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L’any 1965, al Centre de Recerca Matemàtica d’Oberwolfach (Oberwolfach Mathematische Forschungsinstitut, OMF), a la Selva Negra alemanya, s’aplegaven 30 matemàtics europeus. Durant una setmana s’explicaren els darrers descobriments en el
camp de l’anàlisi harmònica, una branca fonamental de les matemàtiques. Només un
d’ells, Ferran Sunyer i Balaguer, portava passaport espanyol, cosa no gaire sorprenent atesa la poca recerca matemàtica de qualitat internacional que es feia a l’Estat
espanyol des que havia acabat la Guerra Civil. L’OMF acollia, i acull, trobades matemàtiques de recerca d’alta especialització tot oferint un ambient de recolliment i
aı̈llament bucòlics; les trobades duren normalment una setmana i només s’hi assisteix per invitació personal. L’excepcionalitat de Ferran Sunyer queda subratllada per
una severa discapacitat fı́sica, una atròfia molt general del sistema neuromotor que
l’immobilitzava en una cadira de rodes. Només podia viatjar acompanyat de familiars, era incapaç d’escriure, i parlava amb dificultat. En aquest article presentem les
principals fites de la seva biografia, i en particular del seu paper dins les comunitats
matemàtiques espanyola i internacional.

1

Famı́lia i educació matemàtica

Ferran Sunyer va néixer el 1912 a Figueres, fill, nét i besnét de metges, dins una
famı́lia benestant i amb terres. En descobrir la seva discapacitat, els metges no
creien que tingués possibilitats de sobreviure. Fins i tot quan fou evident que no
patia cap discapacitat intel·lectual, els metges aconsellaren que no es forcés el seu
malmès sistema nerviós; no calia ensenyar-li res. Quan tenia quatre anys, el nen
havia après a llegir tot sol. A partir d’aquest moment, la seva mare va esmerçar
tots els esforços per donar-li la millor educació que podia rebre a casa.
La inhabitual famı́lia Sunyer i Balaguer la formaven la mare, Àngela Balaguer
(1890-1955), i tres cosins germans (dues noies i un noi) d’edats semblants a la
de Ferran. El pare, Ricard Sunyer (1884-1914), morı́ de tuberculosi quan ell tenia
dos anys. Al cap de pocs mesos, la germana de la seva mare, Clara Balaguer, fou
abandonada pel marit (de cognom Carbona) i pare dels seus tres fills, que desaparegué per sempre més. Poc després, Clara moria de tuberculosi. Àngela Balaguer
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adoptà els tres nens, Maria, Àngels i Ferran, que foren com germans per a Ferran
Sunyer. Fı́sicament, Sunyer havia de ser atès com un nen. Quan la seva mare morı́
el 1955, les seves cosines Maria i Àngels Carbona en tingueren cura. Elles conservaren la correspondència i els papers del matemàtic, avui dipositats a la Universitat
Autònoma de Barcelona, i aconseguiren crear la fundació i el premi internacional
que recorden la vida, l’esforç, i el llegat de Ferran Sunyer i Balaguer.

Ferran Sunyer i Balaguer en els primers anys quaranta.

Instal·lada la famı́lia Sunyer i Balaguer a Barcelona, al barri de Sarrià, podem
pensar versemblantment que Ferran Sunyer es va introduir en l’estudi de les matemàtiques i les ciències experimentals aprofitant els cursos i els llibres del seu cosı́
Ferran Carbona, que obtingué el tı́tol d’enginyer a l’Institut Quı́mic de Sarrià. Les
seves cosines recordaven que Sunyer s’estimava els reptes intel·lectuals que li posaven les matemàtiques i la fı́sica superiors, que el fascinaven aquells mons abstractes
i envitricollats, però alhora plens de sentit. Per poder aprofundir coneixements, van
aconseguir la col·laboració de la Biblioteca de Catalunya, que autoritzà, ateses les
circumstàncies fı́siques de Sunyer, que agafés en préstec tota mena de llibres.
Sunyer gairebé no podia fer servir les mans. Amb el temps, aprengué a agafar
fulls de paper, que podia desplaçar damunt la taula de treball. En un dia normal
de treball, el deixaven en el seu gabinet amb els llibres oberts i els papers que
volia llegir. Treballava de cap. Ara i adés, quan volia recordar alguna fórmula o
resultat parcial, demanava ajuda. Mentre la seva mare visqué, ella (que no sabia
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Ferran Sunyer amb el seu cosı́ Ferran Carbona a Vilajoan, probablement
a la primera meitat dels anys seixanta.

un borrall de matemàtiques) copiava curosament en una llibreta les fórmules que el
seu fill dictava. Quan ella morı́, se n’ocuparen les cosines. Aquella llibreta plena de
fórmules era l’única eina que Sunyer utilitzava. Quan tenia un article acabat al
cap, cridava la seva mare i li anava dictant el text, en el qual s’anaven intercalant
les fórmules de la llibreta. Tothom que va tenir tractes amb la famı́lia Sunyer i
Balaguer ha subratllat la distinció del tracte i l’escalf humà que traspuava aquella
llar. En els anys de maduresa de Sunyer, els dissabtes a la tarda s’hi reunien amics
i coneguts, en un ambient que alguns dels assistents han comparat amb el d’un
club il·lustrat.
L’any 1934 Sunyer escrigué el seu primer paper de matemàtiques. En llegir una
de les obres fundacionals de l’àlgebra del segle XIX, Cours d’Algèbre Supérieure, de
J.A. Serret, hi descobrı́ un error. Essent un lector atentı́ssim, al llarg de la seva vida
Sunyer va descobrir mancances o errors en textos consagrats, que en les seves mans
eren l’origen de nous resultats. Sunyer adreçà la seva nota ni més ni menys que
al secretari general de l’Acadèmia de Ciències de Parı́s, el famós matemàtic Émile
Picard (1856-1941). No sabem si, abans d’enviar-la, Sunyer va parlar amb alguna
de les joves promeses de la matemàtica que estava creixent a Barcelona en els anys
30 —gent com Lluı́s Santaló, Pere Pi i Calleja o Ernest Corominas— però no és
probable. Sunyer no tenia contactes amb els ambients acadèmics i universitaris, els
quals li haurien assenyalat que l’obra de Serret (publicada originalment el 1849)
feia temps que havia quedat superada, i a més a més que Picard, un home vell i
carregat d’honors, no faria cas de la seva nota. Sunyer no va rebre cap resposta de
Picard.
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A Vilajoan, en els primers anys quaranta. D’esquerra a dreta, Modesta
Masdevall (àvia de Ferran Sunyer), Ferran Sunyer, Maria Carbona i Àngela
Balaguer.

Sunyer reeixı́ en el segon intent, quatre anys més tard, tot i que el context social
li era altament desfavorable. El desembre del 1938, amb les tropes franquistes a
les portes de Barcelona, envià dues notes a un dels més grans matemàtics de les
primeres dècades del segle XX, Jacques Hadamard. La carta de presentació de
Sunyer (en francès) demanava l’opinió d’Hadamard, suggeria que les notes fossin
comunicades a l’Acadèmia de Ciències (això equivalia a la seva publicació en
els Comptes Rendus de l’Acadèmia) si eren de prou qualitat, i excusava mancances
en les referències bibliogràfiques per la Guerra Civil, que ell anomenava guerra
d’invasió que pateixen els pobles ibèrics:
Senyor,
Us adjunto dues notes originals; si trobeu que són prou interessants, us prego
que tingueu la bondat de comunicar-les a l’Acadèmia de Ciències.
En qualsevol cas, us estaré infinitament agraı̈t si teniu l’extrema gentilesa de
fer-me saber la vostra autoritzada i sempre útil opinió, que per raó de la meva
formació completament autodidacta encara em seria d’una utilitat més gran.
La guerra d’invasió que pateixen els pobles Ibèrics no m’ha pas permès de
consultar totes les obres i memòries que hauria desitjat. Excuseu-me, doncs,
si trobeu en aquestes notes alguna manca de documentació.
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Amb el meu agraı̈ment anticipat, rebeu, senyor, la meva consideració més
distingida i plena d’admiració. [Sunyer a Hadamard, 13 de desembre del 1938]
Hadamard envià una de les notes als Comptes Rendus i animà Sunyer a dedicarse a les matemàtiques. Era un gran reconeixement, atès el prestigi i la influència de
Hadamard —catedràtic a l’École Polytechnique i al Collège de France, Gran Creu
de la Legió d’Honor, doctor honoris causa per trenta-sis universitats diferents, i
membre de la National Academy of Science de Washington, l’Acadèmia de Ciències
de la URSS i la Royal Society de Londres.

A Vilajoan, en els primers anys quaranta. D’esquerra a dreta, Àngels Carbona, Àngela Balaguer, Ferran Sunyer i Modesta Casadevall.

Per causa de la caòtica situació en els mesos següents en la Catalunya ocupada,
Sunyer no va rebre la resposta de Hadamard, tot i que rebé notı́cies indirectes
a través del seu cosı́, Ferran Carbona, instal·lat a Parı́s des del 1939. El contacte
directe amb Hadamard no es va normalitzar fins que aquest tornà dels Estats Units,
el 1946, on s’havia exiliat durant la Segona Guerra Mundial. Hadamard posà en
contacte Sunyer amb Szolem Mandelbrojt (1899-1983), i aquı́ comença la plena
integració de Sunyer en la comunitat matemàtica internacional, una cosa que molt
pocs matemàtics espanyols d’aquesta època aconseguiren. Abans de seguir Sunyer
en aquest escenari, ens aturem en els esforços de Sunyer per aconseguir un lloc en
els centres de recerca espanyols.

36

A. Malet

2

El primer franquisme i el Consell Superior d’Investigacions
Cientı́fiques

Sunyer, un dels matemàtics amb més dedicació, més profunds i més productius
de les dotzenes de matemàtics professionals espanyols, no va aconseguir un lloc de
treball d’investigador permanent i a temps complet fins l’any 1962, i ho féu després
de superar algunes exigències absurdes.
En els anys quaranta i cinquanta, Sunyer va guanyar molts premis pels seus
treballs de recerca: el 1947, l’Agell de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona;
el 1948, el Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC); el 1950, el de
l’Academia de Ciencias de Saragossa; el 1954, el de l’Academia de Ciencias de
Madrid. El Consell Superior d’Investigacions Cientı́fiques (CSIC) li atorgaria tres
premis: dos Leonardo Torres Quevedo, el 1952 i el 1955, i el Premio Nacional de
Ciencias Francisco Franco el 1956, dotat amb 50.000 pessetes. Aquest premi era
polı́ticament rellevant durant el franquisme, i la dotació era una quantitat molt
important a l’època; com veurem, aquest premi va obrir a Sunyer les portes del
CSIC. El 1957, guanyà un nou premi de l’Academia de Ciencias de Madrid; i
finalment, el 1966, el Martı́ d’Ardenya de l’IEC.
Els premis foren un mitjà de legitimació de Ferran Sunyer davant la comunitat
acadèmica. Essent un autodidacta desconnectat dels cercles matemàtics professionals, Sunyer no comptava amb les vies tradicionals d’accés a una comunitat
cientı́fica: estima i protecció de cientı́fics ja consagrats, i en particular el director
de tesi; relacions personals amb altres membres de la comunitat; col·laboració en
—i aprenentatge de— les tasques docents. La universitat, ateses les seves limitacions fı́siques, li estava vetada. En aquestes circumstàncies, els premis, sobretot els
d’àmbit estatal, van ajudar-lo força en els inicis de la seva carrera professional.
Això explica que la majoria dels premis els acumulés en els primers anys, quan li
calia fer-se un nom en el món oficial de les matemàtiques i volia aconseguir un lloc
de treball en el CSIC.
El CSIC fou un fill mimat del franquisme, creat el mateix 1939, i inspirat i tutelat durant gairebé trenta anys per dos pesos pesants del règim, José Ibáñez Martı́n
(1896-1969) i José Marı́a Albareda Herrera (1902-1966). L’any 1936, l’estructura
de recerca espanyola i la responsabilitat de la polı́tica cientı́fica quedaven sota la
Junta de Ampliación de Estudios (JAE), una oficina o departament governamental
però amb un grau d’autonomia molt elevat. Des de la seva fundació l’any 1907, la
va presidir —i protegir amb el seu prestigi— Santiago Ramón y Cajal. La JAE es
pot definir amb quatre trets: tenia una aproximació liberal a la polı́tica cientı́fica
—no imposava prioritats en els camps de recerca—, valorava la ciència pura més
que la ciència aplicada i la tècnica, era centralista —tots els laboratoris i centres de
recerca importants van ser creats a Madrid—, i estava desvinculada i no volia saber
res de les universitats. El primer govern de Franco, amb Pedro Sainz Rodrı́guez com
a ministre d’Educación Nacional i Julio Palacios com la seva mà dreta per a les
institucions cientı́fiques, volia depurar el personal de la JAE i adaptar els estatuts
dels seus centres i laboratoris al nou sistema polı́tic, però mantenint aquells quatre
trets que caracteritzaven la JAE .
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Ibáñez Martı́n i José Marı́a Albareda van dissenyar un projecte alternatiu (el
CSIC), van presentar batalla i van guanyar. Albareda, membre fundador de l’Opus
Dei, fou el secretari general del CSIC des del 1939 fins que morı́ d’un atac de cor el
1966; en els darrers anys de la seva vida compaginà aquest càrrec amb el de rector
de la Universitat de Navarra. Ibáñez fou president del CSIC des del 1939 fins al
1967; entremig (i sense deixar la presidència del CSIC) fou l’ambaixador de Franco
a Lisboa, en els anys de les negociacions amb D. Joan de Borbó sobre el futur del
seu fill Joan Carles.
El CSIC va heretar totes les instal·lacions, laboratoris, centres i béns mobles i
immobles de la JAE, aixı́ com d’altres que la JAE mai no havia controlat. Quant
als seus principis organitzatius, el CSIC es pot definir per oposició a les caracterı́stiques suara esmentades de la JAE. Com succeeix en gairebé tots els règims
totalitaris, la posició autàrquica exigia el desenvolupament de tecnologies pròpies;
en conseqüència, el CSIC del primer franquisme va privilegiar la ciència aplicada
i els laboratoris tècnics. Era fortament dirigista en les lı́nies de recerca; a més de
ser prioritàries les disciplines i àrees aplicades, també ho eren les disciplines humanı́stiques i les ciències socials, com a creadores de discursos legitimadors del nou
règim, i també ho eren en general els grups i centres considerats fidels aliats del
règim. En tercer lloc, el CSIC va ser menys centralista que la JAE i es va estendre
per tot l’estat per via de les universitats; això era conseqüència de la voluntat totalitzadora i nacional del nou règim. Com que el CSIC n’era el braç intel·lectual,
havia de ser present a tot arreu i a totes les institucions, tant per representar-lo
com per controlar els territoris. El CSIC, vehicle del nou esperit nacional en
l’alta cultura i la ciència, s’estenia per tota la nació espanyola i la mobilitzava
al servei dels nous ideals. Finalment, el CSIC es va convertir en l’organisme que
finançava tota la recerca universitària, i fins a mitjan la dècada dels seixanta era
l’únic organisme que ho feia. Si el CSIC autoritzava la creació d’un grup de recerca lligat a una càtedra o grup de càtedres d’una universitat (encara no existien
els departaments), el grup rebia finançament del CSIC per a llibres i material de
laboratori, i sobresous per als catedràtics, ajudants i adjunts. El CSIC va crear la
figura de l’investigador funcionari a temps complet, però en nombre escàs.
A Barcelona, totes les càtedres de matemàtiques de la Facultat de Ciències
formaven un departament del CSIC anomenat Seminario Matemático. El gener
de 1948 Sunyer sol·licità oficialment de ser nomenat col·laborador del Seminario.
Com a currı́culum, Sunyer citava els treballs de què era autor fins aquell moment:
tres notes als Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Parı́s, un article a la
Revista Matemática Hispano-Americana, la memòria guanyadora del Premi Agell
de l’Acadèmia de Barcelona, i la memòria que estava escrivint bo i seguint els
suggeriments de Mandelbrojt, que acabaria publicada a la prestigiosa revista Acta
Mathematica. Sunyer, que sol·licitava ser nomenat col·laborador asignándosele el
sueldo que V.E. considere oportuno, també mencionava les seves relacions amb
Mandelbrojt.
La sol·licitud de Sunyer rebé el suport del Seminario Matemático, i la cúpula del
CSIC (que era qui prenia totes les decisions importants, incloses les de personal)
el nomenà profesor-colaborador temporal (la categoria acadèmica més baixa
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després de la de becari), amb un sou de 5.000 pessetes anuals. Era un sou molt
petit, igual al sobresou que rebien els catedràtics; el sou d’un becari era de 12.000
pessetes anuals. En els anys següents, Sunyer es preocupà de millorar la seva posició
dins el CSIC, amb un èxit relatiu. El seu sou millorà una mica, però el seu gran
objectiu, aconseguir una plaça d’investigador numerari, sempre li era negat. Les
raons no eren mai clares, però al final es van basar en el fet que Sunyer no era
doctor. De fet, segons la lletra dels estatuts del CSIC, la cúpula tenia potestat
per nomenar qui volgués a la posició que volgués només al·legant que en aquella
persona hi concorrien mèrits extraordinaris; això mai no ho aplicaren a Sunyer.
Sunyer va comptar amb el suport decidit i persistent de Ricardo San Juan Llosá
(1908-1969) i de Julio Rey Pastor (1888-1962), els quals mogueren en favor del matemàtic català tots els fils al seu abast davant la Presidència i la Secretaria General
del CSIC. Rey Pastor era el matemàtic espanyol més prestigiós i reconegut internacionalment abans de la Guerra Civil. Era membre de la Reial Acadèmia Espanyola
de la Llengua (1954) i de la de Ciències (1920). Un cràter de la Lluna porta el seu
nom per iniciativa de la British Astronomical Society. Després de la guerra, el règim
volia apropiar-se’l i li oferı́ posicions honorı́fiques i ben pagades dins el CSIC; ell
es va deixar fer la gara-gara mentre intentava recuperar poder dins les institucions
espanyoles. San Juan, deixeble de Rey Pastor, tenia una personalitat misantropa i
hipocondrı́aca, i era poc apreciat pels seus estudiants, i fins i tot per molts dels seus
col·legues de la Universitat Complutense, però era un matemàtic creador de primera categoria, que féu durant molts anys recerca finançada pels militars dels EUA.
Era membre de l’Acadèmia de Ciències Espanyola (1956). Sunyer el va conèixer
personalment a Barcelona l’any 1952. Fins a la dècada del 1990, ell i Sunyer eren
els únics matemàtics espanyols que havien publicat a Acta Mathematica.
San Juan féu conèixer Sunyer dins els cercles acadèmics que tenien poder a
Madrid; en particular, recomanà els treballs de Sunyer en els premis menors que
aquest recollı́ a Saragossa i Madrid. Rey Pastor tenia notı́cies de Sunyer mitjançant
San Juan des de l’any 1953, però no es conegueren fins a finals de 1955. Entre 1953
i 1955, Rey Pastor demanà al CSIC, per diferents camins, una plaça d’investigador
per a Sunyer, sense sortir-se’n. Finalment, després de la primera trobada personal
amb Sunyer a Barcelona, el desembre de 1955, Rey Pastor s’entrevistà amb el president del CSIC, Ibáñez Martı́n, i el va convèncer que calia solucionar la precarietat
en què treballava Sunyer. Al cap de pocs mesos, Sunyer guanyava el Premio Nacional de Ciencias Francisco Franco, dotat amb 50.000 pessetes, una quantitat molt
important a l’època. Simultàniament, li era atorgada una beca especial dotada
amb 60.000 pessetes anuals, per dos anys.
Sunyer no en va tenir prou, volia la mateixa estabilitat dels investigadors numeraris i la màxima categoria acadèmica dins la institució. La via extraordinària
forçada per Rey Pastor s’havia esgotat amb el Premio Nacional de Ciencias, i l’obstacle de no tenir el tı́tol de doctor continuava barrant-li el pas a unes oposicions.
A finals de 1956 Sunyer va decidir obtenir els tı́tols de llicenciat i doctor. Es va
matricular en un institut de batxillerat i el juny de 1957 li donaven aquest primer
tı́tol. El 1959 va obtenir el de llicenciat (molts catedràtics li perdonaren l’examen,
d’altres no). Els terminis legals li impediren obtenir el tı́tol de doctor abans de
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1962, i el mateix any guanyà un concurs per a una plaça de colaborador cientı́fico
de segunda en el CSIC. Tots aquests anys li renovaren automàticament la beca
especial atorgada el 1956. El 1964 el nomenaren colaborador cientı́fico de primera. Un mes abans de la seva mort, el novembre de 1967, li atorgaren la màxima
categoria dins la plantilla del CSIC, investigador cientı́fico.

En el sopar homenatge a Pere Pi i Calleja en tornar de l’exili. De dreta a esquerra, Ernest Corominas, Maria Carbona, Ferran Sunyer, Àngels
Carbona i Jaume Sunyer i Pi.

En els anys cinquanta, Sunyer va poder comptar amb la presència a Barcelona
d’Ernest Corominas (1913-1992), fill de l’intel·lectual i polı́tic Pere Coromines i
germà del lingüista (els cognoms porten les vocals canviades perquè Joan Coromines va decidir normalitzar-ne l’ortografia; per raons que desconeixem, Ernest va
conservar la grafia antiga). Corominas, que havia estat oficial de l’exèrcit republicà
ascendit per mèrits de guerra, s’exilià a l’Argentina el 1939. Recomanat per Rey
Pastor, allı́ aconseguı́ una plaça a la universitat. El 1947 s’instal·là a Parı́s, on escrigué la tesi doctoral sota la direcció d’Arnaud Denjoy. El 1952 tornà a Barcelona.
Amb el suport de Rey Pastor, aconseguı́ una plaça al CSIC. Malgrat els esforços
de Rey Pastor, la posició de Corominas sempre fou precària i mal pagada, cosa
que probablement tenia molt a veure amb els seus antecedents familiars i militars.
Fastiguejat, el 1960 marxà a Veneçuela. Els seus col·legues francesos li aconseguiren finalment una plaça de catedràtic a la Universitat de Lió, on, nacionalitzat
francès, acabà una brillant carrera matemàtica. En els anys que Corominas passà a
Barcelona, les relacions amb Sunyer foren personalment entranyables. Malgrat que
només publicaren conjuntament un article (el famós teorema sobre condicions de
polinomialitat, del qual parlarem després), l’intercanvi d’idees matemàtiques entre
ambdós fou profund i constant. A la carta de comiat en marxar cap a Veneçuela,
Corominas ho expressava aixı́:
No ens tornarem a veure, doncs, abans de la partida. Em sembla que és
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igual. La nostra amistat és fonda, per temperament i afinitat. Ha estat una
paradoxa trobar-se en un ambient tan enrarit i lligar cientı́ficament d’una
manera tan completa quan això és tan difı́cil àdhuc en medis de cultura
elevada. [Corominas a Sunyer, 13 de setembre de 1960]

3

Sunyer i la comunitat matemàtica internacional

Els contactes amb Szolem Mandelbrojt a finals dels anys quaranta van servir a
Sunyer per conèixer altres matemàtics francesos i, en general, per moure’s dins els
circuits internacionals. Des de començaments dels anys cinquanta, publicà treballs
força importants, a més de la desena de notes als Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences. Destaquem l’article Values of entire functions represented by gap
Dirichlet series, publicat el 1953 als Proceedings of the American Mathematical
Society, i, de forma especial, l’article Sur la substitution d’une valeur exceptionelle
par une proprieté lacunaire, publicat l’any 1952 a Acta Mathematica.
Ens queden testimonis de la difusió internacional d’aquests treballs i del nombre
creixent de coneixences que féu Sunyer a Europa i als EUA. El 1952 era invitat a
publicar en els Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. El 1954 rebia una
carta d’amistat signada conjuntament per Henri Milloux, Mandelbrojt i Edward
Collingwood. A mitjan anys cinquanta, arran de la commemoració del norantè
aniversari de J. Hadamard, H. Corbière, responsable de recollir i preparar uns
textos d’homenatge a Hadamard per a un setmanari francès, va escriure a Sunyer
demanant-li una petita col·laboració —hi participaven, entre altres, L. de Broglie,
G. Julia, P. Montel, M. Fréchet, P. Lévy, i A. Ostrowski. Intercanvia separates
i comentaris sobre treballs recents amb professors de Califòrnia, de Cornell, del
North Georgia College, de la Universitat de Syracuse. La Mathematical Reviews
i l’American Mathematical Society li demanen còpies dels seus treballs, quan no
n’obtenen pels canals regulars.
Una anècdota que té lloc el 1957 en un congrés a Niça revela la personalitat
de Sunyer i el seu prestigi creixent dins la comunitat matemàtica internacional.
Per raons que aquı́ no podem desenvolupar, el congrés de Niça tenia una agenda
polı́tica explı́cita; era una iniciativa francesa (amb el vistiplau italià i dels paı̈sos
de l’est d’Europa) per fer contrapès a l’expansionisme cultural americà i anglòfon
que seguı́ la Segona Guerra Mundial. A Niça s’hi aplegaren uns 140 matemàtics
de 14 paı̈sos diferents. La delegació francesa era la més forta quantitativament i
qualitativament: 53 matemàtics encapçalats per G. Choquet, P. Montel, G. Julia,
A. Lichnerowicz, H. Cartan, etc. La delegació italiana, amb 43 membres, també
destacava; les delegacions dels altres paı̈sos no arribaven a la desena de membres.
Sunyer va demanar a Mandelbrojt que el presentés a Waclaw Sierpinski (18821969) per poder-li assenyalar un error dins del seu famós llibre Hypothèse du continu, publicat el 1934. Mandelbrojt dubtà que l’autodidacte Sunyer pogués esmenar
Sierpinski, i encara menys per un suposat error no detectat prèviament en un llibre de referència conegudı́ssim i vell de 23 anys. Amb més de cinquanta anys de
vida professional al darrere i més de 600 publicacions, doctor honoris causa per
les universitats de Parı́s, Amsterdam, Bordeus i Praga (entre altres), membre de
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les més prestigioses acadèmies d’Europa, Sierpinski era indubtablement una de les
grans personalitats matemàtiques. A una sèrie de treballs fonamentals de la segona meitat de la dècada de 1910, Sierpinski havia demostrat que l’axioma d’elecció
estava imbricat en la teoria de funcions reals creada a començaments del segle XX
i també en la teoria de la mesura de Lebesgue. En aquests mateixos anys, Sierpinski va fundar l’escola polonesa de matemàtiques, centrada en els problemes de
fonaments, en la teoria de conjunts i en l’anàlisi funcional.
Mandelbrojt va intentar debades desanimar Sunyer. El resultat de la conversa
fou que Sierpinski publicà una nota de rectificació que lloava el paper de Sunyer
en la detecció de l’error. Tot disculpant-se per no poder explicar l’origen de l’error,
Sierpinski afegia detalls de com la guerra i la Gestapo s’havien creuat en el camı́
de Saks (el col·laborador de Sierpinski autor del teorema on hi havia l’error) i d’ell
mateix:
Pel que fa a la demostració subsegüent, el Sr. Sunyer Balaguer ha fet observar
que no és correcta [...]. Stanislas Saks fou mort per la Gestapo el novembre de
1942; els seus manuscrits han desaparegut. Pel que fa a mi, vaig perdre, cremats, la meva biblioteca i els meus arxius el 1944. És doncs impossible, avui,
d’establir com anava la demostració de S. Saks. En qualsevol cas, és remarcable que només ha estat detectat l’error 23 anys després de la primera edició
del meu llibre, gràcies al Sr. Sunyer Balaguer. [Fundamenta Mathematica, 46
(1958), p. 118]
La relació amb Sierpinski no acabà aquı́. A partir d’unes separates que Sierpinski
envià a Barcelona, Sunyer demostrà un teorema sobre tipus d’ordre que Sierpinski
trobà nou i interessant i que publicà a la revista que dirigia. Sunyer i Sierpinki
van romandre en contacte més o menys regular almenys fins al 1964. A finals de
1958, Sunyer, per encàrrec del CSIC, va obtenir de Sierpinski un article per a la
revista del Seminario Matemático.
Entre 1956 i 1960, Sunyer va mantenir una correspondència matemàtica intensa
amb Archibald J. Macintyre (1908-1967), professor primer a la Universitat d’Aberdeen (Escòcia) i des del 1958 a la de Cincinnati (EUA). L’any 1959 Macintyre
proposà a Sunyer de visitar algun centre de recerca americà. Una de les opcions
era organitzar un intercanvi d’investigadors amb la Universitat de Barcelona, una
proposta rebutjada per la universitat i el CSIC. Enmig d’aquestes negociacions, la
mort de la muller de Macintyre, el 1960, l’afectà profundament, i la correspondència
es va interrompre.
Un dels personatges més importants en les relacions de Sunyer amb la comunitat matemàtica nord-americana fou Ralph P. Boas jr. (1912-1992), catedràtic de la
Northwestern University des del 1950 i especialista en temes propers als de Sunyer.
Boas fou durant sis anys el director de la molt llegida i molt influent Mathematical
Reviews, i de 1956 a 1961 fou un dels editors dels Proceedings of the American
Mathematical Society. Boas coneixia bé les contribucions de Sunyer. N’havia ressenyat una dotzena per a Mathematical Reviews, i li havia revisat i publicat als
Proceedings un article, On entire functions defined by a Dirichlet series. Boas va
demanar a Sunyer que avalués per als Proceedings almenys quatre articles.

42

A. Malet

Boas va trobar tan elegant un teorema de Sunyer i Corominas que li donà un
lloc destacat en el seu famós llibre d’introducció a l’anàlisi real. El 1953 Sunyer i
Corominas van demostrar que una funció infinitament derivable sobre els nombres
reals, i tal que en cada nombre real s’anul·la una derivada n-èsima (n no és necessàriament el mateix a per tots els nombres), és un polinomi; el 1954 publicaren
un resum de la demostració als Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. El
juliol de 1959 Boas assabentà Sunyer que havia inclòs el teorema en un llibre que
estava escrivint. El llibre, A primer of real funcions, aparegué finalment el 1960
i esdevingué un llibre de text clàssic. Se’n féu una segona edició el 1966, una
reimpressió el 1972 i una tercera edició el 1981. A més de destacar el teorema de
Sunyer i Corominas, Boas en feia una mena de principi organitzador del llibre —i
això quedava explı́citament dit i publicat: Boas va reconèixer que per tal de tenir
un fil conductor [per al llibre] pensava incloure tot el que és necessari per enunciar
i provar la següent proposició [i.e. el teorema de Sunyer i Corominas] [Bull. Am.
Math. Soc., 68 (1962), p. 10].
Des de l’any 1962 i fins a la seva mort, Sunyer féu recerca finançada pel departament cientı́fic del departament de la Marina dels EUA, l’Office of Naval Research
(ONR). Possiblement la carta de recomanació acadèmica i personal que Boas escrigué en favor de Sunyer fou important per decidir les autoritats de l’ONR a aprovar
el projecte de recerca que aquest els presentà. L’ONR finançava tant recerca aplicada classificada d’interès militar com recerca pura. Sabem amb seguretat que
Ricardo San Juan i Sixto Rı́os també tenien contractes de recerca amb els militars
americans. Els contractes establien de forma genèrica el tema sobre el qual Sunyer
treballaria (escollit lliurement per ell) i també li permetien publicar lliurement els
resultats. Només l’obligaven a sotmetre a l’ONR una còpia dels seus treballs, aixı́
com un report trimestral i un report anual. La retribució era excel·lent, més de
150.000 pessetes anuals —aproximadament el doble del sou de col·laborador cientı́fic del CSIC. A la reunió d’Oberwolfach (1965) Sunyer va explicar alguns dels
resultats obtinguts en la recerca finançada per la Navy, publicats a l’article Approximation of functions by linear combination of exponentials. Altres resultats
d’aquesta recerca foren recollits dins la memòria que guanyà el Premi Antoni Martı́
i Franquès l’any 1966 amb el tı́tol Sobre un espai de funcions enteres d’ordre infinit.
Finalment, altres resultats foren inclosos en un article pòstum publicat el 1970 en
el volum d’homenatge a A.J. Macintyre. Representants de la U.S. Navy es van presentar al domicili de Sunyer poc després de la seva mort i es van endur els papers
matemàtics que havia deixat. Els papers foren retornats uns mesos més tard.
En els anys seixanta Sunyer va començar a orientar el treball de joves matemàtics francesos com Y. Meyer i H. Mascart, que rebien de Sunyer l’ajut de
comentaris crı́tics sobre els seus primers treballs. Mandelbrojt i Jean-Paul Kahane
van recomanar a matemàtics que treballaven al migjorn francès que es posessin
en contacte amb Sunyer. Aixı́ ho feren E.J. Akutowicz i A. Baillette, que el visità
diverses vegades al seu pis de Sarrià i a qui Sunyer dirigia la recerca, fins al seu
traspàs.
Els indis Pawan Kumar Kamthan i A.R. Reddy foren els matemàtics joves
que més aprofitaren l’autoritat i el prestigi de Sunyer. En un sentit molt precı́s,
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Kamthan i Reddy van tenir en Sunyer un autèntic mestre i guia dins la comunitat
internacional. El 1962, Sunyer rebé el primer d’una sèrie d’articles de Kamthan,
un professor de matemàtiques al Birla College de Pilani (Índia). Sotmetent-los
a una crı́tica rigorosa, Sunyer va millorar els articles, que foren publicats a
Collectanea Mathematica i a la Revista Hispano-Americana de Matemáticas. Al
principi de 1963 Kamthan va expressar la seva intenció de traslladar-se a Barcelona
per treballar amb Sunyer, si trobava suport econòmic. Sunyer va fer tota mena
d’esforços per aconseguir-li una beca o un ajut mitjançant la universitat i el CSIC
(i també a través de la Fundació March i altres entitats), però fou debades. La
temible burocràcia del franquisme tardà dos anys (!) a donar-li un no definitiu.
Finalment, Kamthan, que havia demanat una carta de recomanació a Sunyer, va
guanyar un beca postdoctoral del National Research Council del Canadà.
A l’abril de 1965, A.R. Reddy, un estudiant del Ramanujan Institute of Mathematics de la Universitat de Madràs (Índia), va iniciar correspondència amb Sunyer
enviant-li un article per a la Revista Matemática Hispano-Americana. Uns mesos
més tard, la Universitat de Madràs demanà a Sunyer, i aquest acceptà, fer de chief
examinar de la tesi doctoral de Reddy. Sunyer va millorar uns quants treballs de
Reddy que foren publicats a Collectanea Mathematica i a la Revista Matemática
Hispano-Americana. Com en el cas de Kamthan, Sunyer féu de reference per a
Reddy quan va sol·licitar una plaça de professor a la Universitat de Manitoba i
a la Universitat de Calgary (ambdues al Canadà). Reddy també volia treballar a
Barcelona amb Sunyer, però tampoc fou possible trobar finançament.

4

Sunyer i la comunitat matemàtica espanyola

La qualitat de les contribucions de Sunyer i la seva presència dins les xarxes internacionals el singularitzen entre els matemàtics espanyols de la seva època. Mathematical Reviews, la publicació nord-americana que informava de totes les publicacions de què tenia notı́cia —i, en particular, de totes les revistes i publicacions
acadèmiques espanyoles— ens permet quantificar les contribucions de Sunyer en el
context espanyol (vegeu l’Apèndix). El nombre de publicacions no és, en ell mateix,
un indicador de la importància de la producció d’un matemàtic individual, car les
contribucions poden ser moltes però elementals i publicades en revistes o llibres poc
exigents o de divulgació. El nombre de publicacions en revistes internacionals de
prestigi és una dada més fiable. En qualsevol cas, els nombres donats a l’Apèndix
no pretenen comparar els matemàtics entre ells, sinó ajudar a entendre la productivitat de la comunitat matemàtica espanyola en aquells anys. Un recompte de les
publicacions dels 37 matemàtics espanyols més destacats de l’època situa Sunyer al
capdamunt, tant en nombre absolut de publicacions com en nombre de publicacions
en revistes internacionals. Amb 41 treballs en total i 17 en francès i anglès, és un
dels cinc matemàtics més productius en el total i un dels quatre que més publicà
internacionalment. L’acompanyen al capdamunt de les dues taules R. San Juan, G.
Ancochea i F. Gaeta. Són nombres que corroboren la importància de Sunyer dins
el panorama de les matemàtiques espanyoles.
Tot això no obstant, Sunyer va rebre un reconeixement institucional escàs per
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part dels seus col·legues espanyols. Si bé és cert que li atorgaren el Premio Nacional de Ciencias Francisco Franco, recordem que això fou una decisió emanada de
la mateixa cúpula del CSIC i aconseguida per via extraordinària. Les dificultats
i la tardança a aconseguir una plaça d’investigador foren incomoditats i petites
humiliacions que Sunyer va haver de patir. No tingué estudiants de doctorat, i ni
tan sols mai no formà part d’un tribunal (com aleshores es deia) de tesis doctoral. En cada congrés o reunió anual de la Sociedad Matemática Española es retia
homenatge a algun dels catedràtics espanyols considerats importants. Això es feia
amb els càrrecs (president, etc.) de l’organització del congrés, o encomanant una
conferència plenària, o amb alguna altra mostra semblant de reconeixement públic.
Sunyer mai no en va rebre cap.
A Sunyer li van demanar nombroses vegades de col·laborar amb les dues principals revistes matemàtiques espanyoles, Collectanea Mathematica i la Revista Matemática Hispano-Americana. Ell sempre complı́ de múltiples maneres, però sobretot amb les seves publicacions i sol·licitant-ne dels seus col·legues internacionals.
Mai, tanmateix, no li van donar poder dins d’aquestes revistes. Sunyer va conservar
una carta que sabem que el va fer riure alhora que el va indignar. És una carta del
president de la Real Sociedad Matemática Española, Francisco Botella Raduán, que
editava la Revista Matemática Hispano-Americana, amb data de 22 de desembre
de 1966. La carta incloı̈a un xec de 3.000 pessetes i deia:
Mi querido amigo:
Muchas veces le hemos molestado solicitando su colaboración. [... ] Por ello,
repetidamente se ha propuesto en las reuniones de la Junta Directiva expresarle la más sincera gratitud por el calor con que ha respondido Vd. siempre
a nuestros ruegos. Y siendo criterio de la Sociedad corresponder siquiera de
un modo simbólico, dada la modestia de nuestros medios, a estos trabajos
extraordinarios, le ruego acepte esta pequeña muestra de nuestro afecto. [...]
Esperando contar en adelante, como hasta ahora, con su entusiasta cooperación, y deseándole a Vd. y su familia unas felices fiestas y Año nuevo, le
envı́a un cordial abrazo [...]
Els serveis i la col·laboració li eren agraı̈ts amb unes estrenes —un aguinaldo,
per dir-ho castissament— com si fos un treballador responsable i eficient. Podria ser
que Botella Raduán fes un exercici conscient d’exclusió de Sunyer dels cercles que
manaven a la Real Sociedad Española i a la Revista. Juntament amb l’aguinaldo,
Botella enviava el missatge que Sunyer no era un dels seus, la seva contribució li
pagaven perquè era externa. L’altra possibilitat (i no sabrı́em dir quina és pitjor)
és que la junta de la Sociedad i el consell editorial de la Revista ignoressin que la
manera de reconèixer els mèrits i la feina d’un cientı́fic és donar-li poder dins de la
comunitat cientı́fica, no amb unes estrenes.
Per als cientı́fics, el reconeixement dels seus col·legues és la principal motivació.
Michael Polanyi, Robert Merton i molts altres han subratllat que, a les comunitats
cientı́fiques productives i que funcionen bé, la vàlua cientı́fica és allò que determina
l’estructura institucional de la comunitat: Quan la [ciència com a] institució funciona correctament, l’increment de coneixement i l’increment de fama individual
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es donen la mà. [R. Merton, The Sociology of Science (Chicago, 1973), p. 323].
Aquest increment de fama o prestigi es veu recompensat en forma de poder dins la
comunitat cientı́fica: poder d’assignar recursos, afavorir promocions, orientar publicacions, etc. És aquı́ que la marginació de Sunyer dins la comunitat matemàtica
espanyola —ben il·lustrada per les estrenes atorgades, en lloc de la invitació a seure al consell de redacció— ultrapassa la categoria d’anècdota per apuntar a una
mancança bàsica d’aquesta comunitat. Tot i ésser un dels lı́ders indiscutibles dels
matemàtics espanyols des del punt de vista de la recerca, Sunyer sempre es va trobar jeràrquicament per sota de catedràtics i professors amb menys mèrits acadèmics
que ell, i que mai van reconèixer el lloc cientı́fic que li corresponia.
La marginació acadèmica de Sunyer fou afavorida per la seva condició fı́sica,
en una època en què encara no es reconeixia el dret de les persones discapacitades
a integrar-se plenament en la vida social. El mateix Institut d’Estudis Catalans
va considerar fer-lo membre, però ho va desestimar per la seva invalidesa. Això li
fou explicat personalment, tot esperant que ell seria el primer a estar-hi d’acord!
També afavorı́ la seva marginació que fos un autodidacte i un outsider respecte
als grups de poder i a les escoles que dominaven les matemàtiques espanyoles.
A més, és molt possible que pagués també un preu per no renegar mai de la seva
catalanitat, ans al contrari. Des de les batalles per aconseguir mantenir l’ortografia
catalana en els seus cognoms, fins a les publicacions en català als anys quaranta
i cinquanta, quan això tenia una gran càrrega polı́tica; des de les seves contribucions a la terminologia matemàtica catalana, fins a la seva participació en la vida
institucional de la Societat Catalana de Ciències, en tot això Sunyer mai no amagà
la seva identitat. Tot això probablement va influir negativament en el seu estatus
dins la comunitat matemàtica espanyola, però difı́cilment justifica el grau de marginació que patı́. Per la seva dedicació a la recerca, per les seves publicacions, pels
seus contactes internacionals, per la seva laboriositat, podrı́em dir que Sunyer era
el contramodel del catedràtic tı́pic, o mitjà, de la universitat franquista. Aquı́ és on
cal cercar l’explicació profunda del seu exili interior, en unes comunitats cientı́fiques
que havien crescut nodrides i emparades pel règim franquista i que s’havien deixat
conformar per ell.

Apèndix
Nombre de publicacions de matemàtics espanyols, 1940-1972
Les taules següents han estat elaborades per l’autor a partir de 20-Volume Author Index
of Mathematical Reviews 1940-1959 (2 vols., Providence, RI: American Mathematical
Society, 1966), Author Index of Mathematical Reviews 1960-1964 (2 vols., Providence, RI:
American Mathematical Society, 1966), i Author Index of Mathematical Reviews 19651972 (4 vols., Providence, RI: American Mathematical Society, 1974). Les taules recullen
dades sobre les publicacions de 37 matemàtics espanyols. Aquests són, a més de Ferran
Sunyer, P. Abellanas, R. Aguiló, G. Ancochea, J. Augé, M. Balanzat, J. Botella, R. Cid, E.
Corominas, N. Cuesta Dutari, A. Dou, J.J. Etayo, B. Frontera, F. Gaeta, A. Gil Azpeitia,
E. Linés, R. Mallol, F. Navarro Borrás, J. Ninot, R. Ortiz Fornaguera, J.Ma Orts, P. Pi
Calleja, A. Plans, P. Puig Adam, D. Ramı́rez Duró, J. Rey Pastor, S. Rı́os, T. Rodrı́guez
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Bachiller, B. Rodrı́guez Salinas, R. Rodrı́guez Vidal, F. Sales, R. San Juan, J.B. Sancho
Guimerá, J. Sancho de San Román , J. Teixidor, J. Vaquer, i E. Vidal Abascal.
Nombre
de treballs
1 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70
Total:

Nombre
d’autors
13
9
7
3
2
2
1
37

Taula 1. Nombre de matemàtics espanyols segons nombre de publicacions
ressenyades a Mathematical Reviews, 1940-1972.

Nombre
de treballs
1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
Total:

Nombre
d’autors
13
3
1
2
2
21

Taula 2. Nombre de matemàtics espanyols segons nombre de publicacions
en una llengua no ibèrica ressenyades a Mathematical Reviews, 1940-1972.
Un fet interessant que la Taula 1 amaga i que la Taula 2 posa de relleu és l’existència
d’autors autàrquics, que són molt productius o mitjanament productius (en el mercat
espanyol), però que publiquen molt pocs articles en una llengua estrangera. Casos extrems
són Cuesta Dutari (de 47 articles, només 1 no és en espanyol), Abellanas (39 i 5), Botella
(27 i 0), Orts (26 i 0), Plans (33 i 1), Etayo (18 i 0) i Rodrı́guez Salinas (57 i 5). Aquests
autors constitueixen una anomalia respecte a allò que ha estat observat en d’altres paı̈sos
perifèrics, on la productivitat sempre va molt lligada a la integració internacional.
Ferran Sunyer, amb 17 treballs en anglès i francès, és un dels quatre matemàtics
al capdamunt de la Taula 2. Els altres són San Juan (amb 23 treballs), Gaeta (23), i
Ancochea (17). Els altres matemàtics que van publicar més de 5 articles en llengües no
ibèriques són Gil Azpeitia (12), Sixto Rı́os (6), Ernest Corominas (6) i Manuel Balanzat
(6).
NOTA. Si comptem el nombre de treballs publicats en una revista no ibèrica, o en un
llibre publicat fora de la penı́nsula Ibèrica, en lloc de treballs publicats en una llengua no
iberoamericana, els resultats obtinguts s’assemblen molt. De fet són gairebé idèntics per
a tothom, tret de San Juan i Rodrı́guez Salinas. San Juan, que en els anys seixanta va
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publicar uns quants articles en anglès i francès a revistes espanyoles, té 23 treballs en una
llengua no ibèrica, però només 14 en revistes no iberoamericanes. Els nombres respectius
de Rodrı́guez Salinas, que va publicar alguns articles en espanyol en revistes italianes, són
5 i 8.
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