID
A relación dos galegos residentes en Madrid con este acontecemento pode reducirse a dúas actividades: o xornalismo e os profesores universitarios. No primeiro
caso son moi salientables as crónicas que redactaron para El Sol ou El Diario
Español os xeniais xornalistas Julio Camba e Wenceslao Fernández Flórez, nas
que se recoñece a primeira vista o agudo humor e a intelixente crítica que os
caracterizaba.
Camba non dubidou desde o primeiro momento en aproveitar os lugares
comúns sobre a relatividade para introducir as súas certeiras críticas sobre a
sociedade española («eso de borrar la idea del tiempo, matar el tiempo, es algo
que nos encanta a los españoles […] ¿que el tiempo no existe de por sí, en términos absolutos y como tal tiempo? ¡Si lo sabremos nosotros, señor Einstein! El
tiempo no existe porque los españoles lo hemos matado […]. Nuestros políticos
son eternos y nuestros académicos ostentan el título de inmortales») ou sinalar
os perfís absurdos nos que caían os seus admiradores («todo el mundo admiraba
a Einstein, pero pocos, incluido yo mismo, sabían por qué») (Glick, 1986).
Os comentarios de Fernández Flórez, sen perder a súa incisiva ironía, presentaban un maior calado político, como o que dedicou a «Einstein y los comunistas», no que os criticaba coa súa particular interpretación conservadora da vida
nacional por gabaren o científico alemán sobre todo polo seu talante pacifista e
a súa negativa a asinar o «Manifesto dos 93», no que intelectuais alemáns defen-
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dían a intervención do seu
país na Primeira Guerra
Mundial. Para el, todo iso
eran cuestións que consideraba de importancia menor
fronte á revolución científica que protagonizou, que
«se escapa a la comprensión
de aquellos sindicalistas»
Recepción de Einstein polo Rei.
(Glick, 1986).
Á súa beira, Rodríguez Carracido.
No eido da ciencia,
unha das figuras máis destacadas, polo menos no plano institucional, foi o daquela reitor da Universidad
de Madrid e catedrático de Química Orgánica e Química Biolóxica da Facultade de Farmacia, o compostelán Rodríguez Carracido. Aparece á carón de Einstein en todos os actos e celebracións importantes que tiveron lugar en Madrid e
o discurso que pronunciou como presidente da Academia de Ciencias Exactas,
Físicas, Químicas y Naturales no acto levado a cabo nesta institución mereceu o
cualificativo de «hermoso discurso» no brevísimo diario que redactou Einstein
da súa estadía en España. Tamén conviría sinalar o catedrático de Óptica e Acústica da Universidad de Madrid, o ourensán Manuel Martínez-Risco, que, aínda
que non tivo un protagonismo especial nos actos relacionados coa presenza de
Einstein en España, era, segundo Thomas Glick (1986), o único físico que
naquela altura realizara traballos experimentais sobre a relatividade. De feito,
levaba desde os primeiros anos vinte efectuando estudos de óptica relativista co
interferómetro, pero non chegou a publicalos ata finais dos corenta, cando xa se
atopaba exiliado en París.

A TEORÍA DA RELATIVIDADE EN GALICIA
En Galicia, a prensa foi un puntual reflexo de como o nome de Einstein comezaba a ser coñecido no país, incluso antes da súa viaxe a España. E así, en 1920,
moi pouco despois do seu enxalzamento como figura de primeira liña dos xor-
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nais europeos, El Norte de Galicia, de Lugo, presentaba na primeira páxina unha
tradución do francés Camille Flammarion sobre «La doctrina de Newton y las
teorías de Einstein». Pero fundamentalmente vai ser a ocasión das observacións
da eclipse de sol do ano 1922 a que vai servir para que, en moitos xornais galegos, este feito e a súa incidencia sobre a confirmación das súas teorías ocupen
repetidamente a sección de noticias. Evidentemente, a viaxe a España de Einstein foi relatada puntual e cumpridamente por todos os xornais de Galicia e,
mesmo, nalgúns foi obxecto de artigos especiais, como a crónica de Francisco
Camba (irmán de Julio Camba) en La Voz de Galicia (17.03.1923) ou o artigo
sobre «Einstein y su obra», de Miguel Ancil1, en Faro de Vigo (18.03.1923).
Despois deste acontecemento, a marea informativa comezou un progresivo
devalar, pero, aínda así, non se deixou de falar de Einstein cunha certa regularidade e, sobre todo, de utilizar o concepto de «relatividade» (case sempre mal
empregado) para xulgar múltiples aspectos da vida política e social. En calquera
caso, deixaban boa constancia de que Einstein e as súas teorías non pasaron
desapercibidas neste recanto do occidente europeo, o que lle permitía dicir a El
Compostelano (12.03.1923): «la teoría de la relatividad, de la que, desde que nos
visitó Einstein, hasta las aguadoras que hacen tertulia alrededor de nuestras fuentes discuten sobre el absolutismo y la realidad de las teorías de Einstein».
De todos os xeitos, non se podía deixar de citar, nesta xeira de referencias que
seguiron á viaxe de Einstein, a crítica que o catedrático de Medicina Miguel Gil
Casares facía no xornal Galicia do 30 de setembro de 1923 ás viaxes dos científicos estranxeiros a España. Nun artigo titulado «Profesores extranjeros en España», que volveu reproducir posteriormente en El Compostelano, levaba a cabo
unha análise sobre a rendibilidade científica da viaxe de Einstein a España, chea
de actos sociais e de gran proxección mediática e cunhas conferencias que só
podían entender «una docena mal contada de oyentes». O mesmo acontecera
con outros profesores que visitaron España en anos anteriores, aos que despois
das conferencias de rigor «se les obsequia con banquetes y excursiones; se les
regalan algunos miles de pesetas […] y de su paso por España no queda otro
recuerdo que las fotografías en los periódicos ilustrados».
1 Posiblemente sexa Miguel Ancil y Galarza, enxeñeiro electricista navarro, publicista e colaborador en
moitos xornais e revistas vascos e navarros.
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Como contraste poñía o exemplo da Facultade de Medicina de Santiago,
que acababa de invitar o profesor Hoffmann, da Universidade de Wuzburgo, a
unha estadía de tres meses, nos que puido impartir unha docencia directa co
alumnado e transmitirlle o seu saber, interese e coñecementos polos traballos de
investigación.
Seguindo o imprescindible libro de Thomas Glick, Einstein y los españoles
(1986), á parte das figuras de Terradas, Cabrera e Plans, os colectivos de científicos e técnicos que tiveron un maior protagonismo na difusión da relatividade
en España foron os dos matemáticos e enxeñeiros. En Galicia, do primeiro
grupo, teriamos como personalidades salientables os matemáticos coruñeses
Juan Durán Loriga (1854-1911) e David Fernández Diéguez (1875-1936), dos
que R. Moreno (1992), na súa obra sobre os matemáticos galegos, non recolle
ningunha referencia con relación ás novas teorías.
Por outra parte, no tocante aos enxeñeiros, cómpre sinalar que José Fernández España, enxeñeiro de camiños coruñés que morreu en accidente en 1925,
ofrecía en marzo de 1922, na Reunión de Artesanos, unha conferencia sobre a
relatividade á que se refería así a crónica de El Ideal Gallego (4.03.1922): «En
admirable síntesis expuso ideas precursoras de las modernísimas teorías de Einstein, cuyas consecuencias estudió en las ciencias matemáticas, en la mecánica, en
la astronomía y en la física».
De todas as maneiras, houbo outros colectivos que tamén foron precursores
desta nova teoría, como aconteceu ese mesmo ano en Vigo, na apertura do curso
da Escola de Artes e Oficios, na que o profesor de Electricidade e Técnica Industrial Julio Segovia Lapique2 falou sobre «La unidad en la naturaleza», un acto en
que, logo dunha introducción sobre o ensino, «desarrolló ampliamente el tema
propuesto, argumentando en relación con las novísimas teorías de la constitución de la materia y de la relatividad, de Einstein, para deducir y demostrar la
tesis propuesta» (Galicia. Diario de Vigo, 3.10.1922).
Un caso especial sería o do matemático e astrónomo Ramón Aller. As primeiras e case as únicas referencias escritas súas sobre as teorías de Einstein son xa un
pouco tardías e apareceron en 1931 e 1934 no boletín Logos. En calquera caso,
2 Natural da Coruña (n. 1884), licenciado en Farmacia e profesor de Historia Natural e Física e Química
antes de acceder á cátedra de Electrotecnia e Acústica da EMAO.
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teñen o importantísimo valor engadido de estaren escritas en galego («a teoría da
relatividade amostra que non é cousa tan sinxela como somella contar o tempo»,
«publicou o crego belga Lemaître as suas investigacións sobre as ecuacións de
Einstein, das que resulta que o Universo non pode estar en paz en canto o tamaño total; ou debece ou medra constantemente»). De calquera xeito, é moi probable que Aller coñecese (e «entendese») desde datas moi temperás as teorías de
Einstein, pois as revistas españolas e estranxeiras ás que estaba subscrito xa desde
a época do Observatorio de Lalín daban conta puntual destes descubrimentos.
Sobre todo, sería de salientar a Revista Matemática Hispano-Americana, que no
ano 1921 publicou por entregas, que ao ano seguinte se coleccionarían como
libro, a primeira tradución española do volume de divulgación de Einstein Sobre
la teoría de la relatividad especial y general.

Revista Matemática Hispano-Americana co selo do Observatorio Astronómico de Lalín.

As teorías de Einstein transcenderon, con moito, o ámbito dos físicos, matemáticos ou enxeñeiros e xa desde moi cedo foron obxecto de especulacións
filosóficas de toda índole, sobre todo no concernente aos conceptos do tempo e
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do espazo, a existencia dos absolutos, as polémicas cos bergsonianos sobre o
tempo, o vitalismo, etc. Semellaba que todas as correntes de pensamento, aínda
que fosen opostas, tiñan na relatividade unha fonte inesgotable de inspiración
(Sánchez Ron, 2007).
O médico Roberto Nóvoa Santos, que viviu intensamente todos os debates
intelectuais do primeiro terzo do século XX, non foi alleo tampouco ás implicacións filosófico-fisiolóxicas da relatividade, sobre todo no que tiña que ver coa
noción de tempo, do que tratou con interese e orixinalidade no seu libro Physis
y psiquis (Santiago de Compostela, 1922). Sensibilizado coas doutrinas de Einstein a partir dos traballos fisiolóxicos de Ernst Mach, enuncia a súa teoría do
«tempo fisiolóxico», variable e por iso mesmo relativo, en cada individuo, segundo sexan os seus procesos anabólicos e catabólicos. Este reloxo interno é o que
debe tomarse como referencia para medir a duración dun suceso, de onde se
pode deducir «el concepto de relatividad temporal, y esto con absoluta independencia de todo sistema interno de referencia elegido para medir la duración del
suceso. Tomando como base estos sistemas es como llegó Einstein a formular el
concepto de relatividad del complejo espacio-tiempo» (Glick, 1986).
Os anos vinte composteláns son un fervedoiro de iniciativas e discusións
intelectuais alimentadas polos novos aires de renovación cultural que chegaban
de fóra. Todos os ismos da arte, da literatura e da filosofía eran analizados polo
miúdo e recibían adhesións ou rexeitamentos apaixonados. Os mozos do Seminario de Estudos Galegos (SEG) paseaban polas rúas discutindo, proxectando e
imaxinando unha Galicia de novo cuño, pero tamén personaxes xa consagrados,
como Castelao, Otero, Risco ou Nóvoa, ditaban o seu maxisterio en pequenos
e improvisados encontros. Filgueira Valverde recreaba no V Adral (1989) un
deses breves parladoiros, neste caso con Amor Ruibal, á saída do faladoiro da
libraría de El Eco de Santiago, na rúa do Vilar: «—Sabe que un sabio de fóra
creou unha cousa que se chama a teoría da relatividade? —Sí, sí, que recibín o
outro día unha revista alemana na que ven un discurso del».
O mesmo sentido tería o feito de que o arcebispo Lago (1865-1925) mercase
para a súa biblioteca a primeira edición francesa, do ano 1921, do libro que
Einstein escribira sobre a divulgación da relatividade especial e xeral.
Ese ambiente dábase tamén noutras cidades galegas, como Pontevedra, desde
a que Losada Diéguez tentaba dignificar o galego noutros ámbitos máis alá da
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poesía, da literatura e do folclore. A súa «Teoría cuase transcendente da velocidade», en Nós (30.11.1920), acababa de sorprender polo seu carácter rupturista
fronte ás tradicións máis arraigadas da escrita galega, ruralistas, historicistas e
líricas de máis. Pero sobre todo no seu artigo, tamén en Nós, «Encol da prosa
galega», que fora o seu discurso de ingreso no SEG (12.05.1924), expoñía con
toda a súa crueza «a pobreza da nosa fala no terreo científico» e a necesidade de
que se comezase a aplicar, sen prexuízos e medos, nos campos da técnica e dos
conceptos científicos e filosóficos. E como exemplo desas posibilidades presentaba a continuación a tradución ao galego dun artigo do profesor de Bioloxía
Ludovico Necchi, da Università Cattolica de Milán, publicado na Rivista di
Filosofia Neo-Scolastica de Milán sobre «Espazo e tempo», no que se facía unha
análise crítica das teorías de Einstein desde o pensamento idealista. Losada remata o artigo cunha nota en que precisa as diferenzas entre os diversos idealismos
e conclúe que «O Idealismo novo é unha doctrina filosófica relativista, mais
o relativismo de Einstein non é unha doctrina filosófica, é mais ben un método y
unha técnica para traballar as cencias físicas co renovamento matemático, e
si o pensamento d-Einstein é algo en filosofía é todo o contrario do relativismo
filosófico, terá que ser un pensamento asolutista e realista». Ideas totalmente
acordes co pensamento bergsoniano que defendía e practicaba Losada.
Nos comezos dos anos vinte en Galicia coincidiron tres rapaces novos singulares: Rafael Dieste, con 21 anos, Otero Espasandín e mais Manuel Antonio, con
20. Os dous primeiros comezaran a carreira de Maxisterio en Santiago en 1914
e profesaban unha acusada afección polas matemáticas e a creación artística.
Manuel Antonio acababa de comezar en 1919 a carreira de Náutica en Vigo.
Curiosamente, dos dous primeiros non se coñecen expresións escritas anteriores
á Guerra Civil que fagan referencia á relatividade, mentres que de Manuel Antonio si. Este xenial poeta, o mellor exemplo das vangardas literarias galegas,
deixou escrito un poema autógrafo, datado aproximadamente sobre 1925, do
que L. Mora (2016) di que constitúe unha das referencias españolas máis singulares «como muestra de la recepción poética de la teoría de la relatividad». Un
anaco deste poema, titulado «Pol-o revés dos ollos d’o arquiteuto», di:
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Os astrónomos disparan telescopios
contra unhas órbitas descatalogadas
n-os Tratados d’a Relatividade.
N-o reverso d’os ollos d’o arquiteuto
instalou-se o broadcasting humorista
d’as ciudades escamoteadas
que non teorizou Einstein.

En calquera caso, o interese de Manuel Antonio vén xa duns anos antes, pois
nunha carta a Álvaro Cebreiro, de abril de 1922, escribía:
Maxina que ando nada menos que a tirar a mellor consiguenza que se pode tirar d´o
descobrimento d’o Dr. Einstein (teoría d’a Relatividade). Merquei algún libro para me
doutorar n-ela e agora ando tras d’o seguinte: Posto que [a] teoría d’a Relatividade
demostra que o Tempo e o Espazo e outras cousas son mais ou menos longas asegundo
o sistema de referenza, eu vou a desenrolar a miña actividade n-o medio en que o Tempo
teña a máxima longuedade e o espazo a mínima. Que se tira d’eiqui? Pois, case nada!
Que a ti un día non che dura mais que un día e a min vaí-me a durar día e medio pol-o
menos. Non se trata de parar o Sol, como Xosué, sinón de ir diante d’a ciencia alemá.
Como che quedou o corpo?
Este Dr. Einstein «es un tigre» como dín os «ches», pero como non é galego ¡que se lle
vai facer!, ten que ficar sempre por debaixo de nós. E agora que falo d’isto ven-me unha
idea: a teoría d’a Relatividade n-as suas relacións co-a Pintura poida que dese orixe a un
bo tema de conferencia. Pensarein-o. Recollendo un instante a formalidade dispersa (por
que será que sempre que comezo a escrevir en serio, remato de coña?) direi-che que o
choyo d’a conferencia é posible que o resolva afirmativamente; pero pol-o d’agora non
quero dicir nada en firme.

A presenza polo menos dun libro sobre a relatividade na biblioteca que
se conserva de Manuel Antonio fica confirmada pola relación que existe dela, na
que co número 17 figura: Einstein. Teoría da relatividade. E destes anos, máis
ou menos, debe ser tamén a referencia que fai Rafael Dieste nunha carta ao seu
irmán Eladio, do 12 de novembro de 1979:
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Siendo muy muchachos, me encontré con la sorpresa de que
Manuel Antonio lo suponía así [que el espacio es limitado].
Me fue muy fácil persuadirle de que ese límite, siendo una
frontera, implicaba una continuación al otro lado y de que
aun suponiendo maciza e impenetrable esa continuación era
imposible concebirla sin el espacio. Vi que acababa de abrirse como una nueva luz en su «cosmovisión» y que estaba por
ello muy sorprendido y contentísimo3.

Este interese das vangardas literarias e pictóricas
pola relatividade é algo que está sobradamente constatado (Sarabia, 2000), mesmo no poeta chileno
Vicente Huidobro, ao que tanta influencia se lle
atribúe sobre Manuel Antonio (Varela Jácome, 1995)
e do que se destacaron as evidentes connotacións
relativistas do seu poema Altazor e outras obras
(Müller-Berg, 1980). Non é, pois, moi difícil imaxinar que o poeta rianxeiro, tan aberto ás novidades
rupturistas do seu tempo, considerase cun interese
especial as achegas de Einstein, que estaban a configurar unha nova realidade. Non tiña nin sequera que
Caricatura de Manuel
recorrer ao seu mentor intelectual, Risco, nin ás conAntonio, por Cebreiro.
versas co seus amigos para ter puntual información
sobre a teoría da relatividade. Chegaba con ser permeable ao ambiente intelectual do momento, no que, mesmo en Galicia, como
estamos a ver, o nome de Einstein e as súas teorías foron sobradamente coñecidas ao longo dos anos vinte.
Para rematar, habería que falar da interesante, complexa e controvertida personalidade de Vicente Risco. Como mentor intelectual do novo galeguismo
vangardista, atribúeselle un máis que notable coñecemento das novidades culturais europeas do momento, polo que os mozos que se incorporaban neses tem-

3 Esta referencia e a anterior débollas á amabilidade de Xosé Luís Axeitos, a quen llas agradezo
fondamente.
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pos convulsos e aurorais do primeiro terzo do século vinte ao mundo da creación acudían decote na procura do seu consello e orientación; tal como lle
ocorreu a Manuel Antonio no ano 1919, no que, nunha carta dirixida ao
ourensán, lle solicitaba información sobre os novos ismos europeos.
Non son, de todos os xeitos, moi frecuentes as alusións de Risco á relatividade, aínda que debía coñecela debidamente, tal como suxire o comentario en Nós,
do 20 de agosto do ano 1921 (probablemente feito por el), nunha recensión que
facía da poesía do vangardista catalán Salvat-Papasseit: «Poderíamos agora […]
entrarmos en longas espricacions n-as que falaríamos de […] moitos puntos de
filosofía hoxe en debate (a velocidade —sobre da qu’habería que deixar falar ó
nóso Losada Dieguez—, o ultracontino, a relatividade, a entropía, etc., etc.)».
Pero, sobre todo, no que se reparou máis é na formulación da relatividade do
tempo que suxire o seu coñecido relato, de 1929, sobre «Dédalus en Compostela», no que o protagonista, Stephen Dedalus, volve atrás no tempo:
Soamente que cando estivo na miña casa, tiña Stephen corenta e tres anos ben cumpridos, e cando o atopei en Santiago algún tempo despois, tiña dezanove anos, misterio que
ben se poderá enxergar sen botar contas sobre da relación matemática dos anos de
Stephen Dedalus cos anos de Leopoldo Bloom; abonda con pórse na realidade das cousas e xa está, porque resulta probado que non soamente unha reversión do tempo é
teóricamente posible na física matemática, senón que realmente unha tal reversión acontece realmente no ensoño…

Non quedaría completo, finalmente, o comentario sobre as relacións de Risco
con Einstein e o seu pensamento se non se falase das valoracións negativas que
manifestou na última etapa da súa vida, marcada por un evidente antisemitismo.
En O porco de pé (1928) falaba de que os sabios andaban «escarriados ademáis,
agora, polas teorías de Einstein» e sobre todo na Historia de los judíos (1944),
entre outras cousas, dedicáballe as seguintes «flores» a un artigo do sabio xudeu:
«Expresaba las ideas del más ramplón librepensador […]. Fuera de la física y el
violín, el gran Einstein es un botarate». Sen comentarios.
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CONCLUSIÓN
Con toda seguridade que as «aguadoras» galegas ás que se refería El Compostelano en 1923 con evidente eufemismo non ouviran falar da relatividade, como
tampouco é probable que sucedese coa maioría dos habitantes dunha Galicia
aínda esencialmente rural e pouco letrada. Pero xa non se podería dicir o mesmo
dunha burguesía que se concentraba nas cidades e nas grandes vilas, e que tiña
acceso puntual a xornais e revistas de ámbito estatal ou galego, que, como se
acaba de comentar, daban unha cumprida información sobre as consecuencias
das novas teorías ou, maiormente, sobre a vida de Einstein. Médicos, boticarios,
avogados, cregos, mestres, grandes rendeiros, etc. sabían da relatividade e de
Einstein, e xa non digamos os colectivos máis preparados, como eran os enxeñeiros, físicos e matemáticos. Tamén os artistas máis abertos aos movementos de
vangarda facían as súas particulares interpretacións e recreacións das novas concepcións do tempo e do espazo, sobre todo aqueles máis achegados a correntes
como o creacionismo, o futurismo ou o cubismo.
Galicia non estaba tan arredada do universo cultural europeo e nesta fisterra
teorías científicas que conmoveron o mundo puideron ser escoitadas e valoradas
no seu momento nesta década «prodixiosa» dos anos vinte do pasado século.
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Prefacio
Este opúsculo ten como obxectivo brindar unha noción o máis exacta posible
da teoría da relatividade a toda aquela persoa que se interese por ela dende unha
perspectiva científica e filosófica xeral, mais que non domine o aparato matemático1 da física teórica. A lectura esixe un grao de formación equivalente ao
requirido para acceder á educación superior e, malia a brevidade do libro, doses
elevadas de paciencia e forza de vontade. O autor puxo todo o seu empeño en
presentar as ideas principais co meirande nivel de claridade e sinxeleza posible,
respectando en xeral a mesma secuencia e coherencia que marcaron a súa xénese.
En prol da claridade considerei inevitable empregar repeticións frecuentes, sen
prestar a menor atención á elegancia expositiva, aténdome así escrupulosamente
á norma do brillante teórico L. Boltzmann de deixar a elegancia para xastres e
zapateiros. Coido que non privei o lector das dificultades inherentes á propia
materia. En cambio, tratei con certo desleixo intencionado os fundamentos físicos empíricos da teoría para que ao lector alleo á física non lle pase coma ao
camiñante a quen as árbores non deixan ver o bosque. Desexo que este libriño lle
reporte a máis de un algunha que outra hora gozosa e estimulante.
Decembro de 1916
A. Einstein

1

Os fundamentos matemáticos da teoría da relatividade restrinxida atópanse nos artigos orixinais de
H. A. Lorentz, A. Einstein e H. Minkowski recompilados baixo o título Das Relativitätsprinzip na colección
de monografías de B. G. Teubner Fortschritte der mathematischen Wissenschaften, así como na completa obra
de M. Laue Das Relativitätsprinzip (editado por Friedr. Vieweg&Sohn, Braunschweig). A teoría da relatividade xeral, xunto cos correspondentes recursos matemáticos da teoría da invariancia, trátase no opúsculo
do autor titulado Die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie (John. Ambr. Barth, 1916), obra que
require certa familiaridade coa teoría da relatividade restrinxida.
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1. O significado físico dos principios da xeometría
Con certeza, prezado lector, familiarizácheste de rapaz ou rapaza coa orgullosa
doutrina da xeometría de Euclides, e pode que te lembres con máis respecto ca
benquerenza dese sistema orgulloso sobre cuxos altos cumios sufriches durante
horas interminables a persecución de docentes meticulosos. Sen dúbida, en virtude dese teu pasado, habías mirar con desprezo a calquera que tomase o máis
mínimo e insignificante principio desta ciencia e declarase que é falso. No entanto, quizais te abandonase ao momento esa sensación de certeza orgullosa se
alguén che preguntase: «A que te refires cando afirmas que estes enunciados son
verdadeiros?». Imos deternos nesta pregunta un anaco.
A xeometría parte de determinados conceptos básicos, como plano, punto e
recta, a que somos quen de vincular ideas máis ou menos claras, así como de
determinados principios sinxelos (axiomas) que, en virtude destas ideas, tendemos a considerar «verdadeiros». Todos os demais principios derívanse destes
axiomas ou, mellor dito, demóstranse con eles seguindo un método lóxico cuxa
lexitimidade nos vemos forzados a aceptar. En consecuencia, considérase que un
principio é correcto ou «verdadeiro» se se pode deducir deses axiomas aplicando
o método recoñecido. A pregunta de se os distintos principios xeométricos son
«verdade» lévanos pois á cuestión de se os axiomas son «verdade». Porén, sábese
dende hai tempo que esta última pregunta non só non se pode responder aplicando os métodos da xeometría, senón que non ten sentido ningún por si
mesma. Non ten sentido preguntarse se é verdade que por dous puntos só pode
pasar unha recta; unicamente se pode dicir que a xeometría euclidiana manexa
representacións mentais que denomina «rectas» e ás que asigna a propiedade de
estaren determinadas de xeito unívoco por dous dos seus puntos. O concepto
«verdadeiro» non é acorde cos enunciados da xeometría pura, dado que adoitamos utilizar a palabra «verdadeiro» para designar en última instancia algo que
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sempre concorda cun obxecto «real»; en cambio, a xeometría non aborda a relación entre os seus conceptos e os obxectos da experiencia, senón unicamente a
interrelación lóxica destes conceptos entre si.
O feito de que a pesar disto nos vexamos inclinados a considerar como «verdadeiros» os principios da xeometría ten fácil explicación: aos conceptos xeométricos correspóndenlles con maior ou menor exactitude obxectos da natureza
que, sen dúbida, son a única razón da xénese destes conceptos. Aínda que a
xeometría se distancie disto co obxectivo de lle conferir á súa doutrina a hermeticidade máis lóxica posible, o costume de, por exemplo, ver nun segmento dous
puntos marcados sobre un corpo practicamente ríxido está fondamente asentado
nos nosos hábitos de pensamento. Ademais, temos o costume de presupor que
tres lugares se encontran nunha recta cando seleccionamos correctamente o
posto de observación e os seus puntos visibles aparentes cadran na mesma liña
de visión.
Se agora, seguindo o noso hábito de pensamento, engadimos aos principios
da xeometría euclidiana un único principio que di que aos dous puntos dun
corpo practicamente ríxido lles corresponde sempre a distancia determinada
(segmento), independentemente dos cambios de posición que realicemos no
corpo, dos principios da xeometría euclidiana derivaríanse principios sobre a
posible posición relativa de corpos practicamente ríxidos2. Esta xeometría
ampliada debe tratarse entón como unha rama da física. Agora si podemos con
razón preguntar pola «verdade» dos principios xeométricos así interpretados,
pois pódese formular a pregunta de se estes principios son aplicables a aquelas
cousas reais que relacionamos cos conceptos xeométricos. Con algo menos de
precisión, podemos dicir, xa que logo, que entendemos por «verdade» dun principio xeométrico neste sentido a súa correspondencia con calquera deseño que
fagamos con regra e compás.
Como é natural, a convicción sobre a «verdade» dos principios xeométricos
neste sentido baséase unicamente en experiencias bastante incompletas. Imos
partir inicialmente da verdade dos principios xeométricos para máis adiante, na

2

Desta forma, asígnase un obxecto da natureza á liña recta. Tres puntos dun corpo ríxido A, B e C están
nunha recta se, dados os puntos A e C, o punto B está seleccionado de tal xeito que a suma das distancias
AB e BC é o mais reducida posible. Esta insinuación incompleta ha abondar neste contexto.
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última parte das nosas consideracións (a teoría da relatividade xeral), ver que e
en que medida esta verdade ten os seus límites.

2. O SISTEMA DE COORDENADAS
Debido á interpretación física sinalada para a distancia, estamos tamén en condicións de determinar a distancia de dous puntos dun corpo ríxido a partir de
medicións. Para iso precisamos unha distancia (segmento S) que utilizaremos en
todos os casos e que servirá como medida estándar. Se A e B son dous puntos
dun corpo ríxido, a recta que os une pódese construír seguindo as leis da xeometría; neste sentido, sobre esta recta de unión pódese ir traspondo o segmento S
dende A tantas veces como for preciso ata chegar a B. O total de veces que se
repite a transposición do segmento corresponde ao valor numérico da distancia
AB. Este é o fundamento de toda medición de lonxitudes3.
Calquera descrición espacial da posición dun suceso ou obxecto baséase na
indicación do punto dun corpo ríxido (referencial ou sistema de referencia) con
que ese suceso coincide. Isto non só é aplicable á descrición científica, senón
tamén á vida diaria. Se analizo a indicación de lugar «en Berlín, na praza de
Potsdam», obteño a seguinte explicación: a superficie terrestre é o corpo ríxido
a que se refire a indicación de lugar (referencial); nel, «praza de Potsdam en
Berlín» é un punto indicador a que se lle atribúe unha designación propia e con
que coincide espacialmente o antedito suceso4.
Este modo primitivo de indicación de lugar unicamente atende a lugares que
se atopen na superficie de corpos ríxidos e está vinculado á presenza de puntos
diferenciables sobre esa superficie. Vexamos logo como a mente humana se libera destas dúas limitacións sen que a esencia da indicación de lugar sufra mudanza ningunha. Poñamos que sobre a praza de Potsdam está suspendida unha
3 Cómpre indicar que neste caso se presupón que a medición é exacta, de xeito que se obtén un número
enteiro. Para superar esta dificultade abonda empregar regras graduadas con subdivisións, un proceso que
non require ningún método en principio novo.
4 Non é preciso entrarmos a analizar en detalle que significa aquí «coincidencia espacial», pois o concepto
é claro abondo na medida en que non é de esperar que xurdan diferenzas de opinión sobre a súa correspondencia coa realidade nun caso práctico.
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nube; pódese determinar a posición desta nube, relativa á superficie terrestre,
erixindo sobre a praza unha barra vertical que ascenda e chegue ata a nube. Se
medimos a lonxitude da barra cun metro e combinamos este dato coa indicación
da posición da base da barra, obteremos daquela unha indicación de lugar completa. Neste exemplo vemos de que modo se produce un refinamento do concepto de posición:
a) Proxéctase o corpo ríxido a que se refire a indicación de lugar de tal xeito
que o obxecto cuxa posición queremos determinar sexa alcanzado polo
corpo ríxido proxectado.
b) Para caracterizar a posición emprégase un número (neste caso, a lonxitude
da barra medida co metro) no canto dos puntos indicadores con designación propia.
c) Fálase da altura da nube mesmo se non existe barra erixida ningunha que
chegue ata ela. No noso caso, calculamos a lonxitude que debería de ter a
barra para chegar á nube a partir de observacións ópticas da nube dende
diferentes posicións do chan e tendo en conta as propiedades de propagación da luz.
A partir deste razoamento vemos que para a descrición de posicións será vantaxoso conseguirmos, mediante a utilización de números de medida, independizarnos da existencia de puntos indicadores con designación propia que estean
situados sobre o corpo ríxido a que se refire a indicación de lugar. A física de
cálculo consegue isto mediante a aplicación do sistema de coordenadas cartesiano.
Este sistema está formado por tres superficies planas e ríxidas, perpendiculares entre si, que se unen conformando un corpo ríxido. A posición de calquera
suceso con relación ao sistema de coordenadas descríbese (esencialmente)
mediante a indicación das lonxitudes das tres perpendiculares ou coordenadas
(x, y e z) (véxase a figura 2) que se proxectan dende o suceso sobre as tres superficies planas. As lonxitudes destas tres perpendiculares pódese determinar
mediante unha sucesión de manipulacións con barras ríxidas, manipulacións
que veñen determinadas polas leis e métodos da xeometría euclidiana.
Na práctica, raramente é posible recrear os planos ríxidos que conforman o
sistema de coordenadas; ademais, as coordenadas non se determinan realmente
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mediante construcións con barras ríxidas, senón de xeito indirecto. Porén, o
significado físico das indicacións de lugar débese procurar sempre conforme ás
consideracións anteditas se queremos evitar que os resultados da física e da astronomía caian na indefinición5.
Conclúese, polo tanto, o seguinte: calquera descrición espacial dun suceso
válese dun corpo ríxido a que se deberá referir espacialmente ese suceso. Esta
relación esixe que para as «distancias» sexan aplicables as leis da xeometría euclidiana, onde a «distancia» se representa fisicamente mediante dúas marcas sobre
un corpo ríxido.

3. O TEMPO E O ESPAZO NA MECÁNICA CLÁSICA
Se, sen pensar demasiado nin entrar en detalle, formulo a tarefa da mecánica do
xeito seguinte: «A mecánica debe describir como os corpos mudan a súa posición
no espazo co tempo», estou a cargar sobre a miña conciencia algúns pecados
capitais contra o sacro espírito da claridade. Imos desvelar estes pecados a seguir.
Non é claro como cómpre entender aquí «posición» e «espazo». Estou de pé
a carón da fiestra do vagón dun tren que se despraza uniformemente e deixo caer
unha pedra sobre o terraplén da vía sen lle dar impulso. Vexo que a pedra cae en
liña recta (prescindindo do efecto da resistencia do aire). Un peón que observe
esta falcatruada dende a beira da vía percibirá que a pedra cae trazando unha
parábola con respecto ao chan. Pregúntome entón: as «posicións» por que pasa
a pedra atópanse «en realidade» nunha recta ou nunha parábola? Ademais, que
significa aquí movemento «no espazo»? A resposta é evidente após os razoamentos da sección 2. Comecemos deixando totalmente a un lado esa palabra confusa, «espazo», baixo a que, sinceramente, non imaxinamos nada. No seu lugar
empregamos «movemento relativo a un referencial practicamente ríxido». As
posicións relativas ao referencial (vagón ou chan) foron xa definidas en detalle na
sección previa. Se no canto de «referencial» introducimos o concepto «sistema de
coordenadas» (de utilidade para a descrición matemática), podemos dicir: a
5 Non será preciso refinar nin modificar este concepto mentres non cheguemos á teoría da relatividade
xeral que se trata na segunda parte deste opúsculo.
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pedra traza unha recta en relación a un sistema de coordenadas unido de forma
ríxida ao vagón e mais unha parábola en relación a un sistema de coordenadas
unido de forma ríxida ao chan. Neste exemplo vese con claridade que non hai
propiamente unha traxectoria autónoma, senón unha traxectoria en relación a
un referencial determinado.
Non teremos unha descrición completa do movemento mentres non se indique como o corpo modifica a súa posición co tempo, polo que cumprirá especificar para cada punto da traxectoria en que momento o corpo se atopa nel. Estas
indicacións deben completarse cunha definición de tempo formulada de tal
xeito que permita considerar os valores temporais esencialmente como magnitudes observables (resultados de medicións). Respondemos a este requirimento
(sobre a base da mecánica clásica) para o noso exemplo do modo seguinte. Imaxinamos dous reloxos de feitura idéntica: un deles teno a persoa que está de pé
a carón da fiestra do vagón; o outro teno nas mans a persoa que está na beira da
vía. Cada un deles determina en que posición do referencial que lle corresponde
se atopa a pedra con cada tictac que fai o reloxo que ten na man. Ao facelo,
renunciamos a entrar na imprecisión que se deriva da finitude da velocidade de
propagación da luz. Disto e dunha segunda dificultade aquí importante hase
falar máis adiante en detalle.

4. O sistema de coordenadas de Galileo
Como é sabido, a lei fundamental da mecánica de Newton e Galileo coñecida como principio de inercia di así: un corpo suficientemente afastado doutros corpos permanece no seu estado de repouso ou movemento rectilíneo
uniforme. Este principio non só di algo sobre o movemento dos corpos, senón
tamén sobre os referenciais ou sistemas de coordenadas admisibles na mecánica
que se poden empregar na descrición mecánica. Os corpos a que seguramente
con grande acerto se pode aplicar o principio de inercia son as estrelas fixas
visibles. Se agora tomamos un sistema de coordenadas que estea ligado de
forma ríxida coa Terra, calquera estrela fixa trazará con respecto a el no transcurso dun día (astronómico) unha órbita de radio inmenso, o que contradí o
enunciado do principio de inercia. Por tanto, se nos atemos estritamente a este
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principio, só poderemos referir os movementos a sistemas de coordenadas en
relación aos que as estrelas fixas non tracen ningún movemento circular. Un
sistema de coordenadas cuxo estado de movemento sexa tal que en relación a el
rexa o principio de inercia denomínase «sistema galileano de coordenadas». As
leis da mecánica de Newton e Galileo unicamente teñen validez para un sistema
galileano de coordenadas.

5. O PRINCIPIO DA RELATIVIDADE (EN SENTIDO RESTRINXIDO)
Co fin de acadar a maior claridade posible, volvemos ao exemplo do vagón de
tren que se despraza a velocidade uniforme. Dicimos que o seu movemento é
unha translación uniforme («uniforme» porque a velocidade e a dirección son
constantes, e «translación» porque o vagón modifica a súa posición con respecto
á vía, pero sen realizar rotación ningunha). Se un corvo pasa polo aire voando en
liña recta e con movemento uniforme (visto dende a vía), daquela, visto dende o
vagón móbil, e malia que o movemento do corvo é un movemento a outra velocidade e noutra dirección, segue a ser rectilíneo e uniforme. Expresémolo en
termos abstractos: se unha masa m se despraza de forma rectilínea e uniforme
con respecto a un sistema de coordenadas K, daquela tamén se despraza de forma
rectilínea e uniforme con respecto a un segundo sistema de coordenadas K',
sempre e cando este último execute un movemento de translación uniforme en
relación a K. Disto derívase, atendendo ao exposto na sección anterior:
Se K é un sistema galileano de coordenadas, daquela tamén calquera outro
sistema de coordenadas K' será galileano se se atopa en estado de movemento de
translación uniforme con respecto a K. Para K' rexen as leis da mecánica de
Newton e Galileo do mesmo xeito que rexen para K.
Imos un paso máis aló na xeneralización para enunciarmos o principio
seguinte: se K' é un sistema de coordenadas en movemento uniforme e sen rotación con respecto a K, daquela o fenómeno natural prodúcese con respecto a K'
exactamente conforme aos mesmos principios xerais ca con respecto a K. Denominamos este enunciado «principio da relatividade» (en sentido restrinxido).
Mentres estabamos convencidos de que todo fenómeno natural se podía
representar coa axuda da mecánica clásica, non se podía dubidar da validez deste
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principio da relatividade. Porén, coas evolucións recentes da electrodinámica e
da óptica resultou cada vez máis evidente que a mecánica clásica non abondaba
como fundamento para describir fisicamente todos os fenómenos naturais. Con
isto, a cuestión sobre a validez do principio da relatividade converteuse nunha
cuestión claramente discutible e non se podía excluír a posibilidade de que a
resposta a esta pregunta puidese ser negativa.
Á fin e ao cabo, existen dous feitos xerais que a priori constitúen argumentos
de peso en favor da validez do principio da relatividade. Aínda que a mecánica
clásica tampouco fornece unha base suficientemente ampla para a representación
teórica de todos os fenómenos físicos, débeselle recoñecer un considerable grao
de verdade, posto que brinda con extraordinaria precisión os movementos reais
dos corpos celestes. Polo tanto, tamén o principio da relatividade debe ter aplicación no campo da mecánica cun alto nivel de exactitude. No entanto, que un
principio tan xeralista que rexe con tal exactitude nun dominio fenomenolóxico
falle noutro dominio fenomenolóxico é, a priori, pouco probable.
O segundo argumento sobre o que volveremos máis adiante é o seguinte. Se
o principio da relatividade (en sentido restrinxido) non é de aplicación, daquela
os sistemas de coordenadas de Galileo con desprazamento relativo entre si uniforme K, K', K'' etcétera non serán equivalentes para a descrición do fenómeno
natural. Entón, unicamente quedaría pensar que o único xeito de formular as
leis da natureza de forma especialmente sinxela e natural sería escollendo como
referencial, de entre todos os sistemas de coordenadas de Galileo, un referencial
(K0) que presentase un determinado estado dinámico. Diriamos con razón
(dadas as súas vantaxes para a descrición da natureza) que este referencial está
«en repouso absoluto», mentres que os demais referenciais galileanos K serían
«móbiles». Se, por exemplo, a nosa ferrovía fose o sistema K0, daquela o noso
vagón sería un sistema K en relación ao que rexerían leis menos sinxelas ca en
relación a K0. Esta menor simpleza deberíase a que o vagón K sería móbil con
respecto a K0 (é dicir, sería «realmente» móbil). Nestas leis xerais da natureza
formuladas en relación a K deberían de exercer unha función a magnitude e a
dirección da velocidade de desprazamento do vagón. Sería de esperar, por exemplo, que se apreciasen variacións no ton dun tubo de órgano dependendo de se
ese tubo estivese colocado co eixe en paralelo ou en perpendicular á dirección de
marcha. Agora ben, en virtude da súa órbita ao redor do Sol, a nosa Terra é
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comparable a un vagón que se despraza a unha velocidade de aproximadamente
20 km6 por segundo. Polo tanto, caso de non ser válido o principio da relatividade, sería de esperar que a dirección de desprazamento momentánea da Terra
pasase a formar parte das leis da natureza, e que, xa que logo, o comportamento
dos sistemas físicos dependese da súa orientación espacial con respecto á Terra.
Dada a mudanza que se produce durante o decorrer do ano na dirección da
velocidade do movemento de translación da Terra, esta non pode estar durante
todo o ano en repouso relativo ao sistema hipotético . Porén, malia toda a atención posta, nunca se observou tal anisotropía do espazo físico terrestre, é dicir,
unha inequivalencia física das distintas direccións. Este é un argumento de peso
a prol do principio da relatividade.

6. O TEOREMA DA ADICIÓN DAS VELOCIDADES CONFORME Á
MECÁNICA CLÁSICA
O vagón xa tantas veces observado desprázase a unha velocidade v constante pola
vía. No interior do vagón encóntrase un home que o atravesa en sentido lonxitudinal, en concreto, en sentido de marcha a unha velocidade w. Con que rapidez ou a que velocidade W avanza o home en relación á vía férrea mentres se
despraza? A única resposta posible semella derivarse do razoamento seguinte:
Se o home ficase parado durante un segundo, avanzaría en relación á vía
férrea unha distancia igual numericamente á velocidade de marcha do vagón v.
Porén, en realidade, ao camiñar tamén percorre neste segundo a distancia w en
relación ao vagón, mais tamén en relación á vía, que é numericamente igual á
velocidade da súa marcha. Polo tanto, no segundo en cuestión, percorre en total
en relación á vía a distancia
W=v+w
Habemos ver máis adiante que este razoamento que expresa o teorema da
adición das velocidades conforme á mecánica clásica non se pode soster e que,
6

En edicións posteriores, o autor corrixiu esta cifra por «30». [N. da t.]
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polo tanto, a lei que se acaba de expor non é realmente correcta. Emporiso, imos
supor polo momento que é correcta.

7. A incompatibilidade aparente da lei de propagación
da luz co principio da relatividade
Non debe de existir ningunha outra lei da física máis sinxela ca a que afirma que
a luz se propaga no espazo baleiro. Calquera cativo de escola sabe ou cre saber
que esta propagación se produce de forma rectilínea a unha velocidade c =
300 000 km/s. En calquera caso, sabemos cun alto grao de precisión que esta
velocidade é a mesma para todas as cores; de non ser así, non se podería observar
simultaneamente o mínimo de emisións para as distintas cores durante a eclipse
dunha estrela fixa oculta pola súa compañeira escura. Empregando un razoamento semellante derivado das súas observacións das estrelas binarias, o astrónomo holandés De Sitter foi quen de demostrar tamén que a velocidade de propagación da luz non pode depender da velocidade de desprazamento do corpo que
emite a luz. O suposto de que esta velocidade de propagación poida depender
da dirección «no espazo» é de por si improbable.
En poucas palabras: supoñamos que é xustificado que o cativo de escola teña
por certa esta sinxela lei da velocidade constante da luz c (no baleiro); quen había
imaxinar que esta simple lei fixera caer o físico concienciudo nas máis complexas
dificultades intelectuais? Velaquí estas dificultades.
Como é obvio, debemos relacionar o proceso de propagación da luz —como
calquera outro— cun referencial ríxido (sistema de coordenadas). Neste caso,
seleccionaremos de novo como tal a nosa ferrovía. Eliminemos mentalmente o
aire que se atopa sobre ela. Ao longo da ferrovía emítese un feixe luminoso cuxo
vértice se propaga, conforme acabamos de ver, á velocidade c relativa á ferrovía.
Sobre a vía volve desprazarse o noso vagón á velocidade v, e faino na mesma
dirección en que se propaga o feixe de luz, ben que, naturalmente, moito máis
amodo. Preguntámonos cal é a velocidade de propagación do feixe luminoso con
respecto ao vagón. Vese ás claras que se pode aplicar a este exemplo o exposto
na sección anterior, pois o home que se despraza en relación á ferrovía desempeñaría a función do feixe luminoso. No canto da súa velocidade W con respecto
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á vía, tomamos aquí a velocidade da luz relativa á vía; w é a incógnita da velocidade da luz con respecto ao vagón, para o que temos:
w=c–v
Polo tanto, a velocidade de propagación do feixe luminoso con respecto ao
vagón é inferior a c.
Porén, este resultado infrinxe o principio da relatividade exposto na sección 5,
pois, segundo este principio, a lei de propagación da luz no baleiro (como calquera outra lei universal da natureza) debería ter a mesma formulación tanto se
se toma o vagón como referencial coma se se toma a vía. Após a nosa observación, isto semella ser imposible neste exemplo. Se calquera feixe luminoso se
propaga en relación á vía á velocidade c, semella daquela que a lei de propagación
da luz en relación ao vagón debe ser outra, en contraposición así co principio da
relatividade.
Á vista deste dilema, semella de rigor desistir ben do principio da relatividade, ben da sinxela lei de propagación da luz no baleiro. Sen dúbida, quen seguiu
con atención as exposicións previas ha esperar que o principio da relatividade
—que para o intelecto semella practicamente irrecusable dada a súa naturalidade e simpleza— se sosteña e que, en cambio, se substitúa a lei de propagación da
luz no baleiro por unha lei máis complexa e acorde co principio da relatividade. A evolución da física teórica demostrou, porén, que esta vía non é practicable. As innovadoras investigacións teóricas de H. A. Lorentz sobre os fenómenos
electrodinámicos e ópticos en corpos en movemento demostraron, de feito, que
as experiencias nestes ámbitos conducen cunha necesidade imperiosa a unha
teoría dos fenómenos electromagnéticos que ten como consecuencia irrefutable
a lei da constante da velocidade da luz no baleiro. Por este motivo, os teóricos
prominentes eran polo xeral propicios a descartar o principio da relatividade,
malia que non se daba atopado nin un só feito experimental que contradixese
este principio.
Aquí entrou en xogo a teoría da relatividade. Mediante a análise dos conceptos
físicos de tempo e espazo demostrouse que, en realidade, non existe tal falta de
concordancia entre o principio da relatividade e a lei de propagación da luz, senón
que máis ben, aténdose sistematicamente a ambas as leis, se chegaba a unha teoría
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irrecusable dende unha perspectiva lóxica. Presentamos a seguir as ideas básicas
desta teoría que denominamos «teoría da relatividade restrinxida» para diferenciala da súa versión extensa que trataremos máis adiante.

8. Verbo do concepto de tempo na física
O raio impactou en dous puntos A e B da nosa vía férrea situados entre si a unha
distancia considerable. A isto engado o aserto de que ambos os impactos se produciron simultaneamente. Se agora che pregunto, prezado lector, se esta aserción
ten sentido, hasme responder cun «si» rotundo. Porén, se vou e insisto e che pido
que me expliques con máis detalle cal é o sentido da aserción, haste decatar tras
reflexionar un intre que a resposta á pregunta non é tan sinxela como de primeiras parece.
Pode que pasado un tempo che veña á mente a seguinte resposta: «O significado desta aserción está claro en si e por si mesmo, e non cómpre explicación
adicional ningunha, pero precisaría máis tempo de reflexión se me encargasen
determinar mediante observacións se os dous sucesos se produciron simultaneamente ou non neste caso concreto». Con todo, non me podo dar por satisfeito
con esta resposta pola razón que a seguir explico. Supoñamos que un meteorólogo arteiro consegue determinar mediante reflexións enxeñosas que o impacto
sempre ten que ser simultáneo nas posicións A e B; daquela, o seguinte paso
consistiría en verificar se este resultado teórico se reproduce ou non na práctica.
O mesmo acontece con todas as asercións da física nas que o concepto «simultáneo» ten unha función importante: o concepto non existe para o físico mentres
non se dea a posibilidade de determinar nun caso concreto se ese concepto se
cumpre na práctica ou non. Require, xa que logo, unha definición de simultaneidade tal que a propia definición forneza directamente o método conforme ao
que neste caso en cuestión se poida determinar empiricamente se os dous raios
se produciron de forma simultánea ou non. Mentres non se cumpra esta condición, estarei a enganarme a min mesmo como físico (e mesmo como leigo!) se
coido ser quen de lle dar un sentido á aserción de simultaneidade. (Prezado
lector, non sigas a ler mentres non me teñas dado a razón con pleno convencemento nas miñas explicacións.)
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Após reflexionar durante un tempo formulas a seguinte proposta para constatar a simultaneidade. Efectúase unha medición do segmento AB ao longo da
vía e no punto medio M do tramo sitúase un observador que conta cun dispositivo (por exemplo, dous espellos inclinados formando un ángulo de 90° entre
si) que lle permite fixar opticamente ao mesmo tempo as dúas posicións A e B.
Se o observador distingue os dous raios a un tempo, daquela son simultáneos.
Estou moi satisfeito con esta proposta, mais aínda non dou a cuestión por
totalmente aclarada porque me sinto impelido a formular a obxección seguinte:
«A túa definición sería sen dúbida correcta se xa soubese de antemán que a luz
que transmite ao observador situado en M a percepción dos raios se propaga coa
mesma velocidade no tramo A → M ca no tramo B → M. Non obstante, esta
condición só se podería probar se xa se dispuxese dos medios para medir o
tempo. Semella logo que nos movemos nun círculo vicioso».
Tras reflexionar algo máis, bótasme —e con razón— unha ollada de certo
desdén e explícasme: «Con todo, sigo sostendo a definición que fixen antes porque, en realidade, non presupón absolutamente nada sobre a luz. Á definición
de simultaneidade só se lle pode esixir un requisito, e é que permita en cada caso
real resolver empiricamente se o concepto que se busca definir se corresponde ou
non coa realidade. É innegable que a miña definición cumpre este requisito.
Que a luz precisa o mesmo tempo para realizar o percorrido A → M ca para
percorrer o tramo B → M non é en realidade condición nin hipótese ningunha
sobre a natureza física da luz, senón unha estipulación que podo realizar libremente para chegar a unha definición da simultaneidade».
Está claro que se pode empregar esta definición para lle dar sentido exacto á
aserción da simultaneidade, non só de dous resultados, senón dun número indefinido de resultados, e independentemente da posición relativa ao referencial
(neste caso, a vía) en que se atopen os puntos onde se producen os resultados7.
Con isto chégase tamén a unha definición do «tempo» na física. Imaxinemos en
concreto que nos puntos A, B e C da vía (sistema de coordenadas) están colocados

7

Así mesmo, supomos que, se tres sucesos A, B e C se producen de tal xeito en diferentes lugares que, se A
é simultáneo a B, e B, simultáneo a C (simultáneo no sentido antes definido), tamén se cumpre o criterio da
simultaneidade para o par de sucesos A—C. Esta suposición é unha hipótese física sobre a lei de propagación
da luz; é imprescindible que se cumpra se nos queremos ater á lei da constante da velocidade da luz no baleiro.
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reloxos de igual feitura e axustados de tal xeito que as posicións dos seus punteiros
sexan as mesmas simultaneamente (no sentido antes sinalado). Neste caso, enténdese por «tempo» dun suceso a indicación da hora (posición das agullas) daquel
destes reloxos que se atope directamente a carón (no espazo) do suceso. Deste
xeito, asígnase a cada suceso un valor temporal que é esencialmente observable.
Esta determinación contén ademais unha hipótese física cuxa validez dificilmente poremos en dúbida de non termos argumentos empíricos que a contradigan. De feito, suponse que todos estes reloxos van «á mesma velocidade» se son
da mesma feitura. Formulado exactamente: se se axustan dous reloxos situados
en repouso en puntos distintos do referencial de xeito que a posición das agullas
dun deles sexa simultánea (no sentido anterior) á mesma posición das agullas do
outro, daquela as mesmas posicións de agullas son claramente simultáneas (no
sentido da anterior definición).

9. A RELATIVIDADE DA SIMULTANEIDADE
Ata agora referimos as nosas consideracións a un referencial determinado que
denominamos «vía férrea». Poñamos que agora se despraza por esta vía un tren
moi longo á velocidade constante v na dirección indicada na figura 1. Por conveniencia, as persoas que viaxan nel optarán por tomar o propio tren como
referencial ríxido (sistema de coordenadas), de xeito que sempre relacionarán
con respecto ao tren calquera suceso que se produza. Alén disto, calquera suceso
que se produza ao longo da vía producirase nun punto determinado do tren. Así
mesmo, a definición da simultaneidade pódese aplicar do mesmo xeito en relación ao tren coma en relación á vía, mais, como é de esperar, xorde a pregunta
seguinte: dous sucesos (por exemplo, os dous raios A e B) que son simultáneos
en relación á vía son tamén simultáneos en relación ao tren? Demostraremos
deseguida que a resposta ten que ser negativa.
Tren

M'

Vía
A

M

B

Figura 1
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Cando dicimos que os raios A e B son simultáneos en relación á vía queremos
dicir o seguinte: os raios de luz procedentes dos puntos de impacto A e B encóntranse no punto medio M do tramo da vía A — B. Aos sucesos A e B corresponden tamén posicións A e B no tren. Poñamos que M´ é o punto medio do tramo
A — B do tren que está a circular. Aínda que este punto M´ coincide no
momento dos impactos8 co punto M, desprázase no gráfico á velocidade v do tren
cara á dereita. Se un observador sentado no tren no punto M´ non posuíse esta
velocidade, ficaría permanentemente en M e, daquela, os raios de luz procedentes
dos impactos A e B chegaríanlle simultaneamente, é dicir, atoparíanse exactamente onde el está. No entanto, en realidade el está a achegarse (visto dende a
vía) cara ao raio procedente de B e, a un tempo, está a afastarse do raio procedente de A. Polo tanto, o observador verá antes o raio procedente de B ca o procedente de A. Os observadores que empreguen o convoi como referencial deben
deducir daquela que o impacto B se tivo que producir antes ca o impacto A.
Chegamos así a unha conclusión importante:
Os sucesos que son simultáneos en relación á vía non son simultáneos en
relación ao tren, e viceversa (relatividade da simultaneidade). Todo referencial
(sistema de coordenadas) ten o seu tempo particular, de xeito que unha indicación temporal só ten sentido se se especifica o referencial a que remite.
Antes da teoría da relatividade9, a física sempre aceptara de forma tácita que
o significado das indicacións temporais era absoluto, é dicir, independente do
estado de movemento en que se atopase o referencial. No entanto, acabamos de
ver que este suposto é incompatible coa definición máis natural da simultaneidade. Se o descartamos, desaparece daquela o conflito exposto na sección 7 entre
a lei de propagación da luz e o principio da relatividade.
A este conflito levounos de feito o razoamento da sección 6 e que agora xa
non se sostén. Daquela concluiramos que o home que se atopa no tren, que
percorre en relación ao tren a distancia w nun segundo, tamén percorre esta distancia en relación á vía nun segundo. Porén, dado que, conforme aos razoamentos que acabamos de expor, o tempo que un proceso determinado necesita en

8

Visto dende o terraplén da ferrovía!
Na tradución deste enunciado tomouse unha versión posterior do texto na que se modifica un erro tipográfico da 1.ª edición. [N. da t.]
9
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relación ao vagón non se pode equiparar co tempo que a ese mesmo proceso lle
leva se tomamos a vía como referencial, non se pode afirmar que o home, ao
camiñar, realice a distancia w en relación á vía nun tempo que equivale a un
segundo se se valora dende o terraplén.
O razoamento exposto na sección 6 baséase, por certo, nunha segunda condición que semella arbitraria á luz dunha deliberación estrita, malia que sempre
se aceptou (tacitamente) antes da introdución da teoría da relatividade.

10. VERBO DA RELATIVIDADE DO CONCEPTO DE DISTANCIA
ESPACIAL
Observamos dous puntos concretos do tren que circula pola vía á velocidade v10
e preguntámonos a que distancia se atopa o un do outro. Como xa sabemos,
para medir unha distancia precisamos dun referencial a respecto do que poder
medir esa distancia. Neste caso, o máis sinxelo é tomar o propio tren como
referencial (sistema de coordenadas). Para medir a distancia, un observador que
viaxe dentro do tren irá transportando repetidamente o metro en liña recta
polos pisos dos vagóns ata que chegue dende un dos puntos marcados ao outro.
O número resultante das veces que foi preciso desprazar o metro será entón a
distancia que se procura.
A cousa cambia se se quere medir a distancia dende a vía. Aplicamos neste
caso o método seguinte. Denominamos A' e B' os dous puntos do tren cuxa distancia queremos determinar e que se desprazan ao longo da vía á velocidade v.
Comezamos preguntándonos polos puntos A e B da vía polos que xusto están a
pasar os dous puntos A' e B', respectivamente, nun momento concreto t (visto
dende a vía). Estes puntos A e B da vía pódense determinar aplicando a definición de tempo indicada na sección 8. Conforme a esta, os dous puntos A e B
mídense transportando repetidamente o metro ao longo da ferrovía.
A priori non se pode presumir que esta última medición teña de brindar o
mesmo resultado ca a primeira. Polo tanto, se a medición se realiza dende o
terraplén da vía, a lonxitude do convoi pode ser distinta da que se mida dende

10

Por exemplo, a metade do 1.º vagón e do 100.º.

78

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

o propio tren. Desta circunstancia derívase unha segunda obxección que facer á
tan aparentemente obvia consideración da sección 6: se o home que está no
vagón percorre nunha unidade de tempo (medida dende o tren) o tramo w, este
tramo (medido dende a vía) non ten por que ser igual a w.
11. A TRANSFORMACIÓN DE LORENTZ
Os razoamentos das tres últimas seccións móstrannos que a aparente incompatibilidade da lei de propagación da luz co principio da relatividade exposta na
sección 7 se deriva dunha consideración que toma emprestadas da mecánica
clásica dúas hipóteses sen fundamento, a saber:
1. A distancia temporal entre dous sucesos é independente do estado de
movemento do referencial.
2. A distancia espacial entre dous puntos dun corpo ríxido é independente
do estado de movemento do referencial.
Se agora rexeitamos esta hipótese, daquela desaparece o dilema da sección 7
porque deixa de ter validez o teorema da adición das velocidades exposto na
sección 6. Preséntasenos a posibilidade de que a lei de propagación da luz no
baleiro sexa compatible co principio da relatividade. Isto lévanos á pregunta
seguinte: de que xeito cumpriría modificar o razoamento da sección 6 para anular a aparente contradición entre estes dous resultados esenciais da experiencia?
Esta pregunta conduce a outra de carácter xeral. No razoamento da sección 6
interveñen posicións e tempos relativos ao convoi e relativos á ferrovía. Como
determinar a posición e o tempo dun suceso en relación ao tren cando se coñecen a posición e o tempo do suceso en relación á ferrovía? Existe unha resposta
posible a esta pregunta tal que conforme a ela a lei de propagación da luz no
baleiro non contradiga o principio da relatividade? Noutras palabras: é concibible unha relación entre a posición e o tempo dos distintos sucesos en relación a
ambos os referenciais de tal xeito que calquera raio de luz relativo á vía e relativo
ao tren posúa a velocidade de propagación c? Esta pregunta leva a unha resposta
afirmativa moi concreta, a unha lei de transformación moi concreta para as
magnitudes espazo-tempo dun suceso ao pasar dun referencial a outro.
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Antes de entrar nesta cuestión cómpre introducir a consideración previa
seguinte. Ata o momento unicamente consideramos sucesos que se producían ao
longo da ferrovía, que asumira matematicamente a función dunha liña recta. No
entanto, podemos imaxinar que este referencial se prolonga lateralmente e cara
arriba mediante unha armadura de barras (como se sinalou na sección 2) de tal
xeito que se poida localizar en relación a esta armadura calquera suceso que se
produza en calquera punto. Tamén podemos imaxinar que se prolonga por todo
o espazo dun modo similar o tren que se despraza á velocidade v, o que nos
permite localizar calquera suceso —por moi afastado que estea— en relación a
esta segunda armadura. Sen caer en erros elementais, prescindiremos do feito de
que, na realidade, estas armaduras se habían destruír decontino mutuamente
dada a impenetrabilidade dos corpos sólidos. En cada unha destas armaduras
imaxinamos que se erixen tres paredes perpendiculares entre si que denominamos
«planos de coordenadas» («sistema de coordenadas»), de xeito que á vía lle corresponde un sistema de coordenadas K, e ao tren, un sistema de coordenadas K'. Un
suceso acontecido xalundes fíxase espacialmente en relación a K mediante as tres
perpendiculares x, y e z nos planos de coordenadas e temporalmente mediante
un valor temporal t. Este mesmo suceso fíxase en relación a K' espazo-temporalmente mediante os correspondentes valores x', y', z' e t', que obviamente non
coinciden con x, y, z e t. (Xa se explicou antes en detalle como concibir estas
magnitudes como resultados de medicións físicas.)
Obviamente, o noso problema pódese formular con exactitude do xeito
seguinte: que valor teñen as magnitudes x', y', z' e t' dun suceso en relación a K'
se dispomos dos valores de x, y, z e t do mesmo suceso en relación a K ? Cómpre
seleccionar as relacións de tal xeito que se cumpra a lei de propagación da luz no
baleiro para o mesmo raio de luz (e para calquera) en relación a K e a K'.
z

z

v
y

y
v
Figura 2
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Este problema resólvese para a orientación espacial relativa dos sistemas de
coordenadas indicada no gráfico (figura 2) mediante as ecuacións:

Este sistema de ecuacións recibe a denominación de «transformación de
Lorentz».
Se no canto da lei de propagación da luz tomásemos como base as premisas
tácitas da mecánica clásica relativas ao carácter absoluto dos tempos e das lonxitudes, entón, no canto destas ecuacións de transformación, chegariamos ás
ecuacións seguintes:
x' = x – vt
y' = y
z' = z
t' = t
Este sistema denomínase a miúdo «transformación de Galileo». A transformación de Galileo derívase da transformación de Lorentz igualando nesta última
a velocidade da luz c a un valor infinitamente elevado.
No exemplo seguinte vese claramente que conforme á transformación de
Lorentz se cumpre a lei de propagación da luz no baleiro tanto para o referencial
K coma para o referencial K'. Envíase un sinal luminoso ao longo do eixe x positivo e este estímulo luminoso propágase conforme á ecuación
x=ct
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é dicir, á velocidade c. Segundo as ecuacións da transformación de Lorentz, esta
sinxela relación entre x e t determina unha relación entre x' e t'. De feito, se
substituímos na primeira e na cuarta ecuación da transformación de Lorentz x
polo valor ct, obtemos:
x'

t'

do que se deriva directamente, por división:
x' = c t'
A propagación da luz prodúcese conforme a esta ecuación cando se refire ao
sistema K'. Demóstrase, polo tanto, que a velocidade de propagación tamén é
igual a c cando se refire ao referencial K'. O mesmo acontece cos raios de luz que
se propagan noutra dirección calquera. Obviamente, isto non é de estrañar, pois
que as ecuacións da transformación de Lorentz se deduciron aplicando este
punto de vista.

12. O comportamento dos metros e dos reloxos en
movemento
Coloco un metro no eixe x' de K' de tal xeito que o inicio coincide co punto
x' = 0, e o final, co punto x' = 1. Que lonxitude ten o metro con respecto ao
sistema K ? Para determinalo, só nos temos que preguntar onde se atopan o inicio e o final do metro en relación a K nun momento determinado t do sistema
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K. Aplicando a primeira ecuación da transformación de Lorentz, temos para
estes dous puntos para o tempo t = 0:

(inicio do metro)

1

(fin do metro)

1

onde ambos os puntos están afastados a unha distancia 1

. Porén, o metro

estase a desprazar á velocidade v en relación a K, polo que a lonxitude dun
metro ríxido en movemento lonxitudinal á velocidade v é 1

metros. Polo

tanto, o metro ríxido en movemento é máis curto ca o mesmo metro en estado de
repouso e, de feito, será máis curto canto máis rápido se mova. Para a velocidade
v = c sería 1

= 0; para velocidades maiores, a raíz faríase imaxinaria. Con-

cluímos que na teoría da relatividade a velocidade c cumpre a función dunha
velocidad e límite que non podería ser alcanzada —nin tan sequera superada—
por corpo real ningún.
Polo demais, esta función da velocidade c como velocidade límite derívase xa
das propias ecuacións da transformación de Lorentz, pois estas perden todo o seu
sentido se para v se selecciona un valor superior a c.
De termos observado á inversa un metro que está en repouso no eixe x en
relación a K, teriamos constatado que, avaliado dende K′, o metro ten a lonxitude 1

. Isto concorda plenamente co principio da relatividade que constitúe

a base das nosas consideracións.
Que a partir das ecuacións de transformación temos de tirar algún coñecemento sobre o comportamento físico dos metros e dos reloxos é a priori evidente, pois as magnitudes x, y, z e t non son máis ca resultados de medición que se
obteñen empregando metros e reloxos. De empregarmos a transformación de
Galileo como fundamento, non obteriamos a mingua do metro como resultado
do movemento.
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Imaxinamos agora un punteiro que está continuamente en repouso no
punto de inicio (x' = 0) de K'. t' = 0 e t' = 1 son dous tics sucesivos deste reloxo.
Se aplicamos as ecuacións primeira e cuarta da transformación de Lorentz a estes
dous tics, obtemos:
t=0
e
1
t=
v2
1 2
c
Avaliado dende K, o reloxo está en movemento á velocidade v; visto dende
este referencial, entre os seus dous tics non transcorre un segundo, senón
1
segundos, é dicir, un intervalo de tempo algo meirande. Debido ao seu
v2
1 2
c
movemento, o reloxo vai máis lento ca en estado de repouso. Neste caso, a velocidade c tamén exerce a función dunha velocidade límite inalcanzable.

13. O TEOREMA DA ADICIÓN DAS VELOCIDADES. O EXPERIMENTO DE FIZEAU
Dado que na práctica só podemos mover os reloxos e os metros a velocidades
reducidas se as comparamos coa velocidade da luz c, os resultados expostos na
sección anterior dificilmente se han poder cotexar directamente coa realidade.
Por outra banda, como estes han resultar sen dúbida realmente curiosos a quen
estea a ler este opúsculo, quero tirar agora da teoría outra conclusión que se
deduce facilmente do exposto ata o momento e que se constata empiricamente
de forma espléndida.
Na sección 6 deducimos o teorema da adición para velocidades na mesma
dirección tal como se deduce das hipóteses da mecánica clásica, algo que tamén
se pode concluír facilmente a partir da transformación de Galileo (sección 11).
No canto daquel home en movemento introducimos agora un punto que se
despraza en relación ao sistema de coordenadas K' conforme á ecuación
84

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

x' = w t'
A partir das ecuacións primeira e cuarta da transformación de Galileo pódese
expresar x' e t' en función de x e t para obtermos así:
x = (v + w)t
Esta ecuación non expresa máis ca a lei do movemento do punto con respecto ao sistema K (do home con respecto ao terraplén), cuxa velocidade denominamos W, de xeito que, igual ca na sección 6, se obtén:
W=v+w

(A)

No entanto, tamén podemos realizar esta observación igual de ben tomando
como base a teoría da relatividade. Daquela, na ecuación seguinte:
x' = w t'
temos de expresar x' e t' en función de x e t aplicando as ecuacións primeira e
cuarta da transformación de Lorentz. No canto da ecuación (A), obtemos a
ecuación:
(B)

que responde ao teorema da adición de velocidades na mesma dirección consonte a teoría da relatividade. A cuestión é agora cal destes dous teoremas se axusta
mellor á experiencia. A este respecto resulta ilustrativo un experimento de grande
importancia que realizou o brillante físico Fizeau hai máis de medio século e que
dende entón ten sido repetido por algúns dos mellores físicos experimentais,
polo que o resultado é incontestable. O experimento aborda a cuestión seguinte:
nun fluído en repouso, a luz propágase a unha velocidade w determinada; a que
velocidade se propaga polo tubo T do gráfico seguinte na dirección que indica a
frecha cando por ese tubo circula o fluído antes indicado á velocidade v?
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T
v
A teor do principio da relatividade temos que presupor en todo caso que, en
relación ao fluído, a propagación da luz sempre se produce á mesma velocidade w,
independentemente de se o fluído está ou non en movemento con respecto a
outros corpos. Polo tanto, coñecendo a velocidade da luz relativa ao fluído e a
velocidade deste relativa ao tubo, queremos determinar a velocidade da luz relativa ao tubo.
Está claro que de novo se presenta o problema da sección 6. O tubo desempeña a función da vía ou do sistema de coordenadas K; o fluído, a función do
vagón ou do sistema de coordenadas K'; finalmente, a luz, a función do home
que se despraza polo vagón ou a do punto en movemento que mencionamos
antes nesta sección. Polo tanto, se designamos W a velocidade da luz con respecto ao tubo, esta virá dada pola ecuación (A) ou (B) dependendo de se é a transformación de Galileo ou a transformación de Lorentz a que se corresponde coa
realidade.
O experimento11 decántase pola ecuación (B) derivada da teoría da relatividade, e faino, de feito, cunha exactitude elevada. Conforme ás excelentes medicións realizadas recentemente por Zeeman, o efecto da velocidade de caudal v
sobre a propagación da luz represéntase mediante a fórmula (B) cunha precisión
superior ao un por cento.
Neste punto cómpre porén salientar que xa dende moito antes da introdución da teoría da relatividade existía unha teoría deste fenómeno formulada
por H. A. Lorentz, de natureza puramente electrodinámica e obtida mediante
a aplicación de determinadas hipóteses sobre a estrutura electromagnética da
materia. Non obstante, esta circunstancia non mingua en absoluto a forza

, onde n wc é o índice de refracción do fluído. Por outra banda, debido
v w , ou,
á insignificancia de vc w con respecto a 1, pódese substituír (B) primeiro por W = (w + v)
c
11

Fizeau achou W = w + v

n

cunha aproximación igual, por w + v
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probatoria do experimento como experimentum crucis a favor da teoría da relatividade, pois a electrodinámica de Maxwell-Lorentz sobre a que se baseaba a
teoría orixinal non é de ningún modo contraria á teoría da relatividade. Esta
última naceu máis ben da electrodinámica como un compendio e unha xeneralización incriblemente simples das hipóteses sobre as que asentaba a electrodinámica e que ata entón se consideraran de forma illada.

14. O VALOR HEURÍSTICO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE
O fío de ideas exposto ata agora pódese resumir do xeito seguinte. A experiencia
levounos á certeza de que, por unha banda, o principio da relatividade (en sentido restrinxido) é válido e que, por outra, a velocidade de propagación da luz
no baleiro debe ser considerada equivalente a unha constante c. Mediante a
conxunción destes dous postulados obtívose a lei da transformación para as
coordenadas ortogonais x, y e z e o tempo t dos sucesos que compoñen os fenómenos da natureza, e, de feito, non deu por resultado a transformación de Galileo, senón a transformación de Lorentz (diferenciándose así da mecánica clásica).
Neste fío de ideas tivo un papel relevante a lei de propagación da luz, cuxa
asunción está xustificada polos nosos coñecementos empíricos. Porén, unha vez
que xa estamos en posesión da transformación de Lorentz, podemos combinala
co principio da relatividade para resumir a teoría no seguinte enunciado:
Toda lei universal da natureza debe ser de tal condición que mude nunha lei
de igual condición cando, en troques das variables de espazo-tempo x, y, z e t do
sistema de coordenadas orixinal K, se introduzan novas variables de espazo-tempo x', y', z' e t' dun sistema de coordenadas K'; a relación matemática entre as
magnitudes orixinais e as primas vén dada pola transformación de Lorentz. En
resumo: as leis universais da natureza son covariantes en relación ás transformacións de Lorentz.
Trátase dunha condición matemática concreta que a teoría da relatividade lle
esixe a cada lei da natureza, o que a converte nun recurso heurístico valioso na
procura das leis xerais da natureza. Caso de dar cunha lei universal da natureza
que non cumprise esta condición, quedaría refutada cando menos unha das
premisas básicas da teoría. Pasemos agora a ver que resultados xerais brindou ata
o momento.
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15. RESULTADOS XERAIS DA TEORÍA
Dos razoamentos previos resulta manifesto que a teoría da relatividade (restrinxida) se deriva da electrodinámica e da óptica. Nestes eidos non provocou
grandes mudanzas nos enunciados da teoría, mais si simplificou notablemente a
estrutura teórica, é dicir, a dedución das leis, e —o que é moito máis importante— reduciu de forma considerable o número de hipóteses illadas que conformaban a base da teoría. No caso da teoría de Maxwell-Lorentz, conferiulle tal
grao de evidencia que esta atoparía acollida xeral entre os físicos mesmo se o
experimento falase con menos convencemento ao seu favor.
A mecánica clásica precisaba primeiro unha modificación para ser compatible
cos requisitos da teoría da relatividade restrinxida. No entanto, esta modificación afecta en esencia só as leis dos movementos rápidos en que as velocidades v
da materia non sexan excesivamente pequenas en comparación coa velocidade
da luz. A experiencia unicamente nos amosa movementos desta rapidez nos
electróns e nos ións; nos demais movementos, as diverxencias con respecto ás leis
da mecánica clásica son demasiado pequenas como para seren percibidas na
práctica. Sobre o movemento dos astros non se falará ata a teoría da relatividade
xeral. Consonte a teoría da relatividade, a enerxía cinética dun punto material
de masa m xa non vén dada pola coñecida expresión
2
m v
2

senón pola expresión
mc 2
v2
1 2
c
Esta expresión tórnase infinda cando a velocidade v se aproxima á velocidade
da luz c. Polo tanto, por elevadas que sexan as enerxías aplicadas para a aceleración, a velocidade sempre se debe manter por baixo de c. Se se desenvolve nunha
serie a expresión para a enerxía cinética, obtense:
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mc 2 + m

v2 3
v4
+ m 2 + ...
c
2 8

v2
é pequeno con respecto á unidade, o terceiro destes membros sempre
c2
é pequeno con respecto ao segundo, o único considerado na mecánica clásica.
O primeiro membro mc2 non inclúe a velocidade, polo que non se contempla
cando se trata da cuestión de como a enerxía dun punto material depende da
velocidade. Habémolo retomar no entanto máis adiante para falar da súa importancia esencial.
O resultado máis importante de carácter xeral a que levou a teoría da relatividade restrinxida concirne ao concepto da masa. A física prerrelativista distingue dous principios de conservación fundamentais, a saber, a lei de conservación
da enerxía e a lei de conservación da masa. Estes principios fundamentais semellan totalmente illados, independentes o un do outro, mais fusiónanse nun único
principio grazas á teoría da relatividade. A seguir exponse brevemente como
aconteceu isto e como cabe concibir esta fusión.
O principio da relatividade esixe que a lei de conservación da enerxía non só
teña validez con respecto a un sistema de coordenadas K, senón con respecto a
calquera sistema de coordenadas K' que se encontre en movemento de translación uniforme con respecto a K (ou, para abreviar, con respecto a calquera sistema de coordenadas «de Galileo»). A diferenza da mecánica clásica, para pasar
dun sistema a outro é decisiva a transformación de Lorentz.
A partir destas premisas en combinación coas ecuacións básicas da electrodinámica de Maxwell e aplicando un razoamento relativamente simple chégase por
forza á conclusión seguinte: un corpo en movemento a velocidade v que absorba
a enerxía E0 en forma de radiación12 sen que vexa alterada a súa velocidade experimenta un aumento de enerxía equivalente a
Se

E
−

12

v
c

E0 é a enerxía absorbida valorada dende un sistema de coordenadas en movemento con ese corpo.
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Daquela, tendo en conta a fórmula antes sinalada para a enerxía cinética dun
corpo, a enerxía do corpo que buscamos vén dada por:

Polo tanto, o corpo ten a mesma enerxía ca un corpo en movemento a velocidade v e de masa m +

. Tamén se pode dicir: se un corpo absorbe a enerxía

E0, a súa masa inercial aumenta en

; a masa inercial dun corpo non é unha

constante, senón variable en función do cambio de enerxía que experimenta.
A masa inercial dun sistema de corpos pode mesmo ser contemplada como a
medida da súa enerxía. A lei de conservación da masa dun sistema coincide coa
lei de conservación da enerxía e é válida sempre e cando o sistema non absorba
nin emita enerxía. Se se expresa unha enerxía cinética13 coa fórmula
mc 2 + E0
1

v2
c2

observamos que a fórmula mc2, que xa antes nos chamou a atención, non é máis
ca a enerxía que xa posuía o corpo14 antes de absorber a enerxía E0.
Polo momento, non é posible probar esta lei directamente de forma empírica
debido a que as modificacións de enerxía E0 a que poidamos someter un sistema
non son grandes abondo como para seren perceptibles como variación da masa
inercial do sistema.

é un valor demasiado pequeno en comparación coa

masa m dispoñible antes da modificación da enerxía. A esta circunstancia débese o feito de que se puidese soster con éxito un principio de conservación da
masa de validez autónoma.

13
14

Nas edicións posteriores, o autor eliminou o adxectivo «cinética». [N. da t.]
Valorado dende un sistema de coordenadas tamén en movemento co corpo.
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Permíteme unha última observación de natureza esencial. O éxito da interpretación de Faraday e Maxwell da acción electrodinámica a distancia por
procesos intermediarios con velocidade de propagación finita supuxo que
entre os físicos se asentase a convicción de que non existían accións a distancia
directas (é dicir, non-mediadas) e instantáneas como podía ser a lei da gravitación de Newton. Segundo a teoría da relatividade, no canto da acción instantánea a distancia ou da acción a distancia con velocidade de propagación
infinita, sempre actúa a acción a distancia á velocidade da luz. Isto está relacionado coa función fundamental que a velocidade c ten nesta teoría. Na segunda parte demostrarase de que modo se modifica esta conclusión na teoría da
relatividade xeral.

16. A TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E A EXPERIENCIA
A cuestión de ata que punto a teoría da relatividade restrinxida se sostén na
experiencia non ten fácil resposta por un motivo que xa se mencionou con ocasión do experimento fundamental de Fizeau. A teoría da relatividade restrinxida
cristaliza a partir da teoría de Maxwell e Lorentz sobre os fenómenos electromagnéticos, polo que todos os feitos experimentais que sosteñen esta teoría electromagnética tamén sosteñen a teoría da relatividade. Quero salientar aquí pola
súa especial importancia que a teoría da relatividade permite deducir con suma
facilidade e en concordancia coa experiencia as influencias que experimenta a
luz emitida cara a nós polas estrelas fixas por mor do movemento relativo da
Terra con respecto a cada estrela fixa. Trátase do desprazamento anual da posición aparente das estrelas fixas como consecuencia da translación da Terra ao
redor do Sol (aberración) e de como a compoñente radial dos movementos
relativos das estrelas fixas con respecto á Terra inflúe na cor da luz que percibimos da estrela fixa. Esta última influencia maniféstase nun leve desvío das liñas
espectrais desa luz con respecto á posición espectral que teñen as mesmas
liñas cando son xeradas cunha fonte lumínica terrestre (efecto Doppler). Os
argumentos experimentais a favor da teoría de Maxwell e Lorentz, que pola súa
vez constitúen argumentos a favor da teoría da relatividade, son demasiado
numerosos para expoñelos aquí. De feito, restrinxen as posibilidades teóricas de
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tal xeito que ningunha outra teoría, con excepción da teoría de Maxwell e
Lorentz, foi capaz de se soster experimentalmente.
No entanto, existen dúas categorías de feitos experimentais obtidos ata agora
dos que a teoría de Maxwell e Lorentz unicamente pode dar conta recorrendo a
unha hipótese auxiliar que resulta insólita por si mesma (é dicir, sen aplicar a
teoría da relatividade).
É sabido que os raios catódicos e os denominados raios beta emitidos por
substancias radioactivas están formados por partículas eléctricas negativas (electróns) de inercia moi reducida e velocidade elevada. A lei de movemento destas
partículas pódese estudar con gran precisión analizando a desviación que
estas emisións experimentan por efecto dos campos eléctricos e magnéticos.
Á hora de tratar teoricamente estes electróns enfrontámonos á dificultade de
que a electrodinámica por si soa non é capaz de dar razón da súa natureza: partindo de que as masas eléctricas do mesmo signo se repelen, as masas eléctricas
negativas que conforman o electrón deberían ser separadas por efecto da súa
acción recíproca de non existiren entre elas forzas doutro tipo cuxa natureza nos
resulta ata o momento descoñecida. Se ademais asumimos que as distancias
relativas das masas eléctricas que conforman o electrón non sofren alteracións
durante os desprazamentos do electrón (unión ríxida no sentido da mecánica
clásica), chegamos a unha lei do movemento do electrón que non concorda coa
experiencia. H. A. Lorentz foi o primeiro que, guiado por razoamentos puramente formais, introduciu a hipótese de que, debido ao movemento, o corpo do
electrón experimenta unha contracción na dirección do movemento proporcio2
nal á fórmula 1 v 2 . Esta hipótese, que non se pode probar con ningún fenóc
meno electrodinámico, proporciona entón esa lei do movemento que a experiencia confirmou nos últimos anos con gran precisión.
A teoría da relatividade brinda a mesma lei de movemento sen precisar de
hipótese especial ningunha sobre a estrutura e o comportamento do electrón.
Similar é o caso que vimos na sección 13 co experimento de Fizeau e cuxo resultado anticipaba a teoría da relatividade sen que fose preciso formular hipóteses
sobre a natureza física do fluído.
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A segunda categoría de feitos á que nos referiremos aquí ten a ver coa cuestión de se o movemento da Terra no espazo sideral ten algún efecto sobre os
experimentos realizados nela. Xa se sinalou na sección 5 que os resultados
de todos os estudos feitos neste sentido sempre foron negativos. Antes de que se
introducise a teoría da relatividade, á ciencia custáballe lidar con estes resultados negativos; a situación era a que a seguir se describe. Os prexuízos herdados
sobre o tempo e o espazo fixeron que se dese por incuestionable que a transformación de Galileo era determinante para o paso dun referencial a outro. Se
presupoñemos que as ecuacións de Maxwell e Lorentz son válidas para un referencial K, descubrimos que non son válidas para un referencial K' en movemento
uniforme con respecto a K se admitimos que entre as coordenadas de K e K' se
establecen as relacións da transformación de Galileo. Semella deste xeito que, de
entre todos os sistemas galileanos de coordenadas, destaca fisicamente un sistema
(K) a que corresponde un determinado estado de movemento. Este resultado
interpretábase en termos físicos considerando que K se achaba en repouso en
relación a un hipotético éter luminífero. En cambio, todos os sistemas de coordenadas K' que estivesen en movemento con respecto a K terían tamén que estar en
movemento con respecto ao éter. A este movemento de K' relativo ao éter («vento
de éter» relativo a K') atribuíronse as leis máis complexas que habían de valer con
respecto a K'. En consecuencia, tamén con respecto á Terra habería que supor a
existencia dun vento de éter desas características e os esforzos da comunidade
científica estiveron dirixidos durante moito tempo a probar a súa existencia.
Michelson encontrara para isto unha vía que aparentemente non podía fallar.
Imaxinamos que nun corpo ríxido hai dispostos dous espellos de tal xeito que as
súas caras reflectoras quedan enfrontadas. Un feixe de luz precisa un tempo T
moi específico para ir dun espello ao outro e volver no caso de que todo o sistema estea en repouso con respecto ao éter luminífero. No entanto, para este
proceso determínase (mediante cálculos) un tempo T' algo distinto se, ademais
dos espellos, o corpo tamén está en movemento con respecto ao éter. E o que é
mais: os cálculos indican que, dada unha velocidade v con respecto ao éter, este
tempo T' varía dependendo de se o corpo se despraza en perpendicular ou en
paralelo con respecto aos planos dos espellos. Por ínfima que resultase a diferenza
calculada entre estes dous intervalos temporais, Michelson e Morley realizaron un
experimento de interferencia que por forza tiña que revelar claramente esa variación. Porén, para gran desconcerto dos físicos, o resultado do experimento foi
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negativo. Lorentz e Fitzgerald liberaron a teoría deste desconcerto: supuxeron
que o movemento do corpo con respecto ao éter exercía no propio corpo unha
contracción na mesma dirección do seu movemento que, pola súa vez, debía de
provocar a supresión da diferenza temporal indicada. Se comparamos cos razoamentos expostos na sección 12, veremos que, dende o punto de vista da teoría
da relatividade, esta solución foi correcta. Porén, a teoría da relatividade brinda
unha interpretación incomparablemente máis satisfactoria. Segundo ela, non hai
sistema de coordenadas privilexiado que dea pé á introdución da idea do éter e,
polo tanto, non hai vento de éter nin experimento que o demostre. Sen necesidade de hipóteses especiais, a contracción dos corpos móbiles derívase dos dous
principios fundamentais da teoría: e é que para esta contracción resulta determinante, non o movemento en si (ao que non podemos atribuír sentido ningún),
senón o movemento con respecto ao referencial seleccionado en cada caso. Así
pois, o interferómetro empregado por Michelson e Morley non mingua para un
sistema de referencia que se desprace coa Terra, pero si o fai para un sistema de
referencia en estado de repouso con respecto ao Sol.

17. O espazo tetradimensional de Minkowski
Un arrepío místico apodérase do leigo en matemáticas cando sente falar de «tetradimensional», unha sensación que en pouco se diferencia da que causa unha
pantasma no teatro. E, emporiso, non hai sentenza máis banal ca a que afirma
que o mundo que habitamos é un contínuum espazo-tempo tetradimensional.
O espazo é un contínuum tridimensional. Isto quere dicir que é posible describir a posición dun punto (en repouso) mediante tres cifras ou coordenadas x, y e
z, e que para cada un destes puntos existe un número arbitrario de puntos adxacentes cuxa posición se pode describir mediante valores coordenados (coordenadas) x1, y1 e z1 que se achegan aleatoriamente ás coordenadas x, y e z dos primeiros mencionados. En virtude desta última propiedade falamos de «contínuum»;
en virtude do número triplo de coordenadas falamos de «tridimensional».
De forma similar, o mundo dos fenómenos físicos, denominado por
Minkowski de forma abreviada como «mundo», é naturalmente tamén tetradimensional en sentido espazo-temporal, pois componse de distintos sucesos individuais, cada un dos cales se describe con catro cifras, a saber, as coordenadas
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espaciais (x, y e z) e unha coordenada temporal, o valor de tempo t. O mundo
así concibido tamén é un contínuum, pois para cada suceso existe un número
indefinido de sucesos (realizables ou imaxinables) «adxacentes» cuxas coordenadas x1, y1, z1 e t1 apenas se diferencian arbitrariamente do primeiro suceso observado x, y, z e t. O feito de que non teñamos o costume de comprender o mundo
neste sentido como un contínuum en catro dimensións débese a que, na física
prerrelativista, o tempo ten un papel distinto, máis independente en comparación coas coordenadas espaciais. É por isto polo que nos fomos acostumando a
ver o tempo como un contínuum autónomo. De feito, consonte a física clásica,
o tempo é absoluto, é dicir, non depende da posición nin do estado de movemento do sistema de referencia, un concepto que fica reflectido na última ecuación
da transformación de Galileo (t' = t).
O modo tetradimensional de observar o «mundo» vén dado pola teoría da
relatividade, dado que conforme a esta teoría o tempo é despoxado da súa autonomía, como mostra a cuarta das ecuacións da transformación de Lorentz:

t' =

t

v
x
c
v
c

Ademais, segundo esta ecuación, a diferenza temporal Δt' de dous sucesos con
respecto a K' non desaparece en xeral aínda que desapareza a súa diferenza temporal Δt' en relación a K. A distancia puramente espacial de dous sucesos con
respecto a K ten como consecuencia a distancia temporal deses sucesos con respecto a K'. Tampouco reside aquí a relevancia que ten o descubrimento de
Minkowski para a evolución formal da teoría da relatividade, senón máis ben no
recoñecemento de que, nas súas características formais determinantes, o contínuum espazo-tempo tetradimensional da teoría da relatividade amosa a meirande afinidade co contínuum tridimensional do espazo xeométrico euclidiano.
Así e todo, para que esta afinidade se revele por completo, no canto da coordenada temporal usual t cómpre introducir a magnitude 1 ct imaxinaria que lle
é proporcional. Deste xeito, as leis naturais acordes cos requisitos da teoría
da relatividade (restrinxida) asumen formas matemáticas en que a coordenada de
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tempo ten exactamente a mesma función ca as tres coordenadas espaciais. Estas
catro coordenadas correspóndense a nivel formal exactamente coas tres coordenadas espaciais da xeometría euclidiana. Mesmo ao leigo en matemáticas non se
lle ha escapar que, por forza, a teoría gañou considerablemente en claridade
grazas a esta noción puramente formal.
Todas estas exiguas indicacións unicamente lle dan ao lector unha vaga idea
sobre a importancia da idea formulada por Minkowski; de non existir, é posible
que aínda non se desenvolvese a teoría da relatividade xeral, cuxas nocións básicas se explican a continuación. Con todo, dado que para entender as nocións
básicas da teoría da relatividade restrinxida e da xeral non é preciso comprender
este tema con máis detalle (un tema que, sen dúbida, resulta dificilmente accesible a quen careza de práctica matemática), vouno deixar aquí para volver retomalo nas últimas explicacións deste opúsculo.
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18. PRINCIPIO DA RELATIVIDADE RESTRINXIDO E XERAL
A tese básica sobre a que xiraron todas as exposicións previas era o principio da
relatividade restrinxido, é dicir, o principio da relatividade física de todos os
movementos uniformes. Volvamos analizar agora en detalle o seu contido.
Que todo movemento, polo seu propio concepto, só debe ser entendido
como movemento relativo, é un feito que se considerou lóxico en todas as épocas. No noso exemplo —tantas veces empregado— do terraplén da ferrovía e do
vagón de convoi, o feito do movemento que nel se produce pódese articular das
dúas formas seguintes, ambas de igual validez:
a) o vagón móvese con respecto ao terraplén,
b) o terraplén móvese con respecto ao vagón.
Neste enunciado, o referencial é o terraplén no caso a); no caso b), o vagón.
Cando simplemente queremos constatar ou describir o movemento, é en principio indiferente o tipo de referencial con que relacionemos o movemento.
Como xa se dixo, isto é lóxico e non se debe confundir con esa sentenza moito
máis complexa que denominamos «principio da relatividade» e sobre a que
baseamos as nosas análises.
O principio que seguimos non só afirma que para a descrición de calquera
acontecemento valería como referencial tanto o vagón coma o terraplén (isto
tamén é lóxico), senón que vén afirmar o seguinte: se formulamos as leis xerais
da natureza tal como resultan da experiencia tomando:
a) o terraplén como referencial e
b) o vagón como referencial,
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daquela estas leis xerais da natureza (por exemplo, as leis da mecánica ou a lei de
propagación da luz no baleiro) enúncianse exactamente igual en ambos os casos.
Tamén se pode expresar así: para a descrición física dos fenómenos naturais non
hai ningún referencial K nin K' que destaque por riba do outro. A diferenza da
primeira, esta última afirmación non ten por que ser necesariamente acertada a
priori; non está contida nos conceptos «movemento» nin «referencial» nin se
deriva deles, senón que unicamente a experiencia pode determinar se é verdadeira ou falsa.
No entanto, ata agora non afirmamos de ningún modo que todos os referenciais K sexan equivalentes no que atinxe á formulación das leis da natureza; a
nosa vía foi máis ben a que se explica a seguir. Partimos primeiro do suposto da
existencia dun referencial K en relación a cuxo estado de movemento é de aplicación o principio de Galileo que di que un punto material suficientemente
afastado de todos os demais, á súa propia mercé, se despraza de forma uniforme
e rectilínea. As leis da natureza deberían de ser o máis simples posible con referencia a K (sistema galileano de referencia). Ademais de K, todos aqueles referenciais K' que executen un movemento uniforme, rectilíneo e non-rotativo con respecto a K deberían ser privilexiados neste sentido e exactamente equivalentes a
K para a formulación das leis da natureza: todos estes corpos considéranse referenciais de Galileo. A validez do principio da relatividade só se asumiu para estes
referenciais, non para outros (referenciais móbiles con outro tipo de movemento). Neste sentido, falamos do principio da relatividade restrinxido ou teoría da
relatividade restrinxida.
En contraposición a isto, entenderemos por «principio da relatividade xeral»
a afirmación seguinte: todos os referenciais K, K' etcétera son equivalentes para
a descrición da natureza (é dicir, para a formulación das leis xerais da natureza)
independentemente de cal sexa o seu estado de movemento. Cómpre porén
advertir que esta formulación ha ser substituída por outra máis abstracta por
razóns que non se revelarán ata máis adiante.
Unha vez consolidada a implantación do principio da relatividade restrinxido,
a calquera mente que anhele a xeneralización halle resultar tentador atreverse a
dar o paso cara ao principio da relatividade xeral. Porén, unha observación simple
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e, en principio, acreditada fai que este intento pareza de primeiras utópico. Imaxinemos de novo o noso tantas veces observado vagón de tren que se move a
velocidade uniforme. Mentres este se desprace uniformemente, o seu ocupante
non percibirá nada do seu movemento. É por isto tamén que o ocupante pode
chegar a interpretar —sen lle dar moitas voltas— que o vagón está en repouso e
que é a vía a que se move, unha interpretación que é por certo totalmente lexítima en conformidade co principio da relatividade restrinxido.
Porén, se agora o movemento do vagón se transforma nun movemento irregular, por exemplo, debido a unha freada forte, o ocupante experimentará un
impulso cara adiante proporcional en forza. O movemento de desaceleración do
vagón maniféstase no comportamento mecánico dos corpos relativos a el; o
comportamento mecánico é distinto do caso antes analizado e, por tanto, semella quedar totalmente descartada a opción de que o vagón en movemento irregular se rexa polas mesmas leis da mecánica ca as que se aplican ao vagón cando
está en repouso ou en movemento uniforme. En todo caso, é obvio que o principio de Galileo non ten validez para un vagón en movemento irregular. Por
tanto, sentímonos en principio impelidos a lle atribuír ao movemento irregular
unha especie de realidade física absoluta en desconformidade co principio da
relatividade xeral. Deseguida habemos ver que esta inferencia non é emporiso
concluínte.

19. O CAMPO GRAVITACIONAL
Ante a pregunta «por que cae á terra unha pedra cando a recollemos do chan e
a soltamos?» adoitamos responder «porque é atraída pola Terra». A física moderna formula esta resposta dun xeito algo distinto polo motivo seguinte: a partir
dun estudo máis rigoroso dos fenómenos electromagnéticos chegouse á conclusión de que non é posible que se produza un efecto a distancia sen que haxa unha
mediación. Se, por exemplo, un imán atrae un anaco de ferro, non nos podemos
contentar coa idea de que o imán actúa directamente sobre o ferro a través do
espazo baleiro que os separa, senón que, seguindo a Faraday, imaxinamos que o
imán sempre xera no espazo que o rodea algo real que é físico e que se denomina «campo magnético». Pola súa banda, este campo magnético actúa sobre a
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peza de ferro facendo que tenda a desprazarse cara ao imán. Non imos entrar
aquí a explicar a razón deste concepto auxiliar arbitrario; baste sinalar que coa
súa axuda é posible describir teoricamente dun xeito moito máis satisfactorio os
fenómenos electromagnéticos, especialmente a propagación das ondas electromagnéticas. O efecto da gravitación concíbese dun modo análogo.
O efecto da Terra sobre a pedra prodúcese de xeito indirecto: a Terra crea na
súa contorna un campo gravitacional que actúa sobre a pedra e provoca o seu
movemento de caída. Sabemos por experiencia que a intensidade do efecto sobre
un corpo diminúe canto máis nos imos afastando da Terra (en conformidade
cunha lei moi específica). Ao noso modo de ver, isto quere dicir o seguinte: a lei
que rexe as propiedades espaciais do campo gravitacional debe ser unha lei moi
específica para ser capaz de reflectir correctamente a diminución do efecto da
gravitación segundo se produce o afastamento con respecto ao corpo que exerce
a acción. Imaxinamos, por exemplo, que o corpo (por caso, a Terra) xera directamente o campo na súa contorna inmediata; a intensidade e a dirección do
campo a maior distancia veñen neste caso determinadas pola lei que rexe as
propiedades espaciais dos propios campos gravitacionais.
A diferenza dos campos eléctricos e magnéticos, o campo gravitacional presenta unha característica altamente curiosa que resulta de máxima relevancia
para o seguinte. Os corpos que se desprazan polo efecto único do campo de
gravidade experimentan unha aceleración que non depende en absoluto nin do
material de que se compoñen nin do seu estado físico. A forma de caer no campo
gravitacional (in vacuo) dun anaco de chumbo e dun anaco de madeira, por
exemplo, é exactamente igual tanto se os deixamos caer sen velocidade inicial
coma coa mesma velocidade inicial. Esta lei que se cumpre cunha precisión
extrema pódese formular doutro xeito atendendo á seguinte consideración.
Segundo a lei da dinámica de Newton,
(forza) = (masa inercial) · (aceleración),
onde a «masa inercial» é unha constante característica do corpo acelerado. Por
outra banda, se agora a forza de aceleración é a gravidade, teremos entón
(forza) = (masa gravitacional) · (intensidade do campo gravitacional),
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onde a «masa gravitacional» tamén é unha constante característica do corpo.
A partir destas dúas relacións obtemos:
(aceleración)

(masa gravitacional)
(masa inercial)

intensidade do campo
gravitacional

Se agora, como sabemos pola experiencia, a aceleración é sempre a mesma
dado un campo gravitacional concreto, independentemente da natureza e do
estado do corpo, daquela a relación da masa gravitacional con respecto á masa
inercial tamén debe ser sempre igual para todos os corpos. Elixindo correctamente as unidades podemos conseguir que esta relación sexa igual a 1, o que nos
levaría ao principio seguinte: a masa gravitacional e a masa inercial dun corpo
sempre son iguais entre si.
A mecánica anterior rexistrara efectivamente este importante principio, mais
non o interpretara. Unicamente se pode chegar a unha interpretación satisfactoria se recoñecemos que a mesma calidade do corpo se expresa como «inercia»
ou como «gravidade» segundo as circunstancias. Na sección seguinte exponse en
que medida se produce realmente isto e como esta cuestión está relacionada
co postulado da relatividade xeral.

20. A IGUALDADE DA MASA INERCIAL E DA MASA GRAVITACIONAL
COMO ARGUMENTO PARA O POSTULADO DA RELATIVADADE
XERAL
Imaxinemos unha sección ampla de espazo cósmico baleiro que estea tan afastada de estrelas e masas relevantes que nos encontremos cunha exactitude considerable ante o caso contemplado na lei fundamental de Galileo. Así, é posible
seleccionar para esta sección do universo un sistema galileano de referencia con
respecto ao que os corpos en repouso se manteñan en repouso e os corpos móbiles estean permanentemente en movemento rectilíneo uniforme. Como referencial imaxinamos unha caixa ampla da feitura dun cuarto; no seu interior atópase un observador equipado cun aparello. Naturalmente, para este observador
non hai gravidade, polo que se ten que suxeitar ao piso con cordas se non quere
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que o mínimo impacto contra o piso o impulse lentamente contra o teito da
habitación.
O centro da cuberta da caixa ten fixado polo exterior un gancho cunha corda
de que agora comeza a tirar un ser —a súa natureza énos indiferente— cunha
forza constante. A continuación, a caixa, co observador incluído, comeza a
moverse cara «arriba» nun movemento de aceleración uniforme. Co tempo, a
súa velocidade aumenta ata valores fantásticos (supondo que observamos todo
isto dende outro referencial de que non se está a tirar cunha corda).
Mais, como percibe este proceso o home que está dentro da caixa? A aceleración da caixa élle transmitida dende o piso da caixa por contrapresión, polo que
ten que absorber esta presión coas pernas se non quere acabar tirado no chan en
toda a súa lonxitude. Daquela, está de pé na caixa do mesmo xeito que calquera
estaría no cuarto da súa casa na Terra. Se ten un obxecto na man e o solta, a este
obxecto xa non se transferirá a aceleración da caixa, polo que se achegará ao piso
da caixa cun movemento relativo acelerado. Ademais, o observador convencerase de que a aceleración do obxecto con respecto ao piso sempre terá o mesmo valor
independentemente do obxecto co que faga a proba.
Partindo dos seus coñecementos sobre o campo gravitacional que tratamos na
anterior sección, o home da caixa chegará á conclusión de que se atopa xunto
coa caixa nun campo gravitacional constante no tempo. Así e todo, sorprenderase por un intre de que a caixa non caia neste campo gravitacional. Descubrirá
entón o gancho no centro do teito e a corda tensa fixada a el, e chegará xa que
logo á conclusión de que a caixa está suspensa en repouso no campo gravitacional.
Temos dereito a rirnos deste home e dicir que está errado na súa interpretación? Acho que non temos tal se queremos ser coherentes; pola contra, teremos
que admitir que a súa interpretación non atenta nin contra a razón nin contra
as leis da mecánica coñecidas. Malia que a caixa estea acelerada con respecto ao
«espazo de Galileo» que mencionamos ao principio, podemos considerar que
está en repouso. Polo tanto, temos unha boa base para estender o principio da
relatividade a referenciais que se atopen en aceleración relativa recíproca, o que
nos proporciona un argumento de peso para formular un postulado da relatividade xeral.
Obsérvase, de feito, que este modo de interpretación é posible porque se
basea na propiedade básica do campo gravitacional de exercer a mesma
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aceleración sobre todos os corpos ou, o que é o mesmo, no principio da
equivalencia das masas inercial e gravitacional. De non existir esta lei natural, o
home que está dentro da caixa acelerada non sería quen de interpretar o
comportamento dos corpos da súa contorna partindo da hipótese da existencia
dun campo gravitacional e, dado que non conta con ningunha experiencia, non
tería dereito a presupor que o seu referencial está «en repouso».
O home da caixa fixa polo lado interior do teito unha corda e, no extremo
libre desta, un obxecto, co que consegue que a corda quede pendurada tensa en
«vertical». Preguntamos a que se debe a tensión da corda. O home da caixa dirá:
«O obxecto suspenso experimenta no campo gravitacional unha forza cara
abaixo e mantense en equilibrio por efecto da tensión da corda; a masa gravitacional do obxecto suspenso é determinante para o valor da tensión da corda». En
cambio, un observador que flote libremente polo espazo valorará así este estado:
«A corda está obrigada a participar do movemento de aceleración da caixa e
transmíteo ao obxecto que leva fixado. A tensión da corda é de tal magnitude
que consegue provocar a aceleración do obxecto. Determinante do valor da tensión da corda é a masa inercial do obxecto». Neste exemplo observamos que a
ampliación que fixemos do principio da relatividade fai necesario o principio da
igualdade das masas inercial e gravitacional. Acadamos así unha interpretación
física deste principio.
A partir da observación da caixa en aceleración apréciase que unha teoría da
relatividade xeral debe brindar resultados importantes sobre as leis da gravitación. En efecto, o seguimento sistemático do concepto xeral da relatividade
proporcionou as leis que rexen para o campo gravitacional. No entanto, chegados a este punto, teño que advertir dun malentendido a que nos poden levar
estes razoamentos. Para o home que está dentro da caixa existe un campo gravitacional malia que non había tal para o primeiro sistema de coordenadas
seleccionado. Ben, poderíase crer facilmente que a existencia dun campo gravitacional sempre é unha existencia meramente ficticia. Poderíase pensar que,
independentemente do campo gravitacional que exista, sempre se podería seleccionar outro referencial en relación ao que non existise ningún campo gravitacional. Porén, isto non é aplicable de ningún modo a todos os campos
gravitacionais, senón unicamente a aqueles que presentan unha estrutura moi
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concreta. Daquela, por exemplo, non é posible seleccionar un referencial con
respecto ao que desapareza o campo gravitacional da Terra (en toda a súa
extensión).
Decatámonos agora de por que non é probatorio o argumento presentado en
contra do principio da relatividade xeral na última parte da sección 18. É ben
certo que o observador que se encontra no vagón freado experimenta un impulso cara adiante como consecuencia da freada e que a raíz disto percibe a desuniformidade (aceleración) do movemento do vagón. Porén, ninguén o obriga a
interpretar ese impulso como a consecuencia dunha aceleración «real» do vagón.
Tamén podería interpretar así a súa experiencia: «O meu referencial (o
vagón) permanece constantemente en repouso. No entanto, con respecto a el
actúa (durante o proceso de freada) un campo gravitacional orientado cara
adiante e variable no tempo. Por influencia deste campo, a vía férrea, xunto coa
Terra, móvese de forma irregular de tal xeito que a súa velocidade orixinal orientada cara atrás se vai reducindo máis e máis».

21. En que medida son insatisfactorios os fundamentos da mecánica clásica e da TEORÍA DA RELATIVIDADE
RESTRINXIDA?
Como xa se sinalou repetidamente, a mecánica clásica parte do principio seguinte: un punto material suficientemente afastado doutros puntos materiais desprázase con movemento rectilíneo uniforme ou permanece en estado de repouso.
Tamén salientamos repetidamente que esta lei fundamental só pode ter validez
para referenciais K que estean en determinados estados dinámicos privilexiados
e que se encontren en movemento de translación uniforme relativo entre si. Este
principio non é aplicable en relación a outros referenciais K. En virtude disto,
tanto na mecánica clásica coma na teoría da relatividade restrinxida diferénciase
entre referenciais K con respecto aos que teñen validez as leis da natureza e referenciais K con respecto aos que non a teñen.
Con todo, ningunha persoa de razoamento coherente ha darse por satisfeita
con esta situación. Preguntarase: «Como é posible que determinados referen-
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ciais (ou os seus estados dinámicos) sexan privilexiados fronte a outros
referenciais (ou os seus estados dinámicos)? A que responde esta preferencia?».
Para mostrar claramente a que me refiro con esta pregunta vou botar man
dunha comparación.
Estou perante unha cociña de gas. Nela hai xuntas dúas potas; son tan semellantes que mesmo se poden confundir. Ambas están cheas de auga ata a metade.
Observo que dunha delas sae continuamente vapor e que da outra, non. Este
feito sorpréndeme, mesmo se nunca antes vira nin unha cociña de gas nin unha
pota. Se agora percibo que debaixo da primeira pota hai un algo que alumea en
azul e que, en cambio, non hai o mesmo so a outra, a miña sorpresa desaparece
aínda que nunca antes observase unha chama de gas, pois unicamente podo dicir
que o desprendemento do vapor é provocado (ou, cando menos, probablemente
provocado) por ese algo azul. Porén, se non percibo ese algo azulado e vexo que
unha das potas bota vapor continuamente mais a outra, non, daquela non sairei
da sorpresa e non me darei por satisfeito mentres non observe unha circunstancia —sexa cal sexa— á que poida atribuír a diferenza de comportamento entre
os dous obxectos.
Dun xeito semellante, procuro sen éxito na mecánica clásica (ou na teoría da
relatividade restrinxida) un algo real a que poder atribuír a diferenza de comportamento dos corpos con respecto aos sistemas de referencia K e K' 15 . Xa Newton
se decatara deste defecto e procurara en van invalidalo. En cambio, foi E. Mach
quen recoñeceu isto con meirande claridade e quen postulou que a mecánica
precisaba dun novo fundamento sobre que sosterse. Esta obxección unicamente
se pode anular mediante unha física que sexa acorde co principio da relatividade
xeral, pois as ecuacións dunha teoría desta natureza son válidas para calquera
referencial, con independencia do estado dinámico en que se encontre.

15 Esta obxección adquire especial relevancia se o estado dinámico do referencial é tal que non precisa acción
externa ningunha para conservarse, por exemplo, caso de que o referencial rote uniformemente.
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22. Algunhas conclusións tiradas do principio da
relatividade xeral
As observacións feitas na sección 20 mostran que o principio da relatividade
xeral nos capacita para deducir propiedades do campo gravitacional dun modo
puramente teórico. Supoñamos que coñecemos a evolución espazo-temporal
dun fenómeno natural calquera tal como acontece no ámbito galileano con respecto a un sistema galileano de referencia K. Mediante operacións puramente
teóricas, é dicir, simplemente con cálculos, pódese determinar como se presenta
este fenómeno natural cando é observado dende un referencial K' que se atopa
en aceleración con respecto a K. No entanto, posto que con respecto a este referencial K' novo existe un campo gravitacional, durante a observación apréciase
como este campo inflúe sobre o fenómeno estudado.
Deste xeito coñecemos, por exemplo, que un corpo que realiza un movemento rectilíneo uniforme con respecto a K (segundo a lei de Galileo) executa con
respecto ao referencial acelerado K' (caixa) un movemento acelerado e, en xeral,
curvilíneo. Esta aceleración ou curvatura correspóndese coa influencia que o
campo gravitacional que rexe con respecto a K' exerce sobre o corpo en movemento. Que o campo gravitacional inflúe deste xeito sobre o movemento dos
corpos é un feito coñecido, polo que este razoamento non achega en principio
nada novo.
Así e todo, se levamos este razoamento ao caso dun feixe de luz, si habemos
obter un resultado de importancia crucial. Respecto a un sistema galileano de
referencia K, este feixe propágase en liña recta á velocidade c. En cambio, como
se deduce facilmente, a traxectoria deste feixe luminoso deixa de ser rectilínea se
se toma en relación a unha caixa acelerada (referencial K' ), do que se conclúe
que os feixes de luz adoitan propagarse de forma curvilínea dentro dos campos gravitacionais. Este resultado é de gran relevancia por dous motivos.
En primeiro lugar, isto pódese probar na práctica. Aínda que un razoamento
minucioso tamén conclúe que a curvatura dos feixes de luz brindada pola teoría
da relatividade xeral é ínfima para os campos gravitacionais a que temos acceso
na práctica, estímase que esta curvatura é de 1,7 segundos de arco para os feixes
que pasan preto do Sol. Isto deberíase manifestar no feito de que as estrelas fixas
que semellan próximas ao Sol e que podemos observar nas eclipses de Sol totais
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deberían de aparecer afastadas do Sol a unha distancia igual a este valor se a
comparamos coa posición que para nós, dende a Terra, ocupan no ceo cando o
Sol se encontra noutro punto do ceo. Comprobar se esta dedución se axusta ou
non á realidade é unha tarefa de grande importancia que esperamos que a astronomía non tarde en resolver.
En segundo lugar, esta dedución mostra que, en conformidade coa teoría da
relatividade xeral, a lei tantas veces amentada da constante da velocidade da luz
no baleiro e que constitúe unha das dúas premisas básicas da teoría da relatividade restrinxida non pode aspirar a unha validez ilimitada, pois unicamente se
pode producir unha curvatura dos feixes luminosos se a velocidade de propagación da luz varía segundo a posición. Poderíase daquela pensar que esta
dedución tiraría por terra a teoría da relatividade restrinxida e, con ela, toda a
teoría da relatividade, mais non é o caso. Tan só se pode concluír que a teoría
da relatividade restrinxida non pode presupor que o seu ámbito de validez é ilimitado; os seus resultados son válidos só na medida en que se pode prescindir
dos efectos que os campos gravitacionais teñen sobre os fenómenos (por exemplo, sobre os fenómenos luminosos).
Posto que os opositores da teoría da relatividade teñen afirmado con frecuencia que a teoría da relatividade xeral bota abaixo a teoría restrinxida, quero ilustrar mellor cun símil cal é o estado da cuestión. Antes da introdución da electrodinámica, as leis da electrostática eran consideradas representativas das leis da
electricidade. Na actualidade sabemos que a electrostática só pode explicar
correctamente os campos eléctricos no caso —en rigor— infactible de que as
masas eléctricas estean en repouso absoluto entre si e con respecto ao sistema de
coordenadas. Acaso por isto as ecuacións de campo de Maxwell da electrodinámica botan abaixo a electrostática? Nin moito menos! A electrostática está contida dentro da electrodinámica como un caso extremo; as leis desta última levan
directamente ás da primeira no suposto de que os campos presenten invariancia
temporal. De feito, a meirande sorte que pode correr unha teoría física é marcar
o camiño para introducir unha teoría máis ampla na que a primeira subsista
como caso límite.
No exemplo da propagación da luz que acabamos de tratar vemos que o
principio da relatividade xeral nos permite deducir con medios teóricos como o
campo gravitacional inflúe sobre a evolución dos fenómenos cuxas leis xa coñe-
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cemos para o suposto de ausencia de campo gravitacional. Con todo, o problema
máis atractivo cuxa chave nos brinda o principio da relatividade xeral ten que ver
co achado das leis por que se rexe o propio campo gravitacional. A cuestión é a
seguinte.
Coñecemos dominios espazo-temporais que se comportan case «galileanamente» se se selecciona correctamente o referencial, é dicir, dominios en que non
existen campos gravitacionais. Se agora referimos un dominio deste tipo a un
referencial K' que se encontra nun estado de movemento calquera, existe entón
en relación a K' un campo gravitacional que presenta variación espacial e temporal16. As características deste último dependen naturalmente do tipo de movemento que escollamos para K'. Conforme á teoría da relatividade xeral, a lei
universal do campo gravitacional débese cumprir para todos os campos gravitacionais que así se obteñan. Aínda que esta vía non nos permite nin de lonxe crear
todos os campos gravitacionais posibles, si albergamos a esperanza de poder
deducir a lei universal da gravitación a partir destes campos especiais. E esta
esperanza fíxose realidade da maneira máis fermosa posible! Porén, dende a clara
visión deste obxectivo ata a súa consecución efectiva foi preciso superar unha
seria dificultade que non lle podo ocultar ao lector, pois que está profundamente ancorada na esencia desta cuestión. É preciso afondar aínda máis nos conceptos do contínuum espazo-tempo.

23. O COMPORTAMENTO DOS RELOXOS E DOS METROS SOBRE
UN REFERENCIAL EN ROTACIÓN
Ata agora evitei adrede falar da interpretación física dos datos de espazo e tempo
no caso da teoría da relatividade xeral. Deste xeito, son culpable dunha certa
falta de coidado que, conforme sabemos pola teoría da relatividade restrinxida,
non é en absoluto irrelevante nin escusable. Vai sendo hora pois de encher este
baleiro, mais quero advertir que este asunto esixe de quen está a ler un altísimo
nivel de paciencia e de capacidade de abstracción.

16

Isto derívase da xeneralización do considerado na sección 20.
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Partiremos de novo de casos moi específicos que xa empregamos en repetidas
ocasións. Imaxinemos un dominio espazo-temporal en que non existe ningún
campo gravitacional con respecto a un referencial K que se encontra nun estado
de movemento que escollemos convenientemente. Con respecto ao dominio
considerado, K é entón un referencial galileano e con respecto a K son aplicables
os resultados da teoría da relatividade restrinxida. Imaxinamos este mesmo
dominio relativo a un segundo referencial K' que rota uniformemente con respecto a K. Para fixarmos esta idea, pensemos que K' ten a forma dun disco plano
que rota uniformemente derredor do seu punto central no seu propio plano. Un
observador sentado excentricamente no disco K' experimenta unha forza que
actúa en dirección radial cara fóra; en cambio, un observador en repouso relativo ao referencial orixinal K interpreta esta forza como efecto inercial (forza
centrífuga). Emporiso, pode que o observador sentado no disco interprete que
este é un referencial «en repouso», e en virtude do principio da relatividade xeral
será lexítimo que así pense. Interpreta que a forza que actúa sobre el e, é máis, a
forza que actúa sobre todos os demais corpos que se atopen en repouso con respecto ao disco é o efecto dun campo gravitacional. Non obstante, a distribución
espacial deste campo gravitacional é tal que non sería plausible conforme á teoría
da gravitación de Newton17, mais como o observador cre na relatividade xeral,
isto non o incomoda. Pola contra, espera con razón que se formule unha lei
universal da gravitación que non só explique correctamente o movemento dos
astros, senón tamén o campo de forza que el mesmo está a experimentar.
Este observador realiza experimentos no seu disco empregando reloxos e
metros co obxectivo de que as súas observacións lle sirvan para obter definicións
exactas do significado das indicacións de tempo e espazo relativas ao disco K' .
Que tipo de experiencias fará?
O observador comeza con dous reloxos de igual feitío colocando un deles no
punto central do disco e outro nun punto periférico, de xeito que queden en
repouso relativo ao disco. A nosa primeira pregunta é se estes dous reloxos van
igual de rápido dende o punto de vista do sistema galileano de referencia K que

17 O campo desaparece no punto central do disco e, conforme nos imos afastando del, aumenta proporcionalmente á distancia con respecto a este punto central.
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non está en rotación. Visto dende este referencial, o reloxo que se atopa no
punto central non presenta velocidade, mentres que o reloxo da periferia está en
movemento con respecto a K por causa da rotación. Por isto, segundo un dos
resultados obtidos na sección 12, o reloxo da periferia vai decontino máis amodo
visto dende K ca o reloxo que está no centro do disco. Suponse que isto mesmo
debería de constatar tamén o home do disco, a quen imos imaxinar sentado no
centro do disco a carón do reloxo que puxo alí. Polo tanto, no noso disco e,
xeneralizando, en calquera campo gravitacional, un reloxo irá máis lento ou máis
rápido dependendo da posición en que estea situado (en repouso). Xa que logo,
non é posible formular unha definición razoable do tempo con axuda de reloxos
dispostos en repouso con respecto ao referencial. Unha dificultade semellante
xorde se tentamos aplicar neste caso a definición que vimos antes da simultaneidade, ben que non quero entrar aquí en máis detalle.
Do mesmo xeito, tamén a definición das coordenadas espaciais presenta dificultades en principio insuperables. De feito, se o observador que se move xunto
co disco coloca un metro (de escasa lonxitude en comparación co radio) na
periferia do disco en posición tanxencial a este, daquela, visto dende o sistema
galileano, o metro terá unha lonxitude inferior á unidade, porque os corpos en
movemento experimentan unha mingua na dirección do movemento, segundo
se viu na sección 12. Pola contra, se coloca o metro no mesmo sentido ca o
radio, visto dende K non se aprecia mingua ningunha. Por tanto, se o observador
mide primeiro co metro a circunferencia do disco e despois o diámetro e divide
os dous resultados, non obterá como cociente o coñecido número π= 3,14...,
senón un número meirande, ben que, claro está, nun disco que estivese en
repouso relativo a K o resultado desta operación sería exactamente o número π.
Con isto queda probado que os principios da xeometría euclidiana non poden
ter validez exacta nun disco en rotación nin, en xeral, en campo gravitacional
ningún, cando menos se ao metro se lle atribúe unha lonxitude igual á unidade
en calquera posición e orientación. Tamén o concepto de liña recta perde así o
seu significado. Por tanto, non somos quen de definir exactamente as coordenadas x, y e z con respecto ao disco en conformidade co método empregado na
teoría da relatividade restrinxida, mais, mentres non estean definidos as coordenadas e os tempos dos sucesos, tampouco terán un significado exacto as leis da
natureza nas que se producen.
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Con isto semella que se poñen en dúbida todos os razoamentos que elaboramos ata agora sobre a relatividade xeral, mais, en realidade, precísase un sutil
rodeo para poder aplicar exactamente o postulado da relatividade xeral. Prepararémonos para isto coas consideracións que seguen.

24. O CONTÍNUUM EUCLIDIANO E NON-EUCLIDIANO
Teño diante miña a superficie dunha mesa de mármore. Podo chegar dende
unha posición da mesa a outra calquera pasando continuamente dun punto a
outro punto «adxacente» un número (elevado) determinado de veces ou, noutras
palabras, indo de punto en punto sen dar «chimpos». Seguro que o lector ha
entender con claridade abondo (se non é excesivamente esixente) a que me refiro cando falo de «adxacente» e de «chimpos». Expresámolo dicindo que a superficie é un contínuum.
Imaxinemos agora que temos unha cantidade grande de varas, todas elas da
mesma lonxitude e de tamaño reducido en comparación coas dimensións do
taboleiro da mesa. Cando afirmamos que todas son da mesma lonxitude queremos dicir que os extremos se solapan totalmente ao colocar unha sobre outra.
Collemos catro destas variñas e dispoñémolas sobre o mármore de modo que os
seus extremos formen un cuadrángulo de diagonais da mesma lonxitude (é dicir,
facemos un cadrado). Para confirmar que as diagonais son iguais, empregamos
unha vara de referencia. Derredor deste cadrado imos formando máis cadrados iguais que compartan unha vara co primeiro, derredor destes colocamos outros tantos, e así sucesivamente ata cubrir a mesa por completo de xeito
que todos os lados de cada cadrado sexan partillados por dous cadrados, e cada
vértice, por catro cadrados.
Será un auténtico milagre que se consiga executar esta operación sen grandes
dificultades! Unicamente temos que pensar o seguinte: no momento en que tres
cadrados converxen nun vértice, xa teremos colocados dous lados do cuarto, e
isto determinará pola súa vez como colocar os dous restantes. Porén, agora xa
non podo rectificar o cadrado para que as súas diagonais sexan iguais, e se de por
si o son, daquela non será máis ca por virtude dalgunha graza especial da mesa
e das variñas, e xa lle podo estar ben agradecido. Esta marabilla habería de repetirse moitas veces para que a construción finalizase con éxito.
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Se todo saíu ben, entón direi que os puntos da superficie da mesa conforman
un contínuum euclidiano con respecto á vara empregada como unidade de distancia. Se selecciono o vértice dun cadrado como «punto de orixe», podo identificar calquera outro vértice con respecto ao punto de orixe mediante dous
números: só tería que indicar por cantas varas teño que pasar dende a orixe cara
á «dereita» e por cantas cara «arriba» ata chegar ao vértice en cuestión. Estes dous
números son entón as «coordenadas cartesianas» deste último vértice con respecto ao «sistema de coordenadas cartesianas» que conforman as varas dispostas
sobre a mesa.
Se modificamos este experimento mental como se explica deseguido, observaremos que tamén se poden dar casos en que o experimento saia mal. Suporemos que as varas se «dilatan» segundo se lles aplique temperatura. Quéntase a
mesa polo centro, mais non polo bordo, de forma que aínda é posible coller dúas
das nosas variñas de calquera punto da mesa e comprobar que coinciden se as
solapamos. No entanto, debido á aplicación de calor, a nosa estrutura de cadrados terá por forza que acabar desordenándose, porque as variñas da zona interior
do mármore se dilatarán, mais non as da exterior.
En relación ás nosas varas (definidas como distancias unitarias), a superficie
da mesa deixou de ser un contínuum euclidiano e nós xa non estamos en disposición de usalas directamente para definir coordenadas cartesianas, pois xa non
é posible volver construír a estrutura anterior. Con todo, tendo en conta que hai
outras cousas que non se ven afectadas pola temperatura da mesa do mesmo
xeito que o fan as varas (ou que mesmo son totalmente inmunes aos cambios),
é posible soster dun modo natural a afirmación de que a superficie é un «contínuum euclidiano». Isto conséguese dun xeito satisfactorio mediante unha
definición máis sutil das medicións ou comparacións de distancias.
En cambio, se calquera outra variña de calquera outro tipo, é dicir, de calquera outro material, se comportase coa mesma sensibilidade térmica ante un mesado coma o noso, suxeito a diferentes temperos, e se non dispuxésemos doutro
medio para distinguir o efecto da temperatura máis ca o comportamento xeométrico das variñas en experimentos análogos ao que describimos arriba, daquela
podería ter sentido asignar a dous puntos da mesa a distancia 1 cando os extremos dunha das nosas varas se solapan con eles. Ou de que outro xeito poderiamos definir o segmento sen caermos no arbitrio máis extremo? De ser así, débe-
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se daquela abandonar o método de coordenadas cartesianas e substituílo por
outro que non presupoña a validez da xeometría euclidiana para os corpos ríxidos18. O lector observará que a situación que se acaba de expor coincide con
aquela que achegou o postulado da relatividade xeral (sección 23).

25. AS COORDENADAS DE GAUSS

P
Figura 3

Este modo de tratamento analítico-xeométrico pódese conseguir conforme a
Gauss do xeito seguinte. Imaxinamos que sobre o mármore hai trazado un sistema formado por curvas arbitrarias (véxase a figura 3) que chamamos curvas u e
cuxa denominación completamos asignándolle un número a cada unha. No
gráfico están debuxadas as curvas u = 1, u = 2 e u = 3. Ademais, entre as curvas
u = 1 e u = 2 temos que imaxinar que hai un número infinito delas, cada unha

18

Este problema ténselle presentado á comunidade matemática da forma seguinte. Dada no espazo euclidiano tridimensional unha superficie, por exemplo, un elipsoide, esta superficie presenta unha xeometría
bidimensional, igual ca no plano. Gauss cuestionouse o problema de como tratar en principio esta xeometría bidimensional sen recorrer ao feito de que a superficie pertence a un contínuum euclidiano de tres
dimensións. Se imaxinamos que na superficie hai estruturas formadas por varas ríxidas (similar á que acabamos de ver da mesa de mármore), daquela estas están suxeitas a leis distintas das que rexen para o plano
na xeometría euclidiana. A superficie non é un contínuum euclidiano con relación ás varas e non é posible
definir na superficie coordenadas cartesianas ningunhas. Gauss demostrou cales son os principios que se
poden aplicar para tratar as relacións xeométricas na superficie, abrindo con iso o camiño para o tratamento
de Riemann dos contínuums multidimensionais non-euclidianos. Disto despréndese que xa hai tempo que
os matemáticos conseguiran resolver os problemas formais a que leva o postulado da relatividade xeral.
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co seu correspondente número real entre 1 e 2. Temos así un sistema de curvas u
que revisten toda a superficie da mesa cunha densidade infinda. Por cada punto
da superficie debe pasar unha única curva u, de xeito que as curvas nunca se
seccionen entre si. A cada punto da superficie da mesa correspóndelle entón un
valor u moi específico. Así mesmo, na mesa hai trazado un sistema de curvas v
que cumpren as mesmas condicións, que se identifican cos seus correspondentes
números e que tamén se poden configurar libremente. En consecuencia, a cada
punto do mármore correspóndelle un valor u e un valor v; chamamos ambos os
números coordenadas da superficie (coordenadas de Gauss). O punto P do gráfico ten, por exemplo, as coordenadas de Gauss u = 3 e v = 1. A dous puntos
adxacentes P e P' da superficie corresponderanlles daquela as coordenadas:
P:u;v
P' : u + du, v + dv
onde du e dv representan números ínfimos. A distancia medida coa vara de referencia entre P e P´ tamén será un número ínfimo ds. Por tanto, seguindo a Gauss
teremos:
ds2 = g11 du2 + 2 g12 du dv + g22 dv2
onde g11, g12 e g22 son magnitudes que dependen de u e v dun xeito moi específico. As magnitudes g11, g12 e g22 determinan o comportamento das varas relativo ás curvas u e v e, polo tanto, tamén relativo á superficie da mesa. No caso de
que os puntos da superficie considerada conformen un contínuum euclidiano
con relación ás varas de medida —e só neste caso—, é posible trazar as curvas u
e v e asignarlles números de xeito que obteñamos:
ds2 = du2 + dv2
En consecuencia, as curvas u e v serán liñas rectas en conformidade coa xeometría euclidiana, alén de seren perpendiculares entre si. Deste xeito, as coordenadas de Gauss son simplemente cartesianas. Obsérvase que as coordenadas de
Gauss non son máis ca a asignación de dous números a cada punto da superficie
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considerada, de tal xeito que a puntos adxacentes no espazo se lles asignan valores numéricos cunha diferenza entre si mínima.
Estas consideracións son aplicables primeiramente a un contínuum de dúas
dimensións. No entanto, o método de Gauss tamén se pode aplicar a contínuums de tres, catro ou máis dimensións. Se, por exemplo, temos un contínuum
tetradimensional, a representación correspondente sería a seguinte. A cada
punto do contínuum asígnanselle arbitrariamente catro números x1, x2, x3 e x4
que se denominan «coordenadas». Aos puntos adxacentes correspóndenlles valores adxacentes de coordenadas. Se agora aos puntos adxacentes P e P' se lles
asigna unha distancia ds determinada mediante medicións e ben definida fisicamente, obtense a fórmula:
ds2 = g11 dx12 + 2 g12 dx1 dx2 ... + g44 dx42
onde as magnitudes g11 etcétera teñen valores que varían segundo a posición no
contínuum. Só no caso en que o contínuum sexa euclidiano será posible asignar
as coordenadas x1 a x4 aos puntos do contínuum para obtermos así:
ds2 = dx12 + dx22 + dx32 + dx42
Vemos daquela que no contínuum tetradimensional rexen relacións que son
análogas ás que rexen nas nosas medicións tridimensionais.
Así e todo, a antedita representación de Gauss para ds2 xa non é posible; só é
posible de existiren dominios suficientemente pequenos do contínuum en cuestión que poidan ser considerados contínuums euclidianos. Isto dáse claramente,
por exemplo, no caso da superficie da mesa e da variación de temperatura segundo a posición, pois, nunha pequena sección do mármore, a temperatura é practicamente constante e o comportamento xeométrico das varas responde case ao
que correspondería consonte as regras da xeometría euclidiana. As imperfeccións
da estrutura de cadrados construída na sección anterior non se manifestan claramente ata que se estende por unha zona considerable da mesa.
A modo de resumo, podemos dicir que Gauss descubriu un método de tratamento matemático para contínuums de calquera tipo no que están definidas
relacións de medida («distancia» de puntos adxacentes). A cada punto do con-
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tínuum asígnanselle tantos números (coordenadas de Gauss) como dimensións
ten o propio contínuum. A asignación prodúcese de tal xeito que se vele pola súa
univocidade e que aos puntos adxacentes se lles asignen números (coordenadas
de Gauss) cunha variación entre si infindamente reducida. O sistema de coordenadas de Gauss é unha xeneralización lóxica do sistema de coordenadas cartesiano. Tamén se pode aplicar a contínuums non-euclidianos, mais só se o contínuum en cuestión conta con seccións pequenas que se comportan euclidianamente con relación á medida definida («distancia»); esta aproximación será
maior canto menor sexa a sección que se considera dentro do contínuum.

26. O contínuum espazo-tempo da teoría da relatividade restrinxida como contínuum euclidiano
Estamos agora en condicións de formular con algo máis de precisión a idea de
Minkowski á que se fixeron alusións illadas na sección 17. Conforme á teoría da
relatividade restrinxida, para a descrición do contínuum espazo-tempo tetradimensional dáselles preferencia a determinados sistemas de coordenadas que
denominamos no seu momento «sistemas galileanos de coordenadas». Para estes,
as catro coordenadas x, y, z e t que fixan un suceso ou, mellor dito, un punto do
contínuum tetradimensional, están definidas fisicamente dun xeito sinxelo,
como se explicou polo miúdo na primeira parte deste opúsculo. Para pasar dun
sistema galileano a outro que se encontra en movemento uniforme con respecto
ao primeiro aplícanse as ecuacións da transformación de Lorentz. Estas constitúen o fundamento de que se derivan os resultados da teoría da relatividade
restrinxida e, pola súa vez, non son máis ca a expresión da validez universal da
lei de propagación da luz para todos os referenciais galileanos.
Minkowski descubriu que as transformadas de Lorentz cumpren coas seguintes condicións sinxelas. Partimos de dous sucesos adxacentes cuxa posición recíproca no contínuum tetradimensional vén determinada polas diferenzas espaciais de coordenadas dx, dy, dz e a diferenza temporal dt en relación a un referencial galileano K. Suporemos que as diferenzas para estes dous sucesos son
análogas para un segundo sistema de Galileo, é dicir, dx', dy', dz' e dt'. Polo
tanto, entre elas sempre se aplicará a condición:
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dx2 + dy2 + dz2 – c2 dt2 = dx' 2 + dy' 2 + dz' 2 – c2 dt' 2
A validez da transformación de Lorentz derívase desta condición. Podemos
expresalo así: a magnitude correspondente a dous puntos adxacentes do contínuum espazo-tempo tetradimensional
ds2 = dx2 + dy2 + dz2 – c2 dt2
ten o mesmo valor para todos os referenciais (galileanos) privilexiados. Se subs1 ct por x1, x2, x3, x4, tamén obtemos o resultado de que
tituímos x, y, z,
ds2 = dx12 + dx22 + dx32 + dx42
é independente da elección do referencial. Dicimos que a magnitude ds é a «distancia» dos dous sucesos ou puntos tetradimensionais.
Polo tanto, se se selecciona como variable temporal a variable imaxinaria
1 ct no canto da real t, poderemos considerar segundo a teoría da relatividade
restrinxida o contínuum espazo-tempo como un contínuum tetradimensional
«euclidiano», como se desprende dos razoamentos da sección precedente.

27. O CONTÍNUUM ESPAZO-TEMPO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE XERAL NON É UN CONTÍNUUM EUCLIDIANO
Na primeira parte deste escrito botamos man das coordenadas espazo-temporais
que permitiron realizar unha interpretación sinxela e directamente física e que,
segundo a sección 26, se poden considerar coordenadas cartesianas tetradimensionais. Isto foi posible en virtude da lei da constante da velocidade da luz que
en cambio, como vimos na sección 21, non serve de fundamento para a teoría
da relatividade xeral: de feito, conforme a esta última teoría concluímos que a
velocidade da luz sempre debe depender das coordenadas caso de existir un
campo gravitacional. Ademais, na sección 23 descubrimos a partir dun exemplo
específico que a presenza dun campo gravitacional fai imposible aquela definición das coordenadas e do tempo que nos conducira ao noso obxectivo na teoría
da relatividade restrinxida.
119

Albert Einstein

En vista das conclusións tiradas destes razoamentos, chegamos á convicción
de que, conforme ao principio da relatividade xeral, o contínuum espazo-tempo
non se pode interpretar como un contínuum euclidiano, senón que se presenta
aquí o caso xeral que viramos para o contínuum bidimensional da mesa con
variación de temperatura segundo a posición. Do mesmo xeito que alí foi imposible construír un sistema de coordenadas cartesiano a partir de varas iguais,
tamén aquí é imposible conformar a partir de corpos ríxidos e reloxos un sistema
(referencial) que sexa de tal natureza que colocando os metros e os reloxos en
posición fixa entre si indiquen directamente posición e tempo. Velaquí a esencia
da dificultade a que nos enfrontamos na sección 23.
Porén, as consideracións das seccións 25 e 26 amosan a vía para superar esta
dificultade. Referimos o contínuum espazo-tempo tetradimensional de forma
arbitraria ás coordenadas de Gauss. A cada un dos puntos do contínuum (suceso) asignámoslle catro números x1, x2, x3 e x4 (coordenadas) que non posúen o
máis mínimo significado físico directo, senón que unicamente serven para
numerar os puntos do contínuum dun modo determinado, aínda que arbitrario.
Utilizamos estas coordenadas como base para a descrición dos fenómenos físicos.
De feito, ao realizar a asignación non se distingue entre extensión «espacial» e
«temporal», de xeito que x1, x2 e x3 xa non se diferencian como coordenadas
espaciais» nin x4 como coordenada «temporal».
Poderíase pensar que unha descrición do mundo feita deste modo sería por
completo deficiente. Que sentido ten asignarlle a un suceso as coordenadas
específicas x1, x2, x3 e x4 se nin elas mesmas teñen significado autónomo? Con
todo, se se razoa en detalle, conclúese que esta preocupación non está motivada. Observemos, por exemplo, un punto material con movemento arbitrario.
Se este tivese só unha existencia momentánea, sen duración, daquela describiríase espazo-temporalmente mediante un único sistema de valores x1, x2, x3 e
x4. Polo tanto, a súa existencia permanente está caracterizada por un número
infinitamente elevado de sistemas de valores cuxos valores de coordenadas se
xustapoñen continuamente; ao punto material correspóndelle pois unha liña
(unidimensional) no contínuum tetradimensional. Do mesmo xeito, a moitos
puntos móbiles correspóndenlles no noso contínuum liñas de iguais características. Os únicos enunciados referidos a estes puntos que poden reivindicar
unha existencia física son en realidade os enunciados sobre os encontros destes
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puntos. Un encontro deste tipo maniféstase na nosa representación matemática
no feito de que ambas as liñas que representan os movementos dos puntos en
cuestión comparten un sistema concreto x1, x2, x3 e x4 de valores de coordenadas. Tras unha reflexión minuciosa, o lector ha admitir sen dúbida ningunha
que estes encontros son, en realidade, as únicas constatacións efectivas do carácter espazo-temporal que achamos en enunciados físicos.
Cando antes describimos o movemento dun punto material relativo a un
referencial, non estabamos a especificar máis ca os encontros deste punto con
determinados puntos do referencial. Tamén as correspondentes indicacións temporais se poden resolver na constatación de encontros do corpo con reloxos en
combinación coa constatación do encontro dos punteiros do reloxo con determinados puntos das esferas. Basta discorrer un intre para decatarse de que o
mesmo caso se dá coas medicións espaciais realizadas con metros.
En termos xerais, cúmprese o seguinte: calquera descrición física resólvese
nunha serie de enunciados; cada un destes refírese á coincidencia espazo-temporal de dous sucesos A e B. Cada un destes enunciados exprésase en coordenadas
de Gauss mediante a coincidencia das catro coordenadas x1, x2, x3 e x4. Xa que
logo, en realidade, a descrición do contínuum espazo-temporal por medio das
coordenadas de Gauss substitúe por completo a descrición mediante un referencial, sen adoecer así polas deficiencias deste último método descritivo; esta descrición non está ligada ao carácter euclidiano do contínuum que se vai representar.

28. FORMULACIÓN EXACTA DO PRINCIPIO DA RELATIVIDADE
XERAL
Estamos agora en condicións de substituír por unha formulación exacta aquela
de carácter provisional que expresamos na sección 18 para o principio da relatividade xeral. A redacción de entón, a saber, «Todos os referenciais K, K' etcétera
son equivalentes para a descrición da natureza (é dicir, para a formulación das
leis xerais da natureza) independentemente de cal sexa o seu estado movemento», non se pode soster porque, polo xeral, non é posible empregar referenciais
ríxidos na descrición espazo-temporal en conformidade co método seguido na
teoría da relatividade restrinxida. O referencial debe substituírse polo sistema de
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coordenadas de Gauss. Á idea básica do principio da relatividade xeral correspóndelle o enunciado seguinte: «Todos os sistemas de coordenadas de Gauss son
en principio equivalentes para a formulación das leis xerais da natureza».
Este principio da relatividade xeral pode mesmo reformularse de xeito que se
recoñeza con maior claridade como unha extensión lóxica do principio da relatividade restrinxido. Conforme á teoría da relatividade restrinxida, as ecuacións
que expresan as leis universais da natureza mudan en ecuacións da mesma forma
se, utilizando a transformación de Lorentz, no canto das variables espazo-tempo
x, y, z e t dun referencial (galileano) K introducimos as variables espazo-tempo x', y', z' e t' dun referencial K' novo. En cambio, conforme á teoría da
relatividade xeral, aplicando substitucións arbitrarias das variables de Gauss x1, x2,
x3 e x4, as ecuacións mudan en ecuacións da mesma forma, pois calquera transformación (non só a transformación de Lorentz) corresponde á transición dun
sistema de coordenadas de Gauss a outro.
Se non se quere renunciar ao acostumado concepto tridimensional, podemos
caracterizar deste xeito a evolución que vemos que experimenta a idea básica da
teoría da relatividade xeral: a teoría da relatividade restrinxida refírese a dominios galileanos, é dicir, a dominios en que non existe campo gravitacional. Neste
sentido, emprégase como referencial un referencial galileano, é dicir, un corpo
ríxido cuxo estado dinámico seleccionado sexa tal que en referencia a el sexa de
aplicación a lei galileana do movemento uniforme rectilíneo de puntos materiais
«illados».
Certas consideracións suxiren referir os mesmos dominios galileanos tamén a
referenciais non-galileanos con respecto aos que deste xeito existiría un campo
gravitacional dun tipo particular (seccións 20 e 23).
Porén, nos campos gravitacionais non hai corpos ríxidos con propiedades
euclidianas, polo que a ficción do referencial ríxido deixa de funcionar para a
teoría da relatividade xeral. Así mesmo, o funcionamento dos reloxos vese influído polos campos gravitacionais de tal xeito que unha definición física do tempo
obtida directamente por medio de reloxos non ten en absoluto o mesmo grao de
evidencia que ten na teoría da relatividade restrinxida.
Por isto, empréganse referenciais non-ríxidos que non só se atopan en movemento arbitrario como un todo, senón que tamén experimentan mudanzas de
conformación arbitrarias durante ese movemento. Para a definición do tempo
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pódense empregar reloxos cuxo funcionamento se rexa por un principio arbitrario e tan irregular como se queira; cómpre imaxinar que cada un destes reloxos
vai fixado nun punto do referencial non-ríxido e que cumpre unicamente unha
condición: que as indicacións observables simultaneamente de reloxos adxacentes no espazo presenten unha variación entre si infindamente reducida. Este
referencial non-ríxido, que non sen razón se podería denominar «molusco referencial», é en esencia equivalente a un sistema de coordenadas tetradimensional
gaussiano seleccionado arbitrariamente. O que lle confire certa claridade ao
«molusco» en comparación ao sistema de coordenadas gaussiano é a conservación formal (en realidade, infundada) da existencia separada das coordenadas
espaciais fronte ás coordenadas temporais. Calquera punto do molusco é tratado
como un punto do espazo, e calquera punto referencial que estea en repouso con
respecto a el será tamén considerado en repouso sempre e cando o molusco se
empregue como referencial. O principio da relatividade xeral demanda que
todos estes moluscos poidan ser empregados como referenciais co mesmo dereito e o mesmo éxito na formulación das leis xerais da natureza; as leis deben ser
totalmente independentes da elección do molusco.
Na limitación ampla que se lles impón deste xeito ás leis da natureza reside o
poder lúcido do principio da relatividade xeral.

29. A SOLUCIÓN AO PROBLEMA DA GRAVITACIÓN DE ACORDO
CO PRINCIPIO DA RELATIVIDADE XERAL
Se o lector seguiu todos os razoamentos expostos ata agora, a comprensión dos
métodos que nos levan á solución do problema da gravitación xa non lle ha
supor dificultade ningunha.
Partimos da consideración dun dominio galileano, é dicir, un dominio en
que non existe campo gravitacional en relación ao referencial galileano K. Sabemos pola teoría da relatividade restrinxida como se comportan os metros e os
reloxos en relación a K, así como o comportamento de puntos materiais «illados»
(movemento rectilíneo uniforme).
Seguidamente, relacionamos este dominio cun sistema de coordenadas gaussiano arbitrario ou cun «molusco» como referencial K', polo que en relación a K'
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temos un campo gravitacional G (de tipo particular). Basta unha simple conversión matemática para coñecermos o comportamento relativo a K' dos metros e
dos reloxos, así como dos puntos materiais de movemento libre. Este comportamento interprétase como o comportamento de metros, reloxos e puntos materiais por efecto do campo gravitacional G. A raíz disto introdúcese a hipótese de
que o influxo do campo gravitacional sobre metros, reloxos e puntos materiais
de movemento libre se rexe polas mesmas leis cando o campo gravitacional
dominante non é derivable do caso especial galileano mediante unha mera transformación de coordenadas.
A continuación, estúdase o comportamento espazo-temporal do campo gravitacional G que se deriva do caso especial galileano por mera transformación
das coordenadas e formúlase este comportamento por medio dunha lei que
sempre é válida, independentemente do referencial (molusco) empregado para a
descrición.
No entanto, esta lei aínda non é a lei universal do campo gravitacional, posto
que o campo G estudado é de tipo particular. Para achar a lei de campo xeral da
gravitación precísase ademais dunha xeneralización da lei así obtida; no entanto,
esta pódese achar sen arbitrariedade se se teñen en consideración os requisitos
seguintes:
a) A xeneralización requirida tamén debe satisfacer o postulado da relatividade xeral.
b) De existir materia no dominio que se está a considerar, para o seu efecto
na excitación do campo unicamente é determinante a súa masa inercial, é
dicir, só a súa enerxía conforme á sección 15.
c) Xuntos, o campo gravitacional e a materia deben satisfacer a lei de conservación da enerxía (e do impulso).
Finalmente, o principio da relatividade xeral permítenos determinar o efecto
do campo gravitacional sobre a evolución de todos aqueles fenómenos que se
producen conforme a leis coñecidas en caso de ausencia de campo gravitacional,
é dicir, que xa están integrados no marco da teoría da relatividade restrinxida.
En principio, procédese así conforme ao método que se expuxo antes para
metros, reloxos e puntos materiais de movemento libre.
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A teoría da gravitación inferida deste xeito a partir do postulado da relatividade xeral non só destaca pola súa beleza, non só elimina o defecto examinado
na sección 21 ao que segue adherida a mecánica clásica, non só interpreta a lei
empírica da igualdade entre masa inercial e masa gravitacional, senón que tamén
explica un resultado da observación astronómica fronte á que fracasa a mecánica
clásica.
Se se especializa esta teoría para o caso en que os campos gravitacionais se
toman como débiles e en que todas as masas se desprazan con respecto ao sistema de coordenadas a velocidades reducidas en comparación á velocidade da luz,
daquela obtense a teoría de Newton como primeiro achegamento. Porén, acadamos así esta última sen precisar de suposto especial ningún, mentres que Newton tivo que introducir como hipótese a atracción gravitacional inversamente
proporcional ao cadrado da distancia dos puntos materiais que interactúan. De
ampliarmos a precisión do cálculo, xorden diverxencias con respecto á teoría de
Newton, malia que case todas habían de escapar da observación debido á súa
insignificancia.
Unha destas diverxencias require que lle prestemos aquí especial atención.
Conforme á teoría de Newton, un planeta desprázase ao redor do Sol trazando
unha elipse. Esta elipse mantería incesantemente a súa posición con respecto ás
estrelas fixas se puidésemos obviar o efecto que exercen os demais planetas sobre
o planeta en cuestión, así como o movemento intrínseco das estrelas fixas. Por
tanto, se corriximos o movemento dos planetas anulando estas dúas influencias,
obteriamos como traxectoria do planeta unha elipse fixa con respecto ás estrelas
fixas sempre e cando a teoría de Newton fose correcta. Esta dedución, que pode
ser verificada cunha precisión eminente, confirmouse para todos os planetas con
excepción de Mercurio, o máis próximo ao Sol, co grao de precisión que permiten acadar os métodos de observación dispoñibles hoxe en día. Con todo, dende
Le Verrier sabemos do planeta Mercurio que, aínda que corrixamos a súa órbita
como se indicou arriba, a súa elipse non é fixa con respecto ás estrelas fixas,
senón que —ben que dunha forma extremadamente lenta— rota no plano orbital e no sentido da súa translación. Para este movemento rotativo da elipse
orbital obtívose un total de 43 segundos de arco por século, un valor que é certo
cunha tolerancia duns poucos segundos de arco. A explicación deste fenómeno
conforme á mecánica clásica unicamente é posible partindo de hipóteses pouco
probables e concibidas exclusivamente para este fin.
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Conforme á teoría da relatividade xeral resulta que toda elipse planetaria ao
redor do Sol debe necesariamente rotar do xeito arriba indicado, que esta rotación é demasiado pequena en todos os planetas (agás en Mercurio) como para
sermos capaces de determinala coa precisión de observación que brindan os
medios dispoñibles hoxe en día, mais que para o caso de Mercurio debe de ascender a 43 segundos de arco por século, tal como se desprende da observación.
Ademais, da teoría puideron desprenderse ata agora só dúas deducións que
non pola súa insignificancia se deben obviar da observación, a saber, a curvatura
dos feixes luminosos por efecto do campo gravitacional do Sol e un corremento
espectral da luz que nos chega emitida polas estrelas grandes en comparación coa
luz xerada na Terra de xeito semellante (é dicir, mediante o mesmo tipo molecular). Estou certo de que tamén estas deducións da teoría se han ver confirmadas.

126

FACSÍMILE
ÜBER DIE SPEZIELLE
UND DIE ALLGEMEINE
RELATIVITÄTSTHEORIE
(GEMEINVERSTÄNDLICH)

127

128

129

Albert Einstein

130

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

131

Albert Einstein

132

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

133

Albert Einstein

134

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

135

Albert Einstein

136

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

137

Albert Einstein

138

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

139

Albert Einstein

140

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

141

Albert Einstein

142

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

143

Albert Einstein

144

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

145

Albert Einstein

146

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

147

Albert Einstein

148

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

149

Albert Einstein

150

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

151

Albert Einstein

152

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

153

Albert Einstein

154

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

155

Albert Einstein

156

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

157

Albert Einstein

158

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

159

Albert Einstein

160

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

161

Albert Einstein

162

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

163

Albert Einstein

164

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

165

Albert Einstein

166

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

167

Albert Einstein

168

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

169

Albert Einstein

170

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

171

Albert Einstein

172

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

173

Albert Einstein

174

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

175

Albert Einstein

176

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

177

Albert Einstein

178

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

179

Albert Einstein

180

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

181

Albert Einstein

182

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

183

Albert Einstein

184

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

185

Albert Einstein

186

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

187

Albert Einstein

188

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

189

Albert Einstein

190

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

191

Albert Einstein

192

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

193

Albert Einstein

194

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

195

Albert Einstein

196

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

197

Albert Einstein

198

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

199

Albert Einstein

200

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

201

Albert Einstein

202

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

203

Albert Einstein

204

VERBO DA TEORÍA DA RELATIVIDADE RESTRINXIDA E XERAL

205

Albert Einstein

206

Este libro acabouse de imprimir
na primavera de 2017,
cen anos despois da súa primeira impresión

207

208

