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Abstract

After looking over the difficulties to give an adequate ground to the Theory of Ca-
tegories, we give a presentation of the basic concepts of this theory from a proposal
of definitions that will be useful for dealing with the changes of universe rigorously.
In this way, once fixed the set-theoretic framework where we will be moving, we
will define a κ-category, a bundle, a definable bundle of categories and a change of
universe or enlargement. We will reformulate all the concepts that will be neces-
sary for us to finally speak about the locally presentable change of universe and the
logical enlargement of the κ-locally presentable κ-categories and we will see how
the locally presentable enlargements, which in general they do not have to coincide
with the logical enlargement, preserve κ-colimits.

Resum

Després de repassar les dificultats per donar una fonamentació adequada a la Teoria
de Categories, donem una presentació dels conceptes bàsics d’aquesta teoria a partir
d’una proposta de definicions que ens seran útils per tractar amb rigor els canvis
d’univers. Aix́ı, un cop fixat el marc conjuntista en el que ens mourem, definirem
una κ-categoria, un fibrat, un fibrat definible de categories i un canvi d’univers o
extensió. Reformularem tots els conceptes que ens seran necessaris per finalment
parlar dels canvis d’univers localment presentables i de les extensions lògiques de les
κ-categories κ-localment presentables i veurem com els canvis d’univers localment
presentables, que en general no tenen perquè coincidir amb les extensions lògiques,
conserven κ-coĺımits.
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1 Introducció

El projecte

Aquest treball està motivat inicialment per l’estudi dels canvis d’univers en Teoria de
Categories, que apareixen naturalment quan, per exemple, treballem amb categories
de functors. Concretament, ens vam proposar d’estudiar la conservació de coĺımits
en els canvis d’univers.

Una primera conjectura, veient els exemples coneguts, va ser que les categories
localment presentables tenien bones propietats respecte a la conservació de coĺımits
i el treball acabarà mostrant com aquestes categories efectivament admeten un
determinat canvi d’univers que conserva coĺımits. Aquest resultat es pot trobar a
[31] encara sense publicar i tot just indicat però ha servit de referent per la redacció
i la reconstrucció de les ides que hi trobem.

Ara bé, des del primer moment en què vam iniciar aquesta recerca va ser evident
que calia anar molt en compte amb la definició del que és un canvi d’univers i
consegüentment amb la definició de categoria. De fet, segons com definim una
categoria no té ni sentit parlar de canvis d’univers! Aix́ı entràvem en el terreny de
la fonamentació; calia donar una definició rigorosa dels canvis d’univers començant
per una definició rigorosa del que són les categories. D’aqúı que aquesta necessitat
de referir-se a la fonamentació es convert́ıs aviat en el tema central del treball.
Calia definir una fonamentació, i aqúı calia prendre partit en un camp que ha estat
sempre ple de debats i de propostes.

Si resseguim la bibliografia més coneguda en el camp de la Teoria de Categories i
observem quin ús se li dóna a la paraula categoria veiem que s’empra indistintament
en dos sentits diferents: un sentit lògic que ens parla de les propietats (codifica-
bles lògicament) que caracteritzen un determinat tipus d’objectes matemàtics, per
exemple la categoria del grups, al costat d’un sentit que podŕıem qualificar de con-
cret, quan parlem d’una categoria com un objecte que podem situar en un univers
conjuntista determinat.

En aquest treball hem elaborarem una revisió d’aquests conceptes i introduirem
unes noves definicions que discriminen clarament els diferents usos que trobem en
el llenguatge metamatemàtic per a aquestes nocions fonamentals.

Finalment, amb aquestes eines a punt, ens proposarem de presentar el resultat
citat més amunt, reescrivint amb les notacions i d’acord amb les definicions que
haurem introdüıt, tot allò que necessitem per parlar amb precisió dels diferents
tipus de canvis d’univers i de les propietats de conservació de coĺımits.

Estructura de la Memòria

En primer lloc, a la secció 2, situarem el debat sobre la fonamentació de la Teoria
de Categories presentant les principals propostes que s’han fet i reflexionarem sobre
els problemes que han aparegut històricament quan s’ha pres partit per un enfoca-
ment o un altre. Gràcies a aquesta secció introductòria contextualitzarem qualsevol
proposta original que fem a partir d’aquest moment.

A la secció 3 començarem la construcció de la nostra presentació de les categori-
es, tot fixant els conceptes i sobretot les notacions que utilitzarem en les definicions
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que donarem a continuació. Ens cal dedicar aquesta part del treball a aquesta
tasca perquè, volent fer un treball de fonamentació, hem de poder justificar i mos-
trar clarament les eleccions que hem fent en el terreny del llenguatge lògic. Aqúı
ja comencem posicionant-nos prenent partit per un determinat tipus d’ontologia
conjuntista, presentant quines eleccions fem en aquest camp a la subsecció 3.2.

La secció 4 és el nucli del treball. A la subsecció 4.1 és on donem les noves
definicions dels conceptes fonamentals de la Teoria de Categories que ens permeten
de distingir els dos usos habituals als que ens refeŕıem més amunt i que es recullen
en la definició 4.1.1 i en la definició 4.1.2. En negreta escrivim les definicions que
proposem i en el cos del redactat anem resseguint els conceptes clau que en depenen,
reformulant-los amb les notacions que hem donat i que ens obligaran a introduir
paràmetres per als cardinals que ens situen a cada Vκ. A la definició 4.2.2 ja definim
els canvis d’univers en el nostre context i a la resta de la secció reformularem
tots els conceptes i definicions que necessitarem, d’acord amb la nostra construcció
(functors, transformacions naturals, ĺımits, coĺımits, presentabilitat, la immersió de
Yoneda, etc.).

A la secció 5 definirem, servint-nos de tot amb el que hem fet abans, els dos tipus
de canvi d’univers als que ens voĺıem referir en un principi i els compararem d’acord
amb el resultat de [31] que va motivar inicialment aquest treball, discutint com
actuen sobre κ-categories κ-localment presentables i posant èmfasi en la conservació
de κ-coĺımits.
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2 Fonamentacions

2.1 Categories i conjunts

El primer que cal fer en aquest treball és presentar els conceptes bàsics i les cons-
truccions més conegudes que s’empren en Teoria de Categories, començant amb les
definicions de categoria i de functor. A l’inici de la secció 4 presentarem la nostra
proposta.

La majoria de textos donen aquestes definicions d’una forma que podŕıem quali-
ficar d’operativa, és a dir que ens permeten de treballar de forma immediata amb els
conceptes, però que deixen algunes precisions sobre la naturalesa de les col·leccions
d’objectes que anomenen ObC en definir una categoria C. Aquesta indefinició ens
posa sovint la qüestió de si estem treballant amb conjunts o bé amb classes pròpies.

Una precisió que acostumem a trobar ens porta a parlar de categoria localment
petita, és a dir una categoria en què la col·lecció de tots els morfismes entre un
parell d’objectes qualssevol és un conjunt. Direm que una categoria és petita quan
la col·lecció de tots els morfismes és un conjunt, i per tant també ho és la col·lecció
d’objectes. Altrament direm que és gran.

El que farem ara és precisament situar-nos en aquest punt en el qual es presenten
les definicions més bàsiques i plantejar-nos com es poden escollir de forma adequada.
Naturalment hem d’aclarir què volem dir com a adequada, i sobre aquest punt primer
tindrem en compte un mı́nim exigible, veurem algunes alternatives que hi responen,
i després hi tornarem per adoptar-ne una versió prou exigent.

Aquest mı́nim es refereix a què tenim l’esperança que la Teoria de Categories ens
serveixi per treballar efectivament amb tipologies d’objectes matemàtics d’allò més
variats: conjunts, conjunts ordenats, grups, R-mòduls (on R és un anell), espais
topològics (amb fletxes les funcions cont́ınues entre ells o, per exemple, les classes
d’homotopia d’aplicacions cont́ınues), espais topològics amb punt base, etc.

Doncs bé, és conegut que amb les construccions de la Teoria de Conjunts podem
definir aquests objectes matemàtics tot servint-nos de la jerarquia de conjunts que
es pot anar construint, començant amb el conjunt buit, amb una iteració transfinita
de l’operació conjuntista potència de que, donat un conjunt X, ens construeix el
conjunt P(X) format per tots els subconjunts de X.

A més de construir els objectes matemàtics podem, amb una axiomatització
adequada, provar també totes les seves propietats a partir dels axiomes de la Teoria
de Conjunts.

La idea és definir, amb l’ajuda del Teorema de Recursió Transfinita, una classe
que anomenarem WF (de well founded), de la següent manera:

Si α és un nombre ordinal, definim

1. V0 = ∅

2. Vα+1 = P(Vα)

3. Si α és un ordinal ĺımit, Vα =
⋃
β<α Vβ.

I ara definim la classe
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WF =
⋃

α∈ON

Vα,

on ON denota la classe dels nombres ordinals.
Ara bé, ja veiem a primer cop d’ull que pretenem que la Teoria de Categories

tracti d’objectes molt grans (vegeu tots els exemples citats abans) que no semblen
admetre d’entrada una codificació conjuntista òbvia (de fet podem trobar tots els
objectes habituals amb els que treballen els matemàtics abans de Vω+ω) en una
axiomàtica que, com ZFC, eviti les patologies conegudes de la Teoria intuitiva de
Conjunts.

En efecte, a ZFC hi tenim l’Axioma de Fonamentació

∀x(∃y(y ∈ x) −→ ∃y(y ∈ x ∧ ¬∃z(z ∈ x ∧ z ∈ y)) )

i, referint-nos a la construcció conjuntista anterior, el següent resultat (vegeu [8]
per exemple):

Teorema 2.1.1. Són equivalents:

1. Axioma de fonamentació

2. La relació ∈ és ben fonamentada.

3. V = WF ,

on V denota la classe dels conjunts.

Aquest resultat ens diu que podem expressar el següent axioma:

∀x(x ∈ WF ),

que evita que es pugui parlar del conjunt de tots els conjunts. Ara bé, si volem
poder parlar de la categoria de tots els conjunts, la que té per objectes tots els
conjunts, immediatament ens preguntarem què és aleshores ObC.

2.2 Quina fonamentació?

Tenint en compte tot el que hem dit, quina podrà ser la fonamentació conjuntista
adequada per a la Teoria de Categories? Andreas Blass classifica a [6] les respostes
que s’han anat donant a la pregunta en tres grups:

• En primer lloc, de forma més, menys o gens declarada, els qui responen cap.
És la de tots els autors que de cares a desenvolupar una Teoria de Categories
que serveixi per tractar els problemes que es troben en diverses àrees de les
matemàtiques, com la Topologia Algebraica o l’Àlgebra Homològica, no pen-
sen que calgui una definició conjuntista acurada. Si entenem els conceptes
bàsics (en el sentit que sabem de què estem parlant) la manera com aquests
conceptes es puguin codificar de forma conjuntista serà ben igual.
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Tampoc no és un punt de vista sorprenent si pensem en dues coses: en primer
lloc la concepció de la Teoria de Categories com a eina per part de molt́ıssims
matemàtics, i en segon lloc que aquest punt de vista és el que se segueix
quasi exclusivament en altres àrees com ara l’anàlisi (on no cal preocupar-se
gens per la manera com s’han constrüıt els nombres reals, per exemple, a
l’hora d’investigar problemes nous ni a l’hora de treballar amb totes les eines
i resultats que s’han anat contruint dins aquesta àrea).

Ara bé, és evident que la pròpia formulació i ús, encara que sigui com a eina,
de la Teoria de Categories planteja qüestions existencials que no plantegen les
altres branques de les matemàtiques: només cal pensar en qualsevol categoria
gran, que tracta de la totalitat d’un determinat tipus d’objectes.

• En segon lloc, la resposta que ens donen els universos de Grothendieck. Assu-
mim primer l’existència d’un cardinal inaccessible κ, afirmació indemostrable
a ZFC. Diem que un cardinal κ > ℵ0 és (fortament) inaccessible si i només
si és un cardinal regular i si per a cada λ, µ cardinals tals que λ < µ i µ < κ
tenim λµ < κ.

Pensem ara en els conjunts necessaris per a construir els objectes matemàtics
com els que han estat constrüıts en els primers κ passos; a aquests els ano-
menarem els conjunts petits. Ara ja tenim uns quants nivells addicionals on
construir-hi categories grans.

Blass ens fa veure dos inconvenients d’aquesta resposta: d’una banda que, ja
que la hipòtesi de l’existència de cardinals inaccessibles es troba fora de ZFC,
hem d’emprar una hipòtesi molt més forta que no pas la que necessitem per
a la resta de les matemàtiques; i d’altra banda el fet que si el que volem és
servir-nos de la Teoria de Categories per provar un teorema sobre conjunts,
d’aquesta manera el nostre teorema valdrà només per a conjunts petits i no
pas per a qualsevol conjunt en el que pensem, de manera que per a assegurar
la validesa del teorema haurem de postular no un sinó una classe pròpia de
cardinals inaccessibles i poder veure aix́ı qualsevol conjunt com un conjunt
petit per a alguna elecció de κ. Aquest és el que Grothendieck i Verdier
anomenen l’axioma universal (vegeu [3]):

∀x∃U (x ∈ U).

És clar que sembla que afegim una complicació tècnica i d’escriptura evident
(vegeu Mac Lane a [26, p. 193]): This leads to complications attendant upon
change of universe, si bé és cert que dóna una fonamentació que ens permet
de treballar amb rigor amb categories grans i que, posant-nos en context, la
petita inconveniència d’assumir l’existència d’una classe pròpia de cardinals
inaccessibles no és res si la comparem amb la complexitat de les hipòtesis que
els qui treballen amb grans cardinals tenen el costum d’assumir avui en dia.

• La tercera resposta és la que adopta Solomon Feferman a [11]. Ara els conjunts
coneguts de les altres àrees de les matemàtiques seran igualment els conjunts
petits que hauran aparegut en els primers κ passos de la construcció dels
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conjunts. Però ara no suposem que κ és inaccessible. En lloc d’això suposem
que totes les sentències de primer ordre que podem formular en el llenguatge de
la teoria de conjunts, on els paràmetres són conjunts petits, tenen el mateix
valor de veritat quan interpretem les variables dins l’univers dels conjunts
petits que quan les interpretem sobre qualsevol conjunt.

Aix́ı postulem que l’univers dels conjunts petits és una subestructura elemental
de l’univers de tots els conjunts. Recordem que si M i N són estructures
(definides a partir d’un mateix tipus de similaritat L) es diu que M és una
subestructura elemental de N si M ⊆ N i per a tota fórmula ϕ(x) de L i cada
tupla a de l’univers de M tenim M |= ϕ(a) si i només si N |= ϕ(a).

Amb aquesta darrera resposta que ens cataloga Blass tenim, a primer cop d’ull,
alguns avantatges: el més important és que si demostrem teoremes sobre conjunts
petits usant categories grans, llavors el mateix teorema val per a qualsevol conjunt:
ja no necessitem postular més cardinals (a la resposta anterior més inaccessibles)
per obtenir més conjunts petits. En segon lloc no ens cal anar realment fora de
ZFC.

2.3 Repertori de fonamentacions

Molts anys més tard, el 2011, el mateix Feferman del que Blass ens parlava en el seu
article feia una conferència a Berkeley, a l’Association for Symbolic Logic Annual
Meet, titulada Foundations of Category Theory: what remains to be done? en què
repassava de l’estat de les diferents propostes de fonamentació, declarava quines han
de ser, al seu parer, les bones condicions que havia de satisfer una fonamentació
per a la Teoria de Categories (el que anomenàvem uns paràgrafs més amunt ser
adequada), quin era el seu punt de vista i en quin estat es trobava la investigació.

Anem finalment, doncs, a millorar i precisar la noció de fonamentació adequada
per a la Teoria de Categories, demanant ara, tot seguint Feferman:

1. Que, un cop definida com la fonamentem, és a dir quines definicions conjun-
tistes assumim, siguem capaços de definir les categories d’un tipus determinat
d’objectes, com ara la categoria que té tots els grups com a objectes, la dels
espais topològics, la de les categories, etc.

2. Que siguem capaços de definir la categoria de tots els functors entre dues
categories donades qualssevol.

3. Que siguem capaços de provar l’existència de totes les estructures matemàtiques
bàsiques i efectuar les operacions conjuntistes usuals.

4. Que la consistència del sistema d’axiomes que hem pres com a marc de les
definicions pugui ser establerta en relació a un sistema d’axiomes àmpliament
acceptat de la Teoria de Conjunts.

D’acord amb aquesta declaració d’intencions, el repàs de les diferents fonamen-
tacions, fins a arribar a la proposta de Feferman amb la que ens hav́ıem quedat:
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• La primera que va proposar Mac Lane, ja el 1945, on el sistema axiomàtic de
la Teoria de Conjunts que serveix de marc de les definicions era NBG (recor-
dem que una sentència en el llenguatge de ZFC es pot provar en el sistema
de von Neumann-Bernays-Gödel si i només si es pot provar a ZFC). Aqúı
petit significa conjunt i gran significa classe pròpia. Aquesta fonamentació no
complia els requisits 1 i 2.

• La que proposa més tard Mac Lane, el 1969 i el 1971, on el marc axiomàtic és
ara ZFC però afegint la hipòtesi de l’existència d’un univers determinat. Ara
petit significa conjunt d’aquest univers i gran significa subconjunt propi de
l’univers. Respecte a la quarta condició necessitem assumir l’existència d’un
cardinal fortament inaccessible.

• Grothendieck (1969) treballa a partir de ZFC però ho canvia radicalemnt
afegint-hi, com ja hav́ıem comentat, l’existència de tants i tan grans universos
com necessitem. Ara petit i gran s’hauran de relativitzar a l’univers del qual
parlem.

• Tècnicament, la proposta de Feferman del 1969 a [11] treballa amb ZFC però
afegint-hi un śımbol s (per als conjunts petits) al llenguatge de formalització.
Ara petit significa conjunt de s (s per small). Com hem avançat més amunt,
Feferman prova a [11] el corol·lari següent: ZFC/s is a conservative extension
of ZFC. Malgrat que hem vist tots els avantatges que ens prometia aquesta
formalització, finalment per provar la consistència (la quarta condició) neces-
sitem assumir hipòtesis encara més fortes de grans cardinals, concretament la
jerarquia de Mahlo dels cardinals fortament inaccessibles.

Això resumeix els principals i més coneguts intents de donar una fonamentació
satisfactòria per a la Teoria de Categories. Un altre grup de propostes que no
estudiem aqúı (i que sembla ser la via que ha escollit Feferman actualment) es basa
en l’axiomatització de la Teoria de Conjunts coneguda com a NF , New Foundations,
de Quine, i més concretament en la variant NFU de Jensen (veure [12]).

I per acabar només referir-nos, com a mostra de la vitalitat ben actual de la
qüestió, al treball publicat per Zhen Lin Low a [25]. L’autor se situa en el marc
d’una fonamentació à la Grothendieck i declara:

Unfortunately, as soon as one allows the possibility of changing U, one also has
to face the fact that universal constructions such as limits or adjoints or Kan ex-
tensions could, in principle, depend on the parameter U. We will prove this is not
the case for adjoints of accessible functors between locally presentable categories
(and hence, limits and Kan extensions), making explicit the idea that bounded cons-
tructions should not depend on the choice of U.

Aix́ı, diu l’autor, malgrat l’inconvenient a priori, i que ja hem discutit abans, de la
necessitat, si optem per aquesta fonamentació i volem ser del tot rigorosos, d’inde-
xar els teoremes que puguem formular amb un paràmetre que representi un cardinal
(un univers), resulta que hi ha determinades construccions que depenen d’aquest
paràmetre! Com veiem, la qüestió continua oberta i segueix generant reflexions.

11



3 Llenguatge i marc conjuntista

3.1 Llenguatges, fórmules i estructures

En aquesta secció fixarem les notacions i els conceptes lògics que utilitzarem en
el nostre formalisme. Moltes eleccions pel que fa a les notacions provenen de [5],
on s’utilitza una formalització habitual en Teoria de Conjunts que expliciten les
cardinalitats que intervenen en cada pas de la construcció del llenguatge, i de [29],
on s’utilitza la formalització habitual en Teoria de Models que en algunes ocasions
ens ha semblat més àgil i suficient per a la construcció que necessitem.

Sigui λ un cardinal regular (vegeu 3.2). Diem que Σ és una signatura λ-ària de
tipus S si és una quaterna formada per

1. un conjunt S;

2. un conjunt Σop de śımbols operacionals;

3. un conjunt Σrel de śımbols relacionals;

4. una funció que assigna a cada śımbol operacional un ordinal α < λ, una
successió (si)i∈α d’elements de S i un s ∈ S i a cada śımbol relacional un
ordinal β < λ i una successió (sj)j∈β d’elements de S.

Σ ens determina el llenguatge Lλ(Σ) de primer ordre que conté a més els següents
śımbols lògics:

1. les connectives ¬,∨,∧,→,↔;

2. els quantificadors ∀,∃;

3. el śımbol d’igualtat
.
=, que escriurem = si no hi ha perill de confusió;

4. els parèntesis ( , );

5. un conjunt de variables W = {xs | s ∈ S}.

Un llenguatge Lλ(Σ) es diu finitari si λ = ω i infinitari en cas contrari.
Sigui Lλ(Σ) un llenguatge. Els seus termes són les variables i les expressions

obtingudes amb la següent regla: si F és un śımbol operacional al que hem assignat
un α < λ, una successió (si)i∈α d’elements de S i un s ∈ S, i (ti)i∈α és una col·lecció
de termes de Lλ(Σ), aleshores f(ti)i∈α és un terme del llenguatge.

Una fórmula atòmica de Lλ(Σ) és una expressió de la forma t1 = t2, que anome-
nem equació de Lλ(Σ), o de la forma R(tj)j∈β, on R és un śımbol relacional que té
asignats un ordinal β < λ i una successió (sj)j∈β d’elements de S.

Les fórmules de Lλ(Σ) són les fórmules atòmiques i les expressions obtingudes
mitjançant les connectives i els quantificadors:

1. si ϕ és una fórmula, ¬ϕ és una fórmula;

2. si ϕ i ψ són fórmules, ϕ→ ψ i ϕ↔ ψ són fórmules;
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3. si {ϕi | i ∈ I}, on |I| < λ és un conjunt de fórmules, aleshores
∧
i∈I ϕi i∨

i∈I ϕi són fórmules;

4. si ϕ és una fórmula i |I| < λ és un conjunt de fórmules, aleshores (∀(vi)i∈Iϕ)
i (∃(xi))ϕ són fórmules.

Diem que una aparició d’una variable x en una fórmula és lliure si no està quantifi-
cada i que és lligada en cas contrari. Quan escrivim ϕ(xi)i∈I estem dient que cada
xi és una variable lliure. Una sentència és una fórmula sense variables lliures. Una
teoria és conjunt de sentències.

Una Σ-estructura M és una terna formada per

1. un conjunt {ms | s ∈ S} que anomenem univers ;

2. un conjunt {fM | f ∈ Σop}, on fM :
∏

i∈αmsi → ms és una funció per a
cada f ∈ Σop al que hem assignat un ordinal α < λ, una successió (si)i∈α
d’elements de S i un s ∈ S;

3. un conjunt {RM | R ∈ Σrel}, on RM ⊆
∏

j∈βmsj per a cada R ∈ Σrel al que
hem assignat un ordinal β < λ i una successió (sj)j∈β d’elements de S.

Considerem una Σ-estructura. Si ϕ(xi)i∈I és una fórmula i els xi les seves variables
lliures una assignació és una funció v : I →

⋃
s∈Sms de manera que v(i) ∈ msi que

ens permet assignar un element de l’univers a cada variable lliure de ϕ. Gràcies a
aquesta funció podem definir quan una fórmula és satisfeta en una Σ-estructura.
Ho podem trobar descrit en detall a [29], inductivament a partir de les fórmules
atòmiques. Escriurem M |= ϕ(a(i))i∈I per indicar que la fórmula ϕ és satisfeta per
M sota una assignació v : I →

⋃
s∈Sms per a totes les seves variables lliures.

Un model d’una teoria és una Σ-estructura que satisfà totes les sentències de T
i posem Mod-T per referir-nos a les Σ-estructures que són models de T .

Diem que una fórmula ϕ(a(i))i∈I és absoluta si

M |= ϕ(a(i))i∈I si i només si N |= ϕ(a(i))i∈I

per a qualssevol Σ-estructures M i N amb M ⊆ N , volent dir això que cadascun
dels conjunts de la terna que defineix M és un subconjunt del corresponent conjunt
de la terna que defineix N .

3.2 Axiomes, cardinals i universos

A partir d’ara ens mourem sempre en el marc axiomàtic de la teoria ZFC (la teoria de
Zermelo-Fraenkel amb l’axioma de l’elecció, vegeu [24]), expressada en el llenguatge
de la teoria de conjunts

Recordem alguns conceptes i notacions que necessitarem.
A la seció 2 ja hem citat la construcció del conjunts ben fonamentats que ens

deia que si α és un nombre ordinal, podem definir

1. V0 = ∅

13



2. Vα+1 = P(Vα)

3. Si α és un ordinal ĺımit, Vα =
⋃
β<α Vβ.

I la classe dels conjunts ben fonamentats és:

WF =
⋃

α∈ON

Vα,

on ON denota la classe dels nombres ordinals.
Definim el rang d’un conjunt X com

rk(X) := min{β | x ∈ Vβ}

Aix́ı rk(∅)=1, rk(1) = 2 i en general per a cada α ordinal, rkα = α + 1. Els
objectes matemàtics usuals es troben en estadis relativament petits d’aquesta je-
rarquia: el rang de N és ω + 1, el de Z és ω + 2, el de Q és ω + 5 i el de R és ω + 9
(vegeu [32]).

Sigui X un conjunt. Si posem Def(X) el conjunt dels subconjunts de X de la
forma {x ∈ X | ϕ(x)}, on els quantificadors de la fórmula ϕ quantifiquen només
elements de X podem definir els conjunts Lα de la següent manera:

1. L0 = ∅

2. Lα+1 = Def(Lα)

3. Si α és un ordinal ĺımit, Lα =
⋃
β<α Lβ.

La classe L =
⋃
Lα s’anomena l’univers constrüıble i l’axioma de constructibilitat

és l’afirmació V = L, un axioma que no pot ser provat ni refutat a ZFC i que entra
en contradicció amb alguns axiomes de grans cardinals.

Diem que un cardinal κ és un ĺımit fort si per a cada λ < κ es compleix 2λ < κ,
és regular si no és la unió d’una famı́lia de conjunts de cardinalitat menor que κ
indexada per un conjunt de cardinalitat menor que κ i és inaccessible si és major
que ℵ0, ĺımit fort i regular. L’existència de cardinals inaccessibles tampoc no pot
ser provada ni refutada a ZFC.

Si κ és un cardinal inaccessible diem que Vκ és un univers de Grothendieck. La
presentació original dels universos de Grothendieck, però, la trobem a [9] i ens diu
que un univers de Grothendieck és un conjunt U amb les següents propietats:

1. Si x ∈ U i y ∈ x, llavors y ∈ U;

2. si x, y ∈ U, llavors {x, y} ∈ U;

3. si x ∈ U, llavors P(x) ∈ U;

4. si I ∈ U i {xi}i∈I és un subconjunt de U, llavors
⋃
i∈I xi ∈ U.
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Sigui κ un cardinal inaccessible. Assumim l’axioma que ens diu que per a qual-
sevol cardinal λ existeix algun cardinal inaccessible κ de manera que λ < κ. A
ZFC, aquest axioma és equivalent a l’axioma dels universos de Grothendieck i Ver-
dier (vegeu [34]) que estableix que tot conjunt està contingut en un univers de
Grothendieck. Observem en efecte que si κ és un cardinal inaccessible, llavors per
a qualssevol conjunts x i y es compleix que

1. si |x| < κ i |y| < |x|, llavors |y| < κ;

2. si |x| < κ i |y| < κ, llavors rk{x, y} < κ;

3. si |x| < κ, llavors |P(x)| < κ;

4. si (xi)i∈I , amb |I| < κ, és una famı́lia de conjunts de cardinalitat menor que
κ, llavors |

⋃
i∈I xi| < κ;

que són les propietats que defineixen els universos de Grothendieck.
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4 Categories i functors

4.1 κ-categories, categories definibles i fibrats de categories

Definició 4.1.1. Sigui κ un cardinal inaccessible. Una κ-categoria C és una qua-
terna de conjunts que denotarem per

• ObC;

• {C(X, Y ) | (X, Y ) ∈ ObC×ObC};

• {◦XY Z | (X, Y, Z) ∈ ObC×ObC×ObC};

• {idX | X ∈ ObC};

on

1. ObC ∈ Vκ+1;

2. C(X, Y ) ∈ Vκ per a cada (X, Y ) ∈ ObC×ObC;

3. ◦XY Z : C(X, Y )× C(Y, Z) → C(X,Z) és una aplicació associativa per a cada
(X, Y, Z) ∈ ObC×ObC×ObC;

4. idX ∈ C(X,X) per a cada X ∈ ObC;

5. f ◦XXY idX = f per a cada (X, Y ) ∈ ObC×ObC i tota f ∈ C(X, Y );

6. idY ◦XY Y f = f per a cada (X, Y ) ∈ ObC×ObC i tota f ∈ C(X, Y ).

Ometrem els sub́ındexos en escriure els elements del tercer objecte de la quaterna
(les composicions) sempre que no hi hagi perill de confusió.

Al conjunt ObC l’anomenem el conjunt dels objectes de C i per a cada X ∈ C
i Y ∈ C anomenem C(X, Y ) el conjunt dels morfismes de C de X a Y . Si per a
f ∈ C(X, Y ) tenim un altre morfisme f−1 ∈ C(Y,X) de manera que f ◦ f−1 = idY
i f−1 ◦ f = idX , diem que f és un isomorfisme.

Si tenim una κ-categoria C, podem definir la κ-categoria Cop fent ObCop := ObC
i Cop(X, Y ) := C(Y,X) per a cada X, Y ∈ ObCop. Una sentència és certa a Cop si i
només si la sentència dual és certa a C: vegeu [27, p. 33].

Definició 4.1.2. Un fibrat definible de categories és una classe pròpia

X = {(A,B,C,D) |φ(A,B,C,D)}

on φ és una fórmula tal que tota quaterna (A,B,C,D) ∈ Vκ+1×Vκ+1×Vκ+1×Vκ+1

de X que compleix

Vκ+1 × Vκ+1 × Vκ+1 × Vκ+1 |= φ(A,B,C,D)

és una κ-categoria Cκ per a cada cardinal κ inaccessible. Llavors diem que Cκ és
definida per la fórmula φ.
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Podem identificar tot fibrat definible de categories amb una determinada fórmula
amb quatre variables lliures.

Observem, però, que no tota fórmula φ defineix una categoria, precisament per-
què cal que Cκ sigui una κ-categoria per a cada cardinal κ inacessible.

Per exemple, Mod-T = {X |X és una Σ-estructura, X |= T} ens determina de
forma canònica un fibrat definible de categories que anomenem la categoria de mo-
dels de la teoria T . Anem a veure’n un exemple:

Exemple 4.1.1. Sigui T la teoria axiomatitzada per les sentències que ens definei-
xen la teoria de grups. Posem

Grob := Mod-T = {G |G és una Σ-estructura, G |= T}.

Observem que
Gr(Vκ) := {X ∈ Mod-T | |X| ∈ Vκ}

és un conjunt els elements del qual poden ser vistos fàcilment, un cop definits
convenientment els morfismes, com els objectes d’una κ-categoria i que Grob és una
classe pròpia que ens determina de forma natural un fibrat de categories definibles
Gr.

Per veure-ho presentarem la classe Gr com la col·lecció de quaternes que satisfan
una fórmula

φ = ψob ∧ ψmor ∧ ψ,

on ψob ens dirà que els elements del primer objecte de la quaterna satisfan els
axiomes de la teoria de grups, ψmor que els elements del segon objecte de la quaterna
satisfan les propietats que demanem als morfismes de grups i ψ ens garantirà que
quan relativitzem la fórmula a Vκ+1 × Vκ+1 × Vκ+1 × Vκ+1 obtenim una κ-categoria
per a cada κ. Podem identificar Gr amb la fórmula φ de quatre variables lliures.

De forma encara més general podem definir un fibrat de categories :

Definició 4.1.3. Un fibrat de categories és una classe formada per una κ-categoria
Cκ per a cada cardinal κ inaccessible.

Exemple 4.1.2. Si A és una κ-categoria, llavors la podem pensar com un fibrat de
categories posant {

Aκ = A,
Aλ = ∅, ∀λ 6= κ.

4.2 Functors i canvis d’univers

Definició 4.2.1. Siguin C, D dues κ-categories. Un functor F : C → D és una
aplicació

F = (F1, F2, F3, F4) : C −→ D

de manera que per a cada (X, Y ) ∈ ObC×ObC l’aplicació

F2 : C(X, Y )→ D(F1X,F1Y )
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respecta la composició i les identitats, és a dir que per a cada X, Y, Z ∈ ObC,
cada f ∈ C(X, Y ) i cada g ∈ C(Y, Z), es compleix F2(g ◦ f) = F2g ◦ F2f i F2idX =
idF1X . Si no hi ha perill de confusió ometrem els sub́ındexos de les components de
F .

Seguint [27], sigui F : C → D un functor entre dues κ-categories C i D. Diem
que F és ple si per a cada X i cada Y de ObC i cada g de D(FX,FY ) hi ha un
f ∈ C(X, Y ) de manera que Ff = g.

Tot functor F : C→ D indueix per a cada X i cada Y de ObC una aplicació de
conjunts ΦXY : C(X, Y )→ D(FX,FY ) definida per f 7→ Ff .

Amb aquestes notacions, F és ple si i només si ΦXY és exhaustiva per a cada
X, Y ∈ ObC, aix́ı que ple significa exhaustiu en morfismes.

Un functor F : C → D es diu fidel si les aplicacions ΦXY són injectives per a
cada X i cada Y de ObC.

Un functor F : C→ D es diu plenament fidel si és ple i fidel alhora. Aix́ı tindrem,
per a cada X i cada Y de ObC,

C(X, Y )
∼=

ΦXY

// D(FX,FY ) .

Definició 4.2.2. Sigui X un fibrat de categories. Diem que una κ-categoria Cκ ∈ X
admet un canvi d’univers o una extensió d’un univers Vκ a un altre univers Vκ′ ,
amb κ < κ′ inaccessibles, si i només si existeix un functor fidel F : Cκ → Cκ′ , on
Cκ′ ∈ X.

Observacions 4.2.1. 1. Si X = {(A,B,C,D) |φ(A,B,C,D)} és un fibrat de-
finible de categories i φ és absoluta en el sentit definit a la secció 3.2, lla-
vors tota κ-categoria d’aquest fibrat admet qualsevol canvi d’univers, ja que
Vκ+1×Vκ+1×Vκ+1×Vκ+1 |= φ(A,B,C,D) si i només si Vκ′+1×Vκ′+1×Vκ′+1×
Vκ′+1× |= φ(A,B,C,D).

2. En el fibrat de l’exemple 4.2.2, la κ-categoria A no admet canvis d’univers si
A 6= ∅.

A la secció 5 compararem diverses extensions d’una κ-categoria i discutirem la
conservació de ĺımits i coĺımits depenent de l’extensió que considerem.

4.3 Transformacions naturals, subcategories i adjuncions

Definició 4.3.1. Siguin C i D dues κ-categories, i F i G dos functors entre elles.
Una κ-transformació natural entre F i G és una aplicació

η : ObC→
⋃

X∈ObC

D(FX,GX)

on, si posem ηX := ηX per a cada X ∈ ObC, tenim ηX : FX → GX per a cada
X, Y ∈ ObC i per a cada X ∈ ObC i cada f ∈ C(X, Y ) es compleix ηY ◦ Ff =
Gf ◦ ηX , és a dir que tenim el següent diagrama commutatiu:
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FX
Ff //

ηX
��

	

FY

ηY
��

GX
Gf
// GY

Les κ-transformacions naturals es poden compondre: si F , G i H són functors
entre dues κ-categories C i D i η i ν són dues κ-transformacions naturals η : F → G
i ν : G → H, definim la composició ν • η posant (ν • η)X = νX ◦ ηX per a cada
X ∈ ObC.

Donades dues κ-categories C,D, podem considerar una κ′-categoria [C,D], on
κ′ > κ és un cardinal inaccessible, definint

Ob[C,D] := {F : C→ D | F és un functor},

juntament amb una col·lecció de morfismes per a cada F,G ∈ Ob([C,D]), la
col·lecció Nat(F,G) de totes les κ-transformacions naturals η : F → G, una compo-
sició entre aquests morfismes, definida com hem fet anteriorment posant (ν • η)X =
νX ◦ ηX per a cada X ∈ ObC, i les identitats, idF ∈ Nat(F, F ) i (idF )X = idFX
per a cada X ∈ ObC i cada F ∈ [C,D]. Observem que [C,D] en general no té
rang menor que κ. L’estudi de les categories de functors, que tenen functors com a
objectes i transformacions naturals entre ells com a morfismes, motiva l’estudi dels
canvis d’univers.

Considerem ara dues κ-categories C i D i dos functors R, S : C→ D. Diem que
una transformació natural η : R → S és un isomorfisme natural si ηX : RX → SX
és un isomorfisme per a cada X ∈ ObC.

Com a [27], anomenem equivalència de categories de C a D a un parell de functors
F i G,

C
F ))

D
G

hh

juntament amb isomorfismes naturals

β : F ◦G
∼=−→ IdD

α : G ◦ F
∼=−→ IdC ,

on IdC : C→ C i IdD : D→ D són els respectius functors identitat.
Aix́ı, per a cada Y ∈ ObD i cada X ∈ ObC tindrem isomorfismes

βY : FGY
∼=−→ Y

αX : GFX
∼=−→ X .

Si C és una κ-categoria, una subcategoria S de C és una κ-categoria tal que

1. ObS ⊆ ObC per a cada X, Y ∈ ObS;

2. S(X, Y ) ⊆ C(X, Y );
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3. idX ∈ S(X,X) per a cada X ∈ ObS;

4. g ◦ f ∈ S(X,Z) per a cada X, Y, Z ∈ ObS, cada f ∈ S(X, Y ) i cada
g ∈ S(Y, Z).

Aix́ı S és automàticament una κ-categoria amb la composició de C, i a més la
inclusió J : S ↪→ C és un functor.

Diem que una subcategoria S ⊆ C és plena si per a cada X, Y ∈ ObS es
compleix S(X, Y ) = C(X, Y ). En aquest cas la subcategoria S ens ve determinada
per C i per ObS.

Observacions 4.3.1. 1. El functor inclusió d’una subcategoria sempre és fidel.

2. Una subcategoria C d’una κ-categoria D és plena si i només si el functor
inclusió J : C ↪→ D és ple.

3. Si C ⊆ D és una subcategoria plena, llavors el functor inclusió J : C ↪→ D és
plenament fidel.

Exemple 4.3.1. Veurem un cas canònic d’equivalència de categories (vegeu [2]).
Sigui C una categoria qualsevol i S ⊂ C una subcategoria plena, de manera que
per a cada X ∈ ObC hi ha un únic A ∈ ObS tal que A ∼= X. Això implica que
si A,B ∈ ObS i A ∼= B, llavors A = B. Una subcategoria plena amb aquesta
propietat es diu un esquelet de C. Tota categoria C admet esquelets: només cal
escollir un objecte (i només un) de cada classe d’isomorfia d’objectes de C. Llavors,
si denotem per J el functor inclusió i per K el functor (cal justificar que efectivament
és un functor) definit de manera que KX sigui l’únic A ∈ ObS tal que A ∼= X,
podem veure que

S
J
((
C

K

ii

és una equivalència de categories. Si C i D són categories i S i T els respectius
esquelets, llavors C i D són equivalents si i només si S ∼= T.

Per acabar aquest apartat, repassem el concepte d’adjunció, clau en Teoria de
Categories (vegeu [27]): si tenim dues κ-categories C i D i dos functors F : C→ D
i G : D→ C direm que F és adjunt per l’esquerra de G, o bé que G és adjunt per la
dreta de F , si per a cada X ∈ ObC i cada Y ∈ ObD existeix una bijecció natural

D(FX, Y )
∼=

ΦXY

// C(X,GY ) .

Un functor F : C → D és essencialment exhaustiu si cada d ∈ ObD és isomorf
a un objecte de la forma Fc per algun c ∈ ObC. Tot functor que forma part d’una
equivalència de categories és essencialment exhaustiu.

Tota equivalència de categories determina una adjunció. Si tenim una equi-
valència entre dues κ-categories C i D donada per functors F : C→ D i G : D→ C

amb isomorfismes naturals GF
∼= // IdCoo i FG

∼= // IdDoo que ens diuen que per a
cada X ∈ ObC i cada Y ∈ ObD tenim GFX ∼= X i FGY ∼= Y , llavors tindrem
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D(FX, Y ) ∼= D(FGB, Y ), ja que G és essencialment exhaustiu i per tant C ∼= GB
per a algun B ∈ ObD. Aleshores D(FGB, Y ) ∼= D(B, Y ) ∼= C(GB,GY ), ja que G
és plenament fidel, i, com que X ∼= GB, tenim que C(GB,GY ) ∼= C(X,GY ).

4.4 Ĺımits, coĺımits, accessibilitat i presentabilitat

Si C i I són κ-categories amb Ob J ∈ Vκ, un κ-diagrama a C (d’acord amb les
definicions que trobem a [1]) és un functor D : I→ C. En aquest cas anomenarem
I la κ-categoria d’́ındexs. Un κ-diagrama, per tant, és una col·lecció d’objectes i
morfismes de C indexada per una κ-categoria I amb Ob J ∈ Vκ.

Si tenim un κ-diagrama D en una κ-categoria C indexada per I, definim un κ-
cocon de D com un objecte c de C juntament amb un morfisme a C de cada objecte
de C indexat per I a c. Si escrivim di per a referir-nos a D i, on i és un objecte
de I, i αi j per a denotar un morfisme a C de di a dj (potser n’hi hagi més d’un o
potser cap) en el κ-diagrama (és a dir, la imatge per D d’un morfisme de i a j),
demanarem també que el següent diagrama commuti:

di αi

++αi j

��
	 c

dj
αj

33

Un κ-coĺımit per al κ-diagrama D és un κ-cocon de D de tal manera que si
considerem un altre κ-cocon de D format per un objecte c′ de C juntament amb
un morfisme de C de cada objecte de C indexat per I a c′, hi ha un i només un
morfisme f : c→ c′ que fa el següent diagrama commutatiu:

c

f

��
	 di

α′
iss

αi
kk

c′

Exemples 4.4.1. 1. Un objecte A d’una κ-categoria C és inicial si per a qual-
sevol objecte X de C hi ha un únic morfisme de A a X. Si existeix un objecte
inicial, és únic llevat d’isomorfisme. Els objectes inicials són els κ-coĺımits
dels κ-diagrames buits.

2. Si tenim una κ-categoria C i A,B ∈ ObC, diem que el coproducte d’aquests
objectes és un objecte C juntament amb dos morfismes a : A→ C i b : B → C
de manera que per a qualsevol altre objecte D juntament amb dos morfismes
a′ : A→ D i b′ : B → D hi ha un únic morfisme f : C → D de manera que el
següent diagrama commuta:

A a //

a′
��

C

f

��

B

b′
��

boo

D
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Podem generalitzar aquesta idea i definir el coproducte d’un conjunt d’objec-
tes de C com el κ-coĺımit d’un diagrama indexat per una κ-categoria discreta,
és a dir equivalent a una κ-categoria els únics morfismes de la qual són les
identitats de cada objecte de la κ-categoria.

Anàlogament, si tenim un κ-diagrama D en una κ-categoria C indexada per una
κ-categoria I donada, definim un κ-con de D com un objecte c de C juntament
amb un morfisme de C de c a cada objecte de C indexat per I. Si escrivim di per
referir-nos a Di, on i és un objecte de I, i αij per denotar un morfisme a C de di a
dj (potser n’hi hagi més d’un o potser cap) en el κ-diagrama (la imatge per D d’un
morfisme de i a j), demanarem també que el següent diagrama commuti:

di

αij

��
	 c
αjss

αi
kk

dj

Un κ-ĺımit per al κ-diagrama D és un κ-con de D de tal manera que si considerem
un altre κ-con de D format per un objecte c′ de C juntament amb un morfisme de
C de c′ a cada objecte de C indexat per I, hi ha un i només un morfisme f : c→ c′

que fa el següent diagrama commutatiu:

c
αi

++f

��
	 di

c′ α′
i

33

Sigui λ un cardinal regular menor que κ. Diem que una κ-categoria C és λ-filtrada
si donat un conjunt {xj}j∈Ob J d’objectes de C indexats per J, amb Ob J < Vκ, hi
ha un objecte y de C i un morfisme αj : xj → y per a cada j ∈ Ob J, i per a cada
conjunt de morfismes {fj}j∈Ob J, on fj : x→ y, amb |J | < Vκ, existeix un morfisme
g : y → z per a algun objecte z de C de manera que g ◦ fj = g ◦ fi per a cada parell
i, j ∈ Ob J.

Seguint amb els conceptes que trobem definits a [1], diem que X és un κ-coĺımit
λ-filtrat si la κ-categoria d’́ındexs és una κ-categoria λ-filtrada.

Diem que un objecte X d’una κ-categoria C és λ-presentable, on λ és un cardinal
regular, si per a cada κ-diagrama D indexat per una κ-categoria λ-filtrada J amb
Ob J ∈ Vκ tenim una bijecció

colim
i∈Ob I

C(X,Xi) ∼= C(X, colim
i∈Ob I

Xi)

on Xi := D i per a tot objecte i de la κ-categoria d’́ındexs J.
Diem que una κ-categoria C és κ-cocompleta si tots els κ-coĺımits de κ-diagrames

de C existeixen a C.
Diem que una κ-categoria és κ-localment λ-presentable (concepte que trobem a

[16]) si és cocompleta i existeix un conjunt A d’objectes λ-presentables de manera
que tot objecte de C és un coĺımit λ-filtrat d’objectes d’aquest conjunt A.
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Una κ-categoria és κ-localment presentable si és κ-localment λ-presentable per a
algun cardinal regular λ < κ.

Diem que una κ-categoria és λ-accessible si els κ-coĺımits λ-filtrats existeixen a
C i a més hi ha un conjunt A d’objectes λ-presentables de manera que tot objecte
de C és un κ-coĺımit λ-filtrat d’objectes d’aquest conjunt A.

Diem que una κ-categoria és accessible (vegeu [28]) si és λ-accessible per a algun
cardinal λ regular. Aix́ı tota κ-categoria accessible i κ-cocompleta és κ-localment
presentable.

Una compleció lliure d’una κ-categoria C, seguint [1], és una immersió plena en
una κ-categoria cocompleta C′ de manera que qualsevol functor de C en una altra
κ-categoria cocompleta D es pot estendre a un functor de C′ a D que conserva tots
els κ-ĺımits i que és únic llevat d’isomorfismes naturals.

Siguin C i D dues κ-categories per a algun cardinal inaccessible κ i F : C → D
un functor entre elles, i sigui J una κ-categoria amb Ob J ∈ Vκ i D : J → C un
κ-diagrama. Diem que el functor F conserva un κ-coĺımit del κ-diagrama D si
la imatge per F de tots els elements d’aquest κ-cocon de D ens determinen un
κ-coĺımit per al κ-diagrama F ◦D.

Una conclusió de [21] és que per a tota κ-categoria C existeix una κ′-categoria
C amb κ′ > κ i un functor F : C → C′ que conserva tots els κ-ĺımits i κ-coĺımits.
Més acotadament, nosaltres estudiarem a la secció 4 com, amb la condició que la
fórmula que defineixi un fibrat definible de categories presenti cada κ-categoria com
a κ-localment presentable, podem obtenir un canvi d’univers que conservi coĺımits.

4.5 La immersió de Yoneda

Sigui C una κ-categoria per a algun cardinal κ inaccessible i sigui Setκ la cate-
goria que té per objectes els conjunts de rang menor que κ i per morfismes les
aplicacions entre aquests conjunts. Un κ-prefeix sobre C (vegeu [27]) és un functor
F : Cop → Setk i la categoria de prefeixos de C és la κ′-categoria [Cop, Setκ], on
κ < κ′ són inaccessibles, que té per objectes els functors F : Cop → Setκ i per
morfismes les transformacions naturals entre aquests functors.

Un objecte c ∈ ObC indueix un κ-prefeix sobre C, el κ-prefeix representable

C( , c) : Cop → Setk,

un functor que envia un objecte A de C al conjunt de morfismes C(A, c) i que
envia un morfisme f : A → B de C, on A i B són objectes de C, a la funció
C : C(B, c)→ C(A, c) que a cada morfisme g de C(B, c) li fa correspondre el morfisme
g ◦ f . Direm que c és un objecte de C representat per C( , c).

A més, si c, d són objectes de C i f : c→ d és un morfisme de C, podem definir
una κ-transformació natural C( , f) : C( , c)⇒ C( , d),

Cop

C( ,c)

""

C( ,d)

<<

w� Setκ
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assignant a cada objecte x de C la component de C( , f) en x, és a dir un morfisme
C( , c)x : C( , c)(x)→ C( , d)(x) que a cada morfisme g de C( , c)(x) = C(x, c) li fa
correspondre el morfisme f ◦ g de C( , d)(x) = C(x, d), de manera que per a cada
mofisme h : x→ y entre dos objectes de C el següent diagrama commuta:

C( , c)(x)
C(h,c) //

C( ,f)x
��

	

C( , c)(y)

C( ,f)y
��

C( , d)(x)
C(h,d)

// C( , d)(y)

Aix́ı hem definit un functor y : C → [Cop, Setk] que anomenem la immersió de
Yoneda de la κ-categoria C. A[27] Saunders Mac Lane ens situa l’origen d’aquesta
denominació en una conversa amb Noubuo Yoneda.

Proposició 4.5.1. La immersió de Yoneda d’una κ-categoria C conserva tots els
κ-ĺımits que hi hagi a C.

Demostració. Si Y : C→ [Cop, Setκ] és la immersió de Yoneda, llavors

Y
(

lim
i∈Ob I

Xi

)
= C( , lim

i∈Ob I
Xi) = lim

i∈Ob I
C( , Xi),

on I és la κ-categoria d’́ındexs i la segona igualtat es dedueix de la definició de
ĺımit.

Observació 4.5.1. La immersió de Yoneda d’una κ-categoria C en general no
conserva els κ-coĺımits que hi hagi a C. Considerem el següent exemple: considerem
una κ-categoria J amb només dos objectes a, b i un diagrama D que envia a a {0}
i b a {1}. Sigui A = N. Tenim C(N, {0}) = {0}N = {0} i C(N, {1}) = {1}N = {1}.
Observem que

colim
j∈J

Dj = {0} ∪ {1} = {0, 1}

i que per tant
C(A, colim

j∈J
Dj) = C(N, {0, 1}) = {0, 1}N = R

però en canvi

colim
j∈J

C(A,Di) = C(N, {0}) ∪ C(N, {1}) = N
∐

N.

Lema 4.5.1 (Yoneda). Sigui C una κ-categoria. Llavors hi ha un isomorfisme
natural

[Cop, Setk](C( , c), F ) ∼= F (c)

per a tot F ∈ [Cop, Setk].

Demostració. Considerem una transformació natural η : C( , c) → F . Per
la definició de C( , c), per a cada c′ ∈ ObC i cada f ∈ C(c′, c) tenim el següent
diagrama commutatiu:
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C(c, c)
◦f //

ηc
��

	

C(c′, c)

ηc′

��
Fc′

Ff
// Fc

Si prenem idc ∈ C(c, c) veiem que ηc′(f) = Ff(ηc(idc)) i d’aqúı es dedueix que
l’aplicació [Cop, Setk](C( c), F )→ F (c) donada per η 7→ ηc(idc) és una bijecció.

�

Corol·lari 4.5.1. La immersió de Yoneda d’una κ-categoria C és un functor ple-
nament fidel.
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5 Canvis d’univers en categories localment

presentables

5.1 Canvis d’univers localment presentables

En aquesta secció veurem que les definicions i notacions que hem introdüıt ens
permeten codificar amb rigor els canvis d’univers que voĺıem estudiar i reescriure el
resultat prepublicat a [31] i alguns corol·laris que n’hem extret.

Si A i B són dues κ-categories, escriurem [A,B] per referir-nos a la κ′-categoria,
on κ′ > κ és un cardinal inaccessible, els objectes de la qual són els functors
F : A→ B i que té per morfismes les transformacions naturals entre aquests func-
tors.

Si κ < κ′, ambdós cardinals inaccessibles, posarem Setκ per referir-nos a la κ-
categoria que té per objectes els elements de Vκ i com a morfismes les aplicacions
entre ells i Setκ′ per referir-nos a la κ′-categoria que té per objectes els elements de
Vκ′ i com a morfismes les aplicacions entre ells.

Amb aquestes notacions, sigui C una κ-categoria i sigui Φ la col·lecció dels κ-
coĺımits que existeixen a C. Posarem ⇑Φ Cκ′ per referir-nos a la subcategoria plena
de [Cop, Setκ′ ] que té per objectes els functors de Cop a Setκ′ que envien els κ-coĺımits
de Φ a κ′-ĺımits de Setκ′ .

Definició 5.1.1. Si C és una κ-categoria i κ′ > κ un cardinal inaccessible, diem
que ⇑Φ Cκ′ és la seva extensió o canvi d’univers κ-localment presentable de Vκ a Vκ′ .

Com que, com hem vist a la secció anterior, la immersió de Yoneda conserva
κ-ĺımits, la immersió de Yoneda de C factoritza a través de ⇑Φ Cκ′ i aix́ı conserva
tots els κ-coĺımits de Φ en el sentit que els envia a κ′-ĺımits de Setκ′ .

El Teorema de Representació, que trobem a [1, p. 38], on és demostrat servint-se
d’alguns lemes tècnics que trobem a [28], ens assegura que ⇑Φ Cκ′ és κ′-localment κ-
presentable. Abans d’enunciar-lo, però, ens calen algunes defincions que reformulem
de [1].

Posem ContλC, on C és una κ-categoria i λ un cardinal regular, per referir-nos
a la κ′-categoria dels functors F : A → Setκ que converven tot els λ-ĺımits que
existeixin a C.

Diem que un objecte K d’una κ-categoria C és ortogonal per un morfisme
m : A → A′, on A, A′ ∈ ObC si per a cada morfisme f : A → K existeix un
únic morfisme F ′ : A′ → K tal que el següent triangle commuta:

A
m //

f
��

A′

f ′
��

K

Si tenim una col·lecció de morfismes M en una κ-categoria C denotem M⊥ la
subcategoria plena de C que té per objectes tots els objectes ortogonals per a cada
morfisme m : A→ A′ a M.

Una classe de λ-ortogonalitat per a alguna κ-categoria C és una classe de la
forma M⊥ tal que cada morfisme està definit entre dos objectes λ-presentables.
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Diem que una subcategoria S d’una κ-categoria C és reflectiva quan el functor
inclusió S ↪→ C té un adjunt per la dreta.

Un κ-coĺımit dirigit és un coĺımit d’un κ-diagrama D : (I,≤) → C, on (I,≤) és
un conjunt parcialment ordenat i dirigit (considerat com una κ-categoria), és a dir
que per a cada parell d’elements (d’objectes) tenim una cota superior.

Diem que un conjunt parcialment ordenat és λ-dirigit si cada subconjunt de
cardinalitat més petita que λ té una cota superior i un diagrama que té per categoria
d’́ındexs un conjunt parcialment ordenat λ-dirigit es diu un diagrama λ-diigit i el
seu coĺımit un coĺımit λ-dirigit.

Teorema 5.1.1 (de Representació). Fixem un cardinal κ regular i sigui λ < κ un
cardinal regular. Per a cada κ-categoria C les afirmacions següents són equivalents:

1. C és κ-localment λ presentable.

2. C és equivalent a ContλA per a alguna κ-categoria A.

3. C és equivalent a una classe de λ-ortogonalitat per a alguna κ-categoria A.

4. C és equivalent a una subcategoria plena i reflectiva de [A, Setκ] tancada per
κ-coĺımits λ-dirigits per a alguna κ-categoria A.

5. C és una cocompleció lliure per a alguna κ-categoria A.

Proposició 5.1.1. Si C és una κ-categoria, la seva extensió κ-localment presentable
⇑Φ Cκ′ a Vκ′ és una categoria κ-localment presentable.

Demostració. ⇑Φ Cκ′ és una classe de λ-ortogonalitat a [A, Setκ+1] per a alguna
κ-categoria A, pel Teorema de Representació. Ara, pel Teorema 1.39 de [1], ⇑Φ Cκ′

és efectivament κ-localment presentable.
�

Sigui λ < κ. Denotem per λCont(A,B) la κ′-categoria que té per objectes els
functors λ-continus entre A i B, és a dir els functors que conserven els λ-coĺımits.

Teorema 5.1.2. Si κ < κ′ i C és una κ′-categoria κ-localment presentable, llavors

1. Existeix un cardinal λ < κ i una κ-categoria A amb λ-coĺımits de manera que
C ' λCont(Aop, Setκ).

2. ⇑Φ Cκ′ ' λCont(Aop, Setκ′).

1 prové del Teorema de Representació de [1] i 2 de [31].

D’acord amb el teorema anterior, podem afirmar que per a tota κ-categoria C
tenim via la immersió de Yoneda una extensió, κ′-localment presentable a una κ′-
categoria ⇑Φ Cκ′ que té per objectes els functors de Cop a Setκ′ que envien κ-coĺımits
a κ′-ĺımits.

C

!!

Yoneda // [Cop, Setκ′ ]

⇑ Cκ′

88

27



Observació 5.1.1. Si C és una κ′-categoria κ-localment presentable, llavors C ad-
met una extensió canònica per a cada κ′ > κ que ens porta de C ' λCont(Aop, Setκ)
a C′ ' λCont(Aop, Setκ′) i que conserva κ-coĺımits.

Aix́ı hem vist com podem donar sempre un determinat canvi d’univers que con-
servi κ-coĺımits.

5.2 Extensions lògiques i extensions localment presentables

El canvi d’univers que hem vist a l’apartat anterior, però, no és l’extensió en la que
pensem de forma natural quan, en el cas de fibrats definibles de categories, volem
referir-nos a la realització de la fórmula que defineix el fibrat en diferents universos
Vκ per a κ inaccessible.

Definició 5.2.1. Sigui X un fibrat definible de categories donat per una fórmula
φ i Cκ ∈ X una κ-categoria. Aleshores l’extensió lògica de Cκ a un cardinal κ′ és
una κ′-categoria Cκ′ ∈ X, Cκ′ = (A,B,C,D) ∈ Vκ′+1 × Vκ′+1 × Vκ′+1 × Vκ′+1, que
compleix Vκ′+1 × Vκ′+1 × Vκ′+1 × Vκ′+1 |= φ(A,B,C,D).

Podem preguntar-nos si les dues extensions que hem definit coincidiran sota
quines condicions, i és ara quan confirmarem la conjectura inicial que deia que les
κ-categories κ-localment presentables tenen unes bones propietats :

Proposició 5.2.1. Si C és una κ′-categoria κ-localment presentable, l’extensió
lògica de C a una κ′′-categoria coincideix amb la seva extensió κ′-localment pre-
sentable.

Demostració. En el cas que C sigui κ-localment presentable, llavors C '
λCont(A, Setκ) i es compleix que ⇑ Cκ′ ' λCont(A, Setκ′). Aix́ı C és definible i
l’extensió lògica associada a aquesta definició coincideix amb l’extensió κ′-localment
presentable.

�

Exemple 5.2.1. Un exemple conegut és el de la κ-categoria de grups, que podem
definir de dues maneres: a la secció 3.2 l’hav́ıem vista com a un element d’un fibrat
de categories definibles i ara hem vist com podem pensar-la com una κ-categoria
els objectes de la qual són de la forma FA per a A ∈ ObA, on ObA està format
per un representant de cada classe d’isomorfia de grups finitament presentats i els
morfismes de la qual són de la forma FB → FA per a A → B morfisme de A i F
un functor de manera que per a tota κ-categoria d’́ındexs I tenim

F ( lim
i∈Ob I

Ai) ∼= lim
i∈Ob I

FAi.

Això perquè tot κ-grup és κ-localment ℵ0-presentable sobre la κ-categoria dels
grups finitament presentables ja que tot κ-grup és un κ-coĺımit ℵ0-dirigit dels seus
subgrups finitament presentats: si G és un objecte de la κ-categoria i g ∈ G tenim
que g pertany a 〈g〉 >⊆ G i és finitament presentat. En aquest exemple veiem com,
si bé coneixem els coĺımits en aquest cas particular, la descripció lògica del fibrat de
categories no ens dóna un mètode general per saber si els κ-coĺımits es conservaran
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per canvis d’univers, en canvi si utilitzem la segona descripció de la κ-categoria,
com que el κ-coĺımit dels (FA)i és el κ-coĺımit a Setκ, sabem que serà també un
κ′-coĺımit per a qualsevol κ′ > κ inaccessible.

Proposició 5.2.2. Si C és una κ-categoria definible però no κ-localment presenta-
ble, llavors l’extensió lògica de C no coincideix amb l’extensió κ-localment presen-
table

Demostració. En efecte, si la κ-categoria C és definible però no κ-localment
presentable, llavors l’extensió lògica de C no coincideix amb l’extensió κ-localment
presentable de C, ja que l’extensió lògica de C a κ′ no serà κ-localment presentable.

�

Exemple 5.2.2. Considerem κ-categoria Topκ dels espais topològics amb conjunt
subjacent de rang menor que κ amb les aplicacions cont́ınues entre ells. Zen Lin
Low cita a [25] un exemple constrüıt per Nathan J. Bowler d’una ω-seqüència de
mònades sobre la categoria Setκ per a un κ inaccessible, una categoria que no és
localment presentable, el coĺımit de la qual depèn de κ; malauradament aquest
exemple no ha estat publicat encara.
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6 Conclusions

Presentar una categoria com a una κ-categoria per a cada cardinal inaccessible κ ens
permet distingir la κ-categoria com un objecte, que podem construir amb precisió
en un univers conjuntista ben definit, del fibrat de categories que identifiquem amb
una fórmula amb quatre variables. Amb aquesta construcció hem definit adequa-
dament els canvis d’univers com a functors fidels entre elements d’un fibrat i hem
vist com la nostra formalització i les nostres definicions eren adequades per compa-
rar diferents tipus d’extensió alhora que ens permetien de reformular els conceptes
clau de la Teoria de Categories relativitzant-los sempre a un Vκ determinat. Final-
ment, hem pogut escriure amb precisió el resultat que responia la conjectura inicial:
una categoria localment presentable (aqúı una κ-categoria κ-localment presentable)
admet sempre una extensió, que anomenem localment presentable, que conserva
coĺımits (κ-coĺımits). Aquest tipus d’extensió pot no coincidir amb l’extensió lògica
en el cas de categories que no siguin localment presentables.
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gonality classes in accessible categories are small, Journal of the European
Mathematical Society, 17, p. 549-589, 2015.

[6] Blass, A. The interaction between category theory and set theory, Mathematical
Applications of Category Theory, vol. 30, 1984.

[7] Borceux, F. Handbook of Categorical Algebra I, Encyclopedia of Mathematics
and its Applications, vol. 50, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

[8] K. J. Devlin, Constructibility, Springer-Verlag, Berlin, 1984.

[9] Bourbaki, N. Univers, annex dins Exposé I: Préfaisceaux, Séminaire de
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Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1960-1961 (SGA1), dirigit
per M. Artin, A. Grothendieck i J. L. Verdier. Springer-Verlag, Berlin, 1971.
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vol. 80 núm. 2, p. 163-176, 1962.

[34] Williams, N.H. On Grothendieck universes, Compositio Mathematica, vol. 21
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