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Índex

Introducció iii
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4 Preservació d’estructures a la categoria homotòpica 63
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ii ÍNDEX
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5 Espais anesfèrics virtualment nilpotents 95
5.1 Origen del problema i enunciat dels resultats . . . . . . . . . 96
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6.4.1 Dels grups cristal·logràfics a les infra-nilvarietats . . . 133
6.4.2 Infra-nilvarietats racionalment el·ĺıptiques . . . . . . . 135
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Introducció

Les localitzacions i complecions dels espais topològics simplement connexos
estan àmpliament documentades a la literatura matemàtica. Per contra,
l’efecte d’aquestes construccions sobre espais amb grup fonamental no tri-
vial és menys conegut. Alguns dels resultats que s’han obtingut en aquesta
direcció al llarg dels anys són dif́ıcils d’entendre i encara queden molts pro-
blemes sense resoldre. Per exemple, no se sap si la localització homològica
entera d’una unió puntual de circumferències té grups d’homotopia superiors
no nuls. Malgrat això, les complecions d’espais classificadors de grups i d’al-
tres espais amb grup fonamental no trivial ocupen un lloc molt destacat a
la teoria d’homotopia, i és important saber descriure-les tan clarament com
sigui possible.

En aquesta memòria s’estudien localitzacions i complecions de diversos
espais que tenen la caracteŕıstica comuna de ser de tipus K(G, 1) amb G un
grup no necessàriament nilpotent. Es dedica especial atenció a la preservació
d’algunes propietats sota l’efecte de les localitzacions i les complecions, com
per exemple la finitud dels grups d’homotopia o la nilpotència virtual. Els
resultats més interessants s’han obtingut per a un cert tipus de varietats
topològiques compactes relacionades amb els grups cristal·logràfics (les infra-
nilvarietats).

El nostre estudi parteix, però, d’un marc molt més ampli que les localit-
zacions i complecions clàssiques en nombres primers. En diverses parts del
treball es descriuen propietats generals dels functors idempotents a la cate-
goria homotòpica dels espais topològics i a la categoria dels grups. L’efecte
d’aquestes transformacions sobre els grups dóna informació útil per a esbri-
nar com es comporten sobre els espais.
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Functors idempotents

Una referència clau per a l’ús de functors idempotents a teoria d’homotopia
és el llibre de Dror Farjoun [33], que es va publicar el 1996. S’hi recullen
en llenguatge modern els trets essencials de les diverses teories de localit-
zació conegudes des de mitjans del segle passat. En concret, s’hi demostra
que, donada una aplicació f qualsevulla entre CW-complexos, existeix un
functor idempotent Lf a la categoria homotòpica que transforma f en una
equivalència homotòpica de manera universal. Aquest tipus de functors Lf
s’anomenen f -localitzacions. Es poden definir a qualsevulla categoria de mo-
dels que tingui propietats prou bones, i totes les construccions idempotents
conegudes a teoria d’homotopia en són casos particulars (per exemple, les
localitzacions en nombres primers i les localitzacions respecte d’homologies
generalitzades).

Per tal d’estudiar les propietats de les f -localitzacions d’espais, és im-
portant disposar d’una construcció anàloga a la categoria dels grups. Fent
servir, per exemple, el mètode explicat a [23], es demostra que, donat un
morfisme de grups f , existeix un functor idempotent Lf a la categoria dels
grups que transforma f en un isomorfisme de manera universal. Moltes ve-
gades, però no sempre, el grup fonamental de la localització d’un espai X es
pot descriure com una certa localització del grup fonamental de X.

Els avenços més recents sobre functors idempotents a teoria d’homotopia
i a teoria de grups se centren en la preservació de determinades propietats.
És a dir, si X és un espai o bé un grup que té una certa propietat i L és un
functor idempotent, aleshores s’estudia si LX també té la mateixa propietat.
A l’article [20], Casacuberta fa un recull de resultats obtinguts en aquesta
direcció per ell mateix i per altres autors, d’entre els quals destaquem Dror
Farjoun [33], Libman [58] i Rodŕıguez [77].

Espais anesfèrics

Un espai anesfèric és un CW-complex amb recobridor universal contràctil;
és a dir, un espai d’Eilenberg–Mac Lane de tipus K(G, 1). Per exemple, les
unions puntuals de circumferències, els productes de circumferències i l’am-
polla de Klein són espais anesfèrics. Un espai d’aquest tipus està completa-
ment determinat pel seu grup fonamental en el sentit següent: si dos espais
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anesfèrics tenen grups fonamentals isomorfs, aleshores són homotòpicament
equivalents.

Donats un functor idempotent L a la categoria homotòpica i un es-
pai anesfèric X, es pot preguntar si l’espai LX ha de ser necessàriament
anesfèric. Aquesta pregunta és massa general i en la majoria de casos la
resposta és negativa. Per exemple, si X = K(G, 1) amb G un grup finit i p
és un nombre primer, aleshores la p-compleció X∧p de X és un espai anesfèric
K(G∧p , 1) si i només si G és un grup p-nilpotent; és a dir, si el subgrup de G
generat per tots els elements de p′-torsió de G és un grup de p′-torsió [18].
És més, en cas que G no sigui p-nilpotent, l’espai X∧p té infinits grups d’ho-
motopia no nuls [55, teorema 1.1.4].

Si L és un functor idempotent qualsevol a la categoria homotòpica, ales-
hores, tal i com es demostra a [77], l’espai LS1 és anesfèric i el seu grup fona-
mental és una localització de Z a la categoria dels grups. Més generalment,
si X = K(G, 1) amb G un grup abelià finitament generat, aleshores LX és
un espai anesfèric; però si G no és finitament generat, llavors LX pot tenir
dos grups d’homotopia no trivials [77]. Quan G no és abelià, l’espai LX pot
ser ben complicat de descriure.

Una unió puntual de circumferències W és un espai d’Eilenberg–Mac La-
ne K(F, 1) amb F un grup lliure. El teorema 8.7 de [22] implica que la
localització de W en qualsevol conjunt de primers P és un espai anesfèric
amb grup fonamental la P -localització de F a la categoria dels grups. També
la R -compleció de Bousfield–Kan de W és un espai anesfèric si R ⊆ Q o bé
R = Z/p amb p un nombre primer, malgrat que la R -compleció d’espais no
sigui un functor idempotent en general [15, IV.5.3]. En canvi, és un problema
obert des de fa dècades decidir si la localització homològica entera de W és
un espai anesfèric. Es creu que śı que ho és, malgrat que encara no s’hagi
pogut demostrar.

Si X és l’ampolla de Klein, aleshores els resultats que s’obtenen s’assem-
blen molt als obtinguts en considerar una unió puntual de circumferències.
La localització de l’ampolla de Klein en un conjunt qualsevol de primers és
un espai anesfèric [20] i, tal i com demostrem en aquesta memòria, el mateix
passa amb la R -compleció de Bousfield–Kan si R ⊆ Q o bé R = Z/p amb p
un nombre primer. En canvi, demostrem que la localització homològica
entera de l’ampolla de Klein té grups d’homotopia superiors no nuls.
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Infra-nilvarietats

Un grup cristal·logràfic de dimensió n és un subgrup discret G de RnoO(n)
tal que el quocient Rn/G és compacte (on G actua sobre Rn per afinitats).
Si G és lliure de torsió, aleshores diem que G és un grup de Bieberbach
i l’espai quocient Rn/G és una varietat de Riemann plana compacta. En
cas que G ⊂ Rn, aleshores Rn/G és un tor. Tota varietat de Riemann
plana compacta s’obté d’aquesta forma; és a dir, els grups de Bieberbach
són exactament els grups fonamentals de les varietats de Riemann planes
compactes [30, pàg. 14].

Una generalització important dels grups cristal·logràfics s’obté conside-
rant un grup de Lie L nilpotent 1-connex en comptes de Rn. Aleshores
un subgrup discret cocompacte G de L o C, on C és un subgrup maximal
compacte de Aut (L), s’anomena un grup quasi-cristal·logràfic. Si G és lliure
de torsió, llavors G es diu quasi-Bieberbach i l’espai quocient L/G s’anomena
una infra-nilvarietat. En cas que G ⊂ L, aleshores L/G és una nilvarietat.
Tota infra-nilvarietat està recoberta per una nilvarietat amb un nombre finit
de fulls. A més, tal i com s’explica a [30, pàg. 16], una infra-nilvarietat està
completament determinada pel seu grup fonamental en el sentit següent: si
dues infra-nilvarietats tenen grups fonamentals isomorfs, aleshores existeix
un difeomorfisme af́ı entre elles.

Un grup és quasi-cristal·logràfic si i només si és virtualment nilpotent
finitament generat i no conté cap subgrup normal finit no trivial [30, teo-
rema 3.1.3]. Per tant, les infra-nilvarietats són espais anesfèrics amb grup
fonamental virtualment nilpotent i finitament generat.

Sigui P un conjunt de primers. La P -localització dels grups virtualment
nilpotents va ser estudiada amb detall per Casacuberta i Castellet a [21].
Varen demostrar, entre altres resultats, que la P -localització de qualsevol
grup virtualment nilpotent és virtualment nilpotent. Una dècada més tard,
Descheemaeker va descriure un algorisme per a determinar la P -localització
de qualsevol grup virtualment nilpotent finitament generat [31], i el va uti-
litzar per a calcular la P -localització dels grups quasi-Bieberbach de dimensió
menor o igual que 4, tenint en compte la classificació d’aquesta classe de
grups duta a terme per Dekimpe a [30].

La correspondència bijectiva, llevat de difeomorfisme af́ı, entre els grups
quasi-Bieberbach i les infra-nilvarietats va permetre a Descheemaeker i Mal-
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fait iniciar un estudi de la P -localització de les infra-nilvarietats [32]. Con-
cretament, varen establir criteris per a decidir quan la P -localització d’una
infra-nilvarietat de dimensió menor o igual que 4 és un espai anesfèric.

Nosaltres hem anat més enllà en aquesta direcció, estudiant els grups
d’homotopia que poden aparèixer quan la P -localització d’una infra-nilvarie-
tat no és un K(G, 1). Hem demostrat que aleshores hi ha infinits grups
d’homotopia no nuls [6] i hem trobat un criteri, vàlid per a infra-nilvarietats
de dimensió menor o igual que 4, que permet decidir en quins casos aquests
grups d’homotopia són gairebé tots finits.

Descripció del contingut i els resultats principals

En el primer caṕıtol recordem la definició de f -localització en el sentit de
Dror Farjoun [33], aix́ı com les seves propietats bàsiques, i en detallem alguns
casos particulars importants. També repassem el functor de R -compleció de
Bousfield–Kan [15], on R és un subanell dels racionals o bé R = Z/p amb p
un nombre primer.

En el segon caṕıtol considerem functors idempotents arbitraris a la cate-
goria dels grups i estudiem algunes propietats que es conserven sota l’e-
fecte d’aquests functors. La primera pregunta que ens fem és si tot functor
idempotent envia epimorfismes a epimorfismes (aquesta pregunta sorgeix de
seguida quan s’estudia l’exactitud o manca d’exactitud dels functors de lo-
calització). Enunciada d’aquesta manera, la pregunta és enganyosa; de fet,
la resposta ràpida és que śı, perquè els functors idempotents tenen un adjunt
per la dreta i, per tant, conserven epimorfismes. Ara bé, això vol dir que
un epimorfisme de grups G → H es transforma en un morfisme LG → LH

que és un epimorfisme a la subcategoria plena dels grups L-locals, però això
no implica que hagi de ser una aplicació exhaustiva (nosaltres en donem
exemples). La pregunta bona és si L transforma morfismes de grups ex-
haustius en morfismes de grups exhaustius. Aquesta pregunta la responem
completament amb el teorema següent, que és el resultat principal del nostre
article [2]. Val a dir que tots els exemples existents fins aleshores de functors
idempotents a la categoria dels grups (com les localitzacions en nombres pri-
mers o les localitzacions homològiques) conserven l’exhaustivitat. El nostre
resultat ens va permetre obtenir el primer contraexemple.
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Teorema Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups. Ales-
hores L transforma morfismes de grups exhaustius en morfismes de grups
exhaustius si i només si la classe dels grups L-locals té la propietat de clau-
sura següent: tot subgrup d’un grup L-local que és alhora un quocient d’un
grup L-local és L-local.

La segona pregunta que hem intentat contestar és si tots els functors
idempotents envien grups nilpotents a grups nilpotents. Aquest problema
ha estat considerat per diversos autors (vegeu [20]) i sembla molt dif́ıcil. Nos-
altres hem obtingut diversos resultats útils, però no hem resolt el cas general.
Fins i tot segueix obert el problema de decidir si els functors idempotents
envien p-grups finits a p-grups finits, on p denota un nombre primer qualse-
vol. Ara bé, se sap, gràcies als treballs de Libman [59] i Göbel–Rodŕıguez–
Shelah [44], que els functors idempotents poden enviar grups finits a grups
de cardinalitat tan gran com es vulgui.

En el tercer caṕıtol estudiem l’efecte dels functors idempotents sobre les
unions puntuals de circumferències. Tot i que la nostra motivació principal
és entendre millor les localitzacions homològiques d’aquests espais, hem tro-
bat una bona quantitat de resultats que són vàlids per a qualsevol functor
idempotent. El més interessant és la utilitat de les estructures de quasi-anell
en aquest context. Un quasi-anell és l’anàleg a un anell, però on la suma
no ha de ser necessàriament commutativa i la multiplicació és distributiva o
bé per l’esquerra o bé per la dreta sobre la suma. Els quasi-anells van ser
introdüıts per Hanna Neumann a [69], [70] per tal d’estudiar les projeccions
sobre varietats de grups, i van ser usats per Hubbuck a [51] un parell de
dècades més tard per tal d’estudiar autoequivalències de H-espais.

El conjunt d’endomorfismes d’un grup lliure és un bon exemple de quasi-
anell per l’esquerra. Nosaltres hem observat que aquesta propietat es manté
sota l’efecte dels functors idempotents a la categoria dels grups; és a dir,
si F és un grup lliure i L és un functor idempotent, aleshores Hom (LF,LF )
és un quasi-anell per l’esquerra i l’aplicació natural

Hom (F, F )→ Hom (LF,LF )

és un morfisme de quasi-anells que, com a morfisme dels grups subjacents,
és un producte de còpies del morfisme de L-localització η:F → LF . En
particular, si L és el functor de localització en un conjunt de primers P i F
és un grup lliure de rang finit, aleshores demostrem el següent:
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Teorema Sigui P un conjunt de primers. Sigui F un grup lliure de rang
finit. Aleshores l’aplicació natural

Hom (F, F )→ Hom (FP , FP )

és un epimorfisme a la categoria dels quasi-anells amb unitat.

Com ja hem observat abans, els epimorfismes en el sentit de la teoria de
categories no han de ser necessàriament exhaustius. Aquest n’és un cas ben
clar, que generalitza el fet que la inclusió Z ↪→ ZP és un epimorfisme d’anells.
Aquest teorema és destacable perquè se sap molt poca cosa de l’estructura
de les P -localitzacions dels grups lliures. Hi ha hagut pocs avenços notables
des de la tesi doctoral de Baumslag [7].

Alguns altres resultats que hem obtingut en aquest caṕıtol sobre loca-
litzacions de grups lliures generalitzen resultats de Hanna Neumann referents
a projeccions sobre varietats de grups (vegeu [69], [70]).

Les idees desenvolupades per a obtenir resultats sobre localitzacions de
grups lliures esdevenen el nostre punt de partida per a determinar propie-
tats de les localitzacions d’unions puntuals de circumferències. El teorema
següent n’és un exemple:

Teorema Sigui L un functor idempotent a la categoria homotòpica. Sigui W
una unió puntual de circumferències. El conjunt de classes d’homotopia
d’aplicacions [LW,LW ] és un quasi-anell per l’esquerra i l’aplicació natural

[W,W ]→ [LW,LW ]

és un morfisme de quasi-anells que, en els grups subjacents, és un producte
de còpies de η∗:π1(W )→ π1(LW ).

El darrer dels resultats que destaquem d’entre els obtinguts sobre loca-
litzacions d’unions puntuals de circumferències és la descripció següent del
seu primer grup d’homologia, la qual generalitza els resultats coneguts per
a les localitzacions homològiques:

Teorema Sigui L un functor idempotent a la categoria homotòpica. Sigui W
una unió puntual de circumferències indexada per un conjunt I. Sigui A =
π1(LS1). Aleshores existeixen successions exactes

H1(W )→ H1(LW )→ T → 0,
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0→ ⊕
i∈I

A→ H1(LW ;A)→ T ⊗A→ 0 i

0→ ⊕
i∈I

A→ H1(LW )→ S → 0,

on LT , L(T ⊗ A) i LS són trivials. A més, si ⊕i∈IA és L-local, aleshores
la segona i la tercera successions exactes escindeixen. Si el morfisme unitat
Z→ A és injectiu, aleshores H1(W )→ H1(LW ) és també injectiu.

Cal dir que aquest grup A = π1(LS1) és, en realitat, un anell commutatiu
amb unitat 1, tal i com s’explica a [77]. De fet, és un anell ŕıgid, en el sentit
que és isomorf al seu propi anell d’endomorfismes a través de l’aplicació
d’avaluació en 1.

En el quart caṕıtol es descriu un model per a les localitzacions en nombres
primers mitjançant grups simplicials que vam obtenir al nostre article [3],
i que es basa en una de les maneres conegudes d’obtenir la R -compleció
de Bousfield–Kan, on R ⊆ Q o bé R = Z/p amb p un nombre primer.
Una propietat destacable de la nostra construcció és que és functorial a
la categoria dels conjunts simplicials (amb un sol vèrtex) i no només a la
categoria homotòpica.

Aquest nostre model ens dóna un bon control de l’homotopia en dimen-
sions baixes en el sentit següent: si πk(X) ∼= πk(Y ) per a tot k ≤ n, aleshores
πk(XP ) ∼= πk(YP ) per a tot k ≤ n, on P és un conjunt qualsevol de primers.
En particular, si PnX denota la n-èsima peça de Postnikov de X, aleshores
πk((PnX)P ) ∼= πk(XP ) per a tot k ≤ n. Un altre avantatge del nostre model
és que es pot relativitzar molt fàcilment a una construcció fibra a fibra, tal
i com expliquem en el nostre article [3]. La P -localització fibra a fibra havia
estat descrita per a espais nilpotents per Llerena [60] i May [62], i per Dror
Farjoun en una forma més general a [33, 1.F].

Aquestes dues aplicacions del nostre model de la P -localització són es-
sencials per a resoldre dos problemes de conservació de propietats. El primer
problema és saber si la P -localització transforma espais (no necessàriament
nilpotents) amb tots els grups d’homotopia finits en espais amb tots els grups
d’homotopia finits. Si X és un espai amb tots els grups d’homotopia finits,
aleshores la R -compleció de Bousfield–Kan R∞X de X és un espai nilpotent
amb tots els grups d’homotopia finits, si R ⊆ Q o bé R = Z/p amb p un
nombre primer [15, proposicions VII.4.1 i VII.4.3]. També la localització ho-
mològica amb coeficients a R té el mateix comportament (ja que en aquest
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cas coincideix amb la R -compleció). Motivats per aquests resultats i fent ús
de la P -localització fibra a fibra, demostrem el següent:

Teorema Sigui P un conjunt de primers. Si X és un espai connex amb tots
els grups d’homotopia finits, aleshores XP també té tots els grups d’homo-
topia finits.

El segon problema que considerem i resolem és la preservació de la nil-
potència virtual per part de les localitzacions en conjunts de primers. Un
espai X és virtualment nilpotent [35] si el seu grup fonamental és virtu-
alment nilpotent i, per a cada n ≥ 2, el grup fonamental π1(X) conté un
subgrup normal nilpotent d’́ındex finit que actua nilpotentment sobre πn(X).
L’anàleg d’aquest resultat a la categoria dels grups va ser demostrat a prin-
cipis dels anys noranta per Casacuberta i Castellet [21], i des d’aleshores
havia quedat pendent de demostrar-ho per a espais.

L’article de Dror–Dwyer–Kan [35] és una referència clau a l’hora d’estu-
diar localitzacions d’espais virtualment nilpotents. Aquests autors demos-
tren, entre altres resultats, que la localització homològica amb coeficients a R
(on R ⊆ Q o bé R = Z/p amb p un nombre primer) d’un espai virtualment
nilpotent és un espai virtualment nilpotent; de fet, si R = Q, aleshores s’obté
un espai nilpotent. Inspirant-nos en alguns dels resultats d’aquest article i
usant el control de l’homotopia en dimensions baixes i la P -localització fibra
a fibra, hem demostrat el següent:

Teorema Sigui P un conjunt de primers. Si X és un espai virtualment
nilpotent, aleshores XP també és un espai virtualment nilpotent.

Aquest teorema l’hem obtingut com a conseqüència d’un altre resultat
més tècnic, però important, que hem demostrat: si Y → X → K(Q, 1) és
una fibració homotòpica on Y és un espai nilpotent i Q és un grup generat
per elements de P ′-torsió, aleshores l’espai XP és nilpotent. Aquest teorema
estén el resultat que hav́ıem obtingut en el nostre article [6] per a espais
virtualment nilpotents de tipus K(G, 1).

No se sap si la R -compleció de Bousfield–Kan preserva la nilpotència
virtual en general per a R ⊆ Q o bé R = Z/p amb p un nombre primer.
Nosaltres hem considerat l’ampolla de Klein i hem aconseguit descriure les
seves complecions de forma expĺıcita. Concretament, hem demostrat que si
X = K(G, 1) és l’ampolla de Klein, aleshores R∞X = K(G∧R, 1) amb G∧R la
R-compleció de G, per a tot R ⊆ Q o bé R = Z/p amb p un nombre primer.
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Per tant, el comportament de l’ampolla de Klein és similar al comportament
de les unions puntuals de circumferències en alguns aspectes.

Teorema Sigui P un conjunt de primers que conté el 2. L’ampolla de Klein
no és un espai ZP -bo.

El resultat d’aquest teorema és molt interessant, ja que ens proporciona
un nou exemple d’un CW-complex finit que no és ZP -bo, on P és un conjunt
de primers que conté el 2. Fins ara se sabia que el pla projectiu no és un
espai ZP -bo [15], on P és un conjunt de primers que conté el 2, i que, per a
n ≥ 2, l’espai S1∨Sn no és Z/p -bo [12], on p és un nombre primer qualsevol.

Pel que fa a les localitzacions homològiques de l’ampolla de Klein, cal
dir que si P és un conjunt de primers que no conté el 2, aleshores XP és un
espai nilpotent i, en conseqüència,

XP ' XHZP
' (ZP )∞X.

A més, l’espai que obtenim és anesfèric amb grup fonamental ZP [17]. Si
2 ∈ P , aleshores el teorema anterior implica que XHZP

6' (ZP )∞X i, en
aquest cas, nosaltres demostrem que XHZP

té grups d’homotopia superiors
no nuls.

En el cinquè caṕıtol considerem espais anesfèrics virtualment nilpotents
amb grup fonamental finitament generat i fem un estudi dels efectes dels
functors de compleció i de localització en nombres primers sobre ells. Con-
cretament, estudiem quants grups d’homotopia no nuls poden aparèixer quan
l’espai obtingut no és un K(G, 1).

Les nostres motivacions per a resoldre aquest problema són diverses. La
primera és el treball de Descheemaeker–Malfait [32], en el qual s’estudien
les localitzacions d’infra-nilvarietats en conjunts de primers i s’estableixen
criteris per a saber quan obtenim un espai anesfèric, en cas que la varietat
sigui de dimensió menor o igual que 4. La segona motivació són els resultats
obtinguts en aquesta direcció per a espais de tipus K(G, 1) amb G un grup
finit o bé un grup nilpotent, com expliquem tot seguit. Sigui p un nombre
primer. Si X = K(Q, 1) amb Q un grup finit, aleshores el teorema 3.2
de [18] juntament amb el teorema 1.1.4 de [55] implica que la p-compleció
de X és o bé K(Q∧p , 1), on Q∧p denota la compleció p-profinita de Q, o
bé té infinits grups d’homotopia no nuls, els quals són p-grups finits [15,
proposició VII.4.3]. D’altra banda, si X = K(N, 1) amb N un grup nilpotent
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finitament generat, aleshores segons els resultats de [15, VI.2], la p-com-
pleció de X és sempre un espai anesfèric nilpotent amb grup fonamental la
compleció p-profinita N∧p de N .

Partint d’aquests resultats i, tenint en compte que un grup virtualment
nilpotent finitament generat s’inclou en una extensió amb nucli nilpotent fini-
tament generat i quocient finit, generalitzem els resultats que vam demostrar
per a infra-nilvarietats a [6, teoremes 3.5 i 4.3] de la manera següent:

Teorema Sigui p un nombre primer i sigui X = K(G, 1) amb G un grup
virtualment nilpotent finitament generat. Aleshores

(a) X∧p és un espai anesfèric amb grup fonamental la compleció p-profinita
G∧p de G o bé X∧p té infinits grups d’homotopia no nuls, que són fini-
tament generats com a Z∧p -mòduls;

(b) X(p) és un espai anesfèric amb grup fonamental la p-localització G(p)

de G o bé X(p) té infinits grups d’homotopia no nuls, que són finitament
generats com a Z(p)-mòduls.

L’ingredient principal per a la demostració d’aquest resultat és la genera-
lització següent d’un teorema de McGibbon i Neisendorfer sobre la conjectura
de Serre [63], que hem provat per a una certa classe d’espais nilpotents i que
s’adequa a les nostres necessitats:

Teorema Sigui X un espai nilpotent p-complet amb els grups d’homotopia
superiors finitament generats com a Z∧p -mòduls. Sigui p un nombre primer
tal que

(i) πn(X; Z/p) 6= 0 per a algun n > 1 i

(ii) X és quasi-fitat a p.

Aleshores, per a infinits valors de n, el grup πn(X) conté un subgrup no nul
d’ordre p.

Els arguments per a la demostració d’aquest resultat són anàlegs als usats
a [63]. Recordem que un espai és quasi-fitat en un nombre primer p si, per
a cada n, existeix un enter α(n) tal que Hn+q(X; Z/p)⊗Aq → Hn(X; Z/p)
és una aplicació nul·la per a tot q > α(n), on A denota l’àlgebra de Steen-
rod mòdul p. En particular, si Hn(X; Z/p) = 0 per a tot n suficientment
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gran, aleshores X és quasi-fitat a p. Cal dir que el teorema continua essent
vàlid si suposem que X és un espai nilpotent p-local amb grups d’homotopia
superiors finitament generats com a Z(p)-mòduls [6, teorema 3.2].

Com ja hem dit, si la p-localització d’un espai X = K(G, 1) amb G

virtualment nilpotent finitament generat no és un espai anesfèric, aleshores
té infinits grups d’homotopia no nuls, que són finitament generats com a
Z(p)-mòduls. Aqúı és important preguntar-se si aquests grups d’homotopia
πk(X(p)) són tots finits per a k > N , on N és algun enter positiu (això és el
que es podria pensar a partir del fet que G és una extensió d’un grup nilpo-
tent per un grup finit). La manera d’abordar aquesta pregunta és considerar
les racionalitzacions dels espais implicats.

Sorprenentment, hem trobat que totes dues possibilitats es donen en
exemples concrets: existeixen infra-nilvarietats tals que la seva racionalit-
zació no és un espai anesfèric però té només un nombre finit de grups d’ho-
motopia no nuls, i també n’existeixen d’altres on la racionalització té infinits
grups d’homotopia no nuls [6, exemples 5.1 i 5.2].

Aquest fenomen és la raó que ens porta a dedicar el sisè i darrer caṕıtol
de la memòria a fer un estudi de la racionalització de les infra-nilvarietats.
Usant tècniques d’homotopia racional, hem establert el criteri següent:

Teorema Sigui X una infra-nilvarietat. Sigui P un conjunt de primers tal
que XP és un espai nilpotent no anesfèric. Si Hn(X; Q) = 0 per a tot n ≥ k,
on k ≤ 4, aleshores existeix un enter positiu N tal que πn(XP ) és un grup
finit per a tot n > N si i només si H∗(X; Q) satisfà la dualitat de Poincaré.

De fet, la hipòtesi que XP sigui nilpotent no és essencial. Tal i com
s’explica en la memòria, aquest resultat s’estén a totes les infra-nilvarietats,
passant a un cert recobridor nilpotent de XP .

En el cas general en què X no és necessàriament una varietat, és a dir,
si X és un espai anesfèric virtualment nilpotent amb grup fonamental finita-
ment generat (no necessàriament lliure de torsió), aleshores demostrem que
el mateix resultat és cert si k ≤ 3.

La condició k ≤ 4 (o bé k ≤ 3 en el darrer cas) és realment necessària.
Aquest fet l’il·lustrem per mitjà d’exemples concrets. Existeix una infra-
nilvarietat X de dimensió 5 que té el mateix tipus d’homotopia racional
que la varietat 1-connexa Y = (S2 × S3)](S2 × S3)](S2 × S3); la cohomolo-
gia racional H∗(Y ; Q) de Y satisfà la dualitat de Poincaré, però, en canvi,
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l’espai Y(0) té infinits grups d’homotopia no nuls [42].
Seria interessant descobrir quina condició cal, doncs, imposar a una infra-

nilvarietat X de dimensió arbitrària per tal que la seva racionalització X(0)

sigui un espai racionalment el·ĺıptic (és a dir, dimπ∗(X(0)) <∞).
Amb aquesta memòria contribüım a una millor comprensió de les lo-

calitzacions i les complecions d’alguns tipus d’espais no nilpotents. Volem
destacar que, tal i com es mostra en el darrer caṕıtol, quan un espai no
és nilpotent però la seva racionalització śı que ho és, encara es pot treure
molta informació de les tècniques estàndard d’homotopia racional, tenint
en compte que la racionalització X → X(0) de qualsevol espai X indueix
isomorfismes H∗(X; Q) ∼= H∗(X(0); Q) a l’homologia racional.

És evident, però, que encara queden molts problemes pendents per re-
soldre en aquesta direcció. El nostre objectiu més immediat és acabar de
decidir si la localització homològica entera de l’ampolla de Klein, que sabem
que no és un espai anesfèric, té un nombre finit o bé un nombre infinit de
grups d’homotopia no nuls.
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Dono les gràcies també als meus companys del Departament de Matemà-
tiques de la Universitat Autònoma de Barcelona que fan el dia a dia més
agradable, aix́ı com al mateix Departament per haver-me proporcionat els
recursos necessaris per a elaborar aquesta memòria.
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Caṕıtol 1

Localitzacions i complecions

En aquest caṕıtol introdüım les definicions i propietats bàsiques dels dos
tipus de construccions que fem servir en aquesta memòria: les localitzacions
i les complecions. Ambdues són casos particulars de functors coaugmentats,
dels quals parlem primerament. Pel que fa a les localitzacions, recordem
el concepte de f -localització en el sentit de Dror Farjoun i en detallem dos
exemples clàssics: les localitzacions en conjunts de primers i les localitzaci-
ons homològiques de Bousfield. Quant a les complecions, fem memòria del
functor de R -compleció de Bousfield–Kan per a R un subanell dels racionals
o bé R = Z/p amb p un nombre primer. Acabem el caṕıtol amb un recull
de les relacions entre els diferents functors descrits, tenint en compte el seu
ús al llarg d’aquest treball.

1.1 Generalitats sobre functors coaugmentats

Donada una categoria C, un functor coaugmentat és un parell (L, η) on
L: C → C és un functor i η: Id → L és una transformació natural que s’ano-
mena coaugmentació. Per tant, per a cada objecte X de C existeix una
aplicació ηX :X → LX i per a cada morfisme f :X → Y existeix un mor-
fisme Lf :LX → LY que satisfà Lf ◦ ηX = ηY ◦ f .

Un functor coaugmentat es diu idempotent si els dos morfismes ηLX
i LηX de LX a LLX són isomorfismes per a tot objecte X de C. Segons la
proposició 1.1 de [20], aquest fet implica que ηLX = LηX , per a tot X. Un
functor coaugmentat idempotent està caracteritzat per la propietat universal
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següent [20, proposició 1.2]: per a tot objecte X de C existeix un morfisme
ηX :X → LX que és inicial entre tots els morfismes de X a objectes isomorfs
a LY per a algun Y . És a dir, per a tot morfisme α:X → LY existeix
un únic morfisme, llevat d’isomorfisme, β:LX → LY tal que β ◦ ηX = α.
Aquesta propietat universal també s’expressa dient que L és una reflexió
sobre la subcategoria plena D dels objectes isomorfs a LY per a algun Y .
Els objectes d’aquesta subcategoria s’anomenen L-locals.

Dit d’una altra manera, si pensem el functor L com un functor de C a D,
aleshores L és adjunt per l’esquerra del functor inclusió J :D → C. És a dir,
per a tot objecte X de C i per a tot objecte Y de D, el morfisme ηX :X → LX

indueix una bijecció natural

HomD(LX, Y ) ∼= Hom C(X, JY ).

Una aplicació f :X → Y s’anomena L-equivalència si Lf :LX → LY és un
isomorfisme. Els objectes L-locals i les L-equivalències són ortogonals en el
sentit següent: si X és un objecte L-local i f :A→ B és una L-equivalència,
aleshores per a tot morfisme α:A→ X existeix un únic morfisme β:B → X

que satisfà β ◦ f = α. A més, un objecte és L-local si i només si és ortogonal
a totes les L-equivalències i una aplicació és una L-equivalència si i només
si és ortogonal a tots els objectes L-locals [23].

Acabem recordant una propietat molt important i útil dels functors idem-
potents que utilitzem repetidament en aquest treball [20, proposició 1.3]:

Proposició 1.1.1 Sigui L un functor idempotent en una categoria C. La
classe dels objectes L-locals és tancada per ĺımits i retractes, i la classe de
les L-equivalències és tancada per coĺımits i retractes. �

Observem que si pensem de nou L com el functor adjunt per l’esquerra
del functor inclusió J :D ↪→C, on D és la subcategoria plena dels objectes
L-locals, aleshores el teorema 2.6.10 de [88] ens diu que si C és una categoria
completa i cocompleta, llavors L preserva coĺımits i J preserva ĺımits. El fet
que L preservi coĺımits implica que per a qualsevol functor F : I → C, on I

és una categoria petita, es compleix que

L(colim CF ) = colimDLF ∼= L(colim CLF ).

El fet que J preservi ĺımits es dedueix directament de la proposició 1.1.1.
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1.2 Exemples de functors coaugmentats

Un cop donades la definició i les propietats bàsiques dels functors coaugmen-
tats anem a descriure’n amb detall alguns exemples clàssics.

1.2.1 Localitzacions a la categoria dels grups

Suposem que C és la categoria dels grups. Donat un morfisme de grups
qualsevol f :A→ B es defineix un functor idempotent a C com segueix. Un
grup G és f-local si és ortogonal a f ; és a dir, si per a tot morfisme α:A→ G

existeix un únic morfisme β:B → G tal que β ◦ f = α. Aleshores existeix
una reflexió Lf sobre la subcategoria plena dels grups f -locals, anomenada
localització respecte de f o bé f-localització. La construcció del functor
idempotent Lf és un cas particular de la construcció d’adjunts per l’esquerra
a partir de parells ortogonals duta a terme a [23]. Un morfisme de grups
g:G → H és una f-equivalència si és ortogonal a tots els grups f -locals o
bé, equivalentment, si Lf (g):LfG → LfH és un isomorfisme. Per exemple,
l’abelianització és una localització respecte de la projecció f : Z ∗ Z � Z⊕ Z
d’un grup lliure amb dos generadors al seu abelianitzat.

Per definició, tot morfisme f és ortogonal a tots els grups f -locals, és a
dir, és una f -equivalència. En conseqüència, [20, lema 2.1],

Lema 1.2.1 Sigui f :A→ B un morfisme de grups. Suposem que per a tot
morfisme α:A→ B hi ha un únic endomorfisme β:B → B tal que β◦f = α.
Aleshores B = LfA. �

Observem que si L és un functor idempotent qualsevol a la categoria
dels grups amb coaugmentació η, aleshores, per a tot grup G, el morfisme
ηG:G → LG satisfà la condició del lema 1.2.1. Per tant, LG = LfG amb
f = ηG. Ara bé, això no implica que L sigui un functor de tipus Lf , sinó
que el que ens diu és que si les f -localitzacions preserven una determinada
propietat, aleshores tot functor idempotent la preservarà. La qüestió de si
tot functor idempotent L a la categoria dels grups és de tipus Lf per a algun
morfisme de grups f es resol a [26], on s’explica que la resposta depèn dels
axiomes de teoria de conjunts que s’utilitzin.
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1.2.2 Localitzacions homotòpiques

Suposem que C és la categoria homotòpica dels CW-complexos o dels con-
junts simplicials. Sigui f :X → Y una aplicació qualsevulla. Un espai Z és
f-local si l’aplicació

f∗:map (Y, Z)→ map (X,Z)

indüıda per f és una equivalència dèbil (on map denota l’espai d’aplicaci-
ons cont́ınues). Si treballem amb conjunts simplicials en comptes de CW-
complexos, aleshores cal imposar, a més, que Z sigui fibrant; és a dir, que
l’aplicació Z → ∗ sigui una fibració de Kan.

Equivalentment, un CW-complex Z és f -local si i només si cadascuna
de les seves components connexes és f -local, i un CW-complex connex és
f -local si i només si l’aplicació d’espais puntejats

f∗:map ∗(Y, Z)→ map ∗(X,Z)

indüıda per f és una equivalència dèbil. Aleshores existeix una reflexió Lf so-
bre la subcategoria plena dels espais f -locals, anomenada localització respecte
de f o bé f-localització. L’existència d’aquest functor homotòpic es demostra
a [33]. Una aplicació g:Z →W entre espais topològics és una f-equivalència
si és ortogonal a tots els espais f -locals a la categoria homotòpica, o bé,
equivalentment, si Lg:LZ → LW és una equivalència homotòpica.

La f -localització és un functor a la categoria dels espais, tot i que només
és idempotent a la categoria homotòpica associada. La qüestió de si tot
functor idempotent L a la categoria homotòpica és de tipus Lf per a alguna
aplicació f fou plantejada per Dror Farjoun a [33] i resolta per Casacuberta,
Scevenels i Smith a [26].

Observació 1.2.2 Donada una aplicació f , si es considera la classe dels
espais Z tals que f∗: [B,Z] → [A,Z] és una bijecció de conjunts, aleshores
en general no existeix una reflexió a la categoria homotòpica sobre aquesta
classe d’espais. L’exemple més senzill d’aquest fet és f :S1 → ∗: si exist́ıs
una aplicació universal del pla projectiu real RP 2 en un espai 1-connex X,
aleshores

H2(X; Z) ∼= [X,K(Z, 2)] ∼= [RP 2,K(Z, 2)] ∼= H2(RP 2; Z) ∼= Z/2,
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però H2(X; Z) ∼= Hom (H2(X),Z), que no pot ser mai isomorf a Z/2; aquest
exemple és degut a Mislin. Això no s’ha d’entendre com una anomalia,
sinó que la noció de “localització homotòpica” s’ha de veure com pròpia de
les categories de models simplicials, on la definició es fa mitjançant l’espai
d’aplicacions corresponent, per tal d’assegurar-ne l’existència i les propietats
desitjades.

Els exemples de functors idempotents de tipus Lf més rellevants per a
aquesta memòria són les localitzacions en conjunts de primers i les localit-
zacions homològiques de Bousfield. Seguidament les descrivim amb detall.

Localitzacions en conjunts de primers

Sigui µp: Z → Z el morfisme multiplicació per un nombre primer p. Un
grup G és µp-local si i només si per a tot x ∈ G existeix un únic y ∈ G tal
que yp = x. Un grup G que satisfà aquesta propietat s’anomena únicament
p-divisible. Més generalment, sigui P un conjunt de primers i sigui P ′ el seu
complementari (en el conjunt de tots els primers). Un grup G és únicament
P -divisible si G és p-divisible per a tot nombre primer p ∈ P . Els grups
únicament P ′-divisibles s’anomenen grups P -locals. Un morfisme g:G→ H

és una P -equivalència si és ortogonal a tots els grups P -locals. Per tant, el
functor de P -localització a la categoria dels grups és un functor idempotent
de tipus Lf , on f és el producte lliure dels morfismes µp per a tot p ∈ P ′ [22].

Anàlogament, es defineix el concepte de P -localització a la categoria
homotòpica dels espais. Sigui ρn:S1 → S1 l’aplicació definida com z 7→ zn.
Un espai connex X és ρn-local si l’aplicació

ΩX → ΩX
ω 7→ ωn

(1.2.1)

és una equivalència dèbil. Sigui P un conjunt de primers i sigui P ′ el
seu complementari (en el conjunt de tots els primers). Un espai connex X

és P -local si l’aplicació (1.2.1) és una equivalència dèbil per a tot n ∈ P ′.
Una aplicació g:X → Y és una P -equivalència si és ortogonal (a la cate-
goria homotòpica) a tots els espais connexos P -locals. Per tant, el functor
de P -localització a la categoria homotòpica és un functor idempotent de
tipus Lf , on f és la unió puntual de les aplicacions ρn per a tot n ∈ P ′ [22].
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Sigui G un grup i sigui A un G-mòdul; és a dir, el grup G actua sobre A
a través d’algun morfisme ω:G → Aut (A). Es diu que l’acció del grup G

sobre A és P -local si, per a tot g ∈ G i per a tot n ∈ P ′, l’aplicació

ρn,g: A → A

a 7→ a+ ω(g)(a) + · · ·+ ω(gn−1)(a)

és bijectiva. Un G-mòdul A s’anomena P -local si l’acció de G sobre A és
P -local. Aquest concepte permet caracteritzar algebraicament les nocions
d’espai connex P -local i de P -equivalència d’espais connexos com segueix
[22, teoremes 2.1 i 3.2]:

Teorema 1.2.3 Un espai connex X és P -local si i només si π1(X) és un
grup P -local i πk(X) o π1(X) és un grup P -local per a tot k ≥ 2 o, equiva-
lentment, si π1(X) és un grup P -local i πk(X) és un π1(X)-mòdul P -local
per a tot k ≥ 2. �

Teorema 1.2.4 Sigui f :X → Y una aplicació entre espais connexos. Ales-
hores f és una P -equivalència si i només si

(i) π1(f):π1(X)→ π1(Y ) és una P -equivalència de grups i

(ii) fn:Hn(Y ;A) → Hn(X;A) (equivalentment, Hn(X;A)
fn→ Hn(Y ;A))

és un isomorfisme per a tot n i per a tot π1(YP )-mòdul P -local A. �

Finalment, observem que si P és un conjunt de primers, aleshores, per a
tot p ∈ P , es compleix

(XP )(p) ' X(p).

En efecte, sigui p ∈ P . Com que tota P -equivalència és una p-equivalència,
en particular, l’aplicació ηP :X → XP és una p-equivalència. Aquest fet
implica que X(p) és ortogonal a ηP ; és a dir, existeix una única aplicació
α:XP → X(p) tal que α ◦ ηP = η(p), on η(p):X → X(p). A més, com que ηP
i η(p) són p-equivalències, l’aplicació α també ho és. Per tant,

(XP )(p) ' (X(p))(p) ' X(p).

La notació (−)(p) per a un nombre primer p prové de l’àlgebra. Recordem
que donat un domini R sempre es pot considerar un subconjunt S de R i
definir el localitzat de R a S com l’anell més petit que conté a R i tal que els
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elements de S hi són invertibles. En particular, donats un anell R i un ideal
primer ℘ podem calcular el localitzat R℘ de R en el sistema multiplicatiu
S = R\℘. Per això, quan el conjunt de primers P escollit és el conjunt buit,
escrivim X(0) i diem que X(0) és la racionalització de X. Per a tot conjunt
de primers P es compleix que

(XP )(0) ' X(0).

Localitzacions homològiques

Sigui R un subanell dels racionals (és a dir, R = ZP per a un conjunt de
primers P ) o bé R = Z/p amb p un nombre primer. Un grup G s’anomena
HR-local si és ortogonal a tots els morfismes de grups ϕ:A→ B tals que el
morfisme indüıt ϕn:Hn(A;R) → Hn(B;R) és un isomorfisme per a n = 1
i un epimorfisme per a n = 2. Un morfisme de grups ϕ:G → K és una
HR-equivalència si és ortogonal a tots els grups HR-locals. Aleshores [10],

Definició 1.2.5 La HR-localització d’un grup G és un morfisme de grups
lG:G→ GHR tal que GHR és HR-local i lG és una HR-equivalència.

Tal i com es demostra a [36], la HR-localització a la categoria dels grups
és un functor idempotent de tipus Lf , on f és el producte lliure de tots
els endomorfismes d’un grup lliure numerable que indueixen isomorfismes a
H1( − ;R).

Anàlogament, definim el concepte de HR-localització a la categoria ho-
motòpica dels espais. Una aplicació f :X → Y s’anomena H∗( − ;R)-
equivalència si indueix un isomorfisme fn:Hn(X;R)→ Hn(Y ;R) per a tot n.
Un espai X és H∗( − ;R)-local si és ortogonal (a la categoria homotòpica)
a totes les H∗( − ;R)-equivalències. Aleshores [10],

Definició 1.2.6 La HR-localització d’un espai topològic X és una apli-
cació lX :X → XHR tal que XHR és un espai H∗( − ;R)-local i lX és una
H∗( − ;R)-equivalència.

El functor de HR-localització a la categoria homotòpica també és un
functor idempotent de tipus Lf [34, teorema 3.1], on f és la unió puntual
de totes les aplicacions d’una unió puntual numerable de circumferències en
ella mateixa que indueixen la identitat a H1( − ;R).
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Sigui G un grup i sigui A un G-mòdul. Diem que A és HZ-local si és orto-
gonal a tots els morfismes de G-mòduls α:B → C tals que el morfisme indüıt
αn:Hn(G;B) → Hn(G;C) és un isomorfisme per a n = 0 i un epimorfisme
per a n = 1. Aquest concepte permet caracteritzar algebraicament els espais
connexos H∗( − ;R)-locals de la manera següent [10, teorema 5.5]:

Teorema 1.2.7 Un espai connex X és H∗( − ;R)-local si i només si πk(X)
és un grup HR-local per a tot k ≥ 1 i πk(X) és un π1(X)-mòdul HZ-local
per a tot k ≥ 2. �

1.2.3 Compleció de Bousfield–Kan

Les complecions són functors coaugmentats, però no necessàriament idem-
potents. Anem a recordar com es defineix i quines propietats bàsiques té el
functor de R -compleció de Bousfield–Kan per a R un subanell dels racionals
o bé R = Z/p amb p un nombre primer.

Veiem primer com es defineix a la categoria dels grups. Sigui R ⊆ Q o
bé R = Z/p amb p un nombre primer. Un grup G és R -nilpotent si té una
sèrie central finita

G = G1 ⊃ · · · ⊃ Gi ⊃ · · · ⊃ Gk = {1},

tal que, per a tot i, el quocient Gi/Gi+1 admet una estructura de R -mòdul.
Si R = Z, aleshores diem que G és nilpotent. Considerem el functor que
assigna a cada morfisme G → N , on N és R -nilpotent, el grup N i a cada
triangle commutatiu

G → N

↘ ↓
N ′

amb N i N ′ R -nilpotents, el morfisme N → N ′. Aleshores [15, IV.2],

Definició 1.2.8 La R -compleció d’un grup G és el morfisme natural de
grups ϕ:G → G∧R, on G∧R és el ĺımit invers del functor que acabem de
descriure.

Com que tot morfisme G→ N on N és R -nilpotent factoritza a través de
(G/ΓrG)∧R per a algun r, on {ΓrG}r denota la sèrie central inferior de G, el
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grup G∧R és isomorf al ĺımit invers de (G/ΓrG)∧R [15, IV.2.3]. En particular,
si R = Z, aleshores G∧R és el ĺımit invers dels quocients G/ΓrG.

La R -compleció a la categoria dels conjunts simplicials es defineix de la
manera següent. Sigui X un espai i sigui R ⊗ X l’espai on, per a cada n,
(R ⊗X)n és el R -mòdul lliure en el conjunt Xn. Si x0 ∈ X és el punt base
de X, es defineix

RX = (R⊗X)/(R⊗ x0)

i, com a conseqüència de la definició d’homotopia i d’homologia de conjunts
simplicials [61], tenim

π∗(RX) ∼= H̃∗(X;R). (1.2.2)

Un espai cosimplicial és una successió d’espais juntament amb aplicacions
entre ells, anomenades cocares i codegeneracions, que satisfan les identitats
duals de les identitats simplicials. La resolució cosimplicial d’un espai X
respecte de R és l’espai cosimplicial RX donat per

• (RX)k = Rk+1X = R(RkX) en codimensió k i

• els operadors cocara i codegeneració definits com:

(di: (RX)k−1 → (RX)k) = (RiφRk−i:RkX → Rk+1X),

(si: (RX)k+1 → (RX)k) = (RiψRk−i:Rk+2X → Rk+1X),

on φ: Id → R i ψ:R2 → R són transformacions naturals indüıdes per les
aplicacions [15, I.2]

φ: X → R⊗X i ψ: R⊗ (R⊗X) → R⊗X
x 7→ 1⊗ x 1⊗ y 7→ y.

Sigui ∆ l’espai cosimplicial estàndard; és a dir, l’espai cosimplicial que en
codimensió k consisteix en el k-śımplex estàndard ∆[k] i que té per operadors
cocara i codegeneració les aplicacions usuals

δj :∆[k − 1]→ ∆[k] i σj :∆[k + 1]→ ∆[k].

Si ∆[n] és el n-esquelet de ∆, aleshores es defineix RnX com l’espai d’apli-
cacions de ∆[n] a RX; és a dir, el conjunt simplicial que té en dimensió k el
conjunt de les aplicacions cosimplicials ∆[n] ×∆[k]→ RX.
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En particular, R−1X = ∗ i R0X = (RX)0 = RX. Per a cada n, la
inclusió ∆[n−1] ⊂ ∆[n] dóna una fibració principal [15, lemes I.6.1 i II.2.6]

Fn → RnX → Rn−1X, (1.2.3)

on Fn = Ωn
(
(RX)n ∩ ker s0 ∩ . . . ∩ ker sn−1

)
.

Definició 1.2.9 La R -compleció d’un espai topològic X és l’aplicació na-
tural f :X → R∞X, on R∞X és el ĺımit invers de la torre de fibraci-
ons {RnX}n.

Per a un grup G qualsevol, el ĺımit invers dels grups π1(RnK(G, 1))
és isomorf a la R -compleció G∧R de G; [15, IV.2.4]. Aquest fet es deu a
que, per a cada n, el grup π1(RnK(G, 1)) és R -nilpotent, ja que l’espai
RnK(G, 1) és R -nilpotent. Aleshores per a demostrar que G∧R és isomorf al
ĺımit invers dels grups π1(RnK(G, 1)) n’hi ha prou amb veure que, per a tot
grup R -nilpotent N , el ĺımit directe de Hom (π1(RnK(G, 1), N) és isomorf
a Hom (G,N) o bé, equivalentment, que hi ha una correspondència bijec-
tiva entre el ĺımit directe de [RnK(G, 1),K(N, 1)] i les classes d’homotopia
d’aplicacions de K(G, 1) a K(N, 1), la qual cosa és certa per [15, III.6.7].

Sigui f :X → Y una aplicació qualsevulla. Es dedueix de (1.2.2) que
l’aplicació f∗:R∞X → R∞Y indüıda per f és una equivalència homotòpica
si i només si f és una H∗( − ;R)-equivalència. Per tant, el functor de
R -compleció transforma les H∗( − ;R)-equivalències en equivalències ho-
motòpiques.

Acabem recordant el resultat del teorema IX.3.1 de [15], el qual ens diu
que la torre de fibracions

· · · → RnX → Rn−1X → · · · → R−1X = ∗

dóna lloc a una successió exacta curta

∗ → lim
←

1πk+1(RnX)→ πk(R∞X)→ lim
←
πk(RnX)→ ∗, (1.2.4)

per a tot k ≥ 0.

1.3 Relacions entre els functors descrits

Sigui P un conjunt de primers. Segons el teorema 1.2.4, tota P -equivalència
és una H∗( − ; ZP )-equivalència i, per tant, tot espai H∗( − ; ZP )-local és
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P -local. Això significa que donat un espai topològic X, si lX :X → XP és la
seva P -localització i hX :X → XHZP

és la seva HZP -localització, aleshores
existeix una única aplicació (llevat d’equivalència homotòpica)

α:XP → XHZP

tal que α ◦ lX ' hX . Aquesta aplicació α és una H∗( − ; ZP )-equivalència,
ja que lX i hX ho són. En conseqüència,

(XP )HZP
' XHZP

. (1.3.5)

Aix́ı doncs, XP ' XHZP
si i només si XP és H∗( − ; ZP )-local, la qual cosa

passa, per exemple, quan XP és un espai nilpotent [22].
Si R és un subanell dels racionals o bé R = Z/p amb p un nombre primer,

com que R∞X és H∗( − ;R)-local perquè és un ĺımit invers homotòpic
d’espais H∗( − ;R)-locals, donat un espai topològic X sempre existeix una
aplicació natural

β:XHR → R∞X

tal que β ◦ hX ' ρX , on hX :X → XHR i ρX :X → R∞X. El concepte
següent, extret de [15, I.5], ens dóna la condició necessària i suficient per tal
que β sigui una equivalència homotòpica.

Definició 1.3.1 Sigui R un subanell dels racionals o bé R = Z/p. Un
espai X s’anomena R -bo si el morfisme fn:Hn(X;R)→ Hn(R∞X;R) indüıt
per l’aplicació f :X → R∞X és un isomorfisme per a tot n.

Per tant, XHR ' R∞X si i només si X és un espai R -bo. Aquest resultat
implica que el functor de R -compleció de Bousfield–Kan és idempotent si
ens restringim a la classe dels espais R -bons. En general, però, és dif́ıcil
determinar si un espai és R -bo. Per exemple, a [15, VII] es demostra que els
espais nilpotents (en particular, els espais simplement connexos), els espais
amb tots els grups d’homotopia finits i els espais R -perfectes (un espai X
és R -perfecte si H1(X;R) = 0) són espais R -bons. Un altre fet a tenir en
compte és que un espai topològic X és R -bo si i només si R∞X és R -bo [15,
proposició I.5.2]. Per exemple, si R∞X és nilpotent, aleshores X és R -bo.

O sigui que, per a tot subanell dels racionals R = ZP , existeixen aplica-
cions naturals

XP
α−→ XHZP

β−→ (ZP )∞X,
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que són equivalències homotòpiques, és a dir, XP ' XHZP
' (ZP )∞X, en

alguns casos (per exemple, quan X és un espai nilpotent).
Volem acabar aquest caṕıtol amb un comentari referent a la notació que

usem en la memòria per a la R -compleció de Bousfield–Kan quan R = Z/p
amb p un nombre primer. Donat un espai topològic X, escrivim X∧p per a
denotar la seva R -compleció de Bousfield–Kan quan R = Z/p, anomenada
també p-compleció. Aquesta notació s’utilitza en altres treballs per a la
compleció p-profinita de Sullivan [85]. Ara bé, aquests dos tipus de functors
de p-compleció coincideixen sobre els espais amb l’homologia mòdul p finita
a cada dimensió [15]. Precisament aquesta classe d’espais és l’única amb la
qual treballarem en els caṕıtols on considerem p-complecions.



Caṕıtol 2

Preservació d’estructures a la

categoria dels grups

És ben conegut que la localització en nombres primers és un functor exacte
a la categoria dels grups nilpotents [49]. És a dir, si N �G�Q és una ex-
tensió de grups nilpotents i P és un conjunt de primers, aleshores la successió
obtinguda per functorialitat 1 → NP → GP → QP → 1 també és exacta.
En general, però, els functors idempotents no són exactes a la categoria dels
grups; ni tan sols ho són a la categoria dels grups abelians.

Abans de buscar bones condicions per tal que els functors idempotents
siguin exactes, que és un tema dif́ıcil, cal preguntar-se si conserven l’ex-
haustivitat dels morfismes. Aquesta pregunta, la qual se l’han plantejada
diversos matemàtics, la responem completament en la primera part d’aquest
caṕıtol, caracteritzant els functors idempotents que tenen aquesta propietat.
Els nostres resultats estan publicats a [2].

En la segona part del caṕıtol estudiem l’efecte dels functors idempotents
sobre els grups nilpotents. Un problema obert des de fa dècades (i complicat
de resoldre) és saber si tot functor idempotent preserva la nilpotència dels
grups. Fins i tot es desconeix si els functors idempotents envien grups nilpo-
tents finits a grups nilpotents finits. Nosaltres, malgrat que no demostrem
aquest fet, obtenim diversos resultats parcials en aquesta direcció.
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2.1 Morfismes de grups exhaustius

Els exemples més usuals de functors idempotents a la categoria dels grups,
com les localitzacions en nombres primers o, més generalment, les localit-
zacions homològiques, aix́ı com l’abelianització i altres projeccions sobre
varietats de grups, conserven l’exhaustivitat dels morfismes.

Pregunta És cert que tot functor idempotent a la categoria dels grups envia
morfismes de grups exhaustius a morfismes de grups exhaustius?

Aqúı convé recordar la distinció entre epimorfismes i aplicacions exhaus-
tives (que no cal fer a la categoria dels grups, però śı en altres categories,
com la dels anells o fins i tot en certes subcategories de grups). Un morfisme
f :G→ H en una categoria qualsevulla és un epimorfisme si per a tot parell
de morfismes α, β:H → K tals que α ◦ f = β ◦ f es compleix que α = β.
A la categoria dels grups, un morfisme és un epimorfisme si i només si és
exhaustiu [74]. Però, per exemple, la inclusió Z ↪→ Q és un epimorfisme a
la categoria dels anells amb unitat (ja que tot morfisme d’anells α: Q → R

queda determinat per la imatge de Z) que no és exhaustiu.

Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups. Sigui D la sub-
categoria plena dels grups L-locals. Com que un conucli és un cas particular
d’un coĺımit, la proposició 1.1.1 implica que si f :G→ H és un epimorfisme
de grups, aleshores Lf :LG → LH és un epimorfisme a la categoria D dels
grups L-locals. És a dir, tot functor idempotent envia un epimorfisme de
la categoria dels grups a un epimorfisme de la subcategoria plena D dels
grups L-locals. Ara bé, això no implica que donat un morfisme de grups
exhaustiu f , el morfisme de grups Lf també sigui exhaustiu, ja que els con-
ceptes d’epimorfisme i de morfisme exhaustiu no coincideixen a totes les
subcategories plenes dels grups (vegeu la secció 2.1.2).

El nostre objectiu és, doncs, respondre de forma negativa a la pregunta
que hem formulat a l’inici de la secció, tot demostrant una caracterització
dels functors idempotents que envien morfismes de grups exhaustius a mor-
fismes de grups exhaustius. Aleshores, a partir d’aquesta caracterització,
donem dos exemples concrets de functors idempotents a la categoria dels
grups que no preserven l’exhaustivitat dels morfismes.
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2.1.1 Functors idempotents que preserven l’exhaustivitat

dels morfismes de grups

El primer exemple de functors idempotents que envien morfismes de grups
exhaustius a morfismes de grups exhaustius són les epireflexions. Recordem
que un functor idempotent L a la categoria dels grups és una epireflexió si
ηG:G→ LG és exhaustiu per a tot grup G. És clar, doncs, que si L és una
epireflexió i f :G → H és exhaustiu, aleshores Lf també és exhaustiu. En
efecte, només cal considerar el diagrama commutatiu

G
f−→ H

ηG ↓ ↓ ηH

LG
Lf−→ LH,

on els morfismes de grups ηG i ηH són exhaustius, per definició d’epireflexió.
Sigui f :A → B un morfisme de grups. El teorema 2.1 de [78], que recor-
dem tot seguit, caracteritza els functors idempotents de tipus Lf que són
epireflexions:

Teorema 2.1.1 Sigui f :A → B un morfisme de grups. El functor idem-
potent Lf és una epireflexió si i només si existeix un morfisme de grups
exhaustiu g tal que Lf (G) ∼= Lg(G) per a tot grup G. �

O sigui, el teorema ens diu que les epireflexions de tipus Lf són loca-
litzacions respecte de morfismes exhaustius. Per exemple, el functor d’abelia-
nització L és una epireflexió, ja que L = Lf amb f la projecció del grup lliure
amb dos generadors Z ∗Z sobre el seu abelianitzat Z⊕Z. Més generalment,
les projeccions sobre varietats de grups són epireflexions. En efecte, sigui F∞
el grup lliure en un conjunt infinit numerable de generadors {xi}i∈I . Sigui V
un conjunt d’elements del grup lliure F∞. La varietat de grups V definida
pel conjunt de paraules V és la famı́lia dels grups G tals que tot morfisme
de grups f :F∞ → G satisfà f(v) = 1 per a tot v ∈ V [70]. Segons la
proposició 3.1 de [24], un grup G pertany a la varietat V si i només si G
és ortogonal al morfisme ϕ:F∞�F∞/V F∞, on V F∞ s’anomena subgrup
verbal de F∞ i està generat per totes les imatges de les paraules de V per
endomorfismes F∞ → F∞. El functor L = Lϕ és la projecció sobre la
varietat V i és, per tant, una epireflexió. Expĺıcitament, LG = G/V G per a
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tot grup G, on V G és el subgrup verbal de G, el qual està generat per totes
les imatges de paraules de V per morfismes de grups F∞ → G.

En general, tal i com es demostra a [24], un functor idempotent qual-
sevol L a la categoria dels grups és una epireflexió si i només si la classe
dels grups L-locals és tancada per subgrups. A continuació veurem que tot
functor idempotent L que envia morfismes de grups exhaustius a morfismes
de grups exhaustius també està caracteritzat per una propietat de clausura
de la classe dels grups L-locals. De fet, el nostre objectiu és demostrar el
teorema següent:

Teorema A Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups. Ales-
hores L envia morfismes exhaustius a morfismes exhaustius si i només si
la classe dels grups L-locals compleix la propietat de clausura següent: tot
subgrup d’un grup L-local que és alhora quocient d’un grup L-local és L-local.

La demostració d’aquest resultat es basa en la propietat següent dels
functors idempotents a la categoria dels grups:

Teorema 2.1.2 Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups.
Sigui f :G → H un morfisme exhaustiu. Aleshores Lf és un morfisme ex-
haustiu si i només si la seva imatge és un grup L-local.

Demostració. Sigui f :G → H un morfisme de grups exhaustiu. Si Lf
és exhaustiu, aleshores la imatge de Lf és igual a LH i, per tant, imLf

és un grup L-local. Suposem ara que imLf és un grup L-local. Siguin
π:LG� imLf i ι: imLf �LH la projecció i la inclusió canòniques, respec-
tivament. Aleshores, com que

(ι ◦ π ◦ ηG)(ker f) = (Lf ◦ ηG)(ker f) = (ηH ◦ f)(ker f) = {1}

i el morfisme ι és injectiu, obtenim que (π ◦ ηG)(ker f) = {1}. Aquest fet
implica que π ◦ ηG factoritza per la imatge de f , que és H perquè f és
exhaustiu, per hipòtesi. És a dir, existeix un morfisme α:H → imLf tal
que α ◦ f = π ◦ ηG. Ara bé, estem suposant que imLf és L-local. Per tant,
hi ha un únic morfisme β:LH → imLf que satisfà β ◦ ηH = α. Anem a
veure ara que ι ◦ β = idLH ; aix́ı la inclusió ι serà un morfisme bijectiu, de
manera que imLf = LH i el morfisme Lf serà, doncs, exhaustiu. En ser f
un epimorfisme, a partir de les igualtats

ι ◦ β ◦ ηH ◦ f = ι ◦ α ◦ f = ι ◦ π ◦ ηG = Lf ◦ ηG = ηH ◦ f,
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dedüım que ι ◦ β ◦ ηH = ηH . Aleshores, com que ι ◦ β és un morfisme entre
grups L-locals i ηH és una L-equivalència, ι ◦ β = idLH . �

Per tant, segons aquest teorema, si L és un functor idempotent tal que
la classe dels grups L-locals és tancada per quocients, aleshores L preserva
l’exhaustivitat dels morfismes. Observem que un functor d’aquest tipus pot
no ser una epireflexió. Anem a demostrar ara el resultat principal d’aquesta
secció:

Demostració del teorema A. Sigui f :G → H un morfisme de grups
exhaustiu. Si L satisfà la propietat de clausura descrita a l’enunciat del
teorema, aleshores la imatge imLf del morfisme Lf :LG → LH és un grup
L-local, ja que és un quocient de LG i un subgrup de LH. Per tant, segons
el teorema 2.1.2, el morfisme de grups Lf és exhaustiu. Suposem ara que L
envia morfismes exhaustius a morfismes exhaustius. Sigui S un subgrup
d’un grup L-local LH que és alhora quocient d’un grup L-local LG. Siguin
ι:S�LH i π:LG�S la inclusió i la projecció canòniques, respectivament.
Per hipòtesi, el morfisme Lπ:LLG�LS és exhaustiu. Per tant, com que
ηLG:LG → LLG és un isomorfisme i es compleix que ηS ◦ π = Lπ ◦ ηLG,
el morfisme ηS :S → LS és exhaustiu. Però ηS :S → LS també és injectiu,
ja que ηLH :LH → LLH és un isomorfisme i ηLH ◦ ι = Lι ◦ ηS . Per tant,
obtenim que S ∼= LS és un grup L-local. �

Sigui P un conjunt de primers. La proposició 10 de [75] ens diu que
si f :G → H és un morfisme exhaustiu de grups (no necessàriament nilpo-
tents), aleshores fP :GP → HP també és exhaustiu. La demostració que
dóna Ribenboim d’aquest fet és un xic laboriosa. Però aquest resultat es
pot obtenir de forma immediata aplicant el teorema A, tal i com expliquem
seguidament. Sigui S un subgrup d’un grup P -local que és alhora quocient
d’un grup P -local. Aleshores S és P -local, és a dir, és un grup únicament
P ′-divisible, ja que tot quocient d’un grup P -local és P ′-divisible i en un
subgrup d’un grup P -local les P ′-arrels hi són úniques. En conseqüència, se-
gons el teorema A, el functor de P -localització preserva l’exhaustivitat dels
morfismes.

Al primer caṕıtol hem vist que les localitzacions en conjunts de primers
són functors idempotents de tipus Lf amb f un endomorfisme d’un grup
lliure. Per tant, el resultat següent, el qual fou demostrat per primera vegada
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per Rodŕıguez a [77], generalitza el cas de les localitzacions en conjunts de
primers i s’obté com a conseqüència immediata del teorema A.

Corol·lari 2.1.3 Sigui ϕ:F → K un morfisme amb F un grup lliure. Ales-
hores el functor L = Lϕ envia morfismes exhaustius a morfismes exhaustius.

Demostració. Sigui S un subgrup d’un grup ϕ-local LH que és alhora
quocient d’un grup ϕ-local LG. Siguin ι:S�LH i π:LG�S la inclusió i
la projecció canòniques, respectivament. Veiem que S és un grup ϕ-local,
és a dir, que és ortogonal a ϕ. Sigui α:F → S un morfisme de grups
qualsevol. Aleshores, com que F és lliure i π és un morfisme exhaustiu,
existeix β:F → LG tal que π ◦ β = α. En ser LG ϕ-local, hi ha un únic
morfisme β̃:K → LG tal que β̃ ◦ ϕ = β. Llavors definim α̃ = π ◦ β̃, el
qual satisfà α̃ ◦ ϕ = α. A més, aquest morfisme α̃ és l’únic amb aquesta
propietat. En efecte, suposem que existeix α′ tal que α′ ◦ ϕ = α. Aleshores
la igualtat ι ◦ α̃ ◦ ϕ = ι ◦ α′ ◦ ϕ implica que ι ◦ α̃ = ι ◦ α′, ja que ι ◦ α̃ i ι ◦ α′

són morfismes entre grups ϕ-locals i ϕ és una ϕ-equivalència. Per tant, com
que ι és un monomorfisme, α̃ = α′. Aplicant el teorema A es conclou que L
envia morfismes exhaustius a morfismes exhaustius. �

A partir d’aquest corol·lari obtenim, doncs, que les localitzacions ho-
mològiques preserven l’exhaustivitat dels morfismes, ja que aquest tipus de
functors són f -localitzacions amb f un endomorfisme d’un grup lliure (ve-
geu el caṕıtol 1). Aquest fet, però, fou demostrat ja a [11]. En aquest
article, Bousfield usa arguments topològics per a provar que un morfisme
entre grups HR-locals f :A → B, on R és un subanell dels racionals o bé
R = Z/p amb p un nombre primer, és exhaustiu si i només si el morfisme
f∗:H1(A;R)→ H1(B;R) és exhaustiu ( [11, corol·lari 2.13]), resultat a par-
tir del qual es dedueix que les localitzacions homològiques envien morfismes
de grups exhaustius a morfismes de grups exhaustius.

Un altre exemple de functor idempotent que preserva l’exhaustivitat dels
morfismes ens el proporciona la Ext -p-compleció de grups nilpotents. Donat
un grup nilpotent N , es defineix la seva Ext -p-compleció com l’aplicació
natural l:N → π1(K(N, 1)∧p ).

Segons la successió exacta (1.2.4) de la secció 1.2.3, hi ha un epimorfisme
natural de π1(K(N, 1)∧p ) en la p-compleció N∧p , que, en general, no és un
isomorfisme. De fet, el nucli d’aquest morfisme és lim1

← π2(Z/p)nK(N, 1),
el qual s’anul·la, per exemple, quan N és finit.
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En cas que N sigui abelià, el morfisme de Ext -p-compleció coincideix
amb l’aplicació l de la successió exacta

0→ Hom (Z/p∞, N)→ Hom (Z[1/p], N)→

→ Hom (Z, N) l→ Ext (Z/p∞, N)→ Ext (Z[1/p], N)→ 0,

obtinguda aplicant a Z � Z[1/p]� Z/p∞ el functor Hom ( − , N). Ales-
hores [15, VI.3.1],

Definició 2.1.4 Un grup nilpotent N és Ext -p-complet si l’aplicació de
compleció l:N → π1(K(N, 1)∧p ) és un isomorfisme. Equivalentment, diem
que N és Ext -p-complet si K(N, 1)∧p ' K(N, 1).

A més, tal i com es demostra a [15, VI.3.2], per a un grup nilpotent N ,
l’aplicació de compleció l és inicial entre totes les aplicacions de N a grups
nilpotents Ext -p-complets. És a dir, la Ext -p-compleció és un functor idem-
potent a la categoria dels grups nilpotents. Considerem ara la presentació
lliure següent del grup Z[1/p]:

f : ∗
i∈I

Z → ∗
i∈I

Z
αi 7→ βi (βi+1)−p,

on αi són els elements de la base del grup de sortida i βi són els elements de
la base del grup d’arribada. Aleshores, fent servir [15, VI.3.5], es demostra
que un grup nilpotent N és Ext -p-complet si i només si és f -local. Dit
d’una altra manera, podem pensar Lf com una extensió idempotent de la
Ext -p-compleció a la categoria de tots els grups.

Com que f és un morfisme entre grups lliures, a partir del corol·lari 2.1.3
dedüım que el functor idempotent Lf envia morfismes exhaustius a mor-
fismes exhaustius i, per tant, en particular, la Ext -p-compleció de grups
nilpotents té aquesta propietat.

2.1.2 Contraexemples

En aquesta secció descrivim dos exemples de functors idempotents a la cate-
goria dels grups que no envien morfismes exhaustius a morfismes exhaustius.
Per a cadascun d’aquests functors idempotents, que són de tipus Lf , demos-
trem l’existència d’un grup que no és f -local, però que és alhora subgrup
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d’un grup f -local i quocient d’un grup f -local. Aleshores concloem, usant
el teorema A, que Lf no preserva l’exhaustivitat dels morfismes de grups.

Exemple 2.1.5 Sigui B el producte cartesià de Z/p per a tot primer p.
Sigui A el subgrup de torsió de B, és a dir, A és la suma directa de Z/p per
a tot primer p. Sigui f :A→ B la inclusió de A en B. Aleshores l’aplicació

f∗: Hom (B,B)→ Hom (A,B)

indüıda per f és un isomorfisme. En efecte, considerem la successió exacta

0→ Hom (B/A,B)→ Hom (B,B)
f∗→ Hom (A,B)→

→ Ext (B/A,B)→ Ext (B,B)→ Ext (A,B)→ 0,

obtinguda en aplicar a A�B�B/A el functor Hom ( − , B). Aleshores,
com que B/A és un grup divisible i B és redüıt, Hom (B/A,B) és igual a
zero. D’altra banda, com que B/A és isomorf a una suma (no numerable) de
còpies de Q, obtenim que Ext (B/A,B) = 0. El lema 1.2.1 implica, doncs,
que B = LfA.

Observem, a més, que tot grup abelià lliure F és f -local: d’una banda,
Hom (A,F ) = 0 perquè A és un grup de torsió. D’altra banda, si considerem
la successió exacta obtinguda en aplicar el functor Hom ( − , F ) a la successió
exacta A�B�B/A, aleshores, tenint en compte que B/A és divisible,
s’obté que Hom (B,F ) ∼= Hom (B/A,F ) = 0.

Prenem ara una presentació lliure abeliana, α:F �A, del grup A. Ales-
hores A és un subgrup del grup f -local B i alhora és un quocient del grup
f -local F , però ell mateix no és f -local. El teorema A implica, doncs, que Lf
no preserva l’exhaustivitat dels morfismes. En particular, observem que α
és exhaustiu, però Lfα no ho és: si Lfα fos exhaustiu, aleshores, segons el
diagrama commutatiu

F
α
� A

∼=↓ ↓f
LfF → LfA = B,

el morfisme f seria exhaustiu, la qual cosa no és certa.



2.1 Morfismes de grups exhaustius 21

Exemple 2.1.6 Siguin A = Σn i B = Σn+1 els grups simètrics de grau n

i n + 1, respectivament. Sigui f :A → B la inclusió de A en B. Segons
l’exemple 3.4 de [58], si n > 6, aleshores l’aplicació

f∗: Hom (B,B)→ Hom (A,B)

indüıda per f és un isomorfisme. Per tant, pel lema 1.2.1, B = LfA. Ob-
servem, a més, que tot grup lliure és f -local, ja que no hi ha morfismes de
grups no trivials d’un grup finit a un grup lliure.

Sigui α:F �A una presentació lliure de A. Aleshores A és un subgrup del
grup f -local B i alhora és un quocient del grup f -local F , però ell mateix no
és f -local. Per tant, el teorema A implica que Lf no preserva l’exhaustivitat
dels morfismes. En particular, tal i com passava en l’exemple anterior, el
morfisme α és exhaustiu, però Lfα no ho és.

Volem concloure aquesta secció observant que a partir de cadascun dels
exemples descrits obtenim una subcategoria plena de la categoria dels grups
on els conceptes d’epimorfisme i de morfisme exhaustiu no coincideixen: la
subcategoria plena dels grups f -locals. De forma general,

Teorema 2.1.7 Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups
que no envia morfismes exhaustius a morfismes exhaustius. Aleshores a la
subcategoria plena dels grups L-locals no tot epimorfisme és exhaustiu.

Demostració. Com que L no preserva l’exhaustivitat dels morfismes, el
teorema A implica que existeix un grup S que no és L-local, però tal que
ι:S�LH per a un grup H i π:LG�S per a un grup G. A partir del
diagrama commutatiu

LG
π
� S

ι
� LH

‖ ↓ηS ‖
LG

Lπ→ LS
Lι→ LH,

s’obté que el morfisme ηS és injectiu. Per tant, com que S no és L-local, la
composició

LG�S�LS

és un epimorfisme a D que no és exhaustiu. �
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2.2 Grups nilpotents

És ben sabut que tot functor idempotent a la categoria dels grups envia grups
abelians a grups abelians [20]. També és ben sabut que les localitzacions en
nombres primers i les localitzacions homològiques envien grups nilpotents
a grups nilpotents (de la mateixa classe de nilpotència o inferior). Però la
pregunta següent és un problema obert:

Pregunta Sigui N un grup nilpotent de classe c. És cert que LN és un
grup nilpotent de classe menor o igual que c per a tot functor idempotent L
a la categoria dels grups?

La preservació de la nilpotència per part de functors idempotents a la ca-
tegoria dels grups és un problema dif́ıcil que ha estat considerat per diversos
autors [20], [25], [58]. Fins ara s’ha aconseguit demostrar que els functors
idempotents preserven la nilpotència fins a classe 2:

Teorema 2.2.1 Sigui L un functor idempotent qualsevol a la categoria dels
grups. Si N és un grup nilpotent de classe com a molt 2, aleshores LN
també és un grup nilpotent de classe com a molt 2. �

Aquest fet fou descobert per Dror Farjoun i Dwyer l’any 1997, però no
el publicaren. Se’n poden trobar dues demostracions diferents als articles de
Casacuberta [20] i de Libman [58]. En aquest darrer article es demostra, a
més, que si N és un grup nilpotent qualsevol i LN és nilpotent, aleshores
la classe de nilpotència de LN és menor o igual que la classe de nilpotència
de N [58, teorema 3.5]. Ara bé, es desconeix si LN ha de ser necessàriament
nilpotent per a tot functor idempotent L.

És evident que si L és una epireflexió, aleshores la resposta a la pregunta
és afirmativa, ja que tot quocient d’un grup nilpotent és nilpotent. També
les f -localitzacions amb f un morfisme entre grups lliures preserven la nil-
potència dels grups [77, corol·lari 4.2.2]. La demostració d’aquest resultat
només usa les dues propietats següents que tenen les localitzacions respecte
de morfismes entre grups lliures: (1) preserven l’exhaustivitat dels morfis-
mes; (2) si tenim una successió exacta central de grups on dos dels grups
són f -locals, aleshores el tercer també ho és. Per tant, tot functor idempo-
tent que preservi l’exhaustivitat dels morfismes de grups i que satisfaci la
propietat (2) també preservarà la nilpotència dels grups.
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2.2.1 Localitzacions de grups nilpotents finits

Els exemples descrits a [44] i a [59] demostren que existeixen functors idem-
potents a la categoria dels grups que transformen grups finits en grups infi-
nits, i de cardinalitat tan gran com es vulgui (sota certs axiomes de teoria
de conjunts). Ara bé, Libman demostra a [57] que si f és un morfisme entre
grups lliures, aleshores el morfisme de f -localizació ηN :N → LfN és ex-
haustiu per a tot grup nilpotent N amb exponent finit. En conseqüència,
les localitzacions respecte de morfismes entre grups lliures envien grups nil-
potents finits a grups nilpotents finits.

Com que tot grup nilpotent finit N és isomorf al producte directe dels
seus p-subgrups de Sylow (vegeu, per exemple, [79, 6.4.14]), i com que
els functors idempotents a la categoria dels grups preserven productes [20,
lema 3.5], tenim:

LN ∼=
n∏
i=1

LSpi(N), (2.2.1)

per a tot grup nilpotent finit N , on Spi(N) denota el pi-subgrup de Sylow
de N . Aquest fet ens diu, doncs, que l’estudi de les localitzacions dels grups
nilpotents finits es redueix a l’estudi de les localitzacions dels p-grups finits.

En aquesta secció, malgrat que no arribem a demostrar que els functors
idempotents a la categoria dels grups transformen p-grups finits en p-grups
finits, obtenim diversos resultats parcials en aquesta direcció.

Localitzacions respecte de morfismes entre grups abelians

Les localitzacions dels grups abelians finits són ben conegudes. Com que tot
grup d’aquest tipus és una suma finita de còpies de grups ćıclics finits, el lema
següent, demostrat per Rodŕıguez a [77], determina qualsevulla localització
d’un grup abelià finit:

Lema 2.2.2 Sigui L un functor idempotent qualsevol a la categoria dels
grups i sigui p un nombre primer. Aleshores LZ/pr ∼= Z/pi per a algun
i ≤ r. En particular, si LZ/pr ∼= Z/pi per a cert r > i ≥ 1, llavors

LZ/ps ∼=

{
Z/pi si s ≥ i
Z/ps si s ≤ i. �
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Segons aquest lema, donats un functor idempotent L a la categoria dels
grups i un nombre primer p, té sentit parlar del màxim enter positiu d tal que
el grup Z/pd és L-local. Aquest nombre s’anomena dimensió de p-transició
de L. Aquest concepte fou definit a la categoria dels espais topològics a [13]
i usat, per exemple, a [25].

Si Z/pr és un grup L-local per a tot enter r (això passa, per exemple,
si L és el functor de p-localització), aleshores la dimensió de p-transició de L
és igual a infinit. Si LZ/p = 0, aleshores la dimensió de p-transició de L és
igual a zero i la localització de tot p-grup finit és trivial.

Lema 2.2.3 Sigui L un functor idempotent qualsevol a la categoria dels
grups amb dimensió de p-transició igual a d, on p és un nombre primer.

(i) Si G és un grup L-local, aleshores G no conté cap element d’ordre pk

amb k > d.

(ii) Tot grup abelià amb exponent pk, on k ≤ d, és L-local.

Demostració. Sigui G un grup L-local. Suposem que G conté un element
d’ordre pk amb k > d. Siguin S el subgrup ćıclic de G generat per aquest
element i ι:S ↪→G la inclusió de S a G. En ser ηG:G→ LG un isomorfisme,
la igualtat ηG ◦ ι = Li ◦ ηS implica que ηS :S → LS és un morfisme de grups
injectiu, la qual cosa contradiu el lema 2.2.2. Sigui A un grup abelià amb
exponent finit pk, on k ≤ d. Aleshores A és una suma directa de grups ćıclics
d’ordres potències de primers [43, teorema 17.2]. Però com que l’exponent
de A és pk amb k ≤ d, aquests grups ćıclics són de la forma Z/ps amb
s ≤ k ≤ d i, en conseqüència, són grups L-locals segons el lema 2.2.2. Per
tant, el grup A és L-local perquè s’inclou en el producte directe d’aquests
grups L-locals, que és L-local d’acord amb la proposició 1.1.1. �

Sigui L un functor idempotent amb dimensió de p-transició igual a d,
on p és un nombre primer. Sigui G un p-grup finit. Denotem per Gp

d
el

subgrup de G generat pels elements de la forma gp
d
, per a tot g ∈ G. Sigui

ηG:G→ LG el morfisme de L-localització. El primer apartat del lema 2.2.3
implica que Gp

d
està contingut en el nucli de ηG i, per tant, que ηG factoritza

per G/Gp
d
; és a dir, existeix un morfisme

λ:G/Gp
d → LG
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tal que λ ◦ η = ηG amb η:G�G/Gp
d
. Aleshores, per a tot grup K, la

composició

Hom (LG,K) λ∗−→ Hom (G/Gp
d
,K)

η∗−→ Hom (G,K) (2.2.2)

és igual a l’aplicació η∗G: Hom (LG,K)→ Hom (G,K).

Proposició 2.2.4 Sigui L un functor idempotent amb dimensió de p-tran-
sició igual a d, on p és un nombre primer. Si G és un p-grup finit, aleshores
el morfisme η:G→ G/Gp

d
és una L-equivalència, on Gp

d
és el subgrup de G

generat pels elements de la forma gp
d
, per a tot g ∈ G.

Demostració. Sigui K un grup L-local. Per definició, η:G → G/Gp
d

és
una L-equivalència si i només si l’aplicació

η∗: Hom (G/Gp
d
,K)→ Hom (G,K)

indüıda per η és bijectiva. Veiem, doncs, que η∗ és bijectiva. En ser η un
epimorfisme, l’aplicació η∗ és injectiva. Però η∗ també és exhaustiva, ja que,
per definició de L-equivalència, η∗G: Hom (LG,K)→ Hom (G,K) és bijectiva
i, per (2.2.2), η∗ ◦ λ∗ = η∗G . �

Ara bé, el grup G/Gp
d

no és L-local en general. Per exemple, si L és el
functor d’abelianització, aleshores un grup és L-local si i només si és abelià.
Per tant, el grup G/Gp

d
és L-local si i només si és abelià, la qual cosa no és

pas sempre certa. En la proposició 2.2.7 demostrem que, sota certes hipòtesis
addicionals, el grup G/Gp

d
és L-local.

El resultat de la proposició 2.2.4 implica que el morfisme λ:G/Gp
d → LG

és una L-equivalència, per a tot p-grup finit G i tot functor idempotent L
amb dimensió de p-transició igual a d. Segons expliquem a la secció 3.1, la
seva abelianització λab: (G/Gp

d
)ab → (LG)ab també és una L-equivalència.

A més, en ser G un p-grup finit, el quocient (G/Gp
d
)ab és un grup abelià

amb exponent pk, on k ≤ d, i aix́ı, pel lema 2.2.3, és L-local.
Si G és un p-grup finit amb (LG)ab finitament generat, aleshores, com

que λab és una L-equivalència i (G/Gp
d
)ab és L-local, obtenim que (LG)ab

és un grup L-local. Per tant, la L-equivalència λab: (G/Gp
d
)ab → (LG)ab és

un isomorfisme. És més,
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Corol·lari 2.2.5 Sigui L un functor idempotent amb dimensió de p-transi-
ció igual a d, on p és un nombre primer. Sigui G un p-grup finit. Si LG
és nilpotent i (LG)ab és finitament generat, aleshores ηG:G → LG és un
morfisme de grups exhaustiu.

Demostració. Un morfisme entre grups nilpotents és exhaustiu si i només
la seva abelianització és un morfisme exhaustiu [50, VI.9]. Recordem que
ηG:G→ LG és igual a la composició

G
η−→ G/Gp

d λ−→ LG.

Per tant, (ηG)ab = λab ◦ ηab, on λab és un isomorfisme (perquè (LG)ab és
finitament generat) i ηab és exhaustiu. Aix́ı doncs, l’abelianització de ηG és
exhaustiva i, en conseqüència, ηG és un morfisme exhaustiu. �

Aleshores, tenint en compte l’expressió d’un grup nilpotent com a pro-
ducte directe dels seus subgrups de Sylow (2.2.1), s’obté el mateix resultat
per als grups nilpotents finits:

Corol·lari 2.2.6 Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups.
Sigui N un grup nilpotent finit. Si LN és un grup nilpotent finit amb (LN)ab
finitament generat, aleshores ηN :N → LN és un morfisme de grups exhaus-
tiu. �

Suposem ara que L = Lf amb f :A→ B un morfisme on A és abelià i B
és un grup qualsevol. Sigui d la dimensió de p-transició de L, on p és un
nombre primer. Aleshores l’aplicació

f∗: Hom (B,G)→ Hom (A,G)

indüıda per f és exhaustiva per a tot grup G amb exponent pk, on k ≤ d,
tal i com demostrem tot seguit. Sigui α:A→ G. La imatge de α és un grup
abelià amb exponent pk, on k ≤ d. Per tant, la segona part del lema 2.2.3
implica que imα és un grup L-local; és a dir, existeix π̃:B → imα tal que
π̃ ◦ f = π amb π:A� imα. Definim β:B → G com la composició ι ◦ π̃,
on ι: imα�G, i es compleix que f∗(β) = β ◦ f = α de manera que f∗ és
exhaustiva.

Si considerem el grup G/Gp
d

i suposem que el grup B també és abelià,
aleshores l’aplicació f∗ és bijectiva:
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Proposició 2.2.7 Sigui L = Lf amb f :A → B un morfisme entre grups
abelians i sigui d la dimensió de p-transició de L, on p és un nombre primer.
Si G és un p-grup finit, aleshores el grup G/Gp

d
és L-local, on Gp

d
és el

subgrup de G generat pels elements de la forma gp
d

per a tot g ∈ G.

Demostració. Segons hem observat, com que G/Gp
d

és un grup amb ex-
ponent pd, l’aplicació f∗: Hom (B,G/Gp

d
)→ Hom (A,G/Gp

d
) indüıda per f

és exhaustiva. Per tant, per concloure que G/Gp
d

és un grup L-local, només
cal veure que f∗ és injectiva. Siguin α ∈ Hom (A,G/Gp

d
) i f∗(β) = α

amb β definit com abans. Suposem que existeix β′ ∈ Hom (B,G/Gp
d
) tal

que f∗(β′) = α. Si β′ = j ◦ q amb j: imβ′�G/Gp
d

i q:B� imβ′, aleshores

j ◦ q ◦ f = β′ ◦ f = α = β ◦ f = ι ◦ π̃ ◦ f = j ◦ ε ◦ π̃ ◦ f,

on ε: imα� imβ′ tal que j ◦ ε = ι. Com que j és injectiva, q ◦ f = ε ◦ π̃ ◦ f .
Llavors, en ser q i ε◦ π̃ morfismes entre grups L-locals (observem que imβ és
L-local perquè és un subgrup de G/Gp

d
i B és abelià) i f una L-equivalència,

obtenim que q = ε ◦ π̃, de manera que β′ = β i aix́ı f∗ és injectiva. �

Per tant, ajuntant els resultats de les proposicions 2.2.4 i 2.2.7 hem de-
mostrat el següent:

Teorema B Sigui L = Lf amb f :A→ B un morfisme entre grups abelians
i sigui d la dimensió de p-transició de L, on p és un nombre primer. Si G és
un p-grup finit, aleshores ηG:G → LG és exhaustiu i LG ∼= G/Gp

d
, on Gp

d

és el subgrup de G generat pels elements de la forma gp
d

per a tot g ∈ G.
�

Tenint en compte la descomposició d’un grup nilpotent finit com a pro-
ducte directe dels seus subgrups de Sylow (2.2.1), com a conseqüència im-
mediata del teorema B obtenim el resultat següent:

Corol·lari 2.2.8 Sigui L = Lf amb f :A → B un morfisme entre grups
abelians. Siguin p1, . . . , pn el conjunt de primers que divideixen l’ordre de N
i sigui di la dimensió de pi-transició de L, 1 ≤ i ≤ n. Si N és un grup
nilpotent finit, aleshores ηN :N → LN és exhaustiu i

LN ∼=
n∏
i=1

Spi(N)/Spi(N)p
di ,

on Spi(N) denota el pi-subgrup de Sylow de N . �
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Volem acabar aquesta secció observant que la primera part del teorema B
i, en conseqüència, del corol·lari 2.2.8, continua essent vàlida per a grups
nilpotents amb exponent finit (no necessàriament finits) i per a un morfisme
f :A → B amb A un grup nilpotent de classe com a molt 2 i B un grup
qualsevol, tal i com demostrem a continuació. La condició que A i B siguin
grups abelians, tot i que és més restrictiva del que cal en realitat, permet
descriure de forma expĺıcita la localització de qualsevol grup nilpotent finit.

Proposició 2.2.9 Sigui L un functor idempotent qualsevol a la categoria
dels grups. Si N és un grup nilpotent de classe com a molt 2 i amb exponent
finit n, aleshores el morfisme de localització ηN :N → LN és exhaustiu. Si,
a més, N està inclòs en un grup L-local, aleshores N és L-local.

Demostració. Suposem que el morfisme ηN :N → LN no és exhaustiu. La
imatge de ηN és un grup nilpotent de classe com a molt 2 i amb exponent
finit n. A més, com que estem suposant que ηN no és exhaustiu, H = im ηN
és un subgrup propi de LN . Pel teorema 2.2.1, el grup LN és nilpotent de
classe menor o igual que 2, la qual cosa implica, segons el teorema 10.3.3
de [46], que o bé H és normal en LN o bé H ⊂ NLN (H) ⊂ LN , on NLN (H)
denota el normalitzador deH en LN i és un subgrup normal propi de LN que
conté a H. El grup LN té exponent finit n [58]. Aleshores, en el primer cas,
el quocient LN/H és nilpotent amb exponent finit n. Si p és un primer que
divideix n, llavors LN/H es projecta sobre Z/p, via la seva abelianització.
Per tant, existeix un subgrup normal M d’́ındex p a LN que conté a H. De
la mateixa manera es demostra que en el segon cas també existeix un tal M .
Sigui α la composició d’aplicacions

H
ηH
� LH ∼= LN

π
� LN/M ∼= Z/p

ι
� H

ηH
� LH,

on LH ∼= LN perquè la inclusió H = im ηN �LN és una L-equivalència.
Aleshores α = β ◦ ηH , on β = ηH ◦ ι ◦ π. El morfisme α és trivial, ja que M
conté a H. Però, en canvi, el morfisme β no és trivial, la qual cosa contradiu
el fet que LN és un grup L-local. Per tant, ηN és un morfisme exhaustiu.
Suposem ara que N està contingut en un grup L-local K i sigui ι:N ↪→K la
inclusió. Aleshores ηN és injectiu, ja que ηK :K → LK és un isomorfisme i
ηK ◦ ι = Lι ◦ ηN . Per tant, ηN és un isomorfisme. �
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Corol·lari 2.2.10 Sigui L = Lf amb f :A → B un morfisme de grups tal
que A és nilpotent de classe com a molt 2. Si N és un grup nilpotent amb
exponent finit, aleshores ηN :N → LN és exhaustiu. En particular, la L-lo-
calització de tot grup nilpotent finit és un grup nilpotent finit.

Demostració. Com que la inclusió im ηN �LN és una L-equivalència,
el morfisme ηN :N → LN és exhaustiu si i només si la seva imatge és un
grup L-local. Sigui α:A → im ηN un morfisme qualsevol. Aleshores la
imatge de α és un grup nilpotent de classe com a molt 2 i amb exponent
finit, que, a més, és un subgrup del grup L-local LN . En conseqüència, la
proposició 2.2.9 implica que imα és L-local. Aleshores definim β:B → im ηN
com la composició

B
α̃−→ imα� im ηN ,

on α̃ és l’únic morfisme tal que α̃◦f = π amb π la projecció de A sobre imα.
La unicitat d’existència de β es dedueix del fet que im ηN està inclosa en el
grup L-local LN . �
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Caṕıtol 3

Unions puntuals de

circumferències

Sigui W = ∨i∈IS1 una unió puntual de circumferències sobre un conjunt
d’́ındexs I qualsevol. Aleshores W és un CW-complex de dimensió 1 i és un
espai d’Eilenberg–Mac Lane K(F, 1) amb F un grup lliure sobre el conjunt I.
Aquestes caracteŕıstiques de W fan que el comportament de les seves loca-
litzacions sigui peculiar. Se sap que la compleció W∧p en un nombre primer p
qualsevol és un espai de tipus K(G, 1) amb G la p-compleció del grup lliure F
[15, IV.5.3]. També se sap que la localització WP en un conjunt P qualsevol
de primers és un espai de tipus K(G, 1), on G és la P -localització de F . De
l’efecte d’altres localitzacions sobre W se sap molt poc. En particular, no se
sap si la localització homològica entera de W és un K(G, 1) o no ho és.

En aquest caṕıtol plantegem un estudi molt general de LW , on L és un
functor idempotent qualsevol a la categoria homotòpica dels espais. Sor-
prenentment, s’obtenen resultats rellevants sense haver de particularitzar el
functor L. En el cas concret on L és localització en conjunts de primers,
alguns d’aquests resultats generals donen una llum nova sobre l’estudi (an-
tic i complicat [7]) de les immersions de grups lliures en grups amb arrels
úniques. En aquest caṕıtol també fem un petit pas endavant en el camı́ per
a decidir si existeix algun functor idempotent L tal que LW no sigui un
espai de tipus K(G, 1) quan W és una unió puntual de circumferències. Els
resultats que demostrem es recullen a [5].
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La primera part del caṕıtol la dediquem a l’estudi de les localitzacions
dels grups lliures. Les propietats que demostrem sobre LF , on F és un grup
lliure, estenen resultats obtinguts per Hanna Neumann en estudiar projec-
cions sobre varietats de grups [69], [70]. A més, són la base per als resultats
que demostrem sobre localitzacions d’unions puntuals de circumferències.

En la segona part del caṕıtol descrivim propietats útils dels espais de la
forma LW per mitjà de dos tipus d’estructures algebraiques poc freqüents:
els anells ŕıgids i els quasi-anells. Tal i com es demostra a [25], si W = S1,
aleshores l’espai LW és sempre un K(A, 1) on A = π1(LW ) és, de fet, un
anell ŕıgid; és a dir, un anell amb unitat 1 tal que l’aplicació Hom (A,A)→ A

que envia cada endomorfisme ϕ de A a ϕ(1) és bijectiva. D’altra banda,
si W és una unió puntual arbitrària de circumferències, aleshores nosaltres
demostrem que el conjunt de classes d’homotopia d’aplicacions [LW,LW ]
és un quasi-anell per l’esquerra; és a dir, un conjunt amb dues operacions
binàries, una multiplicació (no necessàriament commutativa) i una compo-
sició, la qual és distributiva per l’esquerra sobre la multiplicació.

A part de l’estructura de quasi-anell de [LW,LW ] demostrem altres pro-
pietats interessants de l’espai LW . D’entre els resultats obtinguts, desta-
quem la descripció de l’abelianitzat del grup fonamental π1(LW ), la qual
generalitza resultats coneguts sobre localitzacions homològiques d’unions
puntuals de circumferències.

3.1 Abelianització de localitzacions a la categoria

dels grups

Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups. Sigui (D,S) el
parell ortogonal associat a L, és a dir, D és la classe dels grups L-locals
i S és la classe de les L-equivalències. Com que la L-localització d’un grup
abelià és un grup abelià (vegeu la secció 2.2), el functor L es pot restringir a
la categoria dels grups abelians. Fent un abús de llenguatge, denotem també
per L aquesta restricció. Aleshores el parell ortogonal (D′,S ′) associat a la
restricció de L a la categoria dels grups abelians s’obté com segueix:

• D′ = D ∩ {grups abelians} i

• S ′ = S ∩ {morfismes de grups abelians}.
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En efecte, si A ∈ D′, aleshores A ∼= LB amb B abelià. Per tant, A és un
grup abelià L-local. Rećıprocament, suposem que A ∈ D∩{grups abelians}.
Aleshores A ∼= LA i A és un grup abelià. Aix́ı doncs, A ∈ D′. Ara sigui
f :A → B un morfisme de S ′, és a dir, f és un morfisme de grups abelians
que és ortogonal a tots els grups abelians L-locals. Suposem que LG és un
grup L-local no abelià i sigui α:A → LG un morfisme de grups qualsevol.
Aleshores existeix un únic morfisme β:B → LG tal que β ◦ f = α, ja
que ηA:A → LA i ηB:B → LB són morfismes de S. Concretament, β és
la composició γ ◦ (Lf)−1 ◦ ηB, on γ:LA → LG és l’únic morfisme tal que
γ◦ηA = α. Si f :A→ B és un morfisme de S∩{morfismes de grups abelians},
aleshores f és ortogonal a tots els grups L-locals; en particular, f és ortogonal
a tots els grups abelians L-locals. Per tant, f ∈ S ′ perquè, per hipòtesi, els
grups A i B són abelians.

La demostració d’algunes propietats dels functors idempotents a la cate-
goria dels grups continuen essent vàlides per als functors idempotents definits
a la categoria dels grups abelians. Aix́ı, per exemple,

(P1) si L és un functor idempotent a la categoria dels grups, aleshores la
seva restricció a la categoria dels grups abelians és una epireflexió si
i només si la classe D′ dels grups abelians L-locals és tancada per
subgrups (vegeu la secció 2.1.1).

(P2) Si L és un functor idempotent a la categoria dels grups i el morfisme
f :G → H és una L-equivalència, aleshores fab:Gab → Hab també és
una L-equivalència.

En efecte, com que tot morfisme de H a un grup abelià factoritza
per Hab, fab:Gab → Hab és ortogonal a tot grup abelià L-local. Ara
suposem que K és un grup L-local (no necessàriament abelià) i sigui
α:Gab → K un morfisme de grups qualsevol. Aleshores existeix un únic
morfisme β:L(Gab)→ K tal que β ◦ηGab

= α, on ηGab
:Gab → L(Gab).

Com que fab és una L-equivalència de grups abelians, el morfisme
Lfab:L(Gab) → L(Hab) és un isomorfisme. En conseqüència, podem
definir α̃ = β ◦ (Lfab)−1 ◦ ηHab

i es compleix que α̃ ◦ fab = α. La
unicitat de α̃ es dedueix de la unicitat de β.

(P3) Si L és un functor idempotent a la categoria dels grups abelians i D
és un grup abelià L-local, aleshores Hom (A,D) és L-local per a tot
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grup abelià A. Si f :A → B és una L-equivalència de grups abelians
i M és un grup abelià, aleshores f ⊗M :A ⊗M → B ⊗M és també
una L-equivalència. (Ambdós resultats es dedueixen a partir de les
definicions.)

Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups. Donat un
grup G, sigui aG:G→ Gab el morfisme d’abelianització i sigui ηG:G→ LG

la L-localització de G. Aleshores, com que L(Gab) és un grup abelià, existeix
un únic morfisme

hG: (LG)ab → L(Gab)

tal que hG ◦ aLG = LaG, on aLG:LG → (LG)ab i LaG:LG → L(Gab). De
fet, h: (L )ab → L( )ab és una transformació natural de functors. En general,
però, donat un grup G, el morfisme hG no és un isomorfisme, ja que el functor
d’abelianització normalment no commuta amb les localitzacions. Ara bé,

Teorema 3.1.1 Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups. El
morfisme de grups hG: (LG)ab → L(Gab) és una L-equivalència per a tot
grup G.

Demostració. Anem a demostrar aquest fet donant una descripció al-
ternativa de hG. Com que ηG:G → LG és una L-equivalència, per la
propietat (P2), el morfisme de grups (ηG)ab:Gab → (LG)ab és també una
L-equivalència. Per tant, existeix un únic morfisme α: (LG)ab → L(Gab)
que satisfà α ◦ (ηG)ab = ηGab

, la qual cosa implica que α també és una
L-equivalència. A més, es compleix que α ◦ aLG = LaG perquè

α ◦ aLG ◦ ηG = α ◦ (ηG)ab ◦ aG = ηGab
◦ aG = LaG ◦ ηG,

ηG és una L-equivalència, i α ◦ aLG i LaG són morfismes entre grups L-lo-
cals. Finalment, degut a la unicitat d’existència, hG = α i, per tant, el
morfisme hG és una L-equivalència. �

En conseqüència, el morfisme de grups hG és un isomorfisme si i només
si (LG)ab és un grup L-local. Això passa, per exemple, si L és un functor
idempotent tal que la classe dels grups L-locals és tancada per quocients.
Aquest és el cas de les projeccions sobre varietats de grups, les quals hem
explicat al caṕıtol anterior. Com que aquest darrer tipus de functors idempo-
tents són epireflexions, és natural preguntar-se si donada una epireflexió L,
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el morfisme hG és un isomorfisme per a tot grup G. L’exemple que descrivim
a continuació demostra que això no és cert:

Exemple 3.1.2 Recordem que un radical és un subfunctor R de la iden-
titat tal que RG és normal en G i R(G/RG) = 1 per a tot grup G. Tal i
com es demostra a [24], hi ha una correspondència bijectiva entre radicals i
epireflexions: si L és un functor idempotent i RG és el nucli del morfisme de
L-localització ηG:G→ LG, aleshores R és un radical. D’altra banda, si R és
un radical, aleshores LG = G/RG és una epireflexió. Sigui RG el subgrup
normal més petit de G tal que LG = G/RG és lliure de torsió. Aleshores R
és un radical i, per tant, ηG:G → LG és una localització. Observem, a
més, que la classe dels grups L-locals (és a dir, els grups lliures de torsió)
no és tancada per quocients. Veiem que hG no és un isomorfisme per a tot
grup G. Prenem, per exemple, G = 〈x, y | [x, y] = yn〉, on n és un enter
més gran que 1. Aleshores G és lliure de torsió i, per tant, és L-local, però
Gab
∼= Z⊕ Z/nZ té elements de torsió. O sigui que

(LG)ab
∼= Gab � Z ∼= L(Gab).

De fet, el morfisme hG: (LG)ab → L(Gab) no té perquè ser exhaustiu. La
igualtat hG ◦ aLG = LaG juntament amb el fet que aLG és un morfisme de
grups exhaustiu implica que

imhG = imLaG.

És a dir, hG és un morfisme exhaustiu si i només si LaG ho és. Per tant,

Proposició 3.1.3 Si L és un functor idempotent a la categoria dels grups
que preserva l’exhaustivitat dels morfismes, aleshores el morfisme hG és ex-
haustiu per a tot grup G. �

Aix́ı doncs, el teorema A del caṕıtol anterior implica que no sempre
el morfisme hG és exhaustiu. Recordem que a la secció 2.1.2 hem descrit
exemples de functors idempotents a la categoria dels grups que no preserven
l’exhaustivitat dels morfismes.

Un altre fet a destacar sobre la L-equivalència hG: (LG)ab → L(Gab) és
que encara que sigui un morfisme exhaustiu per a tot grup G, aquest fet no
implica que el morfisme escindeixi, tal i com demostra l’exemple següent:
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Exemple 3.1.4 Sigui G = 〈x, y | [x, y] = y4〉 com en l’exemple 3.1.2. Siguin
ϕ: Z/4 � Z/2 i L = Lϕ una epireflexió (vegeu el teorema 2.1.1). Aleshores

(LG)ab
∼= Gab

∼= Z⊕ Z/4 i L(Gab) ∼= Z⊕ Z/2.

Per tant, hG: Z⊕Z/4→ Z⊕Z/2 és un morfisme exhaustiu que no escindeix.
O sigui que hG no té perquè escindir, fins i tot quan G és finitament generat
i L és una epireflexió.

Donat un functor idempotent L a la categoria dels grups, un grup G

s’anomena L-aćıclic si LG és trivial. Per exemple, el conucli d’una L-equi-
valència f qualsevulla és un grup L-aćıclic perquè Lf és un isomorfisme (en
particular, el seu conucli és trivial) i, com que un conucli és un cas particular
d’un coĺımit, la proposició 1.1.1 implica que L(coker f) = L(coker (Lf)).
Aix́ı doncs, tot i que el morfisme de grups hG no sempre és exhaustiu o bé
en cas que ho sigui no sempre escindeix, el que śı podem afirmar, gràcies al
teorema 3.1.1, és que el seu conucli és L-aćıclic.

Suposem ara que G = {Gi}i∈I és una famı́lia de grups indexada per un
conjunt d’́ındexs I i considerem el producte lliure

η: ∗
i∈I

Gi → ∗
i∈I

LGi

de les L-equivalències ηGi :Gi → LGi. Segons la proposició 1.1.1, el mor-
fisme η és una L-equivalència. Per tant, existeix un únic morfisme

Λ: ∗
i∈I

LGi → L(∗
i∈I

Gi)

tal que Λ ◦ η = l, on l: ∗i∈IGi → L(∗i∈IGi), la qual cosa implica que Λ
és una L-equivalència. A més, si L és una epireflexió, aleshores l i, en
conseqüència, Λ, és un morfisme exhaustiu.

Anàlogament, si A = {Ai}i∈I és una famı́lia de grups abelians, aleshores
tenim una L-equivalència

λ: ⊕
i∈I

LAi → L(⊕
i∈I

Ai)

que coincideix amb la composició

⊕
i∈I

LAi
Λab−→ (L(∗

i∈I
Ai))ab

h−→ L(⊕
i∈I

Ai),

on Λab és l’abelianització de Λ. En particular, la imatge de λ està contin-
guda en la imatge de h. Per tant, si λ és un morfisme de grups exhaustiu,
aleshores h també ho és.
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Teorema 3.1.5 Sigui G = {Gi}i∈I una famı́lia de grups indexada per un
conjunt d’́ındexs I. El nucli de la L-equivalència

Λ: ∗
i∈I

LGi → L(∗
i∈I

Gi)

està contingut en el commutador de ∗i∈ILGi. Sigui A = {Ai}i∈I una famı́lia
de grups abelians indexada per un conjunt d’́ındexs I. La L-equivalència

λ: ⊕
i∈I

LAi → L(⊕
i∈I

Ai)

és un morfisme de grups injectiu. A més, si L és una epireflexió, aleshores
els morfismes de grups λ i

h: (L(∗
i∈I

Ai))ab → L(⊕
i∈I

Ai)

són isomorfismes.

Demostració. Considerem el morfisme de grups

Φ: ∗
i∈I

LGi →Π
i∈I

LGi,

que ve donat per les projeccions de ∗i∈ILGi sobre cada sumand lliure. En ser
la classe dels grups L-locals tancada per ĺımits (vegeu la proposició 1.1.1),
el grup

∏
i∈I LGi és L-local. Per tant, en ser Λ una L-equivalència, existeix

un únic morfisme
Ψ:L(∗

i∈I
Gi)→Π

i∈I
LGi

tal que Ψ ◦ Λ = Φ. Això implica que el nucli de Λ està contingut en el
nucli de Φ, el qual, al seu torn, està contingut en el commutador de ∗i∈ILGi.
Utilitzant el mateix tipus d’argument i tenint en compte que el morfisme de
grups de la suma directa de grups abelians al producte directe de grups abe-
lians és injectiu obtenim que λ és injectiu. Si L és una epireflexió, aleshores
tot subgrup d’un grup L-local és L-local (vegeu la secció 2.1.1). Per tant, el
grup ⊕i∈ILAi és L-local, com a subgrup de

∏
i∈I LAi que és. Aix́ı doncs, λ

és un isomorfisme, ja que és una L-equivalència entre grups L-locals. Veiem
ara que també h és un isomorfisme quan L és una epireflexió. Com que
h ◦ Λab = λ, el morfisme h és un isomorfisme si i només si Λab és un iso-
morfisme. D’una banda, Λab és injectiu, ja que λ ho és. D’altra banda, Λab

és exhaustiu perquè, per hipòtesi, ∗i∈IAi → L(∗i∈IAi) és exhaustiu i Λab és
l’abelianització d’aquest morfisme. �
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En particular, si suposem que A = {Ai}i∈I amb Ai = Z per a tot i,
aleshores obtenim el resultat següent:

Corol·lari 3.1.6 Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups.
Sigui F un grup lliure sobre un conjunt d’́ındexs I. Aleshores el nucli del
morfisme

Λ: ∗
i∈I

LZ→ LF

està contingut en el commutador de ∗i∈ILZ i la L-equivalència

λ: ⊕
i∈I

LZ→ L(Fab)

és un morfisme de grups injectiu. A més, si L és una epireflexió, aleshores λ
i hF : (LF )ab → L(Fab) són isomorfismes. �

Per tant, si L és una epireflexió, aleshores o bé L(Fab) ∼= Fab o bé L(Fab)
és isomorf a una suma directa de còpies de Z/n indexada per un conjunt
d’́ındexs I, per a algun enter positiu n, ja que Z �LZ i, per tant, o bé Z és
L-local o bé LZ ∼= Z/n per a un enter positiu n.

Teorema 3.1.7 Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups i
sigui F un grup lliure sobre un conjunt d’́ındexs I. Suposem que A = LZ.
Aleshores hi ha una successió exacta

0→ ⊕
i∈I

A
Λab−→ (LF )ab → T → 0,

on LT = 0. A més, si ⊕i∈IA és L-local, aleshores la successió exacta escin-
deix. Si L és una epireflexió, aleshores T = 0.

Demostració. El morfisme Λab és l’abelianització de la L-equivalència
Λ: ∗i∈ILZ→ LF . Per tant, per la propietat (P2), Λab és una L-equivalència
i aix́ı el seu conucli T és L-aćıclic. Sigui ι la inclusió de ⊕i∈IA en

∏
i∈I A.

Aleshores, com que aquest darrer grup L-local, existeix un únic morfisme
α: (LF )ab →

∏
i∈I A que satisfà α ◦ Λab = ι, la qual cosa implica que Λab

és un morfisme de grups injectiu. Si ⊕i∈IA és L-local, aleshores el morfisme
λ:⊕i∈IA → L(Fab) és un isomorfisme (vegeu el corol·lari 3.1.6). Sigui π la
composició λ−1 ◦hF amb hF : (LF )ab → L(Fab). Llavors π ◦Λab = id, ja que
hF ◦ Λab = λ; és a dir, la successió exacta escindeix (per l’esquerra). Si L
és una epireflexió, aleshores, pel corol·lari 3.1.6, els morfismes λ i hF són
isomorfismes. Això implica que Λab és un isomorfisme i aix́ı T = 0. �
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Exemple 3.1.8 Sigui F un grup lliure finitament generat de rang finit n.
Aleshores, si A = LZ, el grup ⊕i∈IA = An és L-local, d’acord amb la
proposició 1.1.1. Per tant, segons el teorema que acabem de demostrar,

(LF )ab
∼= An ⊕ T,

on LT = 0.

1. Si L és el functor de localització en un conjunt de primers P , aleshores
(LF )ab

∼= (ZP )n ⊕ T amb TP = 0. Aquest resultat fou observat per
Baumslag en el teorema 37.3 de [7].

2. Sigui L la localització homològica de Bousfield amb coeficients en un
anell R.

• Sigui P un conjunt de primers i sigui R = ZP . Aleshores (LF )ab
és isomorf a (ZP )n ⊗ T ′ amb T ′ ⊗ ZP = 0.

• Sigui p un nombre primer i sigui R = Z/p. Aleshores (LF )ab és
isomorf a (Z∧p )n ⊗ T ′′ amb T ′′ ⊗ Z∧p = 0, on Z∧p denota els enters
p-àdics.

3. Sigui L = Lϕ amb ϕ:F → K un morfisme de grups lliures que indueix
un monomorfisme al primer grup d’homologia. Sigui R un subanell
dels racionals o bé R = Z/p. Segons el corol·lari 4.2.5 de [77], la
ϕ-localització d’un grup nilpotent qualsevol coincideix amb la seva lo-
calització homològica amb coeficients en algun anell R. Per tant,

(LF )ab
∼= (ZHR)n ⊕ T,

on THR = 0, per a un cert anell de coeficients R.

És evident que si I és un conjunt finit o bé si L és una epireflexió, aleshores
el grup ⊕i∈IA és L-local (en el primer cas ho és gràcies a la proposició 1.1.1 i
en el segon cas degut al corol·lari 3.1.6). Ara bé, aquesta condició que apareix
en el teorema 3.1.7 també es compleix en altres situacions. El concepte
següent, extret de [43, § 94], tindrà conseqüències importants en el nostre
context.

Definició 3.1.9 Un grup abelià lliure de torsió A s’anomena slender si per
a tot morfisme α:

∏∞
i=1 Z→ A es compleix que α(ei) = 0 gairebé per a tot i,

on ei denota un generador del factor i-èsim.
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Aquesta classe de grups abelians lliures de torsió és tancada per subgrups,
tal i com es dedueix de la definició. Els grups abelians numerables redüıts són
exemples de grups slender [43, proposició 94.2]. També són grups slender
les sumes directes de grups slender [43, teorema 94.3]. En particular, els
subanells propis de Q i els grups abelians finitament generats lliures de torsió
són slender. Però, en canvi, els racionals Q, els enters p-àdics Z∧p o bé

∏∞
i=1 Z

no són grups slender. També existeix la noció de grup slender no abelià [38].

Teorema 3.1.10 Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups
abelians. Si A és un grup slender L-local, aleshores ⊕i∈IA és un grup slender
L-local per a tot conjunt d’́ındexs I.

Demostració. Com que A és un grup abelià L-local, per la propietat (P3),
H = Hom (

∏
i∈I Z, A) és un grup L-local. Veiem que ⊕i∈IA és un retracte

de H i, per tant, és L-local (proposició 1.1.1). Definim un morfisme

ϕ: ⊕
i∈I

A → Hom (Π
i∈I

Z, A)

a 7→ ϕa(n) = Σi∈Ini ai,

on a = (ai)i∈I ∈ ⊕i∈IA i n = (ni)i∈I ∈
∏
i∈I Z. Com que A és slender,

també podem definir un morfisme

Φ: Hom (Π
i∈I

Z, A)→ ⊕
i∈I

A.

Aleshores la composició ϕ ◦ Φ és la identitat, d’on s’obté que ⊕i∈IA és un
retracte de H. �

Segons el corol·lari 94.5 de [43], si el conjunt d’́ındexs I és no mesurable,
aleshores el morfisme Φ que hem definit en la demostració d’aquest teo-
rema és un isomorfisme. El resultat del teorema 3.1.10 permet generalitzar
l’exemple 3.1.8 com segueix:

Exemple 3.1.11 Sigui F un grup lliure finitament generat. Si L és el func-
tor de P -localització o bé L és la HZP -localització per a un conjunt de
primers P , aleshores A = LZ = ZP és un grup slender. Per tant, el teo-
rema 3.1.10 implica que ⊕i∈IA és L-local i, per tant,

(LF )ab
∼= ⊕

i∈I
ZP ⊕ T,

on TP = T ⊗ ZP = 0.
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Acabem aquesta secció observant que, tot i que Q no és un grup slender
(en particular, no podem aplicar el teorema 3.1.10), també és cert que tota
suma directa de còpies de Q és L-local si Q és L-local, tal i com demostrem
tot seguit. Tota suma directa de còpies de Q és un retracte d’un producte
directe de còpies de Q. Segons el teorema 3.11 de [20], per a tot functor
idempotent L a la categoria dels grups es compleix que o bé LQ = 0 o
bé Q és L-local. Si LQ 6= 0, aleshores la proposició 1.1.1 implica que el
producte directe de còpies de Q és un grup L-local i, en conseqüència, que
tota suma directa de còpies de Q és L-local si Q és L-local. El mateix tipus
de raonament és vàlid per a demostrar que ⊕i∈IK és un grup L-local per a
tot cos K i per a tot conjunt d’́ındexs I.

3.2 Quasi-anells i localitzacions de grups lliures

Sigui F un grup lliure sobre un conjunt d’́ındexs I. Si L és la projecció sobre
una varietat de grups V, aleshores el morfisme de L-localització ηF :F → LF

és exhaustiu i el grup LF = FV s’anomena relativament lliure [69], [70].
(Recordem que un grup és relativament lliure si té un conjunt de generadors
tal que tota aplicació d’aquest conjunt al grup s’estén a un endomorfisme
del grup.) Exemples d’aquest tipus de grups són els grups nilpotents lliures,
és a dir, els grups de la forma F/ΓrF , on {ΓrF} denota la sèrie central
inferior de F , i els grups de Burnside lliures F/Fn, on n és un enter positiu
(vegeu [70, § 1.4]).

Ara bé, el morfisme de grups ηF no sempre és exhaustiu. Per exemple,
és ben sabut que si P és un conjunt de primers, aleshores el morfisme de
P -localització ηF :F → FP és injectiu [7]. El mateix és cert si L és el functor
de HR-localització per a un anell R [10]. En el cas particular del grup ćıclic
infinit, a [25] es demostra que LZ = A és un anell ŕıgid; és a dir, és un anell
commutatiu amb unitat 1 tal que l’aplicació Hom (A,A) → A que envia
cada endomorfisme ϕ de A a ϕ(1) és bijectiva. Els exemples clàssics d’anells
ŕıgids són els anells ćıclics, els subanells dels racionals i l’anell dels enters
p-àdics Z∧p , on p és un nombre primer.

En aquesta secció descrivim propietats del grup LF , per a qualsevol func-
tor idempotent L a la categoria dels grups, usant els quasi-anells. Els resul-
tats que demostrem per a LF són la base dels resultats sobre localitzacions
d’unions puntuals de circumferències que obtenim a la secció següent i, tal i
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com hem dit abans, estenen resultats de Hanna Neumann sobre projeccions
sobre varietats de grups.

3.2.1 Breu introducció als quasi-anells

Un quasi-anell per l’esquerra és un conjuntR juntament amb dues operacions
binàries, anomenades multiplicació i composició, tals que

(a) (R, ·) té estructura de grup (no necessàriament abelià);

(b) x ◦ (y ◦ z) = (x ◦ y) ◦ z, per a tot x, y, z ∈ R, és a dir, la composició és
associativa;

(c) x ◦ (y · z) = (x ◦ y) · (x ◦ z), per a tot x, y, z ∈ R, és a dir, la composició
és distributiva per l’esquerra sobre la multiplicació.

Si la condició (c) la substitüım per la distribució per la dreta, és a dir,

(x · y) ◦ z = (x ◦ z) · (y ◦ z),

per a tot x, y, z ∈ R, aleshores parlem de quasi-anell per la dreta. De fet, la
majoria de quasi-anells que s’han considerat a la literatura són quasi-anells
per la dreta.

És clar que tot anell és un quasi-anell. Veiem altres exemples d’aquest
tipus d’estructura, la qual fou introdüıda per Hanna Neumann en estudiar
les projeccions de grups lliures sobre varietats de grups [69], [70].

Exemple 3.2.1 Sigui (G, ·) un grup.

1. Definint l’operació g ◦ h = h (respectivament, g ◦ h = g), per a tot g, h
de G, dotem G d’una estructura de quasi-anell per l’esquerra (respec-
tivament, per la dreta).

2. El conjunt de funcions M(G) = {f :G → G} de G és un quasi-anell
per la dreta. El conjunt M0(G) = {f ∈M(G) | f(0) = 0} també és un
quasi-anell per la dreta.

3. Suposem que G és lliure sobre un conjunt I i sigui {xi}i∈I una base
de G. Aleshores Hom (G,G) és un quasi-anell per l’esquerra amb la
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composició usual de morfismes de grups i una multiplicació component
a component definida com segueix:

(ϕψ)(xi) = ϕ(xi)ψ(xi),

per a tot parell de morfismes ϕ,ψ ∈ Hom (G,G). En general, però,
si G no és lliure, aleshores Hom (G,G) no admet una estructura de
quasi-anell, ja que en aquest conjunt no sempre hi tenim definida una
multiplicació de forma natural.

Donats R i S dos quasi-anells per l’esquerra (respectivament per la dreta)
diem que f :R → S és un morfisme de quasi-anells per l’esquerra (respec-
tivament per la dreta) si f preserva l’estructura de quasi-anell; és a dir, si
f(x ◦ y) = f(x) ◦ f(y) i f(x · y) = f(x) · f(y), per a tot x, y ∈ R. Les
nocions (categòriques) de monomorfisme, d’epimorfisme i d’isomorfisme es
defineixen de la forma habitual.

Sigui R un quasi-anell per l’esquerra amb una identitat multiplicativa 1.
Un grup G (no necessàriament abelià) és un R-mòdul per la dreta si hi ha
una funció Θ:G × R → G tal que per a tot g ∈ G i per a tot r1, r2 ∈ R es
compleix el següent:

(a) Θ(g, r1r2) = Θ(g, r1)Θ(g, r2);

(b) Θ(g, r1 ◦ r2) = Θ(Θ(g, r1), r2);

(c) Θ(g, 1) = g.

Degut a la manca de simetria dreta-esquerra dels quasi-anells, els mòduls
naturals per a un quasi-anell per l’esquerra són els R-mòduls per la dreta.
Observem, a més, que el grup R actua a través de funcions, no necessària-
ment morfismes de grups, i que si f :R→ S és un morfisme de quasi-anells,
aleshores el grup S és un R-mòdul via l’aplicació f amb l’acció donada per
Θ(s, r) = s ◦ f(r), per a tot r ∈ R i per a tot s ∈ S.

Acabem aquesta secció recordant les definicions i algunes propietats bà-
siques de dos tipus de quasi-anells que apareixen en el nostre estudi de les
localitzacions de grups lliures: els quasi-anells de Neumann i els quasi-anells
distributivament generats.
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Quasi-anells de Neumann

Un subconjunt X d’un grup G s’anomena base relativament lliure de G

si X genera G i tota aplicació de X a G s’estén de manera única a un
endomorfisme del grup G.

Sigui G un grup amb una base relativament lliure X i sigui N(G) el
conjunt dels endomorfismes de G. Aleshores es defineix una multiplicació
a N(G) determinada per la condició següent: per a tot parell d’endomorfis-
mes ϕ,ψ ∈ N(G) i per a tot x ∈ X, ϕψ és l’endomorfisme de G que s’obté
en estendre l’aplicació x(ϕψ) = (xϕ)(xψ) de X a G. Aleshores [64],

Definició 3.2.2 Sigui G un grup amb una base relativament lliure X. El
conjunt N(G) amb la composició usual de morfismes de grups i la multi-
plicació que acabem de definir s’anomena quasi-anell de Neumann sobre G
respecte X.

Aquest és un exemple de quasi-anell per la dreta [64, lema 12.23]. Obser-
vem que la definició de la multiplicació depèn de l’elecció de la base relati-
vament lliure X de G i no coincideix amb la multiplicació definida a M0(G).
Malgrat tot, bases diferents donen lloc a estructures de quasi-anell isomorfes.

Quasi-anells distributivament generats

Sigui R un quasi-anell per l’esquerra. Un element d ∈ R s’anomena distri-
butiu si per a tot x, y ∈ R es compleix que (x · y) ◦ d = (x · d) ◦ (y · d).
El conjunt d’elements distributius Rd del quasi-anell R és un semigrup
amb la composició [64, lema 9.5]. Per exemple, si R = M0(G), aleshores
M0(G)d = End (G).

Definició 3.2.3 Un quasi-anell R s’anomena distributivament generat si
(R, ·) està generat, com a grup, per un semigrup (S, ◦) d’elements distri-
butius.

Els anells són quasi-anells distributivament generats, ja que en un anell
tot element és distributiu. Ara bé, en general, el conjunt generador S no
té perquè coincidir amb el conjunt de tots els elements distributius Rd. Per
exemple, sigui G un grup amb una base relativament lliure X i sigui N(G)
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el quasi-anell de Neumann sobre G respecte X. Per a tot parell d’elements
y, z ∈ X definim ε(y, z) ∈ N(G) com segueix

xε(y, z) =

{
0 si x 6= y

z si x = y.

Aleshores ε(y, z) és un element distributiu de N(G). El teorema 12.26 de [64]
ens assegura que N(G) està generat per elements distributius d’aquest tipus:

Teorema 3.2.4 Sigui G un grup. Suposem que X = {x1, . . . , xn} és una
base relativament lliure de G. Aleshores N(G) és un quasi-anell distributi-
vament generat amb un conjunt de generadors distributius donat per

{ε(xi, xj) | 1 ≤ i, j ≤ n}. �

3.2.2 Localitzacions de grups lliures

Durant tota aquesta secció L denota un functor idempotent qualsevol a la
categoria dels grups, F un grup lliure sobre un conjunt d’́ındexs I i {xi}i∈I
una base de F . A continuació, anem a descriure algunes propietats del
grup LF . Els resultats d’aquesta secció estenen el treball sobre projeccions
de grups lliures sobre varietats realitzat per Neumann [70], ja que nosaltres
no demanem que el morfisme de L-localització ηF :F → LF sigui exhaustiu.

Sigui F2 un grup lliure de rang 2. Si F2 és L-local, aleshores Z també
és L-local perquè la classe dels grups L-locals és tancada per retractes (pro-
posició 1.1.1). Malgrat que el rećıproc no és cert, de forma més general es
demostra el següent:

Teorema 3.2.5 Sigui L un functor idempotent qualsevol a la categoria dels
grups. El grup lliure F2 de rang 2 és L-local si i només si tot grup lliure F
en un conjunt finit o bé infinit numerable és L-local.

Demostració. Una implicació es dedueix del fet que F2 és retracte de
tot grup lliure F de rang més gran o igual que 2. Rećıprocament, suposem
que F2 és L-local. Aleshores Z és L-local perquè és un retracte de F2 i, en
conseqüència, Z ⊕ Z és L-local [20, lema 3.5]. Per tant, el resultat s’obté
tenint en compte que el nucli d’un morfisme entre grups L-locals, en el nostre
cas F2 → Z⊕ Z, és L-local (vegeu la proposició 1.1.1). �

Aquest teorema permet caracteritzar els grups lliures L-locals:
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Corol·lari 3.2.6 Sigui L un functor idempotent qualsevol a la categoria dels
grups. Sigui F un grup lliure de rang més gran o igual que 2. Aleshores F
és L-local si i només si LF és un grup lliure de rang numerable més gran o
igual que 2.

Demostració. Si F és L-local, aleshores LF ∼= F és un grup lliure. Supo-
sem que LF és lliure. Aleshores el grup lliure F2 de rang 2 és un retracte
de LF i, per tant, és un grup L-local (proposició 1.1.1). Aplicant el teo-
rema 3.2.5 s’obté que F és L-local. �

Recordem que, com que LF és un grup L-local, el morfisme ηF :F → LF

indueix una bijecció natural

η∗F : Hom (LF,LF )→ Hom (F,LF ). (3.2.1)

De fet, això és cert per a LG amb G un grup qualsevol (no necessàriament
lliure) i el morfisme de L-localització ηG:G→ LG. En el nostre cas, en ser F
lliure, també tenim una bijecció

Hom (F,LF )
∼=−→ Π

i∈I
LF

ϕ 7→ {ϕ(xi)}i∈I ,
(3.2.2)

on el terme de la dreta és un producte cartesià de còpies de LF indexat
per I. Per tant, al conjunt Hom (LF,LF ) hi ha dues operacions compati-
bles: la composició usual de morfismes de grups i una multiplicació com-
ponent a component definida per mitjà de les bijeccions (3.2.1) i (3.2.2).
Expĺıcitament, si ϕ,ψ ∈ Hom (LF,LF ), aleshores la multiplicació ϕψ està
determinada per la condició següent:

(ϕψ)(ηF (xi)) = ϕ(ηF (xi))ψ(ηF (xi)) per a tot i ∈ I. (3.2.3)

Aquestes dues operacions satisfan les propietats (a)-(c) de la definició de
quasi-anell per l’esquerra. A més, les bijeccions (3.2.1) i (3.2.2) juntament
amb la proposició 1.1.1 impliquen que Hom (LF,LF ) és un grup L-local.
Aix́ı doncs, hem demostrat el següent:

Teorema 3.2.7 Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups i
sigui F un grup lliure. Aleshores el conjunt Hom (LF,LF ) amb la composició
usual de morfismes de grups i la multiplicació indüıda per l’elecció d’una base
de F és un quasi-anell per l’esquerra i és un grup L-local. �
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Observem que l’estructura de quasi-anell de Hom (LF,LF ) depèn de la
base escollida, ja que la multiplicació queda determinada per l’expressió
(3.2.3). De totes maneres, bases diferents donen lloc a estructures de quasi-
anell isomorfes. És més, usant les definicions i el lema 3.5 de [20] s’obté el
resultat següent:

Teorema 3.2.8 Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups.
Sigui F un grup lliure sobre un conjunt d’́ındexs I. Aleshores l’aplicació
natural

Hom (F, F )→ Hom (LF,LF )

és un morfisme de quasi-anells per l’esquerra que, com a morfisme dels grups
subjacents, és un producte de còpies de ηF :F → LF indexat per I. Aquest
morfisme dota Hom (LF,LF ) d’una estructura de mòdul sobre Hom (F, F ).
A més, si el conjunt d’́ındexs I és finit, aleshores aquest morfisme és una
L-localització. �

Si L és una epireflexió, aleshores el conjunt d’elements {ηF (xi)}i∈I ge-
nera el grup LF i és, de fet, una base relativament lliure de F . Per tant,
Hom (LF,LF ) és un quasi-anell de Neumann.

Si L no és una epireflexió, aleshores el conjunt d’elements {ηF (xi)}i∈I
genera LF com a grup L-local en el sentit següent. Sigui G un grup L-local
i sigui X un subconjunt de G. Diem que X genera G com a grup L-local si
tot subgrup L-local H ⊆ G que conté a X és igual a G.

Proposició 3.2.9 Sigui L un functor idempotent qualsevol a la categoria
dels grups. Sigui G un grup i sigui ηG:G→ LG el morfisme de localització.
Si X és un conjunt de generadors de G, aleshores els elements ηG(x) amb
x ∈ X generen LG com a grup L-local.

Demostració. Sigui H ⊆ LG un subgrup L-local de LG que conté els
elements ηG(x) amb x ∈ X. Llavors ηG factoritza per H, és a dir, existeix un
morfisme de grups α:G→ H tal que ι◦α = ηG, on ι:H ↪→LG. En ser H un
grup L-local i ηG una L-equivalència, existeix un únic morfisme β:LG→ H

tal que β ◦ηG = α. Aleshores, com que ηG és una L-equivalència i ι◦β és un
morfisme entre grups L-locals, a partir de la igualtat ι ◦ β ◦ ηG = ι ◦ α = ηG
obtenim que ι ◦ β = id. Per tant, el monomorfisme ι és exhaustiu i aix́ı
H ∼= LG. �
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El teorema 3.2.4 implica que tot quasi-anell de Neumann finitament ge-
nerat és distributivament generat. Més generalment, es demostra el resultat
següent:

Teorema 3.2.10 Sigui F un grup lliure finitament generat de rang n. Ales-
hores hi ha un conjunt de n2 elements distributius que generen Hom (LF,LF )
com a grup L-local.

Demostració. Sigui {x1, . . . , xn} un conjunt de generadors lliures de F .
Per a tot 1 ≤ i, j ≤ n definim εij ∈ Hom (LF,LF ) com segueix

εij(ηF (xk)) =

{
0 si k 6= i

xi si k = i.

Aleshores εij , on 1 ≤ i, j ≤ n, són elements distributius de Hom (LF,LF ),
els quals són imatges d’un conjunt de generadors distributius de Hom (F, F )
via el morfisme de localització Hom (F, F ) → Hom (LF,LF ). Per tant, la
proposició 3.2.9 implica que εij , on 1 ≤ i, j ≤ n, generen Hom (LF,LF ) com
a grup L-local. �

Sigui Fab l’abelianització del grup lliure F . Aleshores el conjunt d’ele-
ments {xi}i∈I , on xi = aF (xi) amb aF :F �Fab, forma una base de Fab.
Això ens permet obtenir una bijecció natural

Hom (Fab, L(Fab))
∼=−→ Π

i∈I
L(Fab)

ϕ 7→ {ϕ(xi)}i∈I ,
(3.2.4)

que defineix una suma component a component a Hom (L(Fab), L(Fab)) de-
terminada per la condició següent:

(ϕ+ ψ)(ηFab
(xi)) = ϕ(ηFab

(xi)) + ψ(ηFab
(xi)) per a tot i ∈ I. (3.2.5)

Per tant, el grup abelià Hom (L(Fab), L(Fab)) admet una estructura de quasi-
anell per l’esquerra amb la composició usual de morfismes de grups i la suma
que acabem de definir. A més, tal i com passava en el cas del grup LF ,
l’aplicació natural

Hom (Fab, Fab)→ Hom (L(Fab), L(Fab)) (3.2.6)
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és un morfisme de quasi-anells per l’esquerra. De fet, aquesta estructura
de quasi-anell que hem definit no és altra que l’estructura usual d’anell que
existeix a Hom (A,A) per a tot grup abelià A, i el morfisme (3.2.6) és un
morfisme d’anells. En efecte, la suma (ϕ + ψ)(a) = ϕ(a) + ψ(a) està ben
definida a Hom (L(Fab), L(Fab)) i, per tant, coincideix amb la suma (3.2.5)
que hem definit, de manera que aquesta també és distributiva per la dreta.
Aleshores a partir de les definicions s’obté el resultat següent:

Teorema 3.2.11 Sigui L un functor idempotent a la categoria dels grups.
Sigui F un grup lliure sobre un conjunt d’́ındexs I. Aleshores l’aplicació
natural

Π
i∈I

LF →Π
i∈I

L(Fab)

és un morfisme de quasi-anells per l’esquerra que dota
∏
i∈I L(Fab) d’una

estructura de mòdul sobre
∏
i∈I LF . �

Observem que si F és lliure finitament generat de rang n, aleshores

L(Fab) = L(Zn) ∼= (LZ)n

i, per tant, el producte
∏n
i=1 L(Fab) és un anell de matrius amb coeficients

a l’anell commutatiu A = LZ.

Epimorfismes de quasi-anells

Si F = Z, aleshores LF és un grup abelià i la seva estructura de quasi-anell
és, de fet, una estructura d’anell commutatiu. Més concretament, LF és
un anell commutatiu amb unitat 1 tal que l’aplicació Hom (LF,LF ) → LF

definida com ϕ 7→ ϕ(1) és bijectiva; és a dir, LF és un anell ŕıgid. A més, el
morfisme de localització ηF :F → LF és un morfisme d’anells [77].

Un anell R és sòlid si és un anell amb unitat tal que l’aplicació de multi-
plicació R⊗R→ R és bijectiva. Per exemple, els subanells dels racionals o
bé els grups ćıclics són anells sòlids. Però l’anell dels enters p-àdics Z∧p , on p
és un nombre primer, no és un anell sòlid.

Segons la proposició XI.1.2 de [84], un morfisme d’anells ϕ: Z → S és
un epimorfisme si i només si S és un anell sòlid. Per tant, el morfisme de
localització ηZ: Z→ LZ és un epimorfisme si i només si LZ és un anell sòlid.
Per exemple, això es compleix si L és localització en conjunts de primers.
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En canvi, aquest resultat no és cert quan L és el functor de p-compleció, ja
que aleshores LZ = Z∧p . De forma general,

Teorema 3.2.12 Sigui L un functor idempotent qualsevol a la categoria dels
grups. Sigui F un grup lliure sobre un conjunt d’́ındexs finit I i sigui Fab

la seva abelianització. Si l’anell A = LZ és sòlid, aleshores el morfisme de
localització

η: ⊕
i∈I

Fab → L(⊕
i∈I

Fab)

és un epimorfisme d’anells.

Demostració. En ser I un conjunt finit, segons el lema 3.5 de [20], el grup
L(⊕i∈IFab) és isomorf a ⊕i∈IL(Fab), el qual, al seu torn, és isomorf a una
suma directa finita de còpies de A. Siguin R un anell i α, β:L(⊕i∈IFab)→ R

dos morfismes d’anells tals que α ◦ η = β ◦ η. Aleshores podem pensar R
com un A-mòdul via α. Com que el morfisme de localització ηZ: Z → A és
un epimorfisme d’anells, ηZ és ortogonal a tots els A-mòduls [25, § 7]. Per
tant, l’anell R és ortogonal a η com a grup, ja que η és una suma directa de
còpies de Z→ A. Aix́ı doncs, α = β. �

En general, no sabem sota quines condicions el morfisme de quasi-anells

Hom (F, F )→ Hom (LF,LF )

és un epimorfisme. Seguidament demostrem que si L és una localització en
un conjunt de primers i F és un grup lliure de rang finit, aleshores aquest
morfisme de quasi-anells és un epimorfisme.

Teorema 3.2.13 Sigui L el functor de P -localització per a un conjunt de
primers P . Sigui F un grup lliure sobre un conjunt d’́ındexs finit I. Ales-
hores tot mòdul R sobre el quasi-anell

∏
i∈I FP és P -local com a grup.

Demostració. Sigui r ∈ R un element qualsevol. Hem de veure que per a
tot primer n /∈ P l’element r té una única arrel n-èsima r1/n. Sigui

Θ:R×
∏
i∈I

FP → R

l’acció de
∏
i∈I FP sobre R. Aleshores escrivim r = Θ(r, 1), on 1 correspon

al morfisme identitat per l’aplicació d’avaluació Hom (FP , FP ) ∼=
∏
i∈I FP .
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Sigui ξ ∈
∏
i∈I FP l’element corresponent al morfisme α ∈ Hom (FP , FP )

determinat per α(ηF (xi)) = ηF (xi)1/n per a tot i ∈ I. Observem que ξn

correspon al morfisme identitat. Per tant,

r = Θ(r, 1) = Θ(r, ξn) = [Θ(r, ξ)]n,

la qual cosa implica que r té una arrel n-èsima. Suposem que existeix z ∈ R
tal que zn = r. El morfisme β:FP → FP determinat per β(ηF (xi)) =
ηF (xi)n, per a tot i ∈ I, és l’invers multiplicatiu de α, és a dir, α ◦ β = id
i β ◦ α = id. Sigui τ ∈

∏
i∈I FP l’element corresponent a β per l’aplicació

d’avaluació. Aleshores ξτ = τξ = 1 i, per tant, z = Θ(z, τξ) = Θ(Θ(z, τ), ξ).
Finalment, si u = Θ(z, τ), llavors les igualtats

r = zn = [Θ(u, ξ)]n = Θ(u, ξn) = Θ(u, 1) = u

impliquen que z = Θ(u, ξ) = Θ(r, ξ). �

Teorema C Sigui L el functor de localització en un conjunt de primers P .
Sigui F un grup lliure sobre un conjunt d’́ındexs finit I. Aleshores l’aplicació
natural

η: Hom (F, F )→ Hom (FP , FP )

que, com a morfisme dels grups subjacents, coincideix amb un producte de
còpies del morfisme F → FP indexat per I és un epimorfisme a la categoria
dels quasi-anells amb unitat.

Demostració. Sigui R un quasi-anell i siguin α, β:
∏
i∈I FP → R dos mor-

fismes de quasi-anells tals que α ◦ η = β ◦ η. Aleshores podem pensar R
com un mòdul sobre

∏
i∈I FP via el morfisme α. Per tant, el teorema 3.2.13

implica que R és P -local com a grup. Aix́ı, com que η és una P -equivalència,
obtenim que α = β. �

3.3 Localitzacions d’unions puntuals de

circumferències

L’estudi de les localitzacions d’unions puntuals de circumferències, és a dir,
espais de tipus K(F, 1) amb F un grup lliure, no és gens fàcil. Si F és ćıclic,
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aleshores K(F, 1) = S1 i LS1 és un espai d’Eilenberg–Mac Lane K(A, 1) amb
A = LZ un anell ŕıgid [25].

Per a una unió puntual de circumferències W = ∨i∈IS1 sobre un conjunt
d’́ındexs I, se sap que la seva localització en un conjunt de primers qualsevol
és un espai de tipus K(G, 1) [22, teorema 8.7]. Ara bé, en general, es desco-
neix si LW és un espai de tipus K(G, 1) per a tot functor idempotent L a
la categoria homotòpica; fins i tot, quan L és una localització homològica.

En aquesta secció, fent ús de les idees desenvolupades en les seccions
anteriors, descrivim algunes propietats de l’espai LW per a qualsevol functor
idempotent L a la categoria homotòpica. El darrer resultat que demostrem,
el teorema E, dóna esperances a que sigui cert el fet que no hi hagi cap
functor idempotent L tal que LW no sigui un espai de tipus K(G, 1).

Sigui L un functor idempotent a la categoria homotòpica i sigui K(G, 1)
amb G un grup qualsevol (no necessàriament lliure). Aleshores, tenint en
compte que la classe dels espais L-locals és tancada per retractes homotòpics
(vegeu la proposició 1.1.1), s’obté el resultat següent:

Teorema 3.3.1 Sigui L un functor idempotent a la categoria homotòpica i
sigui G un grup qualsevol. Si η:K(G, 1)→ LK(G, 1) indueix un isomorfisme
de grups fonamentals, aleshores η és una equivalència homotòpica.

Demostració. Segons les hipòtesis del teorema, la composició de η amb
l’aplicació natural

LK(G, 1)→ K(π1(LK(G, 1)), 1)

indueix un isomorfisme de grups fonamentals i, per tant, és una equivalència
homotòpica. Aix́ı doncs, l’espai K(G, 1) és un retracte homotòpic de l’espai
L-local LK(G, 1), la qual cosa implica que K(G, 1) és L-local, de manera
que la L-equivalència η és una equivalència homotòpica. �

Aix́ı doncs, segons aquest teorema, si L canvia el tipus d’homotopia
d’un espai K(G, 1), aleshores necessàriament ha de modificar-ne el grup
fonamental. En particular, si W és una unió puntual de circumferències,
aleshores W = K(F, 1) amb F un grup lliure. Aix́ı, el teorema 3.3.1 aplicat
a W ens diu que si η:W → LW indueix un isomorfisme al grup fonamental,
aleshores W és un espai L-local.
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A tot functor idempotent L a la categoria homotòpica podem associar-
li un parell ortogonal a la categoria dels grups de la manera següent. Un
grup G s’anomena L-local si l’espai K(G, 1) és L-local. Un morfisme de
grups ϕ:A→ B és una L-equivalència si existeix una L-equivalència d’espais
connexos f :X → Y tal que π1(f) = ϕ.

Aquest parell ortogonal que acabem de descriure ens serà molt útil en
el nostre estudi de localitzacions d’unions puntuals de circumferències. De
totes maneres, aquest parell l’utilitzarem sense tenir en compte si prové o
no d’un functor idempotent a la categoria homotòpica. Els resultats de [26]
ens asseguren que això és cert sota hipòtesis de cardinals grans.

La majoria de les propietats descrites per als functors idempotents (per
exemple, les propietats de clausura de la proposició 1.1.1) continuen essent
vàlides per a aquest parell ortogonal. En aquest context, diem que un grup G
és L-aćıclic si l’aplicació trivial G→ 1 és una L-equivalència.

Tenint en compte aquesta definició, a partir del corol·lari 3.2.6 podem
caracteritzar les unions puntuals de circumferències L-locals com segueix:

Teorema 3.3.2 Sigui L un functor idempotent qualsevol a la categoria ho-
motòpica. Sigui W una unió puntual de circumferències. Aleshores W és
L-local si i només si π1(LW ) és un grup lliure de rang numerable ≥ 2.

Demostració. Si W és L-local, aleshores π1(LW ) ∼= π1(W ) és un grup
lliure. Suposem que π1(LW ) és un grup lliure de rang més gran o igual
que 2 i considerem l’aplicació natural

ψ:LW → K(π1(LW ), 1).

Com que π1(LW ) és lliure, existeix una aplicació

s:K(π1(LW ), 1)→ LW

tal que ψ ◦ s ' id. Per tant, K(π1(LW ), 1) és un retracte homotòpic de
l’espai L-local LW , la qual cosa implica que K(π1(LW ), 1) és L-local (pro-
posició 1.1.1). Aix́ı doncs, per definició, el grup π1(LW ) és L-local, de
manera que Lπ1(W ) ∼= π1(LW ) és un grup lliure. Aplicant el corol·lari 3.2.6
s’obté que π1(W ) és L-local i, en conseqüència, l’espai W és L-local. �

Sigui L un functor idempotent a la categoria homotòpica i sigui X un
espai qualsevol. Aleshores, segons la definició que hem donat, el morfisme
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de grups
η∗:π1(X)→ π1(LX)

indüıt η:X → LX és una L-equivalència a la categoria dels grups. Per tant,
existeix una única L-equivalència

β:π1(LX)→ L(π1(X))

tal que β◦η∗ = l, on l:π1(X)→ L(π1(X)). És a dir, L(π1(LX)) ∼= L(π1(X))
per a tot espai X i tot functor idempotent L a la categoria homotòpica.

Aleshores diem que un functor idempotent L a la categoria homotòpica
és π1-compatible si el grup fonamental π1(LX) és L-local per a tot espai X;
o, dit d’una altra manera, si la L-equivalència β:π1(LX)→ L(π1(X)) és un
isomorfisme per a tot espai X. Els functors π1-compatibles van ser definits
per Casacuberta a [19] i satisfan la propietat següent:

Lema 3.3.3 Sigui L un functor idempotent a la categoria homotòpica. Si L
és π1-compatible, aleshores l’aplicació natural X → K(G, 1), on G = π1(X),
indueix un isomorfisme π1(LX) ∼= π1(LK(G, 1)).

Demostració. Com que l’aplicació X → K(G, 1) indueix un isomorfisme
de grups fonamentals i les aplicacions X → LX i K(G, 1) → LK(G, 1)
indueixen L-equivalències al grup fonamental, el morfisme natural

π1(LX)→ π1(LK(G, 1))

és una L-equivalència entre grups L-locals, la qual cosa implica que és un
isomorfisme. �

Aix́ı doncs, si L és π1-compatible, aleshores el parell ortogonal format
pels grups L-locals i les L-equivalències que hem definit fa un moment està
associat a un functor idempotent a la categoria dels grups que ve donat per

LG = π1(LK(G, 1)),

per a tot grup G. És més, el lema 3.3.3 implica que això és equivalent,
llevat d’isomorfisme, a definir Lπ1(X) = π1(LX), on X és un espai connex.
Aquesta igualtat justifica el terme π1-compatible.

Suposem ara que W = S1 ∨ S1. Si W és un espai L-local, aleshores S1

també ho és perquè la classe dels espais L-locals és tancada per retractes
homotòpics (vegeu la proposició 1.1.1). Tot i que el rećıproc no és cert, de
forma més general, es demostra el següent, que és l’anàleg del teorema 3.2.5:
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Teorema 3.3.4 Sigui L un functor idempotent a la categoria homotòpica.
Aleshores S1∨S1 és L-local si i només si ∨i∈IS1 és L-local per a tot conjunt
d’́ındexs I finit o infinit numerable.

Demostració. Una implicació es dedueix del fet que S1∨S1 és retracte de
tota unió puntual de dues o més circumferències. L’altra implicació es una
conseqüència del fet que la classe dels espais L-locals és tancada per ĺımits
inversos homotòpics, ja que la fibra homotòpica de la inclusió de S1 ∨ S1 a
S1 × S1 és una unió puntual infinita numerable de circumferències. �

Sigui W una unió puntual de circumferències i sigui η:W → LW l’apli-
cació de localització. Com queW és un complex de dimensió 1, el teorema 3.5
de [19] implica que el functor idempotent Lη definit a la categoria homotòpica
és π1-compatible. Per tant, segons el lema 3.3.3, el functor Lη permet definir
un functor idempotent a la categoria dels grups com L′ηG = π1(LηK(G, 1)),
per a tot grup G. De fet, L′η = Lη∗ amb η∗:π1(W ) → π1(LW ) el morfisme
indüıt per η al grup fonamental.

Proposició 3.3.5 Sigui L un functor idempotent a la categoria homotòpica.
Sigui W una unió puntual de circumferències i sigui η:W → LW el mor-
fisme de localització. Aleshores la funció

η∗: Hom (π1(LW ), π1(LW )) → Hom (π1(W ), π1(LW ))
ϕ 7→ ϕ ◦ η∗

indüıda per η∗:π1(W )→ π1(LW ) és exhaustiva.

Demostració. Sigui ψ ∈ Hom (π1(W ), π1(LW )) un morfisme qualsevol.
Aleshores ψ està indüıt per una aplicació f :W → LW , única llevat d’e-
quivalència homotòpica, ja que W és un complex de dimensió 1. Per tant,
com que LW és η-local, existeix una única aplicació g:LW → LW tal que
g ◦ η = f . Aix́ı, η∗(g∗) = g∗ ◦ η∗ = ψ. �

En general, no sabem si la funció η∗ indüıda per η∗ és bijectiva. El que śı
és cert, però, és que cadascuna de les condicions següents impliquen que η∗

és injectiva i, per tant, bijectiva:

(a) Si LW és un K(G, 1), aleshores η∗ és bijectiva.

(b) Si LW és homòtopament equivalent a un CW-complex de dimensió 2,
aleshores η∗ és bijectiva.
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(c) Si η∗:π1(W )→ π1(LW ) és exhaustiva, aleshores η∗ és bijectiva.

(d) Si π1(LW ) s’inclou en un grup L-local, aleshores η∗ és bijectiva. En
particular, si L és π1-compatible, aleshores η∗ és bijectiva.

La demostració de (a) i de (b) es basa en el fet que tot endomorfisme de
π1(LW ) es pot elevar a una aplicació LW → LW . Pel que fa a (c) i a (d),
la demostració és immediata.

Aix́ı doncs, si es compleix alguna de les condicions (a)-(d), aleshores el
grup π1(LW ) és η∗-local i és, per tant, la η∗-localització de π1(W ) (vegeu el
lema 1.2.1), de manera que satisfà totes les propietats sobre les localitzacions
de grups lliures descrites en les seccions anteriors. Per exemple, a partir del
teorema 3.1.7 s’obté el següent:

Corol·lari 3.3.6 Sigui L un functor idempotent a la categoria homotòpica.
Sigui W una unió puntual de circumferències sobre un conjunt d’́ındexs I.
Suposem que el morfisme η∗:π1(W )→ π1(LW ) és exhaustiu. Aleshores

H1(LW ) ∼= ⊕
i∈I

A,

on A = π1(LS1). �

Sigui A el grup fonamental de LS1. Tal i com hem explicat abans,
LS1 = K(A, 1), la qual cosa implica, segons la nostra definició, que el grup A
és L-local. (De fet, sabem que A és, a més, un anell ŕıgid.) Aix́ı doncs,
per a tota aplicació f :W → K(A, 1) existeix una única aplicació, llevat
d’equivalència homotòpica, g:LW → K(A, 1) tal que g ◦ η = f . Per tant,
η:W → LW indueix un isomorfisme

H1(LW ;A) ∼= H1(W ;A) ∼= Π
i∈I

A,

on pensem en cohomologia amb coeficients trivials. El resultat corresponent
per al primer grup d’homologia de LW és el següent:

Teorema D Sigui L un functor idempotent a la categoria homotòpica. Si-
gui W una unió puntual de circumferències sobre un conjunt d’́ındexs I.
Sigui A = π1(LS1). Aleshores existeixen successions exactes

H1(W )→ H1(LW )→ T → 0,
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0→ ⊕
i∈I

A→ H1(LW ;A)→ T ⊗A→ 0 i

0→ ⊕
i∈I

A→ H1(LW )→ S → 0,

on T , T ⊗ A i S són L-aćıclics. A més, si ⊕i∈IA és L-local, aleshores la
segona i la tercera successions exactes escindeixen. Si el morfisme unitat
Z→ A és injectiu, aleshores H1(W )→ H1(LW ) és també injectiu.

Demostració. Comencem pensant en la primera successió. La propie-
tat (P2) de la secció 3.1 ens diu que H1(W )→ H1(LW ) és una L-equivalèn-
cia perquè s’obté en abelianitzar la L-equivalència π1(W ) → π1(LW ). Per
tant, el seu conucli T és L-aćıclic. Si Z→ A és un morfisme de grups injectiu,
aleshores existeix un morfisme injectiu H1(W ) →

∏
i∈I A. Com que aquest

darrer grup és L-local, aquest morfisme injectiu factoritza per H1(LW ), la
qual cosa implica que el morfisme H1(W )→ H1(LW ) també és injectiu.

Tensoritzant la primera successió exacta per A, obtenim la segona suc-
cessió, que és exacta per l’esquerra perquè ⊕i∈IA és un subgrup del grup
L-local

∏
i∈I A i ⊕i∈IA → H1(LW ;A) és una L-equivalència. A més, el

grup T ⊗ A és L-aćıclic perquè, per la propietat (P3) de la secció 3.1, el
morfisme ⊕i∈IA→ H1(LW ;A) és una L-equivalència.

Pel que fa a la tercera successió, cal dir que el morfisme

⊕
i∈I

H1(LS1)→ H1(LW )

és la suma dels morfismes naturals H1(LS1) → H1(LW ) indüıts per les
inclusions S1 ↪→W dels termes de la unió puntual. La seva composició amb
la L-equivalència

⊕
i∈I

H1(S1)→ ⊕
i∈I

H1(LS1)

coincideix amb la L-equivalència natural H1(W )→ H1(LW ). Aix́ı, el mor-
fisme ⊕i∈IH1(LS1) → H1(LW ) és una L-equivalència, la qual cosa implica
que el seu conucli S és L-aćıclic.

Finalment, si el grup ⊕i∈IA és L-local, aleshores la segona i la tercera
successions exactes escindeixen (per l’esquerra) perquè ambdues aplicacions

⊕
i∈I

A�H1(LW ;A) i ⊕
i∈I

A�H1(LW )

són L-equivalències. �



58 Unions puntuals de circumferències

A la secció 3.1 hem vist que hi ha moltes situacions en les quals el grup
⊕i∈IA que apareix en el teorema D és L-local quan A ho és. De fet, no
sabem cap contraexemple d’aquest resultat. Ara bé, en general no és cert
que els grups T ⊗ A i S del teorema D siguin zero. Per exemple, sigui L la
localització homològica amb coeficients a Z/p i sigui W = S1. Aleshores la
segona successió exacta del teorema D és la següent:

0→ Z∧p
�
−→ Z∧p ⊗ Z∧p → Z∧p /Z⊗ Z∧p → 0.

Sigui ara L la localització en un conjunt de primers P i sigui W = S1 ∨ S1.
Aleshores la tercera successió exacta del teorema D és la següent:

0→ ZP ⊕ ZP
�
−→ ((Z ∗ Z)P )ab → S → 0.

El resultat següent es l’anàleg al teorema 3.1.5:

Teorema 3.3.7 Sigui L un functor idempotent a la categoria homotòpica.
Sigui W una unió puntual de circumferències sobre un conjunt d’́ındexs I.
Sigui A = π1(LS1). Aleshores hi ha una L-equivalència

∗
i∈I

A→ π1(LW ),

el nucli de la qual està contingut en el commutador de ∗i∈IA.

Demostració. Com que la unió puntual de les aplicacions de localització,

∨ηi: ∨
i∈I

S1 → ∨
i∈I

LS1,

és una L-equivalència, existeix una única aplicació α:∨i∈ILS1 → LW que
satisfà α ◦ ∨ηi = η, on η:W → LW . En ser α una L-equivalència, el
morfisme indüıt α∗:π1(∨i∈ILS1)→ π1(LW ) és una L-equivalència de grups,
on π1(∨i∈ILS1) ∼= ∗i∈IA. Per tant, com que

∏
i∈I A és L-local, la composició

∗
i∈I

A� ⊕
i∈I

A ↪→Π
i∈I

A

s’estén de manera única a π1(LW ). O sigui que el nucli de ∗i∈IA→ π1(LW )
està contingut en el nucli de la projecció ∗i∈IA� ⊕i∈I A. �

Donats un functor idempotent L a la categoria homotòpica i una unió
puntual de circumferències W , volem demostrar que el conjunt de les classes
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d’homotopia [LW,LW ] és un quasi-anell per l’esquerra. De fet, veurem que
aquest resultat és cert per a [LX,LX] per a tot co-H-espai X.

Recordem que un co-H-espai és un espai X amb un punt base x0 junta-
ment amb una aplicació γ:X → X ∨X, anomenada comultiplicació, tal que
les composicions γ ◦ p1 i γ ◦ p2 són homòtopes a aplicacions constants, on p1

i p2 denoten les projeccions de X ∨X a X; o bé, equivalentment, ι ◦ γ = ∆,
on ι:X ∨X ↪→X ×X és la inclusió natural i ∆:X → X ×X és l’aplicació
diagonal.

El grup fonamental d’un co-H-espai és o bé trivial o bé lliure [37]. En
particular, aquest fet implica que si X és un co-H-espai, aleshores LX no té
per què ser-ho, ja que la L-localització d’un grup lliure no sempre és lliure.

Les unions puntuals de circumferències són exemples de co-H-espais, on la
comultiplicació és l’aplicació que col·lapsa l’equador a un sol punt. Aleshores,
tenint en compte el teorema 3.3.2, obtenim el resultat següent:

Proposició 3.3.8 Sigui L un functor idempotent qualsevol a la categoria
homotòpica. Sigui W una unió puntual de circumferències sobre un conjunt
d’́ındexs I. Aleshores LW és un co-H-espai si i només si W és L-local. �

La condició de la proposició se satisfà, per exemple, quan LW ∨ LW és
L-local. En efecte, sigui γ:W → W ∨W la comultiplicació a W . Aleshores
Lγ:LW → L(W ∨W ) és la comultiplicació a LW , ja que, en ser LW ∨LW
un espai L-local, L(W ∨W ) ' LW ∨ LW .

Un co-H-espai X amb comultiplicació γ és homòtopament associatiu si es
compleix que (γ∨id)◦γ ' (id∨γ)◦γ. Un co-H-espai que sigui homòtopament
associatiu s’anomena co-H-grup, ja que tot co-H-espai homòtopament as-
sociatiu té, automàticament, inversos homotòpics. Per exemple, una unió
puntual de circumferències és un co-H-grup.

En general, si X és un co-H-grup, aleshores el conjunt de les classes
d’homotopia d’aplicacions amb punt base [X,Y ] és un grup per a tot espai Y ,
on la multiplicació està definida en els representants com fg = (f ∨ g) ◦ γ.

Teorema 3.3.9 Sigui L un functor idempotent qualsevol a la categoria ho-
motòpica. Si X és un co-H-grup, aleshores el conjunt de les classes d’ho-
motopia d’aplicacions puntejades [LX,LX] és un quasi-anell per l’esquerra,
on les operacions són la composició usual d’aplicacions i la multiplicació ve
indüıda per la bijecció [LX,LX] ∼= [X,LX] i per la comultiplicació de X.
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Demostració. Com que l’aplicació η:X → LX indueix una bijecció

[LX,LX] ∼= [X,LX],

si γ:X → X ∨ X és la comultiplicació de X, aleshores la multiplicació de
dues aplicacions f, g:LX → LX està determinada per la condició següent:

(f · g) ◦ η ' ((f ◦ η) ∨ (g ◦ η)) ◦ γ.

Llavors, a partir d’aquesta expressió obtenim que

h ◦ (f · g) ◦ η ' ((h ◦ f) · (h ◦ g)) ◦ η,

la qual cosa implica que [LX,LX] és un quasi-anell per l’esquerra. �

Dualment, si X és un H-espai, aleshores [LX,LX] és un quasi-anell per
la dreta, per a qualsevol functor idempotent L a la categoria homotòpica. De
totes maneres, aquest resultat no aporta cap novetat perquè l’espai LX és un
H-espai per a tot H-espai X i per a tot functor idempotent L a la categoria
homotòpica, tal i com es demostra a [33]. L’estructura de quasi-anell per la
dreta de [X,X] quan X és un H-grup fou considerada per Hubbuck a [51]
per tal d’estudiar autoequivalències de H-espais.

SiguiW una unió puntual de circumferències sobre un conjunt d’́ındexs I.
Aleshores, segons el teorema 3.3.9, com que W és un co-H-espai, els isomor-
fismes

[LW,LW ] ∼= [W,LW ] ∼= Π
i∈I

π1(LW )

impliquen que el producte
∏
i∈I π1(LW ) és un quasi-anell per l’esquerra. És

més, usant les definicions es demostra el resultat següent:

Teorema E Sigui L un functor idempotent qualsevol a la categoria ho-
motòpica. Sigui W una unió puntual de circumferències sobre un conjunt
d’́ındexs I. Sigui η:W → LW l’aplicació de localització. Aleshores l’apli-
cació natural

[W,W ]→ [LW,LW ]

és un morfisme de quasi-anells per l’esquerra i coincideix amb un producte
de còpies de η∗ indexat per I,

Π
i∈I

π1(W )→Π
i∈I

π1(LW ). �
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El resultat d’aquest teorema dóna esperances al fet que el grup [LW,LW ]
sigui isomorf al grup Hom (π1(LW ), π1(LW )), malgrat que no sabem si això
és cert en general. Tal i com hem explicat després de la proposició 3.3.5,
aquest fet és veritat, per exemple, quan LW és un K(G, 1) o bé sota altres
condicions. Malgrat que no està demostrat que LW = K(G, 1) per a tot
functor idempotent L a la categoria homotòpica, tampoc no es coneix cap
contraexemple.



62 Unions puntuals de circumferències



Caṕıtol 4

Preservació d’estructures a la

categoria homotòpica

En el nostre article [3] es descriu un model per a la localització en con-
junts de primers mitjançant grups simplicials (recordem que la categoria
homotòpica dels grups simplicials és equivalent a la categoria homotòpica
dels CW-complexos [45]). Aquest model té alguns avantatges i alguns in-
convenients respecte d’altres construccions de la localització.

Els avantatges més rellevants d’aquest nou model per a aquesta memòria
són els següents. D’una banda, proporciona un bon control de l’homotopia
en dimensions baixes; en concret, si πk(X) ∼= πk(Y ) per a tot k ≤ n (on els
espais X i Y no són necessàriament nilpotents), aleshores πk(XP ) ∼= πk(YP )
per a tot k ≤ n i tot conjunt de primers P . D’altra banda, el nostre model de
localització a la categoria dels grups simplicials es relativitza molt fàcilment
a una localització functorial fibra a fibra.

En aquest caṕıtol comencem exposant la nostra construcció i les con-
seqüències esmentades. Aleshores utilitzem aquestes conseqüències per a
demostrar que les localitzacions en conjunts de primers preserven certs tipus
d’homotopia.

En primer lloc, demostrem que les localitzacions en conjunts de primers
transformen els espais que tenen tots els grups d’homotopia finits en es-
pais que també tenen tots els grups d’homotopia finits. Aquest resultat
està motivat pel fet que això mateix es compleix per a la R -compleció de
Bousfield–Kan, tal i com consta a [15, VII.4]. Un corol·lari que cal destacar
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és que si X és un K(G, 1) amb G un grup finit, aleshores la P -localització
XP en un conjunt de primers P qualsevol és un espai que té tots els grups
d’homotopia finits (que, per tant, són de P -torsió).

En segon lloc, demostrem que les localitzacions en conjunts de primers
envien espais virtualment nilpotents a espais virtualment nilpotents. Aquest
resultat s’havia demostrat per a grups a [21], però havia quedat pendent de
veure-ho per a espais.

A la darrera secció del caṕıtol considerem l’exemple concret de l’ampolla
de Klein, que és un espai d’Eilenberg–Mac Lane amb grup fonamental vir-
tualment nilpotent, i estudiem amb detall l’efecte de totes les construccions
homotòpiques que hem estat considerant: les localitzacions en conjunts de
primers (que ja s’havien tractat a [17]), la R -compleció de Bousfield–Kan
per a R ⊆ Q i R = Z/p, i les localitzacions homològiques. En el cas de
les P -localitzacions i de les R -complecions s’obté sempre un espai de tipus
K(G, 1), mentre que la localització homològica entera (i, més generalment,
la localització homològica respecte d’un subanell dels racionals on 2 no sigui
invertible) té grups d’homotopia superiors no trivials. Per tant, l’ampolla
de Klein no és un espai ZP -bo quan 2 ∈ P (malgrat que tots els espais
virtualment nilpotents són Q -bons i Z/p -bons per a tot primer p, tal i com
es demostra a [35]).

La major part dels resultats d’aquest caṕıtol es recullen a [4].

4.1 Un nou model per a la P -localització

Sigui SS0 la categoria dels conjunts simplicials redüıts; és a dir, conjunts
simplicials amb un únic śımplex en dimensió 0 o vèrtex. Sigui SGr la cate-
goria dels grups simplicials. Aleshores existeix un parell de functors adjunts
[52, § 10],

G:SS0 → SGr i W :SGr → SS0,

que es defineixen de la manera següent. La construcció G de Kan [52, § 10] és
l’anàleg simplicial de l’espai de llaços Ω i assigna a cada conjunt simplicial X
un grup simplicial lliure GX (recordem que un grup simplicial A és lliure
si té una base estable per degeneracions; és a dir, si existeix un conjunt de
śımplexs S, anomenat base, tal que An és un grup lliure generat lliurement
per S ∩An, per a tot n, i six ∈ S ∩An+1, per a tot x ∈ S ∩An i per a tota
degeneració si amb 0 ≤ i ≤ n.):
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• (GX)n és el grup amb un generador x per a cada x ∈ Xn+1 i una
relació s0y = 1 per a cada y ∈ Xn.

• Els operadors cara i degeneració vénen donats per:

δ0x = (d1x) · (d0x)−1;

δix = (di+1x) si i > 0;

σix = (si+1x) si i ≥ 0.

El functor W és un classificador per a fibrats principals que assigna a un
grup simplicial A un complex de Kan WA; és a dir, un conjunt simplicial
que satisfà la condició d’extensió (recordem que un conjunt simplicial X
satisfà la condició d’extensió si tota aplicació f : Λk[n] → X s’estén a una
aplicació g:∆[n]→ X) [52, § 10]:

• (WA)n = An−1 × · · · ×A0 per a n > 0.

• Els operadors cara i degeneració vénen donats per:

d0(an−1, . . . , a0) = (an−2, . . . , a0);

di(an−1, . . . , a0) = (δi−1an−1, . . . , δ0an−i · an−i−1, an−i−2, . . . , a0);

si(an−1, . . . , a0) = (σi−1an−1, . . . , σ0a0 · an−i, e, an−i−1, . . . , a0).

Si R és un subanell dels racionals o bé R = Z/p amb p un nombre primer
i X és un conjunt simplicial redüıt, aleshores, segons la proposició IV.4.1
de [15], la R -compleció de Bousfield–Kan R∞X de X és dèbilment equi-
valent a W (GX)∧R. En el nostre article [3] descrivim un model per a les
localitzacions en conjunts de primers per mitjà de grups simplicials. Aquest
nou model ens permet demostrar que la P -localització XP d’un conjunt sim-
plicial redüıt X és dèbilment equivalent a W (GX)P , on P denota un conjunt
qualsevol de primers.

Seguidament recordem la construcció d’aquest model, aix́ı com les seves
conseqüències més rellevants per a demostrar que les localitzacions en con-
junts de primers envien espais amb tots els grups d’homotopia finits a espais
amb tots els grups d’homotopia finits i espais virtualment nilpotents a espais
virtualment nilpotents.
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4.1.1 Construcció del model

Donat un functor L d’una categoria C a una categoria D, s’anomena prolon-
gació simplicial (o simplement prolongació) de L el functor de la categoria
dels objectes simplicials sobre C a la categoria dels objectes simplicials so-
bre D que s’obté aplicant L a cada dimensió i als operadors cara i degene-
ració [28].

Sigui ∆op la categoria oposada a la categoria que té per objectes els
conjunts ordenats [n] = {0, 1, . . . , n} i per morfismes les aplicacions que
preserven l’ordre [n]→ [m]. Si pensem un objecte simplicial sobre C com un
functor X:∆op → C, aleshores la prolongació de L assigna a cada objecte X
el functor composició

∆op X−→ C L−→ D.

Segons el lema 2.1 de [3], tot functor L:SGr → SGr que s’obté com a
prolongació d’un functor a la categoria dels grups és un functor simplicial.
És a dir, per a tot grup simplicial A i per a tot conjunt simplicial X hi ha
un morfisme de grups simplicials

LA⊗X → L(A⊗X),

natural en A i en X, que és la identitat quan X es redueix a un únic punt.
(Recordem que si A és un grup simplicial iX és un conjunt simplicial, definim
A⊗X com el grup simplicial tal que (A⊗X)n és un producte lliure de còpies
de An indexades per Xn.)

Sigui P un conjunt de primers i sigui L:Gr → Gr el functor de P -lo-
calització a la categoria dels grups Gr. Denotem per LP la prolongació de L
a la categoria dels grups simplicials SGr. Expĺıcitament, aquest functor es
defineix com segueix:

• si A és un grup simplicial, aleshores LPA és el grup simplicial tal que
(LPA)n = L(An), per a tot n, i amb operadors cara i degeneració

d̃i = Ldi: (LPA)n → (LPA)n−1 i s̃i = Lsi: (LPA)n → (LPA)n+1,

on di:An → An−1 i si:An → An+1. Les identitats simplicials es com-
pleixen, ja que L és un functor.

• Si f :A → B és un morfisme de grups simplicials, és a dir, f és una
successió de morfismes de grups {fn:An → Bn}, aleshores LP f es
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defineix com

(LP f)n = L(fn): (LPA)n → (LPB)n.

Com que LP f commuta amb els operadors cara i degeneració, LP f és
un morfisme de grups simplicials.

Observem que LP és realment un functor, ja que satisfà LP (idG) = id LPG

i LP (f ◦ g) = LP f ◦ LP g.
Sigui X un conjunt simplicial redüıt. Aleshores podem aplicar-li la cons-

trucció G de Kan i obtenim un grup simplicial lliure GX. Sigui P un conjunt
qualsevol de primers i sigui LP la prolongació del functor de P -localització
a la categoria dels grups. Aleshores LP (GX) és un grup simplicial P -local.
El teorema següent, que és el resultat principal del nostre article [3, teo-
rema 4.6], ens diu que si apliquem a LP (GX) el functor W , llavors obtenim
un conjunt simplicial redüıt que és dèbilment equivalent a la P -localització
de X.

Teorema 4.1.1 Sigui P un conjunt de primers i sigui X un conjunt sim-
plicial redüıt. Aleshores

XP 'WLP (GX). �

A la pràctica, però, hom acostuma a treballar amb CW-complexos con-
nexos en comptes de conjunts simplicials redüıts. Veiem, doncs, com podem
estendre la construcció del teorema 4.1.1 per a obtenir un model manejable
per a la P -localització de CW-complexos connexos.

Sigui X un CW-complex connex. Suposem que X té una sola 0-cel·la. En
cas contrari, substitüım X per un CW-complex homotòpicament equivalent
a ell i amb una sola 0-cel·la (això sempre es pot fer perquè col·lapsar un
arbre maximal no canvia el tipus d’homotopia). Sigui J un grup simplicial
lliure amb un generador no degenerat en dimensió n per a cada (n+1)-cel·la
de X [53]. Aleshores J i el grup simplicial lliure GX que s’obté en aplicar el
functor G de Kan al complex singular redüıt de X són dèbilment equivalents;
és a dir, existeix un morfisme de grups simplicials f :J → GX que indueix
isomorfismes als grups d’homotopia. De fet, com que J i GX són grups
simplicials lliures, aleshores la proposició 6.5 de [52] implica que f és una
equivalència homotòpica de grups simplicials; és a dir, existeix un morfisme
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g:GX → J de grups simplicials tal que g ◦ f i f ◦ g són homotòpicament
equivalents a id J i a idGX , respectivament, a SGr. (Recordem que dos
morfismes f, g:A→ B de grups simplicials són homotòpicament equivalents
a SGr si existeix un morfisme H:A ⊗ ∆[1] → B, anomenat equivalència
homotòpica simplicial, tal que H0 = f i H1 = g.) Aleshores obtenim el
resultat següent:

Teorema 4.1.2 Sigui P un conjunt de primers i sigui X un conjunt sim-
plicial redüıt. Si J és un grup simplicial lliure dèbilment equivalent a GX,
aleshores WLPJ ' XP .

Demostració. Com que J és un grup simplicial lliure, la proposició 6.5
de [52] ens assegura que hi ha una equivalència homotòpica f :J → GX de
grups simplicials. Pel lema 2.1 de [3], LP f és una equivalència homotòpica
de grups simplicials. Per tant, l’aplicació indüıda WLPJ → WLPGX és
una equivalència homotòpica i es conclou aplicant el teorema 4.1.1. �

El teorema 4.1.2 continua essent cert si en comptes de suposar que J és
lliure suposem que els morfismes

Hk(Jn;A)→ Hk(LJn;A)

indüıts per la P -localització Jn → LJn són isomorfismes per a tot k i n i
per a tot mòdul P -local A sobre π0(LPJ). Això es deu al fet que aquesta és
realment la propietat necessària per tal que sigui vàlida la demostració del
teorema 4.1.1; vegeu [3].

4.1.2 Conseqüències

Gràcies al fet que la nostra construcció és dimensió a dimensió, aquest nou
model per al functor de P -localització ens permet obtenir un control de
l’homotopia en dimensions baixes. Concretament, si els n-esquelets de dos
CW-complexos o bé dos conjunts simplicials X i Y són isomorfs, aleshores
els n-esquelets de XP i de YP també ho són, on n ≥ 0. El mateix passava
amb la R -compleció de Bousfield–Kan [15], on R denota un subanell dels
racionals o bé R = Z/p amb p un nombre primer. El resultat anàleg a la
proposició IV.5.1 de [15] en el cas de la P -localització és el següent:
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Teorema 4.1.3 Sigui P un conjunt de primers. Si f :X → Y és una
aplicació d’espais tal que πk(f):πk(X) → πk(Y ) és un isomorfisme per
a tot k ≤ n i un epimorfisme per a k = n + 1, aleshores el morfisme
πk(XP ) → πk(YP ) és un isomorfisme per a k ≤ n i un epimorfisme per
a k = n+ 1, on n ≥ 0. �

Dit d’una altra manera, si la fibra homotòpica d’una aplicació f :X → Y

és n-connexa per a cert n ≥ 1, aleshores la fibra homotòpica de fP :XP → YP
també és n-connexa. Observem que aquest fet s’aplica, en particular, a les
fibracions

K(πn+1(X), n+ 1)→ Pn+1X → PnX,

on PnX denota la n-peça de Postnikov d’un CW-complex X. És a dir, si

X → · · · → PnX → Pn−1X → · · ·

denota la torre de Postnikov d’un CW-complex X, aleshores l’aplicació
indüıda

XP → lim
←

(PnX)P

és una equivalència homotòpica.
La segona conseqüència important que volem destacar del nou model

obtingut per a les localitzacions en conjunts de primers és el fet que es rela-
tivitza fàcilment a una P -localització fibra a fibra, on P denota un conjunt
qualsevol de primers.

La P -localització fibra a fibra fou descrita per a espais nilpotents per
Llerena a [60] i per May a [62]. Posteriorment, Dror Farjoun dóna una
definició més general de la localització fibra a fibra a [33, 1.F]. A continuació
presentem una construcció detallada de la P -localització fibra a fibra, usant
la nostra construcció de la P -localització.

Sigui F → E → B una fibració a la categoria dels conjunts simplicials
redüıts. Per tant, impĺıcitament estem suposant que l’aplicació f :E → B és
exhaustiva i que el morfisme indüıt π1(f):π1(E)→ π1(B) és un epimorfisme.
Segons [72, II.3.10], l’epimorfisme Gf :GE → GB indüıt per f és una fibració
de grups simplicials amb fibra el grup simplicial K, on Kn = ker(Gf)n.
A més, el morfisme natural GF → K, aix́ı com la seva aplicació adjunta
F →WK, és una equivalència dèbil [72, II.3.11].



70 Preservació d’estructures a la categoria homotòpica

Lema 4.1.4 El nucli K de l’epimorfisme Gf :GE → GB és un grup sim-
plicial lliure.

Demostració. Com que (GE)n és lliure per a tot n, el subgrup Kn també
és lliure per a tot n. Per tant, per a demostrar que K és lliure, només
cal determinar una base de Kn, per a cada n, tal que sigui estable per les
degeneracions de K. Per evitar complicar la notació, denotarem els ope-
radors degeneració de tots els grups simplicials amb la mateixa lletra si.
Sigui si: (GE)n−1 → (GE)n el morfisme generat per si+1:En → En+1, per a
i = 0, . . . , n−1. Com que, per definició, el grup (GB)n és lliure en el conjunt
Bn+1 \ s0(Bn), per a cada n, podem definir, de forma inductiva, morfismes

σn: (GB)n → (GE)n,

imposant que σn ◦ si = si ◦ σn−1, per a i = 0, . . . , n − 1, on n ≥ 1, i que
(Gf)n ◦ σn sigui la identitat per a tot n. Aleshores la imatge de σn és un
sistema de Schreier (vegeu [29, definició 4.4]) dels representants de les classes
del nucli Kn en (GE)n. Per tant, segons el corol·lari 4.7 de [29], el grup Kn

està generat lliurement pels elements

σn(w)xσn((Gf)n(x))−1 σn(w)−1,

on w ∈ (GB)n i x ∈ En+1 \ s0(En) \ σn(Bn+1 \ s0(Bn)). La nostra elecció
de σn ens assegura que aquests elements formen una base que és tancada
per les degeneracions de GE i, per tant, per les degeneracions de K. �

Ara considerem, per a cada n, la successió exacta

Kn � (GE)n � (GB)n

i li apliquem el functor L de P -localització relatiu descrit a [21] per tal
d’obtenir el diagrama commutatiu següent:

Kn � (GE)n � (GB)n
↓ ↓εn ↓id

LKn � Xn � (GB)n.
(4.1.1)

Aquest diagrama és universal entre tots els morfismes de l’extensió superior
a extensions amb nucli P -local a la categoria de les extensions de grups
[21, teorema 1.4]. Aquest fet ens permet dotar la successió de grups Xn
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d’una estructura de grup simplicial que denotem per X. D’aquesta manera,
obtenim una fibració X → GB de grups simplicials amb fibra LPK, aix́ı
com un diagrama commutatiu de fibracions

F → E → B

↓l ↓e ↓'
WLPK → WX → WGB,

(4.1.2)

on l és la composició F → WK → WLPK i e és l’aplicació adjunta de
ε:GE → X. El teorema següent justifica el fet d’anomenar el diagra-
ma (4.1.2) la P -localització fibra a fibra de la fibració donada.

Teorema 4.1.5 L’aplicació l:F → WLPK és una P -localització i l’aplica-
ció e:E →WX és una P -equivalència de conjunts simplicials redüıts.

Demostració. La primera part del teorema és una conseqüència immediata
del teorema 4.1.2, ja que, pel lema 4.1.4, K és un grup simplicial lliure que és
dèbilment equivalent aGF . Per a provar la segona part del teorema utilitzem
la caracterització de les P -equivalències descrita en el teorema 1.2.4. Segons
la proposició 1.3 de [21], per a tot n, el morfisme εn del diagrama (4.1.1) és
una P -equivalència. En primer lloc, com que ε0 i ε1 són P -equivalències, el
teorema 4.1 de [3] implica que el morfisme π0(GE) → π0(X) indüıt per ε0
i, per tant, π1(E)→ π1(WX), és una P -equivalència de grups. Ara sigui A
un mòdul P -local sobre LPπ0(X). Aleshores el diagrama (4.1.2) indueix un
morfisme de successions espectrals de primer quadrant de cohomologia amb
coeficients a A [73, proposició 2.1]. En ser l’aplicació l del diagrama (4.1.2)
una P -equivalència, obtenim un isomorfisme ln:Hn(WLPK;A)→ Hn(F ;A)
per a tot n. Per tant, en:Hn(E;A)

∼=−→ Hn(WX;A) i aix́ı l’aplicació e és
una P -equivalència de conjunts simplicials redüıts. �

En particular, recordem el teorema 9.2 de [20], el qual s’obté com a
conseqüència immediata del teorema 4.1.5:

Corol·lari 4.1.6 Sigui P un conjunt de primers i sigui Q un grup de P -tor-
sió. Si Y → X → K(Q, 1) és una fibració, aleshores YP → XP → K(Q, 1)
també és una fibració. �



72 Preservació d’estructures a la categoria homotòpica

4.2 Espais amb tots els grups d’homotopia finits

Els espais amb tots els grups d’homotopia finits són molt especials. Tal i
com s’explica a [15, VII.4], els espais d’aquest tipus són R -bons per a tot
subanell R dels racionals o bé R = Z/p amb p un nombre primer. És a
dir, si X és un espai amb tots els grups d’homotopia finits, aleshores la
seva localització homològica amb coeficients a R i la seva R -compleció de
Bousfield–Kan coincideixen, XHR ' R∞X.

Sigui p un nombre primer qualsevol i sigui X un espai amb tots els grups
d’homotopia finits. Aleshores, segons la proposició 8.3 de [22], com que X té
tots els grups d’homotopia finits, l’espai X(p) és nilpotent i, en conseqüència,
X(p) ' (Z(p))∞X. A més, com que tots els grups d’homotopia de X són
finits, la proposició VII.4.1 de [15] implica que existeix una aplicació natural

(Z(p))∞X → X∧p

que és una equivalència homotòpica, on X∧p denota la Z/p -compleció de
Bousfield–Kan de X. En conseqüència, si prenem un conjunt de primers P
format per un sol nombre primer p, aleshores combinant tots els resultats
que hem esmentat obtenim el següent:

Proposició 4.2.1 Sigui p un nombre primer. Si X és un espai amb tots els
grups d’homotopia finits, aleshores

X(p) ' XHZ(p)
' (Z(p))∞X ' X∧p ' XHZ/p. �

Si X és un espai amb tots els grups d’homotopia finits i R = Z/p amb p
un nombre primer qualsevol, aleshores, per la proposició VII.4.1 de [15],
els grups d’homotopia de XHZ/p ' X∧p són p-grups finits. Seguidament
demostrem que el mateix resultat és cert per a la P -localització de X.

Teorema F Sigui P un conjunt de primers. Si X és un espai amb tots els
grups d’homotopia finits, aleshores XP també és un espai amb tots els grups
d’homotopia finits, que són de P -torsió.

Demostració. Com que π1(X) és un grup finit, el morfisme de grups
η:π1(X) → (π1(X))P és exhaustiu i, per tant, π1(XP ) ∼= (π1(X))P és un
grup finit. A més, el nucli de η, que denotem per N , és el subgrup normal
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de π1(X) generat per tots els elements de P ′-torsió de π1(X) [76]. En ser X
un espai connex, existeix una bijecció natural,

[X,K((π1(X))P , 1)] ∼= Hom (π1(X), (π1(X))P ),

entre les classes d’homotopia d’aplicacions X → K((π1(X))P , 1) i el con-
junt dels morfismes π1(X) → (π1(X))P . Sigui f :X → K((π1(X))P , 1) un
representant de la classe d’homotopia [f ] corresponent a η. Sigui Y la fibra
homotòpica de f . En particular, observem que π1(Y ) ∼= N és un grup ge-
nerat per elements de P ′-torsió i, per tant, π1(YP ) ∼= (π1(Y ))P = {1}. És a
dir, l’espai YP és 1-connex. D’altra banda, la fibració

YP → XP → K((π1(X))P , 1),

obtinguda aplicant el corol·lari 4.1.6 a la fibració Y → X → K((π1(X))P , 1),
ens diu que πn(XP ) és un grup finit per a tot n ≥ 2 si i només si πn(YP ) és
un grup finit per a tot n ≥ 2.

Recordem que tot espai amb grups d’homotopia finits té els grups d’ho-
mologia finits. Per tant, l’espai Y té els grups d’homologia Hn(Y ) finits per
a tot n. En particular, Hn(Y ; ZP ) ∼= Hn(Y )⊗ ZP és un grup finit per a tot
n > 0. Aleshores, com que l’espai YP és 1-connex, pel teorema II.3B de [49],
Hn(YP ) ∼= Hn(YP ; ZP ), per a tot n. Aix́ı doncs, YP és un espai 1-connex
amb tots els grups d’homologia finits i, en conseqüència, πn(YP ) és un grup
finit, per a tot n ≥ 2; vegeu [82, § 9.6]. A més, un grup finit és P -local si i
només si és de P -torsió [76]. �

Tal i com hem explicat al primer caṕıtol, tant les localitzacions en con-
junts de primers com les localitzacions homològiques són f -localitzacions
amb f una aplicació entre unions puntuals de circumferències. El resultat
que acabem de demostrar motiva la pregunta següent:

Pregunta Sigui f :∨S1 → ∨S1 una aplicació qualsevulla. És cert que la
f -localització d’un espai amb tots els grups d’homotopia finits és un espai
amb tots els grups d’homotopia finits?

El treball desenvolupat per Rodŕıguez a [77] sobre localitzacions d’espais
respecte d’aplicacions entre unions puntuals de circumferències ens permet
respondre parcialment la pregunta quan X és un espai nilpotent. Si X és
un espai 1-connex, aleshores s’obté una resposta positiva, tal i com veurem
tot seguit.
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Sigui f una aplicació entre unions puntuals de circumferències i sigui
ϕ = π1(f) el morfisme indüıt al grup fonamental. El teorema 4.3.3 i la
proposició 4.5.5 de [77] impliquen que els espais nilpotents f -locals es poden
caracteritzar algebraicament de la manera següent: un espai nilpotent X
és f -local si i només si πk(X) és un grup ϕ-local, per a tot k. Aquesta
caracterització generalitza el teorema 5.5 de [10], on es demostra aquest
resultat per a les localitzacions homològiques.

Si N és un grup nilpotent, aleshores la ϕ-localització de N coincideix
amb la seva localització homològica amb coeficients en algun anell R [77,
corol·lari 4.2.5]. En conseqüència, un espai nilpotent X és f -local si i només
si X és H∗( − ;R)-local per a algun anell R.

Sigui f una aplicació entre unions puntuals de circumferències. Aleshores
el functor L = Lf és π1-compatible; és a dir, π1(LfX) ∼= Lϕ(π1X) per a tot
espai X, on ϕ = π1(f) és el morfisme indüıt per f al grup fonamental. Per
tant, les f -localitzacions transformen espais 1-connexos en espais 1-connexos,
la qual cosa implica que LfX ' XHR per a tot espai 1-connex X i per a
cert anell R. Aix́ı doncs,

Proposició 4.2.2 Sigui L = Lf amb f una aplicació entre unions puntuals
de circumferències. Si X és un espai 1-connex que té tots els grups d’ho-
motopia finits, aleshores l’espai 1-connex LX té tots els grups d’homotopia
finits. �

No se sap si les localitzacions respecte d’aplicacions entre unions puntuals
de circumferències transformen espais nilpotents en espais nilpotents. Si
aquest resultat fos cert, aleshores aquest tipus de localitzacions serien sempre
localitzacions homològiques i, en conseqüència, podŕıem estendre el resultat
de la proposició 4.2.2 a espais nilpotents.

Sigui f una aplicació entre unions puntuals de circumferències. El pro-
blema de saber si les f -localitzacions preserven la nilpotència dels espais no
és fàcil. Com hem vist en el caṕıtol 2, si ϕ = π1(f) és el morfisme indüıt
per f al grup fonamental, aleshores la ϕ-localització d’un grup nilpotent és
un grup nilpotent. El problema és saber si l’acció del grup fonamental sobre
els grups d’homotopia superiors continua essent nilpotent quan localitzem
un espai nilpotent respecte de l’aplicació f .
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4.3 Espais virtualment nilpotents

Un grup G és virtualment nilpotent si conté un subgrup normal nilpotent
d’́ındex finit. Per tant, existeix una extensió N �G�Q, on N és un grup
nilpotent i Q és un grup finit. Un espai topològic X s’anomena virtualment
nilpotent si el seu grup fonamental π1(X) és virtualment nilpotent i, per a
tot n ≥ 2, π1(X) conté un subgrup normal nilpotent d’́ındex finit que actua
nilpotentment sobre πn(X) [35].

Una propietat molt important dels espais virtualment nilpotents és que
el tipus d’homotopia de la seva localització homològica amb coeficients en
un subanell dels racionals està completament determinat per informació en
cada nombre primer i per informació racional de la manera següent [35]:

Teorema 4.3.1 Sigui R un subanell dels racionals i sigui P la suma directa
de Z/p per a tot primer p. Si X és un espai virtualment nilpotent, aleshores
el quadrat aritmètic

XHR → XH(P⊗R)

↓ ↓
XHQ ' (XHR)HQ → (XH(P⊗R))HQ

és un pull-back homotòpic. �

Sigui X un espai virtualment nilpotent. D’acord amb la proposició 3.4
de [35], si R = Q o bé R = Z/p amb p un nombre primer, aleshores l’espai X
és R -bo i XHR ' R∞X és un espai virtualment nilpotent. Per tant, usant
el quadrat aritmètic del teorema 4.3.1, obtenim que si R és un subanell dels
racionals, aleshores XHR també és un espai virtualment nilpotent.

En aquesta secció demostrem que les localitzacions en conjunts de pri-
mers també transformen espais virtualment nilpotents en espais virtualment
nilpotents. El lema següent resol un problema tècnic que es planteja en el
camı́ que hem seguit per a demostrar aquest resultat:

Lema 4.3.2 Sigui A
ι

� B
α
� C una successió exacta. Sigui β:B → D

una aplicació tal que la composició β ◦ ι:A → D és exhaustiva. Aleshores
l’aplicació γ:B → C ×D tal que γ(b) = (α(b), (β ◦ ι)(b)) és exhaustiva.

Demostració. Sigui (c, d) ∈ C×D un element qualsevol. Com que α i β ◦ι
són aplicacions exhaustives, existeixen b ∈ B i a ∈ A tals que

α(b) = c i (β ◦ ι)(a) = d β(b)−1.
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Aleshores

γ(ab) = (α(ab), (β ◦ ι)(ab)) = (α(a)α(b), (β ◦ ι)(a)(β ◦ ι)(b)) = (c, d)

i, per tant, γ és exhaustiva. �

El resultat següent és molt important per a nosaltres. D’una banda, és
l’ingredient clau de la demostració del fet que les localitzacions en conjunts de
primers envien espais virtualment nilpotents a espais virtualment nilpotents.
D’altra banda, és un resultat indispensable en l’estudi dels grups d’homo-
topia de les complecions i localitzacions d’espais virtualment nilpotents en
nombres primers que fem en el caṕıtol següent.

Teorema 4.3.3 Sigui P un conjunt de primers. Sigui Z → Y → K(F, 1)
una fibració amb Z un espai nilpotent i F un grup finit generat per elements
de P ′-torsió. Aleshores YP és un espai nilpotent.

Demostració. Anem a veure que l’espai Y és P -equivalent a un espai
nilpotent; és a dir, que existeix una aplicació Y → Y amb Y nilpotent
que és una P -equivalència. Aleshores, com que sabem que el functor de
P -localització preserva espais nilpotents [49], tindrem que YP ' Y P és un
espai nilpotent.

Comencem aplicant el teorema 4.1.5 a la fibració donada per a obtenir
el diagrama commutatiu de fibracions següent:

Z → Y → K(F, 1)
↓ ↓ ↓
ZP → Y ′ → K(F, 1),

on l’aplicació Y → Y ′ és una P -equivalència i l’espai ZP és nilpotent [49].
Suposem que F està generat pels elements de P ′-torsió x1, . . . , xr. Aleshores,
per a cada 1 ≤ i ≤ r, considerem la successió exacta

π1(ZP ) �π−1(〈xi〉) � 〈xi〉, (4.3.3)

on 〈xi〉 és el subgrup de F generat per xi i π:π1(Y ′) �F és el morfisme
indüıt per Y ′ → K(F, 1). Llavors, com que π1(ZP ) és un grup nilpotent
P -local i 〈xi〉 té ordre m ∈ P ′, la proposició VI.5.9 de [83] ens assegura
que la successió exacta (4.3.3) escindeix. Sigui si la secció corresponent.
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Sigui S el subgrup normal de π1(Y ′) generat pels elements de P ′-torsió
s1(x1), . . . , sr(xr). En ser Y ′ un espai connex, hi ha una correspondència
bijectiva natural,

[Y ′,K(π1(Y ′)/S, 1)] ∼= Hom (π1(Y ′), π1(Y ′)/S),

entre el conjunt de les classes d’homotopia d’aplicacions de l’espai Y ′ a
K(π1(Y ′)/S, 1) i el conjunt dels morfismes de grups de π1(Y ′) a π1(Y ′)/S.
Siguin pr:π1(Y ′)→ π1(Y ′)/S la projecció canònica i [f ] la classe d’homoto-
pia corresponent a [Y ′,K(π1(Y ′)/S, 1)]. Prenem f :Y ′ → K(π1(Y ′)/S, 1) un
representant d’aquesta classe i diem M a la fibra homotòpica de f . Aplicant
de nou el teorema 4.1.5 obtenim un diagrama commutatiu de fibracions

M → Y ′ → K(π1(Y ′)/S, 1)
↓ ↓ ↓
MP → Y → K(π1(Y ′)/S, 1),

on l’aplicació Y ′ → Y és una P -equivalència i l’espai MP és 1-connex, ja
que el grup fonamental de M és isomorf a S i, per tant, està generat per
elements de P ′-torsió. Veiem que l’espai Y és nilpotent.

D’una banda, observem que el morfisme π1(ZP )→ π1(Y ′)/S és exhaus-
tiu. En efecte, considerem

π1(ZP ) � π1(Y ′)
π
� F

↓ pr
π1(Y ′)/S.

(4.3.4)

Si [y] ∈ π1(Y ′)/S, aleshores existeix y ∈ π1(Y ′) tal que pr(y) = [y]. Com
que F està generat pel conjunt d’elements de P ′-torsió x1, . . . , xr, π(y) =
ω(x1, . . . , xr). Ara prenem z = y·ω(s1(x1), . . . , sr(xr))−1 i obtenim π(z) = 1,
la qual cosa implica que z ∈ π1(ZP ). A més, pr(z) = pr(y) = [y] perquè el
producte sr(xr)−αr · . . . · s1(x1)−α1 és de S. Aplicant el lema 4.3.2 al dia-
grama (4.3.4) s’obté que π1(Y ′)→ π1(Y ′)/S×F és una aplicació exhaustiva.
Per tant, el lema 5.1 de [35] aplicat a les fibracions

ZP → Y ′ → K(F, 1) i M → Y ′ → K(π1(Y ′)/S, 1),

on ZP és un espai nilpotent, implica que el grup π1(Y ′)/S és nilpotent (de fet,
això ja ho sab́ıem perquè és un quocient de π1(ZP )) i actua nilpotentment
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sobre H∗(M ;A) per a tot grup de coeficients A. En particular, el grup
π1(Y ′)/S actua nilpotentment sobre Hn(M ; ZP ) ∼= Hn(MP ; ZP ) ∼= Hn(MP ),
per a tot n, on el darrer isomorfisme es deu al fet que MP és 1-connex [49,
teorema II.1B]. Per tant, tenim una fibració

MP → Y → K(π1(Y ′)/S, 1),

on MP és 1-connex, és a dir, l’espai MP té el mateix tipus d’homotopia
que el recobridor universal de Y . Aix́ı doncs, l’espai Y és nilpotent, ja que
π1(Y ) ∼= π1(Y ′)/S és nilpotent i actua nilpotentment sobre l’homologia del
recobridor universal de Y [49, II.2.19]. �

En particular, si P és el conjunt buit, és a dir, si racionalitzem, aleshores
ens queda el resultat següent:

Corol·lari 4.3.4 Sigui Z → Y → K(F, 1) amb Z un espai nilpotent i F un
grup finit. Aleshores la racionalització Y(0) de Y és nilpotent. �

Observem que aquest corol·lari ens diu que la racionalització d’un espai
de tipus K(G, 1) amb G virtualment nilpotent és sempre un espai nilpotent.
Aquest resultat és essencial per a la teoria que desenvolupem en el darrer
caṕıtol de la memòria sobre racionalització de varietats.

La darrera eina necessària per a la demostració del fet que les localitza-
cions en conjunts de primers envien espais virtualment nilpotents a espais
virtualment nilpotents és la propietat següent:

Proposició 4.3.5 Sigui P un conjunt de primers. Si X és un espai que
té un recobridor regular finit que és nilpotent, aleshores XP també té un
recobridor regular finit que és nilpotent.

Demostració. Sigui Z → X → K(Q, 1) una fibració amb Z un espai
nilpotent i Q un grup finit. Sigui F = IP ′(Q) el P ′-äıllador de Q; és a dir, el
subgrup de Q generat per tots els elements de P ′-torsió de Q. Considerem
el diagrama commutatiu de fibracions següent:

Z → Y → K(F, 1)
‖ ↓ ↓
Z → X → K(Q, 1)
↓ ↓ ↓
∗ → K(QP , 1) = K(QP , 1).
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D’una banda, pel teorema 4.3.3, com que el grup finit F està generat per
elements de P ′-torsió, l’espai YP és nilpotent. D’altra banda, aplicant el
corol·lari 4.1.6 a la fibració Y → X → K(QP , 1) obtenim una fibració

YP → XP → K(QP , 1),

que demostra que l’espai XP té un recobridor regular finit YP que és nilpo-
tent. �

Els resultats del teorema 4.3.3 i de la proposició 4.3.5 juntament amb el
teorema 4.1.3 ens permeten demostrar el resultat desitjat:

Teorema G Sigui P un conjunt de primers. Si X és un espai virtualment
nilpotent, aleshores XP és un espai virtualment nilpotent.

Demostració. Es dedueix de la definició que un espai X és virtualment
nilpotent si i només si cada peça de Postnikov PnX de X té un recobridor
regular finit que és nilpotent; és a dir, per a cada n, hi ha una fibració

Zn → PnX → K(Q, 1),

on Zn és un espai nilpotent i Q és un grup finit. Per tant, la proposició 4.3.5
implica que, per a cada n, l’espai (PnX)P té un recobridor regular finit que
és nilpotent. Considerem, per a cada n, la fibració

X〈n〉 → X → PnX,

on X〈n〉 denota el recobridor n-connex de X. Aleshores, segons el teo-
rema 4.1.3, la fibra de l’aplicació XP → (PnX)P és n-connexa. Per tant,
l’espai Pn(XP ) és homotòpicament equivalent a l’espai Pn(PnX)P , el qual
té un recobridor finit que és nilpotent (això es deu al fet que si un espai
té aquesta propietat, aleshores cadascuna de les seves peces de Postnikov
també la té). Com que això és cert per a cada n, segons la proposició 2.3
de [35], l’espai XP és virtualment nilpotent. �

4.4 L’ampolla de Klein

A l’inici de la secció anterior hem vist que els espais virtualment nilpotents
són Z/p -bons i Q -bons. Ara bé, no és cert que tot espai virtualment nil-
potent sigui R -bo quan R és un subanell propi dels racionals. Per exemple,



80 Preservació d’estructures a la categoria homotòpica

Bousfield i Kan demostren a [15, VII.5.2] que el pla projectiu no és un espai
ZP -bo, on P és un conjunt de primers que conté el 2.

En aquesta secció considerem l’ampolla de Klein, que és un espai virtual-
ment nilpotent de tipus K(G, 1), i veiem que no és un espai ZP -bo, quan P
és un conjunt de primers que conté el 2. Concretament, estudiem l’efecte
dels functors que estem considerant (localitzacions en primers, localitzaci-
ons homològiques i R -complecions per a un subanell R dels racionals o bé
R = Z/p amb p un nombre primer) i descrivim l’espai que s’obté en cada
cas.

Sigui X = K(G, 1) l’ampolla de Klein, on G = 〈α, β | αβα−1β = 1〉.
Aleshores hi ha una successió exacta curta

〈β〉 = Z �G� Z = 〈α〉, (4.4.5)

on l’acció de Z = 〈α〉 sobre Z = 〈β〉 és el canvi de signe. A més, aquesta
successió exacta escindeix i, per tant,

G ∼= Z o Z. (4.4.6)

Si fem α2 = a i β = b, obtenim la presentació següent:

G = 〈a, b, α | [b, a] = 1, αa = aα, αb = b−1α, α2 = a〉,

de manera que G s’inclou en una successió exacta curta

〈b, a〉 = Z2 �G� Z/2 = 〈α〉, (4.4.7)

on l’acció de Z/2 sobre Z2 ve donada per la matriu(
−1 0

0 1

)
.

És a dir, el grup G és virtualment nilpotent i, en conseqüència, l’ampolla de
Klein és un espai virtualment nilpotent. En particular, aquest fet implica,
segons la proposició 3.4 de [35], que X és un espai Z/p -bo per a tot primer p.
Per tant,

XHZ/p ' X∧p .

Considerem la fibració associada a la successió exacta (4.4.7) descrita ante-
riorment

K(Z2, 1)→ X → K(Z/2, 1) (4.4.8)
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i anem a comparar els efectes de les localitzacions en conjunts de primers,
les localitzacions homològiques i la R -compleció de Bousfield–Kan sobre
l’ampolla de Klein.

La fibració (4.4.8) divideix l’estudi en dos casos: quan el conjunt de
primers P conté el 2 i quan P no el conté. Comencem per aquest segon cas,
el qual és més senzill.

Cas 1: 2 /∈ P

Si P és un conjunt de primers que no conté el 2, aleshores, com que Z/2
està generat per elements de P ′-torsió, segons el teorema 4.3.3, l’espai XP és
nilpotent. Per tant, la proposició 8.1 de [22] implica que l’espai X és ZP -bo
i, en conseqüència,

XP ' XHZP
' (ZP )∞X.

És més, l’espai XP és anesfèric. Tot i que aquest fet fou demostrat per
Casacuberta a [17], a continuació en donem una demostració usant un rao-
nament basat en la demostració del teorema 4.3.3.

Sigui K((ZP )2, 1) → E → K(Z/2, 1) la fibració obtinguda en aplicar la
P -localització fibra a fibra a (4.4.8). Recordem que XP ' EP (per cons-
trucció). La successió exacta (ZP )2 �π1(E) � Z/2 associada a aquesta fi-
bració escindeix perquè H2(Z/2; (ZP )2) = 0. Sigui s la secció corresponent
i sigui τ el generador de Z/2. El subgrup normal de π1(E) generat per s(τ)
és S = ZP o Z/2, on Z/2 actua sobre ZP per canvi de signe. Aplicant la
P -localització fibra a fibra a K(S, 1)→ E → K(ZP , 1) obtenim una fibració

K(S, 1)P → Z → K(ZP , 1),

tal que EP ' ZP . Aleshores, com que S està generat per elements de 2-tor-
sió, l’espai K(S, 1)P és 1-connex. Per tant, per a tot n > 0,

Hn(K(S, 1)P ) ∼= Hn(K(S, 1)P ; ZP ) ∼= Hn(S; ZP ) = 0.

En conseqüència, l’espai K(S, 1)P és contràctil, la qual cosa implica que
Z ' K(ZP , 1). Finalment,

XP ' EP ' ZP ' K(ZP , 1).

Observem que en cas que P = ∅, aleshores

X(0) ' XHQ ' Q∞X ' K(Q, 1).
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Sigui p un primer diferent de 2. L’aplicació de p-localització X → X(p)

de l’espai X és, en particular, una H∗( − ; Z/p)-equivalència i, per tant,
X∧p ' (X(p))

∧
p
, on X∧p denota la Z/p -compleció de Bousfield–Kan de X.

Aix́ı doncs, com que hem dit que tot espai virtualment nilpotent és Z/p -bo,
obtenim que

XHZ/p ' X∧p ' K(Z∧p , 1).

Cas 2: 2 ∈ P

Si P és un conjunt de primers que conté el 2, aleshores XP no és nilpotent,
però śı que és anesfèric i virtualment nilpotent. En concret, aplicant el
corol·lari 4.1.6 a (4.4.8), obtenim una fibració

K(Z2, 1)P → K(G, 1)P → K(Z/2, 1),

on K(Z2, 1)P ' K((ZP )2, 1) i, per tant,

XP = K(GP , 1)

amb (ZP )2 �GP � Z/2. De fet, GP ∼= ZP oZP , tal i com demostrem a con-
tinuació. Aplicant el functor de P -localització a la successió exacta escindida
Z �G� Z (4.4.5), obtenim una successió exacta escindida A�GP � ZP ,
on A és un grup P -local perquè és el nucli d’un morfisme entre grups P -lo-
cals. Veiem que, en aquest cas, A ∼= ZP . Només cal observar que podem
construir el diagrama commutatiu de successions exactes següent:

ZP � ZP ⊕ ZP � ZP
↓ ↓ ↓
A � GP � ZP
↓ ↓ ↓
1 � Z/2 = Z/2,

on les columnes són exactes i el morfisme ZP � ZP és multiplicació per 2,
ja que prové del morfisme Z → Z (on Z denota el segon sumand de Z ⊕ Z)
el qual és multiplicació per 2. Per tant, el diagrama implica que A ∼= ZP .

Si p = 2, en ser X un espai Z/2 -bo, tenim que XHZ/2 ' X∧2 . El grup
fonamental de la base de la fibració (4.4.8), Z/2, actua nilpotentment sobre
l’homologia mòdul 2 de la fibra, H∗(K(Z2, 1); Z/2). Per tant, segons el
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lema II.4.8 de [15], la Z/2 -compleció preserva la fibració (4.4.8) i obtenim
una nova fibració:

K(Z2, 1)∧2 → K(G, 1)∧2 → K(Z/2, 1).

Aix́ı doncs, com que K(Z2, 1)∧2 ' K((Z∧2 )2, 1), obtenim que

XHZ/2 ' X∧2 ' K(G∧2 , 1)

amb (Z∧2 )2 �G∧2 � Z/2. De fet, tenint en compte la successió exacta (4.4.5),
es demostra, de forma anàloga al cas de XP amb P un conjunt de primers
que conté el 2, que G∧2 ∼= Z∧2 o Z∧2 .

Veiem ara que (ZP )∞X també és un espai anesfèric virtualment nil-
potent. Recordem que l’espai (ZP )∞X és el ĺımit invers d’una torre de
fibracions principals

· · · → (ZP )tX → (ZP )t−1X → · · · → (ZP )−1X = ∗,

cadascuna de les quals té fibra connexa (1.2.3):

Ft → (ZP )tX → (ZP )t−1X,

on, per a tot n, πn(Ft) és un subgrup de πn+t(((ZP )X)t). L’homologia de
l’ampolla de Klein amb coeficients a ZP és la següent:

Hn(X; ZP ) =


ZP si n = 0,
ZP ⊕ Z/2 si n = 1,
0 si n > 1.

Tenint en compte que, per definició, π∗((ZP )tX) ∼= H̃∗((ZP )t−1X; ZP ), per
a tot t ≥ 1, anem a calcular ((ZP )X)t.

• ((ZP )X)0 = (ZP )1X ' K(ZP , 1)×K(Z/2, 1), ja que

πn((ZP )1X) ∼= Hn((ZP )0X; ZP ) ∼= Hn(X; ZP ), per a tot n ≥ 1.

• ((ZP )X)1 = (ZP )2X ' K(ZP , 1)×
∏
n≥1K(Z/2, n), ja que

πn((ZP )2X) ∼= Hn((ZP )1X; ZP ) ∼=

{
ZP ⊕ Z/2 si n = 1

Z/2 si n ≥ 2.
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• Suposem que ((ZP )X)t−1 ' K(ZP , 1) ×
∏
n≥1K((Z/2)kt−1,n , n), on

kt−1,n ∈ N, i veiem que tenim una expressió anàloga per a ((ZP )X)t.

πn(((ZP )X)t) ∼= Hn(((ZP )X)t−1; ZP ) ∼=

{
ZP ⊕ Z/2 si n = 1
(Z/2)kt,n si n ≥ 2.

Aix́ı doncs, ((ZP )X)t ' K(ZP , 1)×
∏
n≥1K((Z/2)kt,n , n), kt,n ∈ N.

Lema 4.4.1 π2(ZP )tX és un 2-grup abelià finit per a tot t.

Demostració. Procedim per inducció sobre t. Si t = 0, aleshores

(ZP )0X = ((ZP )X)0 ' K(ZP , 1)×K(Z/2, 1).

Per tant, π2((ZP )0X) = 0. Si t = 1, aleshores considerem la fibració princi-
pal

F1 → (ZP )1X → (ZP )0X.

A partir de la successió exacta llarga d’homotopia associada a ella,

· · · → 0→ π2(F1)→ π2((ZP )1X)→ 0→

→ π1(F1)→ π1((ZP )1X) � ZP × Z/2,

tenim que π2((ZP )1X) és un 2-grup abelià finit, ja que π2(F1) és un subgrup
de π3((ZP )2X) = Z/2. Suposem ara que π2((ZP )nX) és un 2-grup finit per
a tot n < t. Anem a veure que π2((ZP )tX) també és un 2-grup abelià finit.
De nou, considerem la fibració (1.2.3)

Ft → (ZP )tX → (ZP )t−1X,

aix́ı com la successió exacta llarga d’homotopia associada a ella:

· · · → π2(Ft)→ π2((ZP )tX)→ π2((ZP )t−1X)→

→ π1(Ft)→ π1((ZP )tX) �π1((ZP )t−1X).

D’una banda, tenim que π2(Ft) és un 2-grup abelià finit perquè és un sub-
grup de πt+2((ZP )t+1X) = (Z/2)kt,t+2 . D’altra banda, per hipòtesi d’in-
ducció, π2((ZP )t−1X) és un 2-grup abelià finit. Per tant, π2((ZP )tX) també
és un 2-grup abelià finit. �
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Corol·lari 4.4.2 π1((ZP )∞X) ∼= G∧ZP
.

Demostració. Acabem de veure que π2((ZP )tX) és un grup abelià finit
per a tot t. Per tant, lim←1π2((ZP )tX) = 0 [88, p. 83]. A partir de la
successió exacta (1.2.4)

lim
←

1π2((ZP )tX) �π1((ZP )∞X) � lim
←
π1((ZP )tX)

i tenint en compte que lim← π1((ZP )tX) = G∧ZP
[15, IV.2.4], obtenim l’iso-

morfisme desitjat. �

De fet, en ser el grup G∧ZP
el ĺımit invers dels grups π1((ZP )tK(G, 1)),

aprofitant els càlculs fets obtenim que G∧ZP
s’inclou a la successió exacta

següent:
Z∧2 ⊕ ZP �G∧ZP

� Z/2.

De fet, anàlogament al cas de la Z/2 -compleció i de la P -localització (amb P
un conjunt de primers que conté el 2), es demostra que G∧ZP

∼= Z∧2 o ZP .
Veiem ara que els grups d’homotopia superiors de l’espai (ZP )∞X són nuls i,
per tant, l’espai (ZP )∞X ' K(G∧ZP

, 1) és anesfèric i virtualment nilpotent.
Per a cada t, l’espai (ZP )tX és ZP -nilpotent [15, III.5.6]. Això ens

permet obtenir el pull-back homotòpic següent:

(ZP )tX →
∏
p∈P ((ZP )tX)∧p

↓ ↓
Q∞(ZP )tX → Q∞(

∏
p∈P ((ZP )tX)∧p ).

(4.4.9)

Aleshores, la ZP -torre X → (ZP )tX per a X (és a dir, per a tot n ≥ 1 hi ha
un pro-isomorfisme Hn(X; ZP ) ≈ Hn((ZP )tX; ZP ) [15, III.6.1,6.5]) és també
una Z/p -torre per a X, per a tot p ∈ P . En efecte, considerem el diagrama
següent de successions exactes llargues d’homologia indüıdes per la successió
exacta curta ZP

·p
� ZP � Z/p:

Hn(X; ZP ) → Hn(X; ZP ) → Hn(X; Z/p) →
↓ ↓ ↓

Hn((ZP )tX; ZP ) → Hn((ZP )tX; ZP ) → Hn((ZP )tX; Z/p) →

→ Hn−1(X; ZP ) → Hn−1(X; ZP )
↓ ↓

→ Hn−1((ZP )tX; ZP ) → Hn−1((ZP )tX; ZP ).
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Aplicant el lema dels cinc per a torres de grups [15, III.2.7] obtenim el
pro-isomorfisme desitjat. Aleshores, el lema III.6.2 de [15] implica que,
per a tot p ∈ P , X∧p ' lim← ((ZP )tX)∧p . De manera anàloga es demos-
tra que Q∞X ' lim←Q∞(ZP )tX. Aix́ı doncs, prenent el ĺımit invers sobre t
a (4.4.9), obtenim un nou pull-back homotòpic

(ZP )∞X →
∏
p∈P X

∧
p

↓ ↓
Q∞X → lim←Q∞(

∏
p∈P ((ZP )tX)∧p ).

Ja hem vist que cadascun dels espais X∧p és anesfèric; per tant, el producte∏
p∈P X

∧
p és anesfèric. D’altra banda, sabem que X(0) ' XHQ ' Q∞X és

un espai anesfèric amb grup fonamental isomorf a Q (vegeu el cas 2 /∈ P ).
Aix́ı doncs, en ser

∏
p∈P X

∧
p i Q∞X espais anesfèrics, obtenim que, per a tot

n ≥ 2,
πn((ZP )∞X) ∼= πn+1(lim← Q∞(

∏
p∈P

((ZP )tX)∧p )).

Per a calcular aquests grups d’homotopia, considerem la successió exacta

lim
←

1πn+1(Q∞(
∏
p∈P

((ZP )tX)∧p ))�πn(lim← Q∞(
∏
p∈P

((ZP )tX)∧p ))�

lim
←
πn(Q∞(

∏
p∈P

((ZP )tX)∧p )), (∗)

associada a la torre {Q∞(
∏
p∈P ((ZP )tX)∧p )}. Com que l’espai (ZP )tX és

nilpotent, la proposició 3.3 de [35] ens diu que
∏
p∈P ((ZP )tX)∧p també és un

espai nilpotent. Per tant, per a tot n, tenim un isomorfisme

πn(Q∞(
∏
p∈P

((ZP )tX)∧p )) ∼= (
∏
p∈P

πn(((ZP )tX)∧p ))(0).

Lema 4.4.3 Per a tot n ≥ 2, el grup abelià πn((ZP )tX) és un 2-grup finit.
El grup fonamental π1((ZP )tX) és nilpotent finitament generat.

Demostració. Procedint per inducció sobre t com en el lema 4.4.1 i usant
la successió exacta llarga d’homotopia indüıda per la fibració principal

Ft → (ZP )tX → (ZP )t−1X,
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es demostra que πn((ZP )tX) és un 2-grup abelià finit per a tot n ≥ 2 i que
π1((ZP )tX) és un grup nilpotent finitament generat. �

Aquest lema implica que Hom (Z/p∞, πn−1((ZP )tX)) = 0 i

Ext (Z/p∞, πn((ZP )tX)) =

{
0 si p 6= 2

πn((ZP )tX) si p = 2,

per a tot n ≥ 2. Per tant, a partir de la successió exacta curta [15, VI.5.1]

Ext (Z/p∞, πn((ZP )tX))�πn(((ZP )tX)∧p ) �

Hom (Z/p∞, πn−1((ZP )tX)),

s’obté que, per a tot n ≥ 2,

πn(((ZP )tX)∧p ) ∼=

{
0 si p 6= 2

πn((ZP )tX) si p = 2.

Aix́ı doncs, substituint aquestes dades a la successió exacta (*) tenim que,
per a tot n ≥ 2,

πn(lim← Q∞
∏
p∈P

((ZP )tX)∧p ) = 0.

Per tant, hem demostrat el següent:

Teorema 4.4.4 Sigui X l’ampolla de Klein i sigui ZP amb P un conjunt de
primers que conté el 2. Aleshores l’espai (ZP )∞X és anesfèric virtualment
nilpotent amb grup fonamental G∧ZP

∼= Z∧2 o ZP . �

En particular, si P és un conjunt de primers que conté el 2, aleshores el
resultat d’aquest teorema implica que, malgrat que tant XP com (ZP )∞X
són espais anesfèrics virtualment nilpotents,

XP 6' (ZP )∞X.

Finalment, calculem la localització homològica XHZP
de l’ampolla de

Klein per a tot conjunt de primers P tal que 2 ∈ P . Demostrarem que
XHZP

té grups d’homotopia superiors no nuls i, per tant, no és un espai
anesfèric.
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Lema 4.4.5 Sigui X l’ampolla de Klein i sigui P un conjunt de primers tal
que 2 ∈ P . Aleshores, per a tot n ≥ 2,

πn(XHZP
) ∼= πn+1((X∧2 )(0)).

Demostració. Considerem el pull-back homotòpic del teorema 4.3.1

XHZP
→

∏
p∈P XHZ/p

↓ ↓f
XHQ ' (XHZP

)HQ
g→ (

∏
p∈P XHZ/p)HQ.

(4.4.10)

Hem vist que els espais
∏
p∈P XHZ/p '

∏
p∈P X

∧
p i XHQ ' X(0) són anes-

fèrics. Sigui

· · · → 0→ π3((
∏
p∈P

X∧p )HQ)→ π2(XHZP
)→ 0→

→ π2((
∏
p∈P

X∧p )HQ)→ π1(XHZP
) �B ⊆

∏
p∈P

π1(X∧p )× π1(XHQ),

la successió exacta llarga d’homotopia associada al pull-back (4.4.10) amb B
el pull-back del diagrama obtingut en aplicar π1 a (4.4.10). Aleshores a
partir d’aquesta successió exacta obtenim el següent:

π2((
∏
p∈P

X∧p )HQ) �π1(XHZP
) �B (4.4.11)

i, per a tot n ≥ 2,

πn(XHZP
) ∼= πn+1((

∏
p∈P

X∧p )HQ).

El producte
∏
p∈P X

∧
p es pot separar en∏

p∈P
X∧p ' (

∏
2 6=p∈P

X∧p )×X∧2 ' (
∏

2 6=p∈P
K(Z∧p , 1))×K(G∧2 , 1),

on la primera part és un espai nilpotent i la segona és un espai virtualment
nilpotent. Per tant, per a tot n,

πn((
∏
p∈P X

∧
p )HQ) ∼= πn((

∏
2 6=p∈P K(Z∧p , 1))HQ)× πn(K(G∧2 , 1)HQ)

∼= (πn(
∏

2 6=p∈P K(Z∧p , 1)))(0) × πn(K(G∧2 , 1)(0))

∼= (
∏

2 6=p∈P πn(K(Z∧p , 1)))(0) × πn(K(G∧2 , 1)(0)),
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d’on s’obté que, per a tot n ≥ 2,

πn((
∏
p∈P

X∧p )HQ) ∼= πn(K(G∧2 , 1)(0)),

tal i com voĺıem demostrar. �

El grup B que apareix en la successió exacta curta (4.4.11)

π2((X∧2 )(0)) ∼= π2((
∏
p∈P

X∧p )(0)) �π1(XHZP
) �B

és, de fet, la ZP -compleció G∧ZP
del grup fonamental G de l’ampolla de

Klein. En efecte, per definició, B és el pull-back del diagrama que s’obté en
aplicar π1 a (4.4.10); és a dir,

B = {(x, a) ∈
∏
p∈P π1(X∧p )× π1(X(0)) | f(x) = g(a)}

= {((y, z), a) ∈
∏

2 6=p∈P π1(X∧p )×G∧2 × π1(X(0)) | f(y, z) = g(a)}

= {((y, (z1, z2)), a) ∈
∏

2 6=p∈P Z∧p × (Z∧2 o Z∧2 )×Q | f(y, (z1, z2)) = g(a)}

El subgrup de B format pels elements de la forma ((y, (z1, z2)), a) amb z1 = 0
és isomorf al pull-back del diagrama∏

p∈P
Z∧p

π1(f)−→ (
∏
p∈P

Z∧p )(0)
π1(g)←− Q

el qual sabem que és igual a ZP . Aix́ı doncs, hi ha un epimorfisme B → ZP ,
que envia ((y, (z1, z2)), a) a ((y, (0, z2)), a), el qual escindeix. Com que el
nucli d’aquest epimorfisme és isomorf a Z∧2 , obtenim que

B ∼= Z∧2 o ZP ∼= G∧ZP
.

Per tant, tenim una successió exacta curta

π2((X∧2 )(0)) �π1(XHZP
) �G∧ZP

,

on π2((X∧2 )(0)) 6= 0 (vegeu les proposicions 4.4.6 i 4.4.7). En conseqüència,
hem demostrat el següent:

Teorema H L’ampolla de Klein no és un espai ZP -bo, on P és un conjunt
de primers que conté el 2. �
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Observem que, en particular, obtenim que l’ampolla de Klein no és un
espai Z -bo. Aquest és un resultat destacable, ja que no hi ha gaires espais
no nilpotents per als quals se sàpiga si són o no Z -bons. Com hem dit,
Bousfield i Kan demostren a [15, VII.5.2] que el pla projectiu no és un espai
Z -bo. I no és fins dues dècades més tard que Bousfield dóna a [12] el primer
exemple d’un complex finit, S1∨Sn amb n ≥ 1, que no és Z/p -bo, per a tot
nombre primer p.

Segons el lema 4.4.5, per veure que XHZP
no és un espai anesfèric, cal

saber què passa quan racionalitzem la Z/2 -compleció de l’ampolla de Klein.

Proposició 4.4.6 Sigui X = K(G, 1) l’ampolla de Klein i sigui P un con-
junt de primers tal que 2 ∈ P . Aleshores, per a tot n ≥ 2,

πn(XHZP
) ∼= πn+1(K(S, 1)(0)),

on S ∼= Q∧2 o Z/2 amb Z/2 actuant sobre Q∧2 per canvi de signe.

Demostració. Hem vist que si 2-completem la fibració (4.4.8), aleshores
s’obté una fibració

K(Z∧2 ⊕ Z∧2 , 1)→ K(G∧2 , 1)→ K(Z/2, 1),

on G∧2
∼= Z∧2 o Z∧2 . Si racionalitzem fibra a fibra aquesta fibració, llavors hi

ha un diagrama commutatiu de fibracions

K(Z∧2 ⊕ Z∧2 , 1) → K(G∧2 , 1) → K(Z/2, 1)
↓ ↓ ↓

K(Q∧2 ⊕Q∧2 , 1) → E → K(Z/2, 1),

on l’aplicació K(G∧2 , 1) → E és una equivalència racional. A nivell de grup
fonamental tenim el diagrama commutatiu de successions exactes següent:

Z∧2 ⊕ Z∧2 � G∧2 � Z/2
↓ ↓ ↓

Q∧2 ⊕Q∧2 � π1(E) � Z/2,

on el morfisme G∧2 → π1(E) és una equivalència racional. La successió exacta
que hem obtingut en racionalitzar escindeix perquèH2(Z/2; Q∧2⊕Q∧2 ) = 0; és
a dir, existeix s: Z/2→ π1(E) tal que π ◦ s = id , on π:π1(E) � Z/2. Sigui τ
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el generador de Z/2 i sigui S el subgrup normal de π1(E) generat per s(τ).
Aleshores S ∼= Q∧2 o Z/2, on Z/2 actua sobre Q∧2 per canvi de signe. A
més, com que S està generat per elements de 2-torsió, la seva racionalització
és trivial. Aix́ı, aplicant la racionalització relativa a la successió exacta
S�π1(E) �π1(E)/S s’obté una successió exacta 1 �H �π1(E)/S. Per
tant,

(G∧2 )(0)
∼= (π1(E))(0)

∼= H(0)
∼= (π1(E)/S)(0)

∼= π1(E)/S ∼= Q∧2 .

Utilitzant de nou la racionalització fibra a fibra s’obté el diagrama commu-
tatiu de fibracions següent:

K(S, 1) → E → K(π1(E)/S, 1)
↓ ↓ ↓

K(S, 1)(0) → Z → K(π1(E)/S, 1),

on l’aplicació E → Z és una equivalència racional i l’espai K(S, 1)(0) és
1-connex, de manera que té el mateix tipus d’homotopia que el recobridor
universal de Z. A més, el lema 5.1 de [35] aplicat a les fibracions

K((Q∧2 )2, 1)→ E → K(Z/2, 1) i

K(S, 1)→ E → K(π1(E)/S, 1)

implica que π1(E)/S actua nilpotentment sobre l’homologia de K(S, 1) amb
qualssevol coeficients. En particular, π1(E)/S actua nilpotentment sobre

Hn(K(S, 1); Q) ∼= Hn(K(S, 1)(0); Q) ∼= Hn(K(S, 1)(0)),

per a tot n, i, per tant, l’espai 0-local Z és nilpotent [49, II.2.19]. Això
implica que

K(G∧2 , 1)(0) ' E(0) ' Z(0) ' Z

i, en conseqüència,
πn((X∧2 )(0)) ∼= πn(K(S, 1)(0))

per a tot n ≥ 2. Usant el lema 4.4.5 s’obté el resultat desitjat. �

Aix́ı doncs, segons aquesta proposició, per a demostrar que la localització
homològica de l’ampolla de Klein amb coeficients a ZP (on 2 ∈ P ) no és un
espai anesfèric, només cal estudiar els grups d’homotopia superiors de l’espai
K(S, 1)(0), on S ∼= Q∧2 o Z/2 amb Z/2 actuant sobre Q∧2 per canvi de signe.
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Proposició 4.4.7 L’espai K(S, 1)(0) no és un espai de tipus K(A, 2), on
S ∼= Q∧2 o Z/2 amb Z/2 actuant sobre Q∧2 per canvi de signe.

Demostració. Sigui Q∧2 �S� Z/2. Aleshores a partir de la successió
espectral de Lyndon–Hochschild–Serre amb coeficients racionals associada a
aquesta successió exacta dedüım que, per a tot n,

Hn(K(S, 1)(0)) ∼= Hn(S; Q) ∼= H0(Z/2;Hn(Q∧2 ; Q)).

L’acció de canvi de signe de Z/2 sobre Q∧2 indueix una acció de Z/2 sobre
Hn(Q∧2 ), que és trivial quan n és parell i canvi de signe quan n és senar (això
es deu al fet que Q∧2 = lim←Qn i sabem que aquest resultat és cert per a
sumes finites de còpies de Q). Aix́ı doncs,

Hn(K(S, 1)(0)) ∼=

{
Hn(Q∧2 ) si n és parell

0 si n és senar.
(4.4.12)

Suposem que K(S, 1)(0) és un K(A, 2). Aleshores, pel teorema de Hurewicz,

π2(K(S, 1)(0)) ∼= H2(K(S, 1)(0)) ∼= H2(Q∧2 ),

la qual cosa implica que A = H2(Q∧2 ). Sigui

f :K(S, 1)(0) → K(H2(Q∧2 ), 2) (4.4.13)

una equivalència homotòpica. Aquesta aplicació es pot escollir de manera
que H2(f) sigui la identitat. A més, observem que H3(f) és un isomorfisme,
ja que, H3(K(S, 1)(0)) = 0 per (4.4.12), i usant la successió espectral de
Serre associada a la fibració K(H2(Q∧2 ), 1) → ∗ → K(H2(Q∧2 ), 2) es demos-
tra que H3(K(H2(Q∧2 ), 2)) = 0. Anem a veure, però, que H4(f) no és un
isomorfisme.

Sigui {ei} una base de Q∧2 com a espai vectorial sobre Q. Aleshores
l’homologia H∗(Q∧2 ) és una àlgebra exterior sobre el conjunt {ei} amb el
producte de Pontryagin, i la cohomologia H∗(Q∧2 ) és una àlgebra exterior
sobre la base dual {wi}. Si denotem xij = eiej , aleshores el morfisme

H∗(f):H∗(K(H2(Q∧2 ), 2))→ H∗(K(S, 1)(0))

és l’aplicació natural d’una àlgebra de polinomis sobre els elements {xij}
amb i < j en la part de graus parells d’una àlgebra exterior en els elements
{wi}. En particular, en dimensió 4 tenim un epimorfisme

H4(f):H4(K(H2(Q∧2 ), 2))→ H4(Q∧2 )
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que s’expressa com xijxkl 7→ wiwjwkwl, i que no és injectiu. Per tant, el
morfisme dual

H4(f):H4(Q∧2 )→ H4(K(H2(Q∧2 ), 2))

és injectiu, però no exhaustiu. Això implica que l’aplicació (4.4.13) no és una
equivalència homològica i, en conseqüència, tampoc no és una equivalència
homotòpica. �

Ajuntant els resultats de les proposicions 4.4.6 i 4.4.7 s’obté el següent:

Teorema 4.4.8 Sigui X l’ampolla de Klein i sigui P un conjunt de primers
tal que 2 ∈ P . Aleshores XHZP

no és un espai anesfèric. �

Sigui X = K(G, 1) l’ampolla de Klein. La taula següent resumeix els
diversos resultats que hem demostrat sobre l’efecte de diversos functors sobre
aquest espai.

2 /∈ P 2 ∈ P

X és ZP -bo X no és ZP -bo

XP ' K(ZP , 1) XP ' K(ZP o ZP , 1)

XHZP
' K(ZP , 1) XHZP

no és anesfèric

(ZP )∞X ' K(ZP , 1) (ZP )∞X ' K(Z∧2 o ZP , 1)

p 6= 2 p = 2

XHZ/p ' X∧p ' K(Z∧p , 1) XHZ/2 ' X∧2 ' K(Z∧2 o Z∧2 , 1)

Tenint en compte tot el que hem explicat fins ara, aix́ı com el resultat
del teorema F i els resultats sobre l’ampolla de Klein, la pregunta que un es
planteja a continuació és la següent:

Pregunta Sigui X un espai virtualment nilpotent. Sigui R un subanell
propi dels racionals, és a dir, R = ZP per a un conjunt de primers P (en
particular, R = Z). És cert que R∞X és un espai virtualment nilpotent?
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Si X és l’ampolla de Klein, aleshores hem vist que quan R = ZP és un
subanell dels racionals tal que 2 /∈ P , llavors R∞X és un espai nilpotent. Si
R = ZP és un subanell dels racionals tal que 2 ∈ P (en particular, R = Z
i R = Z(2)), aleshores π1((ZP )∞X) ∼= Z∧2 o ZP és un grup virtualment
nilpotent. De forma més general, demostrem el següent:

Proposició 4.4.9 Sigui G un grup virtualment nilpotent. La Z -comple-
ció G∧ de G és un grup virtualment nilpotent.

Demostració. Recordem que G∧ és igual al ĺımit invers dels quocients
G/ΓrG, on ΓrG és el terme r-èsim de la sèrie central inferior de G. Per a
cada r, considerem el quadrat aritmètic

G/ΓrG →
∏
p(G/ΓrG)HZ/p

↓ ↓
(G/ΓrG)HQ → (

∏
p(G/ΓrG)HZ/p)HQ

que és un pull-back, ja que G/ΓrG és un grup nilpotent per a tot r. Aleshores
aplicant el ĺımit invers a aquest diagrama obtenim el pull-back següent:

G∧ →
∏
pG
∧
p

↓ ↓
G∧(0) → lim←((

∏
p(G/ΓrG)HZ/p)HQ).

(4.4.14)

Sigui N �G�Q amb N un grup nilpotent de classe c i Q finit. El grup∏
pG
∧
p×G∧(0) és virtualment nilpotent, ja que G∧(0) i G∧p , per a tot p, són grups

virtualment nilpotents [35] cadascun dels quals s’inclou en una successió
exacta M �A�F amb M nilpotent de classe ≤ c i F finit. Aleshores el
diagrama (4.4.14) implica que G∧ és un subgrup de

∏
pG
∧
p ×G∧(0) i, per tant,

és virtualment nilpotent. �

A partir d’aquesta proposició s’obté el resultat següent:

Corol·lari 4.4.10 Si X és un espai virtualment nilpotent amb π1(Z∞X)
isomorf a (π1(X))∧, aleshores π1(Z∞X) és virtualment nilpotent. �

Per exemple, si X és un espai amb tots els grups d’homologia Hn(X;R)
finits, aleshores π1(R∞X) ∼= (π1(X))∧R i, per tant, π1(R∞X) és un grup vir-
tualment nilpotent (això es pot veure fent càlculs com en el cas de l’ampolla
de Klein). Malauradament, encara no sabem si sempre és cert que π1(Z∞X)
és virtualment nilpotent per a tot espai virtualment nilpotent X.



Caṕıtol 5

Espais anesfèrics virtualment

nilpotents

En aquest caṕıtol estudiem els grups d’homotopia superiors de les comple-
cions i les localitzacions en nombres primers d’espais d’Eilenberg–Mac Lane
K(G, 1) amb G un grup virtualment nilpotent finitament generat; és a dir,
G és un grup finitament generat que conté un subgrup normal nilpotent
d’́ındex finit.

Demostrem que, donat un nombre primer p, la p-compleció d’un espai
d’aquest tipus és o bé un espai anesfèric o bé un espai amb infinits grups
d’homotopia no nuls, que són finitament generats com a Z∧p -mòduls. Com
a conseqüència d’aquest fet obtenim que el mateix resultat és cert per a la
p-localització, canviant Z∧p per Z(p), i, més generalment, per a les localit-
zacions en conjunts no buits de primers. Aquests resultats generalitzen els
teoremes 3.5 i 4.3 del nostre article [6], on vam considerar el cas en què el
grup virtualment nilpotent finitament generat G era lliure de torsió.

Les racionalitzacions d’espais de tipus K(G, 1) amb G un grup virtual-
ment nilpotent finitament generat tant poden tenir un nombre finit com un
nombre infinit de grups d’homotopia no nuls; és a dir, existeixen espais d’a-
quest tipus que en racionalitzar-los no són anesfèrics i, en canvi, tenen només
un nombre finit de grups d’homotopia no nuls. Aquest fenomen l’estudiem
amb detall en el darrer caṕıtol de la memòria.
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5.1 Origen del problema i enunciat dels resultats

Sigui p un nombre primer. Quan parlem de p-compleció ens referirem a
la Z/p -compleció de Bousfield–Kan, tot i que escriurem X∧p per denotar-la.
Segons el corol·lari VI.2.3 de [15], si N és un grup nilpotent, aleshores l’espai
K(N, 1)∧p és nilpotent i té, com a molt, dos grups d’homotopia no nuls: el
grup fonamental i el segon grup d’homotopia. En particular, si N és abelià,
aleshores [15, VI.2.2]

π1K(N, 1)∧p ∼= Ext (Z/p∞, N) i π2K(N, 1)∧p ∼= Hom (Z/p∞, N).

Si N és un grup nilpotent finitament generat, llavors l’espai K(N, 1)∧p és
anesfèric amb grup fonamental la compleció p-profinita N∧p de N [15, propo-
sició VI.2.6]. La p-localització d’un espai K(N, 1) amb N un grup nilpotent
(no necessàriament finitament generat) és sempre un espai anesfèric amb
grup fonamental la p-localització N(p) de N [15, V.4], [49].

Si Q és un grup finit, aleshores la p-compleció i la p-localització de
K(Q, 1), on p és un nombre primer qualsevol, coincideixen,

K(Q, 1)(p) ' K(Q, 1)∧p ,

tal i com es dedueix de la proposició 4.2.1.
Recordem que donat un grup qualsevol G es defineix el seu p′-äıllador

Ip′(G) com el subgrup normal més petit de G tal que el quocient no té
elements no trivials de p′-torsió. Si el grup G és finit, aleshores el p′-äıllador
és el subgrup generat pels elements de p′-torsió de G i coincideix amb el més
gran subgrup normal p-perfecte de G. Un grup finit és p-nilpotent si el seu
p′-äıllador és un grup de p′-torsió. Casacuberta demostra a [18, teorema 3.2]
que si Q és finit, aleshores l’espai K(Q, 1)∧p és anesfèric si i només si el grup Q
és p-nilpotent. Suposem ara que Q és un grup finit que no és p-nilpotent.
Aleshores p divideix l’ordre de Ip′(Q). Considerem la fibració

K(Ip′(Q), 1)→ K(Q, 1)→ K(Q∧p , 1) (5.1.1)

associada a la successió exacta Ip′(Q) �Q�Q∧p . Tal i com demostra Levi
a [55, teorema 1.1.4], l’espai K(Ip′(Q), 1)∧p té infinits grups d’homotopia no
nuls. Aleshores aplicant el lema següent a la fibració (5.1.1) obtenim que
l’espai K(Q, 1)∧p també té infinits grups d’homotopia no nuls.
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Lema 5.1.1 Si Y → X → K(Q, 1) és una fibració amb Q un p-grup finit,
aleshores Y ∧p → X∧p → K(Q, 1) també és una fibració.

Demostració. Com que l’acció d’un p-grup finit sobre un Z/p -mòdul és
nilpotent [15, p. 215], el grup Q actua nilpotentment sobre Hk(Y ; Z/p) per
a tot k. Per tant, el resultat es dedueix del lema II.5.1 de [15], ja que aquest
lema ens diu que la p-compleció preserva una fibració amb fibra connexa
precisament quan l’acció del grup fonamental de la base sobre l’homologia
de la fibra amb coeficients a Z/p és nilpotent. �

Aix́ı doncs, combinant la proposició VII.4.3 de [15] amb els resultats del
teorema 3.2 de [18] i del teorema 1.1.4 de [55] obtenim el següent:

Teorema 5.1.2 Sigui p un nombre primer i sigui X = K(Q, 1) amb Q un
grup finit. Aleshores o bé X∧p és un espai anesfèric K(Q∧p , 1) o bé X∧p té
infinits grups d’homotopia no nuls, que són p-grups finits. �

Després d’això, podŕıem preguntar-nos què passa amb la p-compleció
d’un espai d’Eilenberg–Mac Lane K(G, 1) amb G un grup virtualment nil-
potent finitament generat. La possibilitat que el teorema 5.1.2 es generalitzi
a aquest cas ens va venir suggerida pel fet següent. Les infra-nilvarietats
són varietats compactes de tipus K(G, 1) amb G un grup virtualment nil-
potent finitament generat. Les p-complecions de les infra-nilvarietats són
espais que tenen l’homologia mòdul p fitada i, en conseqüència, el teorema
de Serre [81], generalitzat per McGibbon i Neisendorfer a [63], ens assegura
que quan són espais 1-connexos no poden ser seccions de Postnikov no tri-
vials. El primer que hem fet ha estat estendre la validesa del teorema de
McGibbon i Neisendorfer per tal de poder eliminar la hipòtesi que aques-
tes p-complecions siguin espais 1-connexos. Gràcies a aquesta millora hem
demostrat el resultat següent:

Teorema I Sigui p un nombre primer i sigui X = K(G, 1) amb G un grup
virtualment nilpotent finitament generat. Aleshores o bé X∧p és un espai
anesfèric amb grup fonamental la compleció p-profinita G∧p de G o bé X∧p
té infinits grups d’homotopia no nuls, que són finitament generats com a
Z∧p -mòduls.

Aquest resultat generalitza el teorema 3.5 del nostre article [6], en el
qual demostrem la certesa del teorema I per a les infra-nilvarietats. El fet
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és que l’estudi de les p-complecions d’infra-nilvarietats correspon al cas en
què el grup fonamental és lliure de torsió. Aquesta restricció ha resultat ser
innecessària, ja que hem vist que n’hi ha prou amb què el grup fonamental
de l’espai K(G, 1) considerat tingui un subgrup normal nilpotent finitament
generat d’́ındex finit i lliure de torsió, la qual cosa passa per a tot grup
virtualment nilpotent finitament generat G (vegeu el lema 5.3.2).

Com a conseqüència del teorema I demostrem que les localitzacions
en conjunts no buits de primers d’un espai d’Eilenberg–Mac Lane K(G, 1)
amb G un grup virtualment nilpotent finitament generat és o bé un espai
anesfèric o bé un espai amb infinits grups d’homotopia no nuls, que són fi-
nitament generats com a ZP -mòduls, on P denota un conjunt no buit de
primers. En el cas particular en què el conjunt de primers és buit, és a dir,
la racionalització, el teorema deixa de ser cert. Aquest tema l’estudiarem
amb detall en el caṕıtol següent.

5.2 Generalització d’un teorema de McGibbon i

Neisendorfer

L’eina principal per a demostrar el teorema I enunciat al final de la secció
anterior és una generalització del teorema següent sobre la conjectura de
Serre, demostrat per McGibbon i Neisendorfer a [63].

Teorema 5.2.1 Sigui X un espai 1-connex i sigui p un nombre primer tal
que

(i) Hn(X; Z/p) 6= 0 per a algun n > 0 i

(ii) Hn(X; Z/p) = 0 per a tot n suficientment gran.

Aleshores per a infinits valors de n, πn(X) conté un subgrup d’ordre p. �

En el teorema 3 de [71], Oda i Yosimura demostren que l’enunciat del
teorema 5.2.1 també és cert si en comptes de suposar que l’espai X és 1-con-
nex, hom suposa que X és un espai nilpotent connex tal que H1(X)⊗Z/p∞

és igual a 0. Uns anys més tard, Wenhuai [89, teorema 3] millora de nou
el teorema 5.2.1 refinant la condició d’Oda i Yosimura: és suficient que
l’espai X sigui nilpotent i l’aplicació x 7→ xp a π1(X) sigui bijectiva o bé
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no injectiva. Nosaltres presentem una nova versió del teorema 5.2.1 que
s’adapta a les nostres necessitats i que el millora en el sentit que demostrem el
mateix resultat per a una certa classe d’espais nilpotents. Abans d’enunciar
i demostrar el teorema, però, introdüım les nocions que hi intervenen.

5.2.1 Grups d’homotopia amb coeficients

Sigui p un nombre primer. Donat un espai topològic X, per a tot n ≥ 2 es
defineix el grup d’homotopia n-èsim amb coeficients a Z/p de X com

πn(X; Z/p) = [Sn−1 ∪p en, X],

on Sn−1 ∪p en denota l’espai que s’obté adjuntant una n-cel·la a Sn−1 via
l’aplicació estàndard de grau p. Dit d’una altra manera, Sn−1 ∪p en és
un espai de Moore M(Z/p, n − 1), és a dir, un espai amb un únic grup
d’homologia no trivial; en aquest cas Hn−1, que és isomorf a Z/p.

Tal i com s’explica a [68], si n ≥ 3, aleshores πn(X; Z/p) té una estructura
de grup amb l’operació suma definida gràcies al fet que M(Z/p, n − 1) =
ΣM(Z/p, n − 2) per a n ≥ 3, on ΣY = S1 ∧ Y és la suspensió d’un espai
qualsevol Y . Si n ≥ 4, aleshores πn(X; Z/p) és un grup abelià, ja que
M(Z/p, n− 1) és una suspensió doble Σ2M(Z/p, n− 3). El resultat següent
correspon a la proposició 1.4 de [68].

Proposició 5.2.2 Si n ≥ 2, aleshores hi ha una successió exacta natural

πn(X)⊗ Z/p �πn(X; Z/p) � Tor (πn−1(X),Z/p). �

Si n = 2, aleshores la successió de la proposició 5.2.2 és una successió de
conjunts puntejats, on Tor (π1(X),Z/p) es defineix com el conjunt d’elements
de p-torsió de π1(X); o bé, equivalentment, com el nucli de l’aplicació x 7→ xp

a π1(X). A més, la successió és exacta en el sentit següent: les antiimatges
de Tor (π1(X),Z/p) són les òrbites de l’acció de π2(X) sobre π2(X; Z/p).

5.2.2 Espais quasi-fitats en un primer p

Sigui p un nombre primer. Sigui A l’àlgebra de Steenrod mòdul p i sigui
Ad el conjunt dels seus elements de grau d. Un A-mòdul és un Z/p -espai
vectorial graduat M∗ = ⊕n∈N{Mn} juntament amb un conjunt d’aplicacions
lineals Mn+d ⊗ Ad → Mn que satisfan les relacions usuals de mòdul per la
dreta. Recordem les definicions següents, extretes de [54].
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Definició 5.2.3 Sigui M∗ un A-mòdul. Si Mn és zero per a n prou gran,
aleshores M∗ es diu fitat. Diem que M∗ és quasi-fitat si per a tot enter n
existeix un enter α(n) tal que l’aplicació Mn+d ⊗ Ad → Mn és nul·la per a
tot d > α(n).

Donat un espai X, la seva homologia H∗(X; Z/p) és un A-mòdul, la qual
cosa ens permet definir la noció següent:

Definició 5.2.4 Un espai X s’anomena fitat (respectivament, quasi-fitat)
en un nombre primer p si H∗(X; Z/p) és un A-mòdul fitat (respectivament,
quasi-fitat).

Per exemple, si G és un grup finit p-perfecte, aleshores ΩBG∧p és un espai
quasi-fitat a p [55, proposició 6.1.1], però no necessàriament fitat a p.

La condició (ii) del teorema 5.2.1 ens diu que l’espai 1-connex que cal
considerar ha de tenir l’homologia mòdul p fitada. Ara bé, aquesta condició
es pot afeblir: si demanem que l’espai 1-connex considerat sigui quasi-fitat
a p, aleshores el teorema continua essent cert. En efecte, només cal tenir
present que la demostració del teorema 5.2.1 es basa en el teorema de Miller
sobre la conjectura de Sullivan sobre aplicacions d’espais classificadors [65],
la versió més general del qual és la següent:

Teorema 5.2.5 Sigui G un grup localment finit, és a dir, un grup que
és un ĺımit directe dels seus subgrups finits. Sigui X un espai nilpotent
quasi-fitat en un nombre primer p. Aleshores l’espai d’aplicacions puntejat
map ∗(BG∧p , X) és dèbilment contràctil. �

Acabem aquesta secció recordant la proposició 0.6 de [54], segons la qual
l’espai de llaços d’un espai 1-connex quasi-fitat a p també és un espai quasi-
fitat a p, on p denota un nombre primer qualsevol:

Proposició 5.2.6 Sigui X un CW-complex 1-connex. Si X és un espai
quasi-fitat a p, aleshores ΩX també és quasi-fitat a p, on p denota un nombre
primer. �

5.2.3 Demostració del teorema

Ara ja estem a punt per a enunciar i demostrar la versió del teorema de
McGibbon i Neisendorfer que s’adequa a les nostres necessitats. L’argument
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de la demostració segueix el raonament de la demostració del teorema 5.2.1
explicat a [63] amb les adaptacions pertinents.

Teorema 5.2.7 Sigui X un espai nilpotent p-complet amb els grups d’ho-
motopia superiors finitament generats com a Z∧p -mòduls. Sigui p un nombre
primer tal que

(i) πn(X; Z/p) 6= 0 per a algun n > 1 i

(ii) X és quasi-fitat a p.

Aleshores per a infinits valors de n, el grup πn(X) conté un subgrup no nul
d’ordre p.

Demostració. Suposem que πn(X) 6= 0 per a un nombre finit de valors
de n. Aleshores usant la successió exacta curta de la proposició 5.2.2,

πn(X)⊗ Z/p �πn(X; Z/p) � Tor (πn−1(X),Z/p), (5.2.2)

obtenim que πn(X; Z/p) 6= 0 per a un nombre finit de valors de n. Segons
la condició (i), existeix un nombre enter m > 1 que és el màxim nombre tal
que πn(X; Z/p) = 0 per a tot n > m i πm(X; Z/p) 6= 0. Aleshores per (5.2.2)
tenim que

πn(X)⊗Z/p = 0 per a tot n > m i Tor (πn(X),Z/p) = 0 per a tot n ≥ m.

Per tant, com que per a n ≥ 2 el grup πn(X) és finitament generat com a
Z∧p -mòdul, πn(X) = 0 per a tot n > m i πm(X) és lliure de torsió, és a dir,
πm(X) és isomorf a una suma finita de còpies de Z∧p .

Suposem que πm(X) ⊗ Z/p 6= 0. Com que Tor (πm(X),Z/p) = 0, el
grup πm(X) conté Z∧p com a sumand directe. Per tant, existeix una aplicació
essencial

f2:K(Z∧p , 2)→ K(πm(X), 2) ' K(π2(Ωm−2X), 2),

la composició de la qual amb un generador de H2(K(Z/p, 1); Z∧p ),

g2:K(Z/p, 1)→ K(π2(Ωm−2X), 2),

és essencial. Ara volem elevar g2 a través de la torre de Postnikov del
recobriment universal Ωm−2X〈1〉 de Ωm−2X a una aplicació

g∞:K(Z/p, 1)→ Ωm−2X〈1〉.
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Les obstruccions a aquesta elevació viuen a H∗(Z/p;πn(X)) per a n > m.
Però aquests grups són nuls, ja que πn(X) = 0 per a n > m. Aix́ı doncs,
existeix una aplicació essencial g∞. Per hipòtesi, l’espai X és nilpotent i
quasi-fitat a p. Per tant, l’existència de g∞ contradiu el teorema 5.2.5, segons
el qual map ∗(K(Z/p, 1), X) i, en conseqüència, map ∗(K(Z/p, 1),Ωm−2X),
és dèbilment contràctil.

Suposem que πm(X) ⊗ Z/p = 0. Com que Tor (πm(X),Z/p) és zero,
obtenim que πm(X) = 0. Per tant, segons la successió exacta (5.2.2), ne-
cessàriament Tor (πm−1(X),Z/p) 6= 0. Això implica que Z/p és un subgrup
de πm−1(X), per la qual cosa existeix una aplicació essencial

f1:K(Z/p, 1)→ K(πm−1(X), 1) ' K(π1(Ωm−2X), 1).

Ara volem elevar f1 a través de la torre de Postnikov de Ωm−2X a una
aplicació

f∞:K(Z/p, 1)→ Ωm−2X.

Les obstruccions a aquesta elevació viuen a H∗(Z/p;πn(X)) per a n ≥ m

(observem que ara tenim coeficients amb una acció). Però aquests grups
són nuls, ja que πn(X) = 0 per a n ≥ m. Per tant, existeix una aplicació
essencial f∞, la qual cosa contradiu, pel mateix motiu que en el cas anterior,
el teorema 5.2.5.

Per concloure amb la demostració, suposem que Tor (πn(X),Z/p) 6= 0 per
a un nombre finit de valors de n. Aleshores existeix un enter m suficientment
gran tal que per a tot q > 0,

Tor (πm+q(X),Z/p) ∼= Tor (πq(ΩmX),Z/p) = 0 i

πm+2(X)⊗ Z/p ∼= π2(ΩmX)⊗ Z/p 6= 0.

Com que π2(ΩmX) és finitament generat com a Z∧p -mòdul, existeix una
aplicació injectiva Z∧p �π2(ΩmX) que dóna lloc a una aplicació essencial

f2:K(Z∧p , 2)→ K(π2(ΩmX), 2).

Ara volem elevar f2 a través de la torre de Postnikov del recobriment uni-
versal ΩmX〈1〉 de ΩmX a una aplicació

f∞:K(Z∧p , 2)→ ΩmX〈1〉.
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Al pas n la situació és la següent:

Pn+1ΩmX〈1〉
↓

K(Z∧p , 2)
fn−→ PnΩmX〈1〉 k−→ K(π, n+ 2),

on π = πn+1(ΩmX〈1〉) i fn denota una elevació de f2. Com que ΩmX〈1〉
és un H-espai, racionalment és dèbilment equivalent a un producte d’espais
d’Eilenberg–Mac Lane

∏
K(πi(ΩmX〈1〉), i). Per tant, el k-invariant i, en

conseqüència, k ◦ fn, és l’aplicació zero en racionalitzar. D’altra banda, com
que π és lliure de torsió, tenim una injecció π�π ⊗ Q, de manera que
l’aplicació indüıda

H∗(K(Z∧p , 2);π)→ H∗(K(Z∧p , 2);π ⊗Q)

és injectiva. Per tant, k ◦ fn representa la classe del zero a H∗(K(Z∧p , 2);π),
és a dir, l’aplicació k◦fn és nul-homòtopa. Això implica que existeix una ele-
vació fn+1:K(Z∧p , 2) → Pn+1ΩmX〈1〉. Com que aquest raonament és vàlid
per a qualsevol valor de n, l’aplicació f∞ existeix. Finalment, la composició
de f∞ amb l’aplicació recobridora ΩmX〈1〉 → ΩmX ens dóna una aplicació
essencial K(Z/p, 1)→ ΩmX que contradiu el teorema 5.2.5, ja que X és un
espai nilpotent quasi-fitat a p. �

Les hipòtesis del teorema 5.2.7 són les que apareixen de forma natural
quan hom vol que el teorema 5.2.1 continüı essent vàlid per a espais nil-
potents. Ja hem explicat abans que fàcilment es pot debilitar el fet que
l’espai considerat tingui l’homologia mòdul p fitada a demanar que aquest
espai sigui quasi-fitat a p. Pel que fa a (i), observem que tenim una condició
homotòpica en comptes d’homològica. Aquest canvi és degut al fet de tre-
ballar amb espais no necessàriament 1-connexos. Finalment, observem que,
tot i que la condició de nilpotència exigida a X sembla irrellevant, aquesta
propietat és crucial a l’hora de demostrar el teorema: ens permet aplicar el
teorema 5.2.5 de Miller i manté la validesa de la demostració quan m = 2.

D’una manera similar s’obté la versió del teorema 5.2.7 per al cas de
la p-localització. La demostració és idèntica a la que acabem de donar,
substituint Z∧p per Z(p).

Teorema 5.2.8 Sigui X un espai nilpotent p-local amb els grups d’homo-
topia superiors finitament generats com a Z(p)-mòduls. Sigui p un nombre
primer tal que
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(i) πn(X; Z/p) 6= 0 per a algun n > 1 i

(ii) X és quasi-fitat a p.

Aleshores per a infinits valors de n, el grup πn(X) conté un subgrup no nul
d’ordre p. �

5.3 Complecions d’espais anesfèrics virtualment

nilpotents

Un espai anesfèric és un CW-complex amb recobridor universal contràctil;
és a dir, un espai d’Eilenberg–Mac Lane K(G, 1) amb G un grup qualsevol.
Diem que un espai anesfèric és virtualment nilpotent si el seu grup fonamental
és virtualment nilpotent.

Sigui p un nombre primer. Nosaltres estem interessats en saber què passa
amb els grups d’homotopia de X∧p quan X és un espai anesfèric virtualment
nilpotent tal que X∧p no és anesfèric. Treballem amb espais anesfèrics vir-
tualment nilpotents de tipus finit; és a dir, suposem que el grup fonamental
de X és finitament generat. Aquest tipus d’espais tenen bones propietats.
Per exemple, el teorema 7.2 de [12] implica el següent:

Proposició 5.3.1 Sigui p un nombre primer. Si X = K(G, 1) amb G un
grup virtualment nilpotent finitament generat, aleshores l’espai X és Z/p -
bo, els grups d’homotopia superiors de X∧p són finitament generats com a
Z∧p -mòduls i π1(X∧p ) ∼= π1(X)∧p . �

Aquesta proposició ens dóna informació sobre l’estructura dels grups
d’homotopia de la p-compleció d’un espai anesfèric virtualment nilpotent
amb grup fonamental finitament generat. Veiem, però, què més podem dir
sobre l’efecte del functor de p-compleció sobre aquest tipus d’espais.

L’objectiu d’aquesta secció és demostrar el resultat principal d’aquest
caṕıtol, el qual recordem tot seguit:

Teorema I Sigui p un nombre primer i sigui X = K(G, 1) amb G un grup
virtualment nilpotent finitament generat. Aleshores o bé X∧p és un espai
anesfèric amb grup fonamental la compleció p-profinita G∧p de G o bé X∧p
té infinits grups d’homotopia no nuls, que són finitament generats com a
Z∧p -mòduls.
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Els passos a seguir per a demostrar el teorema I són essencialment dos:
la reducció del problema a un de més senzill i la demostració d’aquesta
reducció fent ús de la generalització del teorema de McGibbon i Neisendorfer
demostrada a la secció anterior.

Pas 1: Reducció del problema

La generalització del teorema de McGibbon i Neisendorfer que hem de-
mostrat a la secció anterior s’aplica a espais nilpotents quasi-fitats en un
nombre primer p. La propietat següent dels grups virtualment nilpotents fi-
nitament generats serà la que ens permetrà arribar a tenir un espai d’aquest
tipus, sense necessitat de demanar que l’homologia mòdul p del nostre espai
sigui fitada:

Lema 5.3.2 Si G és un grup virtualment nilpotent finitament generat, ales-
hores existeix una successió exacta curta N �G�Q amb N un grup nilpo-
tent finitament generat lliure de torsió i Q un grup finit.

Demostració. Tot grup virtualment nilpotent finitament generat és, de fet,
virtualment polićıclic. Per tant, per la proposició 1.2 de [80], el grup G és
virtualment poli-Z. O sigui que existeix una successió exacta N ′�G�Q′,
on Q′ és finit i N ′ és poli-Z; és a dir, N ′ té una sèrie normal finita

N ′ = N ′1 CN ′2 C . . .CN ′m = {1},

tal que, per a cada i, el quocient N ′i/N
′
i+1 és isomorf a Z. Per tant, el

grup N ′ és virtualment nilpotent finitament generat i lliure de torsió. Sigui
Fitt(N ′) el subgrup de Fitting de N ′; és a dir, el subgrup de N ′ generat
per tots els seus subgrups normals nilpotents. Com que aquest grup és
nilpotent i és caracteŕıstic a N ′, obtenim que Fitt(N ′) és un subgrup normal
nilpotent finitament generat lliure de torsió de G i d’́ındex finit. Aleshores
N = Fitt(N ′) i Q = G/Fitt(N ′) són els grups que buscàvem. �

Sigui X un espai anesfèric virtualment nilpotent amb grup fonamental
finitament generat. Segons el lema que acabem de demostrar, si G = π1(X),
aleshores existeix una successió exacta curta N �G�Q amb N un grup
nilpotent finitament generat lliure de torsió i Q un grup finit. Sigui F el
p′-äıllador de Q; és a dir, el subgrup de Q generat per tots els elements de
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p′-torsió de Q. Si F és trivial, aleshores Q és un grup finit p-local i, per tant,
és un p-grup finit. Aix́ı doncs, a partir de la fibració

K(N∧p , 1)→ X∧p → K(Q, 1),

obtinguda aplicant el lema 5.1.1 a la fibració K(N, 1) → X → K(Q, 1), es
dedueix que l’espai X∧p és anesfèric amb grup fonamental G∧p que s’inclou
a la successió exacta N∧p �G∧p �Q. Suposem que F no és trivial i sigui
Y = K(E, 1) amb E l’antiimatge de F a G (si F = Q, llavors Y = X).
Aleshores, aplicant el lema 5.1.1 a la fibració Y → X → K(Q∧p , 1), obtenim
una fibració

Y ∧p → X∧p → K(Q∧p , 1).

Per tant, l’espai X∧p és anesfèric (respectivament, té un nombre infinit de
grups d’homotopia no nuls) si i només si Y ∧p és un espai anesfèric (respecti-
vament, té un nombre infinit de grups d’homotopia no nuls). Aix́ı doncs, el
lema 5.3.2 juntament amb el que acabem d’observar implica que demostrar
el teorema I es redueix a demostrar el resultat següent:

Teorema 5.3.3 Sigui Y = K(E, 1) amb E un grup finitament generat tal
que N �E�F amb N un grup nilpotent finitament generat lliure de torsió
i F un grup finit p-perfecte. Aleshores o bé Y ∧p és un espai anesfèric amb grup
fonamental la p-compleció E∧p de E o bé Y ∧p té infinits grups d’homotopia
no nuls, que són finitament generats com a Z∧p -mòduls.

De fet, si denotem per Y ∧p 〈1〉 el recobridor universal de l’espai Y ∧p del
teorema 5.3.3, aleshores demostrar el teorema 5.3.3 és equivalent a demostrar
el teorema següent, ja que πn(Y ∧p 〈1〉) ∼= πn(Y ∧p ), per a tot n ≥ 2:

Teorema 5.3.4 Sigui Y = K(E, 1) amb E un grup finitament generat tal
que N �E�F amb N un grup nilpotent finitament generat lliure de torsió
i F un grup finit p-perfecte. El recobridor universal Y ∧p 〈1〉 de Y ∧p o bé és
contràctil o bé té infinits grups d’homotopia no nuls, que són finitament
generats com a Z∧p -mòduls.

Pas 2: Demostració del teorema 5.3.4

La idea de la demostració és ben senzilla. Si l’espai 1-connex Y ∧p 〈1〉
no és contràctil, aleshores el seu espai de llaços tampoc no és contràctil.
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Llavors veurem que aquest espai nilpotent, ΩY ∧p 〈1〉, satisfà les condicions de
la generalització del teorema de McGibbon i Neisendorfer que hem demostrat
i, en conseqüència, té infinits grups d’homotopia no nuls. Descrivim primer
de forma expĺıcita el recobridor universal de Y ∧p .

Descripció del recobridor universal de Y ∧p

Sigui Y = K(E, 1) amb N �E�F , on N és un grup nilpotent finitament
generat lliure de torsió i F és un grup finit p-perfecte. L’argument que usem
per a obtenir una descripció del recobridor universal de Y ∧p és anàleg al
raonament usat en la demostració del teorema 4.3.3.

Sigui K(N(p), 1) → Z → K(F, 1) la fibració obtinguda després d’aplicar
la p-localització fibra a fibra a la fibració K(N, 1)→ Y → K(F, 1) (vegeu el
teorema 4.1.5). Per construcció, l’aplicació Y → Z és una p-equivalència, la
qual cosa implica que Y(p) ' Z(p). Siguin x1, . . . , xr un conjunt de generadors
de p′-torsió de F . Per a cada i, 1 ≤ i ≤ r, existeix una successió exacta

N(p) �π−1(〈xi〉) � 〈xi〉,

on 〈xi〉 denota el subgrup de F generat per xi i π:π1(Z) �F . Com que N(p)

és un grup nilpotent p-local i 〈xi〉 té ordre m ∈ p′, la proposició VI.5.9 de [83]
implica que la successió exacta escindeix. Sigui si la secció corresponent.
Sigui S el subgrup normal de π1(Z) generat per s1(x1), . . . , sr(xr). Aleshores
tenim fibracions

K(S, 1)→ Z → K(π1(Z)/S, 1) i K(N(p), 1)→ Z → K(F, 1), (5.3.3)

on K(N(p), 1) és un espai nilpotent. Com que el morfisme N(p) → π1(Z)/S
és exhaustiu, el lema 4.3.2 ens assegura que l’aplicació indüıda

π1(Z)→ F × π1(Z)/S

és exhaustiva. Per tant, aplicant el lema de la fibració nilpotent 5.1 de [35]
a les fibracions (5.3.3) obtenim que el grup π1(Z)/S és nilpotent (de fet,
això ja ho sab́ıem perquè hem vist que aquest grup era un quocient del
grup nilpotent N(p)) i actua nilpotentment sobre els grups H∗(K(S, 1);A)
per a tot grup de coeficients A. En particular, π1(Z)/S actua nilpotentment
sobre Hn(K(S, 1)(p)) ∼= Hn(K(S, 1); Z(p)) per a tot n. Per tant, a partir de
la fibració

K(S, 1)(p) →W → K(π1(Z)/S, 1), (5.3.4)
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obtinguda en p-localitzar K(S, 1) → Z → K(π1(Z)/S, 1) fibra a fibra,
dedüım que l’espai W és nilpotent i, en conseqüència, la fibració (5.3.4)
és nilpotent. A més, segons el lema II.4.8 de [15], si p-localitzem obte-
nim una fibració K(S, 1)(p) → W(p) → K(π1(Z)/S, 1)(p). Tenint en compte
que K(π1(Z)/S, 1)(p) ' K((π1(Z)/S)(p), 1) i que K(S, 1)(p) és 1-connex
(perquè S està generat per elements de p′-torsió), com que, per construcció,
Y(p) ' Z(p) 'W(p), tenim una fibració nilpotent

K(S, 1)(p) → Y(p) → K(π1(Y(p)), 1).

Per tant, segons [15, II.4], p-completant obtenim una fibració

K(S, 1)∧p → Y ∧p → K(π1(Y ∧p ), 1),

ja que si X és un espai Z/p -bo, aleshores (X(p))
∧
p
' X∧p (vegeu el lema 5.3.9)

i, a més, si T és un grup nilpotent finitament generat com a grup p-local,
aleshores K(T, 1)∧p ' K(T∧p , 1). Per tant, hem demostrat el següent:

Y ∧p 〈1〉 ' K(S, 1)∧p .

Observació 5.3.5 El grup S és un grup virtualment nilpotent que s’inclou
en un diagrama commutatiu

H � N(p) � π1(Z)/S
↓ ↓ ‖
S � π1(Z) � π1(Z)/S
↓ ↓
F = F,

on les columnes són també successions exactes curtes. Per tant, K(S, 1) és un
espai virtualment nilpotent tal que K(S, 1)∧p és 1-connex. A més, K(S, 1)∧p
té tots els grups d’homotopia finitament generats com a Z∧p -mòduls, ja que,
segons la proposició 5.3.1, l’espai Y ∧p té els grups d’homotopia superiors
finitament generats com a Z∧p -mòduls.

L’espai ΩY ∧p 〈1〉 és quasi-fitat a p

Sigui Y = K(E, 1) amb N �E�F , on N és un grup nilpotent finitament
generat lliure de torsió i F és un grup finit p-perfecte. Suposem que Y ∧p 〈1〉 no
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és contràctil i anem a veure que ΩY ∧p 〈1〉 és quasi-fitat a p. Per a demostrar-
ho utilitzarem les mateixes tècniques usades per Levi a [56] per a demostrar
que si G és un grup finit p-perfecte, aleshores ΩK(G, 1)∧p és un retracte de
l’espai de llaços de la p-compleció de cert complex finit.

Sigui ρ:F → SU(n) una representació homotòpica fidel de F en SU(n)
i considerem el diagrama commutatiu següent:

K(H, 1) = K(H, 1) −→ ∗
↓ ↓ ↓

SU(n)hS −→ K(S, 1)
Bρ◦Bα−→ BSU(n)

↓ ↓ ‖
SU(n)/F −→ K(F, 1) −→ BSU(n),

(5.3.5)

on Bα és l’aplicació indüıda per la projecció α:S�F , H és el nucli de α
i SU(n)hS és el quocient homotòpic de SU(n) per l’acció de S; és a dir,
SU(n)hS = (SU(n) × ES)/S on l’acció de S és diagonal. El nostre primer
objectiu és demostrar que l’espai SU(n)hS és finit mòdul p; és a dir, que
Hk(SU(n)hS ; Z/p) és finit per a tot k i Hk(SU(n)hS ; Z/p) = 0 per a tot k
suficientment gran. Per a demostrar aquest fet, ens fa falta el lema tècnic
següent:

Lema 5.3.6 Tot subgrup tancat T de la p-compleció N∧p d’un grup nilpotent
finitament generat lliure de torsió N és finit mòdul p.

Demostració. Si N = Z, aleshores N∧p = Z∧p . Tot subgrup tancat de Z∧p és
finit mòdul p. En efecte, sigui 0 6= x ∈ Z∧p i sigui 〈x〉t el subgrup tancat de Z∧p
generat per x. Aleshores x = Σaipi amb ai ∈ Z/p. De fet, x = pnξ, on n ≥ 0 i
ξ = (an+an+1p

n+1+· · ·) és un element invertible a Z∧p . Per tant, 〈x〉t ∼= pnZ∧p
i aix́ı doncs és finit mòdul p. Si prenem T ⊆ Z∧p un subgrup tancat qualsevol,
aleshores T està generat per un conjunt d’elements (no necessàriament finit)
xα ∈ Z∧p . Si 0 6= x ∈ T , aleshores el subgrup tancat 〈x〉t generat per x és
isomorf a pnZ∧p per a cert n. Com que T/〈x〉t ⊆ Z∧p /〈x〉t ∼= Z/p = 〈y〉, el
grup T està generat per x i y. Per tant, T és finit mòdul p, ja que

T = pnZ∧p + pmZ∧p ∼= Z∧p .

Suposem ara que N = ⊕kZ i procedim per inducció sobre k. Si k = 1,
aleshores ja hem vist que el resultat és cert. Suposem ara que es compleix
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per a l < k − 1 i veiem que és cert per a l = k. Sigui T ⊆ N∧p un subgrup
tancat. Aleshores tenim un diagrama commutatiu

Z∧p � ⊕kZ∧p � ⊕k−1Z∧p
∪ ∪ ∪

T ∩ Z∧p � T � T/(T ∩ Z∧p ),

on la darrera inclusió es deu al fet que T/(T ∩ Z∧p ) ∼= (T + Z∧p )/Z∧p i tenim
un diagrama commutatiu

Z∧p � ⊕kZ∧p � ⊕k−1Z∧p
∪ ∪ ∪
Z∧p � T + Z∧p � (T + Z∧p )/Z∧p .

Per tant, com que per hipòtesi d’inducció T ∩ Z∧p i T/(T ∩ Z∧p ) són finits
mòdul p, usant la successió espectral de Lyndon–Hochschild–Serre obtenim
de forma immediata que T és finit mòdul p.

Finalment suposem que N és nilpotent i considerem la sèrie normal finita

N∧p = N1 CN2 C . . .CNm = {1}

de N∧p amb quocients Ni/Ni+1
∼= Z∧p per a tot i. Aleshores, si T és un

subgrup tancat de N∧p , es comprova fàcilment que existeix una sèrie normal
finita amb quocients isomorfs a Z∧p ,

T = N1 ∩ T CN2 ∩ T C . . .CNm ∩ T = {1}.

Això juntament amb la certesa del resultat en el cas abelià implica que T és
finit mòdul p. �

Sigui H �N(p) �π1(Z)/S una de les successions exactes curtes que apa-
reix a l’observació 5.3.5 i sigui K(H, 1) → K(N(p), 1) → K(π1(Z)/S, 1) la
fibració associada. Aquesta fibració és nilpotent, ja que π1(Z)/S actua nil-
potentment sobre H [49, proposició 4.1]. Per tant, aplicant el lema II.4.8
de [15] obtenim una fibració K(H∧p , 1) → K(N∧p , 1) → K(π1(Y ∧p ), 1) i, en
conseqüència, una successió exacta

H∧p �N∧p �π1(Y ∧p ).

En ser H∧p un subgrup tancat de N∧p , el lema 5.3.6 implica que H∧p és finit
mòdul p. Aleshores, l’espai K(H, 1) és finit mòdul p perquè, per a tot k,

Hk(K(H, 1); Z/p) ∼= Hk(K(H, 1)∧p ; Z/p) ∼= Hk(H∧p ; Z/p).
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En conseqüència, si considerem la fibració

K(H, 1)→ SU(n)hS → SU(n)/F

del diagrama (5.3.5) i la seva successió espectral de Serre mòdul p associada
obtenim el següent:

Corol·lari 5.3.7 L’espai SU(n)hS és finit mòdul p.

Demostració. Considerem la successió espectral de Serre associada a la
primera columna del diagrama (5.3.5), el terme E2 de la qual és el següent:

E2
r,s = Hr(SU(n)/F ;Hs(K(H, 1); Z/p))⇒ Hr+s(SU(n)hS ; Z/p).

Un espai homogeni d’un grup de Lie compacte és una varietat compacta [16].
Per tant, l’espai SU(n)/F és finit mòdul p i, tal i com hem vist, l’espai
K(H, 1) també ho és. Tenim dos casos: Si l’acció de π1(SU(n)/F ) ∼= F

sobre Hs(K(H, 1); Z/p) és nilpotent, aleshores es conclou immediatament
que l’espai SU(n)hS és finit mòdul p. Suposem que π1(SU(n)/F ) ∼= F no
actua nilpotentment sobre Hs(K(H, 1); Z/p). Sigui Sp(F ) un p-subgrup de
Sylow de F i considerem el diagrama commutatiu següent:

∗ → K(H, 1) = K(H, 1)
↓ ↓ ↓

F/Sp(F ) → L → SU(n)hS
‖ ↓ ↓

F/Sp(F ) → SU(n)/Sp(F ) → SU(n)/F.

(5.3.6)

Com que H∗(SU(n)hS ; Z/p) és un retracte de H∗(L; Z/p), només cal veure
que l’homologia mòdul p de L és finita. Considerem la successió espectral
de Serre associada a la segona columna del diagrama (5.3.6), el terme E2 de
la qual és el següent:

E2
r,s = Hr(SU(n)/Sp(F );Hs(K(H, 1); Z/p))⇒ Hr+s(L; Z/p).

Aix́ı doncs, l’espai L és finit mòdul p, ja que π1(SU(n)/Sp(F )) ∼= Sp(F )
actua nilpotentment sobre Hs(K(H, 1); Z/p) [15, p. 215] i ambdós espais
SU(n)/Sp(F ) i K(H, 1) són finits mòdul p. �

Ara ja disposem de les eines necessàries per a demostrar que l’espai de
llaços del recobridor universal de Y ∧p és quasi-fitat a p.
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Proposició 5.3.8 L’espai ΩY ∧p 〈1〉 ' ΩK(S, 1)∧p és quasi-fitat a p.

Demostració. Sigui SU(n) → SU(n)hS → K(S, 1) la fibració principal
amb fibra connexa que s’obté a partir de la segona fila del diagrama (5.3.5).
Segons el lema II.2.2 de [15], p-completant obtenim una nova fibració prin-
cipal

SU(n)∧p → (SU(n)hS)∧p → K(S, 1)∧p .

Siguin Z la cofibra de l’aplicació SU(n)∧p → (SU(n)hS)∧p i D la fibra ho-
motòpica de Z → K(S, 1)∧p . Considerem el diagrama commutatiu següent:

ΩK(S, 1)∧p → SU(n)∧p → (SU(n)hS)∧p → K(S, 1)∧p
‖ ↓ ↓ ‖

ΩK(S, 1)∧p → D → Z → K(S, 1)∧p .
(5.3.7)

Com que SU(n)∧p → D és trivial, l’aplicació ΩK(S, 1)∧p → D també ho és.
Això implica que ΩZ ' ΩD×ΩK(S, 1)∧p , on ΩK(S, 1)∧p és un espai connex,
ja que K(S, 1)∧p és 1-connex. Per tant, podem aplicar el lema II.2.2 de [15]
a la segona fila del diagrama (5.3.7) i obtenir aix́ı una fibració

ΩK(S, 1)∧p
∗→ D∧p → Z∧p → K(S, 1)∧p ,

d’on en dedüım la descomposició següent:

ΩZ∧p ' ΩD∧p × ΩK(S, 1)∧p . (5.3.8)

Com que Z és la cofibra de l’aplicació SU(n)∧p → (SU(n)hS)∧p , pel corol·la-
ri 5.3.7, l’espai Z és finit mòdul p. Aix́ı, Z∧p té l’homologia mòdul p finita,
ja que Z∧p és 1-connex i, per tant, Hn(Z; Z/p) ∼= Hn(Z∧p ; Z/p) per a tot n.
Això implica que Z∧p és quasi-fitat a p (de fet, és fitat a p) i, segons la pro-
posició 5.2.6, l’espai ΩZ∧p també ho és. Finalment, la descomposició (5.3.8)
ens assegura que l’espai ΩK(S, 1)∧p és quasi-fitat a p. �

Demostració del teorema 5.3.4

Sigui Y = K(E, 1) amb N �E�F , on N és un grup nilpotent finitament
generat lliure de torsió i F és un grup finit p-perfecte. Recordem que volem
veure que el recobridor universal de Y ∧p o bé és contràctil o bé té infinits
grups d’homotopia no nuls, que són finitament generats com a Z∧p -mòduls.
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Suposem que Y ∧p 〈1〉 ' K(S, 1)∧p no és contràctil. Aleshores l’espai de
llaços ΩK(S, 1)∧p no és contràctil i existeix k > 1 tal que πk(ΩK(S, 1)∧p ; Z/p)
és no nul. En efecte, suposem que πk(ΩK(S, 1)∧p ; Z/p) és zero per a tot
k > 1. Llavors, en ser ΩK(S, 1)∧p un espai amb els grups d’homotopia
finitament generats com a Z∧p -mòduls (vegeu l’observació 5.3.5), a partir de
les successions exactes

πk(ΩK(S, 1)∧p )⊗ Z/p�πk(ΩK(S, 1)∧p ; Z/p) � Tor (πk−1(ΩK(S, 1)∧p ),Z/p),

on k ≥ 1, obtenim que

π1(ΩK(S, 1)∧p ; Z/p) ∼= π1(ΩK(S, 1)∧p )⊗ Z/p 6= 0 i πk(ΩK(S, 1)∧p ) = 0,

per a tot k > 1. A més, com que Tor (π1(ΩK(S, 1)∧p ),Z/p) = 0, existeix una
aplicació essencialK(Z∧p , 1)→ K(π1(ΩK(S, 1)∧p ), 1). La composició d’aques-
ta aplicació amb un generador de H1(Z/p; Z∧p ) dóna lloc a una aplicació
essencial

f2:K(Z/p, 1)→ K(π1(ΩK(S, 1)∧p ), 1).

Les obstruccions a elevar aquesta aplicació a través de la torre de Postnikov
de ΩK(S, 1)∧p a una aplicació

f∞:K(Z/p, 1)→ ΩK(S, 1)∧p

viuen a H∗(Z/p;πk(ΩK(S, 1)∧p )), per a tot k > 1. Però aquests grups són
zero, ja que, per a tot k > 1, πk(ΩK(S, 1)∧p ) = 0. Per tant, l’aplicació f∞
existeix, la qual cosa contradiu el teorema 5.2.5 perquè ΩK(S, 1)∧p és un
espai nilpotent quasi-fitat a p.

Per tant, l’espai nilpotent ΩK(S, 1)∧p satisfà les condicions (i) i (ii) del
teorema 5.2.7 i, en conseqüència, té infinits grups d’homotopia no nuls. Això
implica, doncs, que si el recobridor universal de Y ∧p no és contràctil, aleshores
té infinits grups d’homotopia no nuls.

5.3.1 Conseqüència

Sigui p un nombre primer qualsevol. El resultat que acabem de demostrar
sobre les p-complecions d’espais anesfèrics virtualment nilpotents amb grup
fonamental finitament generat continua essent cert si p-localitzem aquest
tipus d’espais. De fet, el resultat per a les p-localitzacions s’obté com a
conseqüència del teorema I. La propietat següent té molt a veure amb aquest
fet:
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Lema 5.3.9 Si X és un espai Z/p -bo, aleshores (X(p))
∧
p
' X∧p .

Demostració. Segons hem explicat en el primer caṕıtol, en ser X un espai
Z/p -bo,

XHZ/p ' X∧p .

Per tant, l’espai X∧p és ortogonal a totes les H∗( − ; Z/p)-equivalències.
Com que, en particular, l’aplicació de p-localització η:X → X(p) és una
H∗( − ; Z/p)-equivalència (vegeu el teorema 1.2.4), existeix una única apli-
cació

α:X(p) → X∧p

tal que α◦η = µ, on µ:X → X∧p . A més, α és una H∗( − ; Z/p)-equivalència,
ja que η i µ ho són. Aix́ı doncs, (X(p))

∧
p
' X∧p . �

Sigui X = K(G, 1) amb G un grup virtualment nilpotent finitament
generat. Aleshores, a partir del teorema G sobre la preservació dels espais
virtualment nilpotents (vegeu el caṕıtol 4) i del resultat de la proposició 3.4
de [22], obtenim l’anàleg a la proposició 5.3.1 per a la p-localització de X:

Proposició 5.3.10 Sigui p un nombre primer. Si X = K(G, 1) amb G un
grup virtualment nilpotent finitament generat, aleshores X és Z/p -bo, els
grups d’homotopia superiors de X(p) són finitament generats com a Z(p)-
mòduls i π1(X(p)) ∼= (π1(X))(p). �

En particular, aquesta proposició ens diu que si X és un espai anesfèric
virtualment nilpotent amb grup fonamental finitament generat, aleshores
podem aplicar el lema 5.3.9 a X i obtenir que (X(p))

∧
p
' X∧p . Tenint en

compte aquest fet demostrem l’anàleg del teorema I per a la p-localització.

Teorema J Sigui p un nombre primer i sigui X = K(G, 1) amb G un
grup virtualment nilpotent finitament generat. Aleshores o bé X(p) és un
espai anesfèric amb grup fonamental la p-localització G(p) de G o bé X(p)

té infinits grups d’homotopia no nuls, que són finitament generats com a
Z(p)-mòduls.

Demostració. Sigui X = K(G, 1) amb G virtualment nilpotent finita-
ment generat. Segons el lema 5.3.2, existeix una successió exacta curta
N �G�Q amb N un grup nilpotent finitament generat lliure de torsió
i Q un grup finit. Sigui F el p′-äıllador de Q, és a dir, el subgrup de Q
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generat per tots els elements de p′-torsió de Q, i sigui Y = K(E, 1) amb E

l’antiimatge de F a G. Aleshores si apliquem el corol·lari 4.1.6 a la fibració
Y → X → K(Q/F, 1) obtenim una fibració

Y(p) → X(p) → K(Q/F, 1),

ja que Q/F ∼= Q(p) és un p-grup finit [76]. Per tant, n’hi ha prou amb
veure que el teorema és cert per a l’espai Y . El teorema 4.3.3 ens diu que
l’espai Y(p) és nilpotent. Aleshores, aplicant la proposició VI.5.1 de [15] a Y(p)

obtenim, per a tot n ≥ 2, una successió exacta curta que escindeix

Ext (Z/p∞, πn(Y(p)))�πn((Y(p))
∧
p
) � Hom (Z/p∞, πn−1(Y(p))).

Com que tot espai nilpotent és Z/p -bo [15], usant el lema 5.3.9 i tenint en
compte que Y(p) té els grups d’homotopia superiors finitament generats com
a Z(p)-mòduls (vegeu la proposició 5.3.10), obtenim que, per a tot n ≥ 2,

πn(Y ∧p ) ∼= πn((Y(p))
∧
p
) ∼= Ext (Z/p∞, πn(Y(p))).

Per tant, l’espai Y(p) i, en conseqüència, X(p), és anesfèric (respectivament,
té infinits grups d’homotopia no nuls) si i només si Y ∧p és anesfèric (respec-
tivament, té infinits grups d’homotopia no nuls). El resultat s’obté, doncs,
de forma immediata a partir del teorema I. �

Recordem que si P és un conjunt de primers, aleshores

(XP )(p) ' X(p)

per a tot espai X i per a tot nombre primer p ∈ P . Aquest fet permet
estendre el resultat del teorema J a localitzacions en conjunts no buits de
primers com segueix:

Corol·lari 5.3.11 Sigui P un conjunt no buit de nombres primers i sigui
X = K(G, 1) amb G un grup virtualment nilpotent finitament generat. Ales-
hores o bé XP és un espai anesfèric amb grup fonamental la P -localitza-
ció GP de G o bé XP té infinits grups d’homotopia no nuls, que són finita-
ment generats com a ZP -mòduls.

Demostració. Sigui Y = K(E, 1) l’espai descrit en la demostració del
teorema J. Suposem que XP no és anesfèric. Aleshores YP tampoc no és
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anesfèric i existeix k > 1 tal que πk(XP ) ∼= πk(YP ) 6= 0. Pel teorema 4.3.3,
l’espai YP és nilpotent i, per tant, Hn(YP ) ∼= Hn(YP ; ZP ) per a tot n. Se-
gons [48], la classe dels grups nilpotents P -locals finitament generats (que, en
el cas abelià, són els ZP -mòduls finitament generats) és una classe de Serre.
Per tant, com que YP és un espai nilpotent i Hn(YP ; ZP ) ∼= Hn(Y ; ZP ) és
finitament generat com a ZP -mòdul per a tot n, obtenim que πn(YP ) és
finitament generat com a ZP -mòdul per a tot n ≥ 2 i π1(YP ) és un grup
nilpotent P -local finitament generat. Aix́ı, per a algun p ∈ P ,

πk(Y(p)) ∼= πk((YP )(p)) ∼= (πk(YP ))(p) 6= 0,

on k és estrictament més gran que 1. Per tant, el teorema J ens diu que l’es-
pai Y(p) té infinits grups d’homotopia no nuls. Aquest fet implica que YP i, en
conseqüència, XP , té infinits grups d’homotopia no nuls, que són finitament
generats com a ZP -mòduls. �

En particular, si X = K(Q, 1) amb Q un grup finit el resultat es pot ob-
tenir de forma més directa. Sabem que ηQ:Q→ QP és una aplicació exhaus-
tiva amb ker ηQ = IP ′(Q) el P ′-äıllador de Q [76]. Sigui Y = K(IP ′(Q), 1) i
considerem la fibració

YP → XP → K(QP , 1),

obtinguda en aplicar el corol·lari 4.1.6 a la fibració Y → X → K(QP , 1).
L’espai YP és 1-connex, ja que π1(YP ) ∼= (π1(Y ))P ∼= (IP ′(Q))P = {1}.
Si XP és un espai no anesfèric, aleshores existeix algun k > 1 tal que
πk(YP ) ∼= πk(XP ) 6= 0. Com que YP és 1-connex amb tots els grups d’ho-
motopia finitament generats com a ZP -mòduls i (YP )(p) ' Y(p) per a tot
p ∈ P ,

πk(Y(p)) ∼= πk((YP )(p)) ∼= (πk(YP ))(p) 6= 0

per a algun p ∈ P . Aleshores el resultat s’obté aplicant el teorema J a Y(p).

La condició que P sigui un conjunt no buit de primers és realment ne-
cessària. Observem que si P és el conjunt buit, aleshores XP = X(0) és la
racionalització de X. Per tant, si, per exemple, X = K(Q, 1) amb Q un grup
finit, aleshores l’espai XP és trivial. Si X = K(G, 1) amb G un grup virtu-
alment nilpotent finitament generat, aleshores veurem en el caṕıtol següent
que XP pot no ser anesfèric i tenir només un nombre finit de grups d’homo-
topia no nuls (vegeu l’exemple 6.1.1).



Caṕıtol 6

Racionalització de varietats

anesfèriques

Les infra-nilvarietats són varietats compactes de tipus K(G, 1) amb G un
grup virtualment nilpotent finitament generat lliure de torsió. Segons el co-
rol·lari 5.3.11 del caṕıtol anterior, les localitzacions de les infra-nilvarietats
en conjunts no buits de primers donen o bé espais anesfèrics o bé espais amb
infinits grups d’homotopia no nuls.

En aquest caṕıtol fem un estudi detallat de les racionalitzacions de les
infra-nilvarietats. Hem trobat infra-nilvarietats tals que la seva racionalit-
zació no és un espai anesfèric, però, en canvi, només té un nombre finit de
grups d’homotopia no nuls. Aleshores donem una condició necessària i sufi-
cient que ens permet decidir quan la racionalització d’una infra-nilvarietat,
de dimensió menor o igual que 4, té aquesta propietat. Aquest criteri el
generalitzem a espais anesfèrics virtualment nilpotents amb grup fonamen-
tal finitament generat (no necessàriament lliure de torsió) i de dimensió
homològica racional menor o igual que 3.

Com a conseqüència d’aquest criteri, obtenim informació nova sobre els
grups d’homotopia de les localitzacions en nombres primers de les infra-
nilvarietats i, més generalment, dels espais anesfèrics virtualment nilpotents
amb grup fonamental finitament generat. Aquestes localitzacions són molt
sovint espais nilpotents i, quan no ho són, hi ha un raonament amb recobri-
dors que ens permet tractar-les com si ho fossin. Per a un espai nilpotent Y ,
l’afirmació que πk(Y(0)) = 0 per a k > N és equivalent a afirmar que πk(Y )
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és de torsió per a k > N . Per tant, obtenim un criteri per a decidir en
quins casos els infinits grups d’homotopia no nuls de les p-localitzacions de
les infra-nilvarietats són tots finits a partir d’una certa dimensió.

6.1 Motivació i plantejament del problema

Hem vist al caṕıtol 4 que les localitzacions en conjunts de primers transfor-
men espais amb tots els grups d’homotopia finits en espais amb tots els grups
d’homotopia finits. Per exemple, la localització d’un espai d’Eilenberg–
Mac Lane de tipus K(Q, 1) amb Q un grup finit en un conjunt qualsevol
de primers és un espai amb tots els grups d’homotopia finits. D’altra banda,
la localització d’un espai de tipus K(N, 1) amb N un grup nilpotent fini-
tament generat en un conjunt qualsevol de primers P és un espai anesfèric
amb grup fonamental la localització de N en el conjunt P a la categoria dels
grups. Per tant, és natural preguntar-se el següent:

Pregunta Sigui X = K(G, 1) amb G un grup virtualment nilpotent finita-
ment generat i sigui P un conjunt qualsevol de primers. Suposem que XP

no és un espai anesfèric. És cert que existeix un enter positiu N tal que els
grups d’homotopia πk(XP ) de XP són finits per a tot k > N?

Sigui X un espai anesfèric virtualment nilpotent amb grup fonamental G
finitament generat. El lema 5.3.2 ens diu que existeix una successió exacta
curta N �G�Q amb N un grup nilpotent finitament generat lliure de
torsió i Q un grup finit. Sigui F el P ′-äıllador de Q, és a dir, el subgrup
de Q generat per tots els elements de P ′-torsió de Q i sigui Y = K(E, 1)
amb E l’antiimatge de F a G. Com que el grup QP és de P -torsió, aplicant
el corol·lari 4.1.6 a la fibració Y → X → K(QP , 1) obtenim una fibració

YP → XP → K(QP , 1) (6.1.1)

amb fibra YP nilpotent (vegeu el teorema 4.3.3). Pel teorema J, els grups
d’homotopia superiors de XP són finitament generats com a ZP -mòduls.
Per tant, si XP no és un espai anesfèric, aleshores πk(XP ) ∼= πk(YP ) és un
grup finit per a tot k > N si i només si πk(Y(0)) = 0 per a tot k > N . Dit
d’una altra manera, per a respondre a la pregunta formulada, n’hi ha prou
amb veure què passa quan racionalitzem l’espai virtualment nilpotent Y que
acabem de descriure.
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Observem que Y = K(E, 1) amb N �E�F , on N és un grup nilpotent
finitament generat lliure de torsió i F és un grup finit generat per elements
de P ′-torsió. Per tant, l’homologia racional Hn(Y ; Q) de Y és un Q -espai
vectorial de dimensió finita per a cada n i és zero per a tot n suficientment
gran; és a dir, l’espai Y és Q -finit. En conseqüència, l’espai racional Y(0)

també és Q -finit, ja que Hn(Y(0)) ∼= Hn(Y ; Q). Aleshores, en ser Y(0) un
espai nilpotent (vegeu el corol·lari 4.3.4) Q -finit, tenim dues possibilitats:

• o bé és racionalment el·ĺıptic, és a dir, només té un nombre finit de
grups d’homotopia no nuls,

• o bé és racionalment hiperbòlic, és a dir, té infinits grups d’homotopia
no nuls. En aquest cas, la successió tal que el seu k-èsim terme és
ρk = Σn≤k dim(πn(Y(0))) creix exponencialment.

Anem a veure un exemple de cada cas.

Exemple 6.1.1 Sigui X = K(G, 1) la varietat orientable de dimensió 3
anomenada de Hantzsche–Wendt, on

G = 〈a, b, c, α, β | [a, b] = 1, [a, c] = 1, [b, c] = 1,
αa = a−1α, αb = b−1α, αc = cα,

βa = a−1β, βb = bβ, βc = c−1β,

α2 = c, β2 = b, βα = a−1bc−1αβ 〉,

és a dir, hi ha una extensió Z3 �G� Z/2 × Z/2. Sigui P un conjunt de
primers. Si 2 ∈ P , aleshores el corol·lari 4.1.6 implica que XP és un espai
anesfèric amb grup fonamental GP tal que

(ZP )3 �GP � Z/2× Z/2.

Ara bé, si 2 /∈ P , aleshores X = Y i XP és un espai 1-connex, ja que, segons
el teorema 2.1 de [21],

π1(XP ) ∼= GP ∼= (Gab)P = {1}.

Per tant, πn(X(0)) ∼= (πn(XP ))(0)
∼= πn(XP ) ⊗ Q. Segons el teorema J,

l’espai XP té infinits grups d’homotopia no nuls perquè π3(XP ) �H3(XP )
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i H3(XP ) 6= 0. Ara, com que X és una varietat orientable, H∗(X; Q) satisfà
la dualitat de Poincaré i, en conseqüència, tenim un espai 1-connex tal que

Hn(X(0)) ∼= Hn(X; Q) ∼=

{
Q si n = 0, 3
0 altrament.

Utilitzant el morfisme de Hurewicz obtenim que X(0) té el mateix tipus
d’homotopia que S3

(0), de manera que πn(X(0)) = 0, per a tot n > 3. Això
implica que πn(XP ) és un grup finit per a tot n > 3.

De fet, segons [87], en cada dimensió senar existeix una varietat de Rie-
mann plana compacta que té el tipus d’homotopia racional d’una esfera. O
sigui que tenim una famı́lia d’exemples de varietats tals que, per a un cert
conjunt de primers P , la seva P -localització no és un espai anesfèric i té els
grups d’homotopia finits a partir d’un cert lloc.

Exemple 6.1.2 Sigui X = K(G, 1) la varietat no orientable de dimensió 4
amb

G = 〈a, b, c, d, α, β | [a, b] = 1, [a, c] = 1, . . . , [c, d] = 1,
α2 = c, β2 = d, αβ = b−1cd−1βα,

αa = a−1α, αb = b−1α, αc = cα,

αd = d−1α, βa = a−1β, βb = b−1β,

βc = c−1β, βd = dβ 〉,

és a dir, hi ha una extensió Z4 �G� Z/2 × Z/2. Tal i com passa en l’e-
xemple anterior, si 2 ∈ P , aleshores XP és un espai anesfèric amb grup fona-
mental GP que s’inclou en una successió exacta (ZP )4 �GP � Z/2 × Z/2.
En canvi, si 2 /∈ P , aleshores Y = X i XP és 1-connex, ja que, segons el
teorema 2.1 de [21],

π1(XP ) ∼= GP ∼= (Gab)P = {1}.

Per tant, πn(X(0)) ∼= (πn(XP ))(0) ∼= πn(XP ) ⊗ Q. A més, el teorema J im-
plica que l’espai XP té infinits grups d’homotopia no nuls perquè π2(XP ) ∼=
H2(XP ) 6= 0. Usant la successió espectral de Lyndon–Hochschild–Serre as-
sociada a la successió exacta anterior, obtenim que

Hn(X(0)) ∼= Hn(X(0); Q) ∼= Hn(X; Q) ∼= Hn(Z4; Q)Z/2×Z/2.
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Fent els càlculs corresponents, s’obté el següent:

Hn(X(0)) ∼=


Q si n = 0, 2
Q2 si n = 3
0 altrament,

on [x] ∈ H2(X(0)) i [y1], [y2] ∈ H3(X(0)), amb [xyi] = 0 per a i = 1, 2 i
[y1y2] = 0. Per tant, tenim un espai 1-connex tal que la seva àlgebra de co-
homologia és isomorfa a l’àlgebra de cohomologia de W = S2

(0) ∨ S
3
(0) ∨ S

3
(0).

Com que X és un espai formal i W és un espai intŕınsicament formal (vegeu
l’apartat següent), resulta que X(0) i W tenen el mateix tipus d’homoto-
pia. Per tant, es compleix que dimπn(X(0)) = ∞, la qual cosa implica, en
particular, que XP té infinits grups d’homotopia no finits.

En aquest caṕıtol, el nostre objectiu és demostrar criteris per a deci-
dir quan la racionalització d’una infra-nilvarietat i, més generalment, d’un
espai anesfèric virtualment nilpotent amb grup fonamental finitament gene-
rat, té només un nombre finit de grups d’homotopia no nuls. La condició
necessària i suficient per tal que la racionalització d’un espai d’aquest tipus
sigui racionalment el·ĺıptic (un espai nilpotent Y és racionalment el·ĺıptic
si dimH∗(Y ; Q) < ∞ i dimπ∗(Y ) ⊗ Q < ∞) l’hem dedüıda a partir dels
exemples que acabem de descriure i aleshores hem demostrat el següent:

Teorema K Sigui X = K(G, 1) una infra-nilvarietat. Si Hn(X; Q) = 0 per
a tot n ≥ k, on k ≤ 4, aleshores X(0) és racionalment el·ĺıptic si i només si
H∗(X; Q) satisfà la dualitat de Poincaré.

Si en comptes de considerar una infra-nilvarietat prenem un espai anesfè-
ric virtualment nilpotent amb grup fonamental finitament generat (no ne-
cessàriament lliure de torsió), aleshores el teorema continua essent vàlid si
suposem que k ≤ 3. Per tant, en estendre la classe d’espais, disminüım la
dimensió homològica racional.

Tal i com hem explicat abans, el resultat del teorema K ens permetrà ob-
tenir informació sobre la finitud dels grups d’homotopia de les localitzacions
de les infra-nilvarietats i, més generalment, dels espais anesfèrics virtualment
nilpotents amb grup fonamental finitament generat, en conjunts de primers.
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6.2 Un petit resum d’homotopia racional

En aquesta secció introdüım les nocions i resultats bàsics de teoria d’homoto-
pia racional que usem al llarg del caṕıtol per tal de demostrar el teorema K,
que hem enunciat al final de la secció anterior.

6.2.1 Models minimals i espais formals

Una àlgebra graduada diferencial és una àlgebra graduada A = {Ai}i≥0

juntament amb una aplicació d:A → A de grau 1 tal que d ◦ d = 0 i que és
una derivació; és a dir, per a tot x, y ∈ A,

d(x · y) = d(x) · y + (−1)grau (x)x · d(y).

Diem que (A, d) és commutativa si, per a tot x ∈ Ap i y ∈ Aq, se satisfà la
igualtat x · y = (−1)pqy · x.

Sigui V un Q -espai vectorial graduat; és a dir, V = {Vi}i≥0 amb Vi un
Q -mòdul lliure per a cada i. Els elements de la forma

v ⊗ w − (−1)grau (v)·grau (w)w ⊗ v

generen un ideal I ⊂ T (V ), on T (V ) = ⊕qT q(V ) amb T q(V ) = V⊗
q
· · · ⊗V

és l’àlgebra tensorial sobre V . Aleshores ΛV = T (V )/I s’anomena àlgebra
graduada commutativa lliure sobre V .

Definició 6.2.1 Una àlgebra graduada diferencial commutativa (A, d) s’a-
nomena minimal si és lliure sobre un espai vectorial graduat V i aquest
espai V admet una base {vi} d’elements ben ordenats compatible amb el
grau (és a dir, si vi < vj , llavors i < j) tal que dvi ∈ Λ(vj , j < i).

Sigui V un Q -espai vectorial graduat 1-connex, és a dir, V 0 = V 1 = 0.
Aleshores (ΛV, d) és minimal si i només si d és descomponible: d(V ) ⊂ Λ≥2V .

Sigui (A, d) una àlgebra graduada diferencial commutativa. Suposem que
H0(A, d) ∼= Q. Aleshores existeix una àlgebra minimal (ΛV, d) juntament
amb un morfisme

ϕ: (ΛV, d)→ (A, d)

que indueix un isomorfisme en cohomologia [47]. L’àlgebra (ΛV, d) s’ano-
mena model minimal de (A, d) i és única, llevat d’isomorfisme [14], [47].
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Model minimal d’un espai topològic

Sigui Top la categoria dels espais topològics i sigui A la categoria de les
àlgebres graduades diferencials commutatives. Un morfisme d’àlgebres gra-
duades diferencials commutatives f :A → B és un quasi-isomorfisme si f
indueix un isomorfisme d’àlgebres graduades f∗:H∗(B; Q) → H∗(A; Q); en
tal cas escriurem A ' B. Aleshores existeix un functor contravariant

APL:Top→ A

que assigna a un espai topològic X una àlgebra graduada diferencial com-
mutativa APL(X) tal que

APL(X) ' C∗(X; Q);

és a dir, H∗(APL(X; Q)) ∼= H∗(C∗(X; Q)) = H∗(X; Q) com a àlgebres gra-
duades, on C∗(X; Q) és el complex de cocadenes singular deX [42, § 10], [86].

Definició 6.2.2 Sigui X un espai topològic. El model minimal de l’àlgebra
graduada diferencial commutativa APL(X) s’anomena model minimal de Su-
llivan de X.

Per tant, com que tota àlgebra graduada diferencial commutativa (A, d)
tal que H0(A, d) ∼= Q té un model minimal, tot espai connex té un model
minimal de Sullivan.

Una aplicació f :X → Y entre espais nilpotents connexos és una equi-
valència racional si i només si H∗(f ; Q) és un isomorfisme; en tal cas es-
criurem X ≈Q Y . Per tant, si f :X → Y és una aplicació entre espais
nilpotents connexos, aleshores f és una equivalència racional si i només si
APL(f) és un quasi-isomorfisme. Aleshores, tal i com s’explica a [39], hi ha
una correspondència bijectiva entre els tipus d’homotopia racional dels es-
pais nilpotents de tipus Q -finit (un espai X és de tipus Q -finit si Hn(X; Q)
és un Q -espai vectorial de dimensió finita per a tot n) i les classes d’isomor-
fisme de models minimals de Sullivan de tipus finit (és a dir, tals que l’espai
vectorial graduat V és finit a cada dimensió).

Sigui X un espai nilpotent de tipus Q -finit i sigui (ΛV, d) el seu model
minimal de Sullivan. Aleshores, segons el teorema 2.3.1 de [39], existeixen
isomorfismes

H(ΛV, d) ∼= H∗(X; Q) i V ∼= Hom (π∗(X),Q). (6.2.2)
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Aquests isomorfismes ens diuen, d’una banda, que V k és un Q -espai vecto-
rial de dimensió finita, per a tot k, i, d’altra banda, que el tipus d’homotopia
racional de X està determinat, en alguns casos, per la seva àlgebra de coho-
mologia racional.

Model minimal d’una fibració

Sigui Λ(t, dt) l’àlgebra graduada commutativa lliure amb base {t, dt}, on
grau (t) = 0 i grau (dt) = 1. Sigui d la diferencial que envia t a dt. Aleshores
H(Λ(t, dt), d) ∼= Q. Definim, per a i = 0, 1,

ei: Λ(t, dt) → Q
t 7→ i

dt 7→ 0.

Aleshores diem que dues aplicacions f, g: (A, d)→ (B, d) d’àlgebres gradua-
des diferencials són homòtopes, f ∼ g, si existeix una aplicació

H: (A, d)→ (B, d)⊗ Λ(t, dt)

tal que (1 ⊗ e0) ◦ H = f i (1 ⊗ e1) ◦ H = g. L’aplicació H s’anomena
homotopia. Aquest concepte defineix una relació d’equivalència. A més, si
f ∼ g, aleshores H∗(f) = H∗(g).

Sigui f : (A, d) → (B, d) una aplicació d’àlgebres graduades diferencials
commutatives. Siguin ϕ: (ΛV, d) → (A, d) i ψ: (ΛW,d) → (B, d) models
minimals. Aleshores existeix una única aplicació, llevat d’homotopia,

φ: (ΛW,d)→ (ΛV, d),

que s’anomena model minimal de f , que fa el diagrama següent commutatiu,
llevat d’homotopia:

(A, d)
f−→ (B, d)

ϕ ↑ ↑ψ
(ΛV, d)

φ−→ (ΛW,d).

Si suposem que (A, d) i (B, d) són de tipus finit, aleshores existeix un dia-
grama commutatiu

(A, d)
f−→ (B, d)

ϕ ↑ ↑ψ
(ΛV, d)

φ−→ (ΛV ⊗ ΛV ′, D) −→ (ΛV ′, D)
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tal que

(a) ϕ és un model minimal de (A, d),

(b) ψ és un quasi-isomorfisme i

(c) existeix una base {v′i} de V ′ d’elements ben ordenats tal que D(v′i) ∈
ΛV ⊗ Λ(v′j , j < i).

Llavors (ΛV ⊗ΛV ′, D) s’anomena model minimal relatiu de f i és únic, llevat
d’isomorfisme [39].

Sigui F → E
p→ B una fibració. Siguin (ΛW,d) → APL(B) un model

minimal de APL(B) i (ΛW,d) → (ΛW ⊗ ΛV, d) un model minimal relatiu
de APL(p). Aleshores existeix un diagrama commutatiu amb una aplicació
indüıda m

APL(B)
APL(p)−→ APL(E) −→ APL(F )

↑' ↑' ↑ m
(ΛW,d) −→ (ΛW ⊗ ΛV, d) −→ (ΛV, d).

Si la fibració és nilpotent, aleshores el teorema 2.3.3 de [39] ens assegura
que m és un quasi-isomorfisme; és a dir, el model per a p ens permet obtenir
un model per a la fibra F .

Exemple 6.2.3 Si (ΛV, d) és un model minimal d’un espai nilpotent de
tipus Q -finit X, aleshores

(ΛV ≤n, d)→ (ΛV, d)→ (ΛV >n, d)

és un model de la fibració PnX ← X ← X〈n〉. En efecte, només cal recordar
els isomorfismes (6.2.2) i que, per definició,

πk(X) ∼=

{
πk(PnX) si k ≤ n
πk(X〈n〉) si k > n.

Espais formals

Dues àlgebres graduades diferencials commutatives són dèbilment equiva-
lents si tenen el mateix model minimal. Aleshores, una àlgebra graduada
diferencial commutativa (A, d) tal que H0(A) ∼= Q s’anomena formal si és
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dèbilment equivalent a l’àlgebra de cocadenes (H∗(A), 0). Diem que A és
intŕınsicament formal si per a tota àlgebra de cocadenes commutativa (B, d)
amb H0(B) ∼= Q tal que H∗(B) ∼= H∗(A) tenim que A ' B.

Definició 6.2.4 Un espai topològic connex X és formal, respectivament
intŕınsicament formal, si APL(X) és una àlgebra graduada diferencial com-
mutativa formal, respectivament intŕınsicament formal.

O sigui, (A, d) i X són formals si i només si els seus models minimals de
Sullivan s’obtenen directament a partir de les seves àlgebres de cohomologia.
I (A, d) i X són intŕınsicament formals si i només si hi ha un únic tipus
d’homotopia racional que realitza llur cohomologia.

Un espai intŕınsicament formal és formal, però el rećıproc no és cert. Per
exemple, sigui X l’espai total de la fibració trivial

S5 → X → S3 × S3.

D’una banda, (Λ(x, y), d) amb grau (x) = grau (y) = 3 i d(x) = d(y) = 0
és el model minimal de Sullivan de S3 × S3. D’altra banda, (Λ(z), d) amb
grau (z) = 5 i d(z) = 0 és el model minimal de Sullivan de S5. Per tant, el
model minimal de Sullivan de X és

(Λ(x, y, z), d)

amb grau (x) = grau (y) = 3, grau (z) = 5 i d(x) = d(y) = 0, d(z) = xy.
Però,

Hn(X; Q) ∼=


Q si n = 0, 11

Q⊕Q si n = 3, 8
0 altrament,

de manera que H∗(X; Q) ∼= H∗(Y ; Q), on Y = (S3 × S8)](S3 × S8). Segons
[42], l’espai Y és formal, però no és intŕınsicament formal perquè el seu model
minimal de Sullivan (ΛV, d) no és isomorf al model minimal de Sullivan de X
(l’espai vectorial V té una base que inclou dos elements de grau 8).

6.2.2 El teorema de la dicotomia racional

Donat un espai topològic X definim la seva dimensió formal, nX , com el
màxim enter n (o bé ∞) tal que Hn(X; Q) 6= 0. Si (ΛV, d) denota el model
minimal de Sullivan d’un espai connex X, aleshores definim la dimensió
formal de (ΛV, d), nV , com el màxim enter n (o bé∞) tal queHn(ΛV, d) 6= 0.
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Definició 6.2.5 Sigui X un espai topològic. La categoria de Lusternik–
Schnirelmann de X, catX, és el mı́nim enter n (o bé ∞) tal que X és la
unió de n+ 1 subconjunts Ui cadascun d’ells contràctil a X.

Per exemple, catX = 0 si i només si X és contràctil; catSn = 1 per a
tot n ≥ 0. Si un espai topològic X té dimensió formal nX finita, aleshores
catX ≤ nX . Si X és un espai nilpotent de tipus Q -finit, es defineix la seva
categoria racional, cat 0X, com la categoria LS de la seva racionalització. A
més, es compleix que cat 0X = catX(0) ≤ catX.

Un espai topològic nilpotent X de tipus Q -finit s’anomena racionalment
el·ĺıptic si satisfà les dues condicions següents:

dimH∗(X; Q) <∞ i dimπ∗(X)⊗Q <∞.

De manera anàloga, una àlgebra minimal de Sullivan (ΛV, d) és el·ĺıptica
si H(ΛV, d) i V són de dimensió finita. Aleshores els isomorfismes (6.2.2)
impliquen que un espai nilpotent de tipus Q -finit és racionalment el·ĺıptic si
i només si el seu model minimal de Sullivan és el·ĺıptic.

Definició 6.2.6 Sigui X un espai topològic. Diem que H∗(X; Q) satisfà la
dualitat de Poincaré si existeix un nombre m tal que Hn(X; Q) = 0 per a
tot n > m i Hm(X; Q) ∼= Q, i, per a tot n ≤ m, el producte

Hn(X; Q)×Hm−n(X; Q)→ Hm(X; Q)

és una forma bilineal no degenerada.

Els espais racionalment el·ĺıptics tenen diverses propietats. Les més re-
llevants per a nosaltres són les següents [39, § 5]:

Teorema 6.2.7 Si X és un espai nilpotent racionalment el·ĺıptic, aleshores

(a) la caracteŕıstica d’Euler de X,

χ(X) = Σ(−1)i dimH i(X; Q),

és positiva o zero;

(b) la caracteŕıstica d’Euler homotòpica de X,

χπ(X) = Σ(−1)i dimπi(X)⊗Q,

és negativa o zero;
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(c) H∗(X; Q) satisfà la dualitat de Poincaré.

(d) cat 0X ≥ dimπsenar(X)⊗Q.

(e) La dimensió formal nX de X satisfà la igualtat següent:

nX = dimV parell − Σi (−1)i idimV i,

on (ΛV, d) és el model minimal de Sullivan de X. �

Un espai topològic nilpotent X de tipus Q -finit s’anomena racionalment
hiperbòlic si cat 0X < ∞ i dimπ∗(X) ⊗ Q = ∞. Aquest tipus d’espais
compleixen el següent [39]:

Teorema 6.2.8 Si X és un espai nilpotent racionalment hiperbòlic, ales-
hores

(a) dimπsenar ⊗Q =∞;

(b) per a algun C > 1 i per a algun enter positiu K,

Σk
i=0 dimπi(X)⊗Q ≥ Ck, ∀ k ≥ K;

(c) per a alguns enters N i K, πN+kK(X)⊗Q 6= 0, ∀ k ≥ 0. �

Per tant, els espais nilpotents de tipus Q -finit i de categoria racional
finita o bé són

• racionalment el·ĺıptics amb π∗(X)⊗Q de dimensió finita, o bé

• racionalment hiperbòlics amb π∗(X)⊗Q de creixement exponencial.

En cas que els espais nilpotents de tipus Q -finit considerats tinguin dimensió
formal nX finita, aleshores el teorema 33.3 de [42] ens diu el següent:

Teorema 6.2.9 Sigui X un espai nilpotent de tipus Q -finit amb dimensió
formal nX finita. Aleshores o bé X és racionalment el·ĺıptic i πk(X)⊗Q = 0
per a tot k ≥ 2nX o bé X és racionalment hiperbòlic i per a tot i ≥ 1,
πk(X)⊗Q 6= 0 per a algun k ∈ (i, i+ nX). �
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6.3 Classificació d’espais racionalment el·ĺıptics

L’objectiu d’aquesta secció és donar la classificació completa de dos tipus
d’espais nilpotents racionalment el·ĺıptics: els que tenen dimensió formal
igual a 3, i els que tenen dimensió formal igual a 4 i la seva caracteŕıstica
d’Euler és igual a zero.

Les classificacions d’aquest tipus d’espais són les eines bàsiques per a
la demostració de la caracterització de les infra-nilvarietats, de dimensió
menor o igual que 4, tals que la seva racionalització és un espai racional-
ment el·ĺıptic, i la generalització d’aquest resultat als espais de tipus K(G, 1)
amb G virtualment nilpotent finitament generat i dimensió cohomològica ra-
cional menor o igual que 3.

Sigui X un espai nilpotent de tipus Q -finit. Aleshores hem vist que el
model minimal de Sullivan (ΛV, d) de X satisfà

dimV k <∞ per a tot k.

Si, a més, suposem que X és racionalment el·ĺıptic, aleshores tenim que
πk(X)⊗Q = 0 per a tot k ≥ 2nX , on nX és la dimensió formal de X. Per
tant, com que V k ∼= Hom (πk(X),Q), es compleix que

V k = 0 per a tot k ≥ 2nX .

Suposem, doncs, que X és un espai nilpotent de tipus Q -finit racional-
ment el·ĺıptic, i sigui (ΛV, d) el seu model minimal de Sullivan. Aleshores,
segons el teorema 6.2.7, la dimensió formal nX de X satisfà el següent:

nX = dimV parell + dimV 1 − 2 dimV 2 + · · · − 2nX dimV 2nX , (6.3.3)

on dimV 1 ≤ nX , segons el teorema 6.2.7. Aquests resultats ens permeten
obtenir les classificacions que hem esmentat:

Espais nilpotents racionalment el·ĺıptics amb dimensió formal 3

Sigui X un espai nilpotent racionalment el·ĺıptic amb dimensió formal igual
a 3. En aquest cas, segons (6.3.3), tenim la igualtat següent:

3 = dimV parell + dimV 1 − 2 dimV 2 + · · ·+ 5 dimV 5 − 6 dimV 6,

on dimV 1 ≤ 3. Per tant, hi ha quatre casos possibles:
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1. dimV 1 = 3
Com que dimπsenar ⊗ Q ≤ nX = 3, la dimensió de V 2i+1 = 0 per
a tot i ≥ 1, de manera que V parell = 0. Per tant, V = V 1 i aix́ı
(ΛV, d) = (Λ(x1, x2, x3), d) amb grau (xi) = 1 i d(xi) = 0 per a tot i,
la qual cosa implica que X ≈Q S1 × S1 × S1.

2. dimV 1 = 2
Aleshores 1 = dimV parell−2 dimV 2+3dimV 3+ · · ·−6 dimV 6. Siguin
x, y ∈ V 1. Aleshores xy ∈ V 2 i, com que H∗(X; Q) satisfà la dualitat
de Poincaré, existeix z ∈ V 2 tal que d(z) = 0, la qual cosa implica que
dimV 2 = 1. Però llavors zi ∈ V 2i per a tot i ≥ 1; per tant, ha d’existir
t ∈ V 2i−1 amb i ≤ 3 tal que dt = zi, d’on dimπsenar(X) ⊗ Q ≥ 3. En
conseqüència, V parell = 0. Però 1 = 3 dimV 3+5 dimV 5 és impossible.

3. dimV 1 = 1
Aleshores 2 = dimV parell−2 dimV 2+3 dimV 3+ · · ·−6 dimV 6. Sigui
x ∈ V 1. Com que H∗(X; Q) satisfà la dualitat de Poincaré, existeix
y ∈ V 2 tal que d(y) = 0; és a dir, dimV 2 = 1. Aleshores y2 ∈ V 4 amb
d(y2) = 0, de manera que existeix z ∈ V 3 tal que d(z) = y2 perquè
nX = 3; és a dir, dimV 3 = 1. Per tant, (ΛV, d) = (Λ(x, y, z), d) amb
grau (x) = 1, grau (y) = 2, grau (z) = 3 i d(x) = d(y) = 0, d(z) = y2.
És a dir, X ≈Q S1 × S2.

4. dimV 1 = 0
Aleshores 3 = dimV parell−2 dimV 2 +3 dimV 3 + · · ·−6 dimV 6. Com
que H∗(X; Q) satisfà la dualitat de Poincaré, tenim que dimV 2 = 0 i
dimV 3 = 1. Per tant, segons la fórmula, dimV i = 0 per a tot i 6= 3.
Aix́ı, (ΛV, d) = (Λ(x), d) amb grau (x) = 3 i d(x) = 0. És a dir,
X ≈Q S3.

Espais nilpotents racionalment el·ĺıptics amb dimensió formal 4 i
caracteŕıstica d’Euler zero

Sigui X un espai nilpotent racionalment el·ĺıptic amb dimensió formal igual
a 4 i suposem que χ(X) = 0. En aquest cas, segons (6.3.3), tenim la igualtat
següent:

4 = dimV parell + dimV 1 − 2 dimV 2 + · · ·+ 7 dimV 7 − 8 dimV 8,
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on dimV 1 ≤ 4. Per tant, hi ha cinc casos possibles:

1. dimV 1 = 4
Aleshores dimV 2i+1 = 0 per a tot i ≥ 1 i, per tant, V parell = 0. És a
dir V = V 1 i aix́ı (ΛV, d) = (Λ(x1, x2, x3, x4), d) amb grau (xi) = 1 i
d(xi) = 0 per a tot i, la qual cosa implica que X ≈Q S1×S1×S1×S1.

2. dimV 1 = 3
Aleshores 1 = dimV parell−2 dimV 2+3 dimV 3+· · ·−8 dimV 8, la qual
cosa implica que V parell = 0. Però 1 = 3 dimV 3 +5 dimV 5 +7 dimV 7

és impossible.

3. dimV 1 = 2
Aleshores 2 = dimV parell − 2 dimV 2 + · · · − 8 dimV 8, d’on s’obté
que dimV 2 = 1 = dimV 3. Per tant, (ΛV, d) = (Λ(x, y, z, t), d) amb
grau (x) = grau (y) = 1, grau (z) = 2, grau (t) = 3 i d(x) = d(y) =
d(z) = 0, d(t) = z2. És a dir, X ≈Q S1 × S1 × S2.

4. dimV 1 = 1
Aleshores 3 = dimV parell−2 dimV 2+3 dimV 3+· · ·−8 dimV 8, d’on es
dedueix que V parell = 0 i dimV 3 = 1. Per tant, (ΛV, d) = (Λ(x, y), d)
amb grau (x) = 1, grau (y) = 3 i d(x) = 0, d(y) = 0. És a dir,
X ≈Q S1 × S3.

5. dimV 1 = 0
Aleshores X és un espai 1-connex. Però la caracteŕıstica d’Euler d’un
espai 1-connex amb dimensió formal igual a 4 no pot ser mai zero. Per
tant, aquest cas no és possible.

En les taules següents resumim els resultats de les classificacions que hem
obtingut en aquesta secció:
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Taula 1. Espais nilpotents racionalment el·ĺıptics amb dimensió

formal igual a 3

dimV 1 (ΛV, d) X(0)

3
(Λ(x1, x2, x3), d), grau (xi) = 1 i
d(xi) = 0 per a tot i

S1
(0) × S

1
(0) × S

1
(0)

2 no és possible –

1
(Λ(x, y, z), d), grau (x) = 1, grau (y) = 2,
grau (z) = 3, d(x) = d(y) = 0, d(z) = y2 S1

(0) × S
2
(0)

0 (Λ(x), d), grau (x) = 3 i d(x) = 0 S3
(0)

Taula 2. Espais nilpotents racionalment el·ĺıptics amb dimensió

formal igual a 4 i caracteŕıstica d’Euler igual a 0

dimV 1 (ΛV, d) X(0)

4
(Λ(x1, x2, x3, x4), d), grau (xi) = 1 i
d(xi) = 0 per a tot i

S1
(0)×

4· · · ×S1
(0)

3 no és possible –

2
(Λ(x, y, z, t), d), grau (t) = 3,
grau (x) = grau (y) = 1, grau (z) = 2,
d(x) = d(y) = d(z) = 0, d(t) = z2

S1
(0) × S

1
(0) × S

2
(0)

1
(Λ(x, y), d), grau (x) = 1, grau (y) = 3
i d(x) = d(y) = 0

S1
(0) × S

3
(0)

0 no és possible –

6.4 Racionalització d’infra-nilvarietats

Abans de demostrar la caracterització de les infra-nilvarietats de dimensió
menor o igual que 4 tals que la seva racionalització és un espai el·ĺıptic
(teorema K), aix́ı com la seva conseqüència sobre l’estructura dels grups
d’homotopia de les localitzacions d’aquests espais en conjunts de primers,
anem a parlar breument de les infra-nilvarietats.
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6.4.1 Dels grups cristal·logràfics a les infra-nilvarietats

Un grup cristal·logràfic de dimensió n és un subgrup discret G de RnoO(n)
tal que el quocient Rn/G, on G actua sobre Rn per afinitats, és compacte.
Si G és un grup lliure de torsió, aleshores G és un grup de Bieberbach i el
quocient Rn/G és una varietat compacta que s’anomena varietat de Riemann
plana. Quan G ⊆ Rn, llavors l’espai quocient obtingut és un tor.

Tal i com s’explica a [30, p. 14], tota varietat de Riemann plana compacta
s’obté d’aquesta manera. És a dir, els grups de Bieberbach són exactament
els grups fonamentals d’aquest tipus de varietats topològiques compactes.
De fet, una varietat de Riemann plana compacta està completament de-
terminada pel seu grup fonamental en el sentit següent: si dues varietats
de Riemann planes compactes tenen grups fonamentals isomorfs, aleshores
existeix un difeomorfisme af́ı entre elles.

Els grups de Bieberbach són ben coneguts gràcies als treballs de Bieber-
bach [8], [9], i el llibre de Charlap [27] n’és una referència estàndard. Per
exemple, se sap que, per a cada n, només hi ha un nombre finit de varietats
de Riemann planes compactes de dimensió n, llevat de difeomorfisme af́ı.

Aquests conceptes, però, es poden generalitzar de la manera següent [30].
Sigui L un grup de Lie nilpotent 1-connex. Sigui C un subgrup compacte
maximal de Aut (L). Un grup quasi-cristal·logràfic és un subgrup discret G
de L o C tal que el quocient L/G és compacte. Si G és lliure de torsió,
aleshores G és un grup quasi-Bieberbach i el quocient L/G és una varietat
compacta que s’anomena infra-nilvarietat. Quan G ⊂ L, llavors l’espai quo-
cient obtingut és una nilvarietat. Tota infra-nilvarietat està recoberta per
una nilvarietat amb un nombre finit de fulls. Per tant, les infra-nilvarietats
són les generalitzacions immediates de les varietats de Riemman planes i les
nilvarietats es corresponen amb els tors.

Segons el teorema 2.2.2 de [30], tota infra-nilvarietat s’obté d’aquesta
manera: hi ha una correspondència bijectiva, llevat d’equivalència af́ı, entre
els grups quasi-Bieberbach i els grups fonamentals de les infra-nilvarietats. O
sigui que les infra-nilvarietats estan completament determinades pel seu grup
fonamental, en el sentit que si dues infra-nilvarietats tenen grups fonamentals
isomorfs, aleshores existeix un difeomorfisme af́ı entre elles [30, p. 16]. Per
tant, la classificació dels grups quasi-Bieberbach de dimensió menor o igual
que 4 duta a terme per Dekimpe a [30] és, de fet, una classificació de les
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infra-nilvarietats fins a dimensió 4.
L’espai quocient L/G d’un grup de Lie nilpotent 1-connex L per un grup

quasi-cristal·logràfic G és un espai d’Eilenberg–Mac Lane de tipus K(G, 1).
En efecte, com que el grup G actua de manera pròpiament discont́ınua so-
bre L, l’aplicació L → L/G és un recobriment. Per tant, πn(L) ∼= πn(L/G)
per a tot n ≥ 2. O sigui que πn(L/G) = 0 per a tot n ≥ 2 perquè tot grup de
Lie nilpotent 1-connex és contràctil. D’altra banda, com que L és 1-connex,
tenim que π1(L/G) ∼= G. El teorema següent [1, teorema 1 i proposició 2]
caracteritza algebraicament el grup G:

Teorema 6.4.1 Sigui G ⊂ Lo Aut (L) un grup quasi-cristal·logràfic de di-
mensió n. Aleshores N = G ∩ L és un subgrup normal nilpotent de G tal
que G/N és finit. A més, N és maximal entre tots els subgrups (normals
nilpotents) de G. �

És a dir, l’espai quocient L/G és un espai de tipus K(G, 1) amb G tal
que N �G�Q, on N és un grup nilpotent finitament generat lliure de
torsió anomenat subgrup de Fitting de G i Q és un grup finit anomenat
quocient de Fitting. En cas que G sigui un grup quasi-Bieberbach (és a
dir, un grup quasi-cristal·logràfic lliure de torsió), aleshores K(G, 1) és una
infra-nilvarietat.

Un grup polićıclic és un grup que té una sèrie normal finita tal que
cadascun dels quocients és un grup ćıclic. Per exemple, els grups nilpotents
finitament generats són polićıclics [80]. Segons el teorema 6.4.1, un grup
quasi-cristal·logràfic G té un subgrup normal nilpotent finitament generat N
d’́ındex finit. Es defineix la longitud de Hirsch de G com el nombre de factors
ćıclics infinits de la sèrie normal finita de N com a grup polićıclic. Un grup
quasi-cristal·logràfic té dimensió n si la seva longitud de Hirsch és igual a n.

A diferència del que passava amb les varietats de Riemman planes, no és
cert que a cada dimensió hi hagi un nombre finit d’infra-nilvarietats, llevat de
difeomorfisme af́ı. Tot i aix́ı, es pot demostrar [30, p. 20] que cada nilvarietat
recobreix d’una certa forma només un nombre finit d’infra-nilvarietats.

Acabem amb una propietat molt interessant de les infra-nilvarietats, la
qual serà important a l’hora d’assolir el nostre objectiu. La demostració
d’aquest resultat és senzilla si es té en compte la caracterització algebraica
de les infra-nilvarietats; és a dir, el fet que aquestes varietats compactes
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estiguin determinades pel seu grup fonamental, un grup quasi-Bieberbach,
el qual té un subgrup normal nilpotent d’́ındex finit [30, teorema 6.4.2].

Teorema 6.4.2 Si G és un grup quasi-Bieberbach, aleshores la seva carac-
teŕıstica d’Euler χ(G) és igual a zero. �

6.4.2 Infra-nilvarietats racionalment el·ĺıptiques

Segons el corol·lari 4.3.4 del caṕıtol 4, si X és un espai de tipus K(G, 1)
amb G un grup virtualment nilpotent finitament generat (en particular, una
infra-nilvarietat), aleshores la seva racionalització X(0) és un espai nilpotent.
Per tant, podem aplicar la teoria d’homotopia racional coneguda, aix́ı com
els resultats que hem obtingut a la secció 6.3, a l’espai X(0).

Sigui X un espai topològic tal que X(0) és un espai nilpotent. Supo-
sem que X(0) és racionalment el·ĺıptic; és a dir, que dimπ∗(X(0)) < ∞ i
H∗(X(0)) <∞. Aleshores, segons el teorema 6.2.7, l’àlgebra de cohomologia
H∗(X(0)) de X(0) satisfà la dualitat de Poincaré. Considerem la fibració

X(0)〈1〉 → X(0) → K(π1(X(0)), 1),

on X(0)〈1〉 denota el recobridor universal de X(0). Aleshores, com a con-
seqüència dels teoremes 3.6 i 4.3 de [41], s’obté que les àlgebres de cohomo-
logia racional de X(0)〈1〉 i de K(π1(X(0)), 1) també satisfan la dualitat de
Poincaré. Expĺıcitament, el resultat que s’obté és el següent:

Teorema 6.4.3 Sigui X un espai nilpotent racional de tipus finit. Aleshores
H∗(X) satisfà la dualitat de Poincaré si i només si H∗(X〈1〉) i H∗(π1(X))
satisfan la dualitat de Poincaré, on X〈1〉 denota el recobridor universal de X.
�

Una altra propietat que tenen els espais nilpotents racionals de tipus finit
i que és de gran rellevància per a nosaltres és la següent:

Teorema 6.4.4 Sigui X un espai nilpotent racional de tipus finit. Aleshores

nX = nX〈1〉 + rang (π1(X)),

on X〈1〉 denota el recobridor universal de X.
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Demostració. Sigui (ΛV, d) ' APL(X) un model minimal de X. Aleshores
podem escriure ΛV = ΛV 1 ⊗ ΛW amb W = W≥2 i, tal i com hem vist a
l’exemple 6.2.3, obtenim un diagrama commutatiu

APL(X〈1〉) ← APL(X) ← APL(K(π1(X), 1)
↑' ↑' ↑'

(ΛW,d) ← (ΛV, d) ← (ΛV 1, d).

Veiem primer que nW < ∞ i, per tant, nX〈1〉 < ∞. Per a veure-ho, cons-
truirem el model (ΛW,d) a partir de (ΛV 1, d). Com que X és nilpotent de
tipus finit, V 1 < ∞. Sigui p = dimV 1 i ΛV 1 = Λ(v1, . . . , vp). Constrüım
V = (v1, . . . , vp) en grau zero tal que dimV = dimV 1 i dV ⊂ V 1 ⊗ ΛV .
(És a dir, si v1 és el primer element de grau 1, aleshores d(v1) = v1. Si v2
és el segon element de grau 1, aleshores d(v2) = v2. Si v3 és el tercer ele-
ment, aleshores d(v3) = 0 o bé d(v3) = v1 · v2 perquè el model és minimal;
en el primer cas, d(v3) = v3 i en el segon cas, d(v3) = v3 − v1 · v2. I aix́ı
successivament.)

Sigui nV = n. Sigui I ⊂ ΛV l’ideal diferencial definit com segueix:

I = (ΛV )>n ⊕ S,

amb S ⊂ (ΛV )n i S ⊕ ((ΛV )n ∩ ker d) = (ΛV )n. Observem que H∗(I) = 0,
és a dir, I és aćıclic. Per tant, existeix un quasi-isomorfisme

ΛV '−→ ΛV/I = A,

amb A>n = 0. Com que ΛV és un objecte lliure,

ΛV ⊗ ΛV '−→ A⊗ ΛV ,

d’on (A⊗ ΛV )>n = 0, ja que (ΛV )>n = 0 i ΛV té grau zero. Per tant,

H>n(ΛV ⊗ ΛV ) = 0

o, equivalentment, existeix un quasi-isomorfisme

ΛV ⊗ ΛV '−→ ΛW.

Per tant, dimH∗(ΛW,d) <∞ i escrivim r = nW .



6.4 Racionalització d’infra-nilvarietats 137

Sigui F p = Λ≥pV 1⊗ΛW . Aleshores existeix una successió espectral amb

(E0, d0) = (ΛV 1 ⊗ ΛW, 1⊗ d),

on d0(u⊗ v) = d0(u)⊗ v + (−1)grau (u)u⊗ d0(v). Per tant,

(E1, d1) = (ΛV 1 ⊗H(ΛW ), d1),

on ΛV 1 ⊗H(ΛW ) = 0 en graus més grans que nX〈1〉 + rang (π1(X)). Això
implica que

nX ≤ nX〈1〉 + rang (π1(X)).

Veiem ara que, de fet, tenim una igualtat. La condició de nilpotència del mo-
del minimal de Sullivan ens diu que existeix una base x1, . . . , xt de Hr(ΛW )
tal que d1(xi) ∈ V 1 ⊗ (x1, . . . , xi−1). A més, sabem que d1 és zero so-
bre els elements de ΛpV 1 ⊗ Hr(ΛW ). Veiem que existeix un cocicle de
ΛpV 1⊗Hr(ΛW ) que no és una covora. Sigui α ∈ ΛpV 1. Aleshores α⊗xt no
és una covora. En efecte, suposem que α⊗ xt = d1γ per a cert γ. Aleshores

grau (d1γ) = p+ r ⇒ grau (γ) = p+ r − 1,

és a dir, γ ∈ Λp−1V 1 ⊗Hr(ΛW ). Però, per definició dels xi,

d1γ ∈ ΛpV 1 ⊗ (x1, . . . , xt−1),

de manera que obtenim una contradicció. En conseqüència, existeix un ele-
ment no zero de grau p + r que sobreviu fins al terme E∞ de la successió
espectral. Per tant, Hp+r(ΛV ) 6= 0 i aix́ı nX = nX〈1〉+rang (π1(X)). �

Tal i com hem dit, la racionalització d’una infra-nilvarietat és un espai
nilpotent de tipus Q -finit. Aleshores els resultats dels teoremes 6.4.3 i 6.4.4
juntament amb les taules 1 i 2 de la secció 6.3 ens permeten demostrar el
resultat següent:

Teorema K Sigui X = K(G, 1) una infra-nilvarietat. Si la dimensió for-
mal nX de X és menor o igual que 4, aleshores X(0) és racionalment el·ĺıptic
si i només si H∗(X; Q) satisfà la dualitat de Poincaré.

Demostració. El teorema 6.2.7 ens assegura que si X(0) és un espai nilpo-
tent racionalment el·ĺıptic, aleshoresH∗(X(0)) ∼= H∗(X; Q) satisfà la dualitat
de Poincaré. Per tant, només cal veure que el rećıproc és cert quan suposem
que la dimensió formal de X és menor o igual que 4.
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(a) Si nX = 1, aleshores X(0) ' K(π1(X(0)), 1) ' S1
(0), ja que l’àlgebra de

cohomologia H∗(X(0)) satisfà la dualitat de Poincaré.

(b) Si nX = 2, aleshores o bé rang (π1(X(0))) = 1 o bé rang (π1(X(0))) = 2.
El primer cas no és possible, ja que llavors, pel teorema 6.4.4, tindŕıem
que la dimensió formal de l’espai 1-connex X(0)〈1〉 és 1. Si el rang del
grup fonamental és 2, aleshores X(0) ' K(π1(X(0)), 1) ' S1

(0) × S
1
(0)

perquè H∗(X(0)) satisfà la dualitat de Poincaré.

(c) Si nX = 3, aleshores hi ha diversos casos possibles:

(c.1) nX(0)〈1〉 = 0 i rang (π1(X(0))) = 3.

En aquest cas, X(0) ' K(π1(X(0)), 1) és racionalment el·ĺıptic. És
més, segons la classificació de la taula 1, X(0) ' S1

(0)×S
1
(0)×S

1
(0).

(c.2) nX(0)〈1〉 = 1 i rang (π1(X(0))) = 2.

Aquest cas és impossible, ja que l’espai X(0)〈1〉 és 1-connex.

(c.3) nX(0)〈1〉 = 2 i rang (π1(X(0))) = 1.

L’espai X(0)〈1〉 és 1-connex i té dimensió formal igual a 2. A més,
pel teorema 6.4.3, l’àlgebra de cohomologia H∗(X(0)〈1〉) satisfà la
dualitat de Poincaré i, per tant, X(0)〈1〉 ' S2

(0). D’altra banda,
K(π1(X(0)), 1) ' S1

(0). Finalment, utilitzant la classificació de la
taula 1, obtenim que X(0) ' S1

(0) × S
2
(0) és racionalment el·ĺıptic.

(c.4) nX(0)〈1〉 = 3 i rang (π1(X(0))) = 0.

En aquest cas, X(0) és 1-connex i H∗(X(0)) satisfà la dualitat
de Poincaré, la qual cosa implica que X(0) ' S3

(0) és un espai
racionalment el·ĺıptic.

(d) Si nX = 4, aleshores hi ha diversos casos possibles:

(d.1) nX(0)〈1〉 = 0 i rang (π1(X(0))) = 4.

En aquest cas, X(0) ' K(π1(X(0)), 1) és racionalment el·ĺıptic i,
segons la classificació de la taula 2, X(0) ' S1

(0)×S
1
(0)×S

1
(0)×S

1
(0).

(d.2) nX(0)〈1〉 = 1 i rang (π1(X(0))) = 3.

Aquest cas és impossible, ja que l’espai X(0)〈1〉 és 1-connex.

(d.3) nX(0)〈1〉 = 2 i rang (π1(X(0))) = 2.
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L’espai X(0)〈1〉 és 1-connex i té dimensió formal 2. A més, com
que, pel teorema 6.4.3, l’àlgebra de cohomologia H∗(X(0)〈1〉) sa-
tisfà la dualitat de Poincaré, X(0)〈1〉 ' S2

(0). Aleshores, com que
K(π1(X(0)), 1) ' S1

(0) × S
1
(0), segons la classificació de la taula 2,

obtenim que X(0) ' S1
(0) × S

1
(0) × S

2
(0) és racionalment el·ĺıptic.

(d.4) nX(0)〈1〉 = 3 i rang (π1(X(0))) = 1.
En aquest cas, X(0)〈1〉 és un espai 1-connex tal que H∗(X(0)〈1〉)
satisfà la dualitat de Poincaré, pel teorema 6.4.3. En conseqüèn-
cia, X(0)〈1〉 ' S3

(0) és un espai racionalment el·ĺıptic. D’altra
banda, K(π1(X(0)), 1) ' S1

(0) i usant la classificació de la taula 2,
X(0) ' S1

(0) × S
3
(0).

(d.5) nX(0)〈1〉 = 4 i rang (π1(X(0))) = 0.
Aquest cas no és possible, ja que no existeix cap espai 1-connex
amb dimensió formal 4 i caracteŕıstica d’Euler igual a zero. �

Observem que, de fet, el teorema és vàlid per a qualsevol espai nilpotent
racional de tipus finit amb dimensió formal estrictament menor que 4 o
bé amb dimensió formal igual a 4 i caracteŕıstica d’Euler igual a zero. És
a dir, el teorema caracteritza els espais nilpotents racionals de dimensió
formal menor que 4 (o igual a 4 amb caracteŕıstica d’Euler igual a zero)
que són racionalment el·ĺıptics. En particular, el teorema K ens diu que la
racionalització de tota infra-nilvarietat orientable de dimensió menor o igual
que 4 és un espai racionalment el·ĺıptic.

Sigui P un conjunt de primers i sigui X = K(G, 1) una infra-nilvarietat.
Suposem queN �G�Q ambN nilpotent finitament generat lliure de torsió
i Q finit. Sigui F el P ′-äıllador de Q, és a dir, el subgrup de Q generat per
tots els elements de P ′-torsió de Q. Sigui Y = K(E, 1) amb E l’antiimatge
de F a G. El corol·lari 4.1.6 aplicat a la fibració Y → X → K(QP , 1), on QP
és la P -localització de Q, ens permet obtenir una fibració

YP → XP → K(QP , 1)

amb fibra YP nilpotent (vegeu el teorema 4.3.3). A més, per a tot k,
πk((YP )(0)) ∼= πk(Y(0)) perquè (YP )(0) ' Y(0). Tenint en compte que, per
a tot k ≥ 2,

πk((YP )(0)) ∼= (πk(YP ))(0) ∼= πk(YP )⊗Q ∼= πk(XP )⊗Q
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i els grups d’homotopia πk(XP ) són finitament generats com a ZP -mòduls,
aplicant el teorema K a l’espai Y obtenim el resultat següent:

Teorema L Sigui X = K(G, 1) una infra-nilvarietat i sigui P un conjunt
de primers tal que XP no és un espai anesfèric. Si la dimensió formal nX
de X és menor o igual que 4, aleshores existeix un enter positiu N tal que
πk(XP ) és un grup finit per a tot k > N si i només si H∗(Y ; Q) satisfà la
dualitat de Poincaré. �

La condició nX ≤ 4 que apareix en els teoremes K i L és realment ne-
cessària. Tal i com ens mostra l’exemple següent, hi ha infra-nilvarietats
orientables (en particular, la seva àlgebra de cohomologia racional satisfà la
dualitat de Poincaré) de dimensió més gran estrictament que 4 tals que la
seva racionalització no és un espai racionalment el·ĺıptic.

Exemple 6.4.5 Sigui X = K(G, 1) la varietat de Riemann plana orientable
de dimensió 5 amb

G = 〈a, b, c, d, e, α, β | [a, b] = 1, . . . [d, e] = 1, α2 = d,

β2 = a, αβ = e−1dαβα αa = a−1α

αb = b−1α, αc = c−1α, αd = dα,

αe = e−1α, βa = aβ, βb = bβ,

βc = cβ, βd = d−1β, βe = e−1β 〉.

És a dir, hi ha una successió exacta Z5 �G� Z/2×Z/2. Usant la successió
de Lyndon–Hochschild–Serre associada a ella, obtenim

Hn(X; Q) ∼= H0(Z/2× Z/2;Hn(Z5; Q)) ∼= Hn(Z5; Q)Z/2×Z/2

i, fent els càlculs necessaris,

Hn(X; Q) ∼=


Q si n = 0, 5
0 si n = 1, 4

Q3 si n = 2, 3,

amb [x1], [x2], [x3] ∈ H2(X; Q) i [y1], [y2], [y3] ∈ H3(X; Q) tals que

• [xixj ] = 0 per a i, j = 1, 2, 3.

• [x1y3] = [x2y2] = [x3y1] ∈ H5(X; Q) i [xiyj ] = 0 altrament.
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Per tant, la varietat X té dimensió formal 5 i la seva àlgebra de cohomologia
H∗(X; Q) satisfà la dualitat de Poincaré. Veiem que X(0) no és racionalment
el·ĺıptic, ans al contrari, racionalment hiperbòlic. En primer lloc, observem
que X(0) és un espai 1-connex, ja que, usant el teorema 2.1 de [21],

π1(X(0)) ∼= (π1(X))(0)
∼= (π1(X)ab)(0) = H1(X; Q) = 0.

Aleshores, com que la dimensió formal de X(0) és menor que 6, la proposi-
ció 4.6 de [67] implica que X(0) és un espai formal; és a dir, X(0) té el mateix
tipus d’homotopia que qualsevol espai formal que tingui la mateixa àlgebra
de cohomologia que X(0).

Considerem Y = (S2 × S3)](S2 × S3)](S2 × S3). Com que Y és una
varietat 1-connexa de dimensió formal 5 < 6, resulta que Y és intŕınsicament
formal [66]. És a dir, només existeix un tipus d’homotopia racional tal que
la seva àlgebra de cohomologia sigui isomorfa a H∗(Y ; Q). Per tant, en ser
H∗(X; Q) ∼= H∗(Y ; Q), resulta que X ≈Q Y és racionalment hiperbòlic [40,
proposició 7.4].

6.4.3 Extensió dels resultats

Les infra-nilvarietats són espais anesfèrics virtualment nilpotents amb grup
fonamental finitament generat lliure de torsió. Si repassem la demostració
del teorema K, veurem que només hem usat el fet de tenir varietats per
a descartar el cas en què tenim un espai racional 1-connex i de dimensió
formal igual a 4. Per tant, més generalment, podem enunciar el teorema K
com segueix.

Teorema 6.4.6 Sigui X = K(G, 1) amb G un grup virtualment nilpotent
finitament generat. Suposem que la dimensió formal nX de X és menor o
igual que 3 o bé que nX = 4 i π1(X(0)) 6= 0. Aleshores X(0) és racionalment
el·ĺıptic si i només si H∗(X; Q) satisfà la dualitat de Poincaré. �

Tal i com passava en el cas de les infra-nilvarietats, aquest teorema con-
tinua essent cert si suposem que X és un espai nilpotent racional de tipus
finit amb dimensió formal ≤ 3 o bé amb dimensió formal igual a 4 i grup
fonamental no trivial. A més, a partir d’aquest teorema podem obtenir
un resultat sobre l’estructura dels grups d’homotopia de les localitzacions
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d’espais anesfèrics virtualment nilpotents amb grup fonamental finitament
generat en conjunts de primers.

Sigui P un conjunt de nombres primers i sigui X un espai anesfèric
virtualment nilpotent amb grup fonamental G finitament generat tal que
N �G�Q, on N és nilpotent finitament generat lliure de torsió i Q és
finit. Recordem que es defineix Y = K(E, 1) com l’espai anesfèric virtu-
alment nilpotent amb E l’antiimatge del P ′-äıllador de Q a G. Aleshores
tenim una fibració YP → XP → K(QP , 1) amb fibra YP nilpotent (vegeu el
teorema 4.3.3). Usant el mateix tipus d’arguments que a la secció anterior,
a partir del teorema 6.4.6 obtenim el resultat següent:

Teorema 6.4.7 Sigui X = K(G, 1) amb G un grup virtualment nilpotent
finitament generat. Sigui P un conjunt de nombres primers tal que XP no
és un espai anesfèric. Si la dimensió formal nX de X és menor o igual que 3
o bé nX = 4 i π1(X(0)) 6= 0, aleshores existeix un enter positiu N tal que
πk(XP ) és un grup finit per a tot k > N si i només si H∗(Y ; Q) satisfà la
dualitat de Poincaré. �

No sabem si realment és necessari que π1(X(0)) 6= 0 quan X té dimensió
formal igual a 4. Tanmateix, a continuació veiem un exemple d’una varietat
1-connexa de dimensió 4 tal que la seva àlgebra de cohomologia racional
satisfà la dualitat de Poincaré, però, en canvi, la seva racionalització no és
un espai racionalment el·ĺıptic.

Exemple 6.4.8 Sigui X la varietat 1-connexa (S2 × S2)](S2 × S2). Ales-
hores X(0) és un espai 1-connex. A més, té dimensió formal igual a 4 i
la seva àlgebra de cohomologia H∗(X(0); Q) ∼= H∗(X; Q) satisfà la duali-
tat de Poincaré. En efecte, segons l’exercici 11.3 [42], l’àlgebra de coho-
mologia de la suma connexa de dues varietats orientables de dimensió n

és igual a la suma directa de les àlgebres de cohomologia amb les identi-
tats i les classes d’orientació identificades. És a dir, en el nostre cas tenim
[x1], [x2], [y1], [y2] ∈ H2(X; Q) tals que per a i = 1, 2, [xi]2 = 0 = [yi]2 i
0 6= [x1][x2] = [y1][y2] ∈ H4(X; Q). Però, en canvi, l’espai X és racionalment
hiperbòlic, ja que la suma connexa d’espais sempre ho és [40, proposició 7.4].

En conseqüència, si trobem un grup G virtualment nilpotent finitament
generat tal queH∗(G; Q) ∼= H∗(X; Q), onX = (S2×S2)](S2×S2), aleshores
K(G, 1)(0) ' X(0) perquè X és un espai intŕınsicament formal.
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De fet, el teorema 2 de [90] ens assegura que el tipus d’homotopia d’un
espai 1-connex de dimensió formal igual a 4 i tal que la seva àlgebra de
cohomologia satisfà la dualitat de Poincaré està completament determinat
per l’estructura de la seva àlgebra de cohomologia. O, de forma encara més
precisa, està determinat per la forma quadràtica

q: H2(X; Z)×H2(X; Z) → Z
(u, v) 7→ 〈u ∪ v, [x]〉,

on [x] ∈ H4(X; Z) és la classe fonamental i 〈−,−〉 és l’avaluació de cohomo-
logia en homologia. Observem que sobre Q la forma quadràtica

q:H2(X; Q)×H2(X; Q)→ Q

queda totalment determinada per la seva signatura i per la dimensió de
H2(X; Q). Per tant,

Proposició 6.4.9 Tot espai 1-connex de dimensió formal igual a 4 i tal
que la seva àlgebra de cohomologia satisfà la dualitat de Poincaré té el tipus
d’homotopia racional d’una suma connexa de S2 × S2, de CP (2) i/o de
−CP (2) (és a dir, CP (2) amb l’orientació inversa). �

És a dir, n’hi ha prou amb trobar un grup G virtualment nilpotent fi-
nitament generat tal que l’espai K(G, 1)(0) sigui 1-connex, tingui dimensió
formal igual a 4 i la seva àlgebra de cohomologia satisfaci la dualitat de
Poincaré.

Sigui X un espai nilpotent racional amb dimensió formal nX > 3 tal que
la seva àlgebra de cohomologia H∗(X; Q) satisfà la dualitat de Poincaré. És
possible demostrar, en alguns casos, que aleshores l’espai és racionalment
el·ĺıptic? El teorema següent és el resultat més general que hem aconseguit
demostrar en aquesta direcció:

Teorema 6.4.10 Sigui X un espai nilpotent racional de tipus Q -finit amb
dimensió formal nX més gran estrictament que 3. Suposem que H∗(X; Q)
satisfà la dualitat de Poincaré. Aleshores X és racionalment el·ĺıptic si

rang (π1(X)) > nX − 4.
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Demostració. El teorema 6.4.4 ens diu que nX = nX〈1〉 + rang (π1(X)),
on X〈1〉 denota el recobridor universal de X. Suposem que el rang de π1(X)
és més gran estrictament que nX − 4.

• Si rang (π1(X)) = nX − 3, aleshores nX〈1〉 = 3 i X〈1〉 és un espai 1-
connex tal que H∗(X〈1〉; Q) satisfà la dualitat de Poincaré (vegeu el
teorema 6.4.3). Per tant, X〈1〉 ' S3

(0) i X ' S3
(0) × (S1)nX−3

(0) .

• Si rang (π1(X)) = nX − 2, aleshores nX〈1〉 = 2 i X〈1〉 és un espai 1-
connex tal que H∗(X〈1〉; Q) satisfà la dualitat de Poincaré (vegeu el
teorema 6.4.3). Per tant, X〈1〉 ' S2

(0) i X ' S2
(0) × (S1)nX−2

(0) .

• Si rang (π1(X)) = nX − 1, aleshores nX〈1〉 = 1, la qual cosa és impos-
sible, ja que X〈1〉 és un espai 1-connex.

• Si rang (π1(X)) = nX , aleshores X ' (S1)nX

(0) .

Per tant, hem demostrat que en els quatre casos l’espai X és racionalment
el·ĺıptic, tal i com voĺıem veure. �

Sigui X un espai nilpotent racional amb dimensió formal més gran es-
trictament que 3. Suposem que H∗(X; Q) satisfà la dualitat de Poincaré.
Quina altra condició cal imposar a X per tal de concloure que la seva raci-
onalització X(0) és un espai racionalment el·ĺıptic?

El primer pas és tornar a pensar en les infra-nilvarietats. De totes ma-
neres, fins i tot en aquest cas és complicat establir criteris per a decidir si
en racionalitzar obtenim un espai racionalment el·ĺıptic. En primer lloc, cal-
dria, per exemple, demostrar que aquests espais són formals per tal que la
seva àlgebra de cohomologia racional determinés, uńıvocament, el seu tipus
d’homotopia racional.

Acabem observant que el criteri que hem establert per a les infra-nilvarie-
tats és vàlid per a les varietats de dimensió menor o igual que 4 i precisament
són aquestes infra-nilvarietats les que estan classificades [30]. Encara no hi ha
una classificació de les infra-nilvarietats de dimensions més grans, malgrat
que es coneix la presentació dels seus grups fonamentals, els grups quasi-
Bieberbach, fins a dimensió 6 (http://wwwb.math.rwth-aachen.de/carat/).
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