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Hem vist amb admiració, i possiblement 
també amb respecte, la primera fotografia d’allò 
que s’anomena un forat negre, un objecte celes-
te tan massiu que ni encara la llum pot escapar 
de la seua força d’atracció gravitatòria. Però, 
desprès d’un primer moment amb la boca ober-
ta, una pregunta sorgeix: com es pot “veure” un 
tal objecte fosc que, a més a més, els astrònoms 
situen a la galàxia Messier 87 (M87) en el cúmul 
de Virgo, vora 55 milions d’anys llum de nos-
altres. Caldria esperar que fóra com tractar de 
fotografiar un gat negre en una habitació com-
pletament a fosques, i per tant inobservable. No 
obstant això, la imatge mostra una mena d’aura 
brillant que, per a més inri, no és simètrica. Trac-
tarem de respondre a estes qüestions, entenent 
en primer lloc què és un forat negre.

Històricament, un concepte primitiu de forat 
negre va ser proposat a l’àmbit científic per Pi-
erre Simon de Laplace, matemàtic i astrònom 
francès de l’època de Napoleó I. Per a seguir 
el seu raonament, hem d’introduir la noció de 
velocitat d’escapament d’un cos celeste, com la 
Terra. Si llancem un objecte cap amunt, la gra-
vetat el frenarà, i assolirà una altura màxima que 
dependrà de la velocitat amb què l’hem llançat, 
i desprès caurà. Però un objecte llançat vertical-
ment amb la velocitat d’escapament mai no tor-
naria a caure. En el cas del nostre planeta la ve-
locitat d’escapament és d’11,2 km/s, assolible 
mitjançant, per exemple, un coet. En el cas de 
Júpiter, la velocitat d’escapament és més gran 
(59,5 km/s) per tal com la massa, i, per tant, 
també la gravetat, és molt més gran.

Però, què passaria si la massa del cos celes-
te s’incrementa moltíssim tot i mantenint el radi, 
o bé si el seu volum disminueix amb una massa 
donada? Llavors, el valor de la velocitat d’es-
capament s’acostaria a la velocitat de la llum 
(300000 km/s aproximadament). Aleshores, la 
força de gravetat aplegaria a ésser tan extraordi-
nàriament intensa que ni la llum mateixa podria 
escapar del que aleshores seria el que conside-
rem un forat negre.

En realitat, la denominació de forat negre 
(calc lèxic de black hole en anglès) s’atribueix a 
l’astrofísic John Archibald Wheeler durant els 
anys setanta del segle passat. Un forat negre ja 

no seria allò tan simple com l’objecte imaginat 
per Laplace utilitzant la gravitació newtoniana, 
sinó com a una conseqüència de la teoria ge-
neral de la relativitat d’Einstein que és més com-
plexa. De fet, Einstein pensava inicialment que 
els forats negres, que sorgeixen dins de la seua 
teoria com a una singularitat en el teixit de l’es-
pai-temps, no haurien d’existir necessàriament 
en el nostre univers, sinó que eren més aïna cu-
riositats matemàtiques. 

Per altra banda, mentre Karl Schwarzschild 
lluitava en la I Guerra Mundial (malauradament 
va morir l’any 1916) va trobar el temps i la con-
centració necessària a la trinxera per resoldre 
de manera exacta les equacions de la relativi-
tat general en un cas extrem que porta el seu 
nom: un forat negre amb simetria esfèrica o forat 
negre de Schwarzschild. Aquest resultat va sor-
prendre fins i tot a Einstein, que només havia 
aconseguit resoldre les seues pròpies equacions 
de forma aproximada en predir (correctament) 
la precessió del periheli de l’òrbita de Mercuri, 
un gran èxit de la seua teoria. En el seu treball, 
Schwarzschild va introduir la noció d’horitzó de 
successos, la frontera entre l’interior del forat i 
l’exterior, com una mesura de la grandària d’un 
forat negre estàtic (que no gira) amb una massa 
donada. Per exemple, si es poguera comprimir 
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la Terra a un esfera de 8 mm, es convertiria en 
un forat negre. Des del punt de vista de la fí-
sica clàssica, dins d’aquest radi (anomenat de 
Schwarzschild) no res, ni la llum, pot escapar. 
Cal dir, no obstant això, que existeix un meca-
nisme quàntic que permet l’emissió lenta de ma-
tèria i llum per un forat negre (anomenat radiació 
de Hawking) que ha de conduir a la seua de-
saparició, això sí, desprès d’un temps enorme 
(major que l’edat de l’univers). 

Tot l’anterior es conseqüència de la teoria de 
la relativitat general d’Einstein. Per tant, i també 
per altres motius cosmològics i de física fona-
mental (que no podem examinar aquí per falta 
d’espai), l’existència (i detecció) del forats ne-
gres va passar de ser una qüestió acadèmica a 
una qüestió fonamental dins de l’astrofísica i la 
cosmologia. De fet, hi ha diverses categories i 
tipus de forats negres. Segons la massa, podem 
suposar-los des de molt menuts (micro-forats 
negres, que a penes viuen) fins a altres massius 
amb masses de milions de masses solars (com 
el situat al centre de la nostra galàxia) i, fins i tot, 
súper-massius com el M87 enregistrat a la foto. 
També els forats negres es distingissin segons 
tinguen o no càrrega elèctrica, siguen estàtics o 
en rotació. 

Fins fa uns pocs anys, els forats negres s’ha-
vien manifestat mitjançant estranys moviments 
d’estrelles, ja que l’única explicació raonable 
seria la presència propera d’un objecte celeste 
invisible d’una massa extremadament elevada.

La primera evidència directa de la seua exis-
tència va tindre lloc amb la detecció d’ones gra-
vitatòries per part dels observatoris LIGO (als 
EUA) i Virgo (a Europa) emeses durant la fusió 
de dos forats negres d’unes quantes desenes 
de masses solars, orbitant un al voltant de l’altre. 
Quan es troben es fonen formant un únic forat 
negre d’una massa inferior. La resta de massa 
es converteix en energia radiant que provoca 
l’emissió d’ones gravitatòries amb un patró ben 
definit. En la primera detecció, l’energia emesa 
en ones gravitatòries es corresponia a l’equiva-
lent a la massa de tres sols, en una fracció de 
segon.

Però tornem a la imatge que mostra un anell 
brillant i, en el centre, un cercle negre. El forat 
negre està dins d’aquest cercle amb un contorn 
ben definit: una ombra que es retalla en un fons 
lluent, que anem a interpretar. És important res-
saltar que el límit de l’ombra que veiem no és 
l’horitzó de successos, sinó la fotó-esfera: l’òrbi-
ta més pròxima possible d’un fotó abans de ser 
engolit pel forat negre. D’altra banda, l’anell de 
llum observat està format per ones electromag-
nètiques d’una longitud d’ona superior a la visi-
ble, ones de ràdio. Com és habitual en el trac-
tament d’imatges en astronomia s’ha retocat el 
color per tal que siga visible als nostres ulls. Les 
fotos del telescopi espacial Hubble d’estrelles i 
constel·lacions mostren igualment colors artifici-
als perquè siga possible la seua visualització. No 
hi ha res d’estrany en això.

En concret, el forat negre fotografiat és un 
monstre 6 500 milions vegades més massiu que 
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el Sol, d’acord amb els càlculs utilitzant la relati-
vitat general d’Einstein i les dades obtingudes a 
partir de la seua observació. La seua grandària 
(donada pel radi de Schwarzschild) és superior 
al nostre sistema solar i per això s’ha pogut veu-
re des de la Terra malgrat la distància. No obs-
tant això, un únic radiotelescopi no era prou per 
a la seua resolució, s’hi ha hagut d’utilitzar una 
xarxa de vuit telescopis (anomenada EHT, sigles 
de Event Horizon Telescope) situats en volcans 
de Hawaii i Mèxic, muntanyes d’Arizona i la Ser-
ra Nevada espanyola, el Desert d’Atacama a 
Xile, Grenlàndia i l’Antàrtida, per aconseguir tal 
proesa. Val a dir que astrònoms lligats a la Uni-
versitat de València han participat activament en 
el projecte, entre els quals destaquem Rebecca 
Azulay i Iván Martí-Vidal. 

Un forat negre absorbeix la matèria prope-
ra que, una vegada engolida, desapareix per a 
qualsevol observador exterior. Ara bé, la matèria 
no cau de manera directa (radialment) sinó que 
gira com quan es buida l’aigua en la pica de la 
cuina. Així es forma el disc d’acreció, format per 
pols i gas extremadament calent (a milions de 
graus Celsius) arremolinant-se al voltant del fo-
rat negre sota l’acció de la seua gravetat a una 
distància mínima de tres radis de Schwarzschild 
corresponent al forat negre en qüestió. 

Tanmateix, el disc d’acreció d’un forat negre 
qualsevol no té per què situar-se perpendicular-
ment a la direcció de l’observador (òbviament 
en aquest cas, la Terra), sinó que més probable-
ment deu estar inclinat. No obstant això, per què 
veiem en la foto un disc brillant i una ombra de 
forma esfèrica en el centre?

El que passa és que el forat negre, amb la 
seua increïble força de gravetat, corba els raigs 
de llum emesos pel disc d’acreció fins i tot in-
clinat, dirigint-los cap a l’ observador, tant de 
la part de baix com de dalt del disc, raigs que 
d’una altra manera no ens aplegarien. Això sig-
nifica que es forma un cercle lluent al voltant 
del forat negre, creant també la zona de foscor 
d’uns pocs radis de Schwarzschild (la fotó-esfe-
ra anomenada més amunt), que es retalla com 
es veu en la foto. Ara bé, com que el disc està 
girant i a conseqüència d’un efecte relativista, la 
llum emesa en la direcció de l’observador incre-
menta la seua intensitat quan coincideix amb la 
velocitat de rotació del disc, i al contrari. Per això 
observem l’anell lluent amb una diferent intensi-
tat en la part de baix i de d’alt. 

En resum, la foto representa, una vegada 
més, una comprovació espectacular de la teoria 
de la relativitat general d’Einstein, en aquest cas, 
en un règim de gravetat molt intensa. Tanmateix, 
assenyalem que ara com ara no s’ha trobat en-
cara una teoria unificadora de la gravetat clàssi-
ca i la mecànica quàntica, és a dir, una descrip-
ció comuna. És possible que l’estudi dels forats 
negres proveïsca la clau per aquesta unificació 
necessària per a entendre el nostre univers, el 
seu origen, evolució i, possiblement, final.
Vídeos recomanats
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zUyH3XhpLTo
https://www.youtube.com/watch?v=S_GVbuddri8
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