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RESUM

El present treball es dedica a l’anàlisi d’una classe concreta d’operadors (lineals i continus)
entre espais de Banach de funcions. L’objectiu és avançar en la teoria dels anomenats oper-
adors factoritzables a la p-potència analitzant tots els aspectes de la dualitat. Aquesta classe
d’operadors ha demostrat ser útil tant a la teoria de factorització d’operadors sobre espais
de Banach de funcions (teoria de Maurey-Rosenthal) com en l’Anàlisi Harmònic (dominis
òptims de la transformada de Fourier i d’operadors de convolució). Per tal de desenvolupar
la corresponent teoria de dualitat i les aplicacions, es defineixen i estudien una nova classe
d’operadors amb propietats d’extensió que involucren a l’operador i al seu adjunt. Aquesta
és la familia d’operadors factoritzables a la (p, q)-potència, 1 ≤ p, q <∞, els quals es poden
caracteritzar mitjançant un diagrama de factorització per l’espai de p-potències del domini
i el dual de l’espai de p-potències del dual del codomini. També s’obté una equivalència per
mig d’un diagrama de factorització a través de Lp (m) i Lq (n)′ per a unes mesures vectori-
als m i n convenients, i que serà la nostra principal eina (Capítol 3 i Capítol 1). Per dur a
terme aquesta tasca es necessiten alguns resultats preliminars en relació amb els espais de
p-potència dels espais de Banach de funcions que actuen (Capítol 1).

Amb estes eines es dónen alguns resultats per caracteritzar el rang òptim —el menor es-
pai de Banach de funcions al que pot prendre valors l’operador— per a operadors que van
des d’un espai de Banach fins un espai de Banach de funcions (Capítol 3). A més a més, es
presenta i desenvolupa la idea de factorització òptima d’un operador que optimitza una fac-
torització prèvia en termes del diagrama de factorizació que satisfà un operador factoritzable
a la (p, q)-potència (Capítol 4). Tots aquests resultats extenen els actuals càlculs del domini
òptim mitjançant mesures vectorials per a operadors sobre espais de Banach de funcions.
Aquests càlculs han donat resultats rellevants en diverses àrees de l’anàlisi matemàtic mit-
jançant una descripció del major espai de Banach de funcions al qual, operadors relevants
—com la transformada de Fourier o l’operador de Hardy— es poden extendre.

La teoria s’aplica per trobar nous resultats en alguns camps concrets: como ara la teo-
ria d’interpolació d’operadors entre espais de Banach de funcions, els operadors de nucli
(Capítol 5) i en particular, la transformada de Laplace (Capítol 6).
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