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Resum: 

L’any 1965, Roger Penrose va publicar un resultat fonamental de la teoria de la gravetat               
que estableix que, un cop el camp gravitatori esdevé suficientment intens, és inevitable que              
es formi una singularitat. 

Una de les conseqüències essencials d’aquest teorema, i de les idees que hi són              
involucrades, és que els forats negres són una predicció robusta de la teoria de la relativitat                
general, motiu pel qual Roger Penrose ha estat guardonat amb el Premi Nobel de Física               
d’enguany. 

En aquesta presentació es discutiran les idees fonamentals que Penrose va introduir per             
poder obtenir aquests resultats, així com l’enorme impacte que han tingut dins del camp de               
la relativitat einsteiniana. 
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