© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

DIMARTS
14 DE GENER DEL 2014

36

Propostes

Dimarts 14.1. 2014

EXPOSICIÓ 3 ‘LA SUPERACIÓ D’UN MATEMÀTIC’

Barcelona

Una mostra reivindica el llegat del matemàtic català Ferran Sunyer. L’exposició descobreix la seva lluita contra les traves que li imposava la paràlisi cerebral que patia.

Un científic autodidacte
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ixí, a priori, l’exposició pot
semblar un erm per a qualsevol mortal. ¿La cosa va de matemàtiques? La perspectiva millora
quan descobreixes que la mostra
tracta d’un matemàtic autodidacte,
un lluitador que va superar les traves
que li imposava la paràlisi cerebral
que patia. El matemàtic és Ferran
Sunyer Balaguer (1912-1967) i l’exposició es titula La superació d’un matemàtic. S’inaugura avui al Palau
Robert (19.00 h), on es podrà veure
fins al 23 de febrer.
Organitzada per la Fundació
Ferran Sunyer i coordinada per
Manuel Castellet, la mostra reivindica el llegat científic del matemàtic,
que va rebre el reconeixement internacional en una conjuntura adversa
i amb una comunitat científica –l’espanyola– que treballava amb recursos escassos i aïllada del món.
Sunyer va néixer a Figueres amb
una severa atròfia del sistema nerviós que li va impedir anar a escola
–eren uns altres temps– i el va obligar a anar sempre en cadira de rodes
i a no poder menjar ni escriure sol.
Aquesta gran discapacitat física el
va forçar a dependre de la seva mare,
Àngela Balaguer (el seu pare va morir quan ell tenia 2 anys), i després,
de les seves cosines Maria i Maria dels
Àngels Carbona, que el van cuidar
amb abnegació incondicional.
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Filmoteca Amb motiu de la representació al TNC de l’obra de Tennessee Williams La rosa tatuada,
Esteve Riambau presentarà la
projecció de la pel·lícula homònima,
dirigida per Daniel Mann. Plaça de
Salvador Seguí, 1. 18.30 h. 4 euros.
Aigua L’Aula de l’Aigua programa la
projecció del documental Flow (per
amor a l’aigua), que mostra alguns
dels problemes més greus associats
amb l’aigua al nostre planeta. Rector
Triadó, 13. 18.00 h. Gratuït.
Construcció Projecció del
documental Bioconstrucció amb
terra, fusta i palla, de Heidi Snel, i
debat amb les bioconstructores
Laura del Tento i Celia Ribera.
EcoConcern. Mare de Déu del Pilar,
15. 19.30 hores. Entrada lliure.

conferències
Salut Josep Arcas Sarasola
impartirà la conferència Control
responsable del pes. Centre cívic
Golferichs. Gran Via, 491. A les
19.00 hores. Entrada lliure.
‘Mites de Hollywood’ Comença
aquest cicle al centre cívic Urgell
amb un perfil de la vida personal i
cinematogràfica de Burt Lancaster,
a càrrec de Joan Padrol. Urgell,
145. A les 18.30 hores. Gratuït.
Ciència Continua el cicle de conferències Desafiaments del segle XXI
de la Residència d’Investigadors
amb Jordi Isern, que parlarà de la
Recerca i tecnologia espacials al
segle XXI. Hospital, 64. 18.30 hores.

33 A dalt, cartell de l’exposició ‘La superació d’un matemàtic’. A sobre,
imatge d’una cadira de rodes que il·lustra la seva discapacitat.

ELS SEUS ÈXITS / Aquesta situació no li

va impedir mantenir-se sempre actiu. Es va iniciar en les matemàtiques
i la física a partir dels llibres del seu
cosí Ferran Carbona, estudiant d’enginyeria química. Va publicar més
de 40 articles i monografies en revistes espanyoles, franceses i nord-americanes. Va treballar com a col·
laborador del CSIC i va firmar un
contracte amb el Ministeri de la Marina dels EUA.
L’exposició, que reuneix documents, objectes i imatges, s’articula
en cinc àmbits diferents amb uns suports d’originals caixes de cartró. A
la primera, unes petites capses antigues amb estudis, articles i fórmules
representen el patrimoni de la Fundació Sunyer Balaguer, que es dedica
a preservar la memòria del prestigiós matemàtic. La segona resumeix la

cine

biografia de Sunyer i del seu entorn
familiar, social i polític. El tercer
apartat mostra el seu procés autodidacte. En aquest àmbit s’hi inclou un
joc interactiu que explica la gran capacitat memorística de Sunyer.
A partir d’una cadira de rodes de
l’època, el quart apartat descriu la
discapacitat física del matemàtic i
com era el seu dia a dia. En aquest
àmbit s’explica, per exemple, que la
seva família va descobrir que Ferran
no era discapacitat integral quan de
nen va llegir una esquela del diari
que tenia la seva mare a les mans. A
l’últim espai, una capsa de records
narra la importància de conservar el
seu llegat. H

33 Ferran Sunyer Balaguer.
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Índia Rafael Mateos Ayza pronunciarà la conferència L’Índia des de la
independència fins a l’actualitat.
Amics de la Unesco. Mallorca, 207.
A les 19.15 hores. 3 euros.
Aigua L’Institut d’Estudis Catalans
organitza la conferència Els orígens
històrics i geogràfics de l’aigua
mineral envasada a Catalunya, a
càrrec del professor Àlex Nobajas.
Carme, 47. A les 19.00 hores.
Filosofia Diàleg entre Pilar Sabio i
Ricard Gómez sobre Patologies de
la raó, reconeixement i moral. Els
hereus de l’escola de Frankfurt.
Biblioteca Les Corts. Riera Blanca,
1. A les 19.30 hores. Entrada lliure.
L’Hospitalet L’escriptor Sebastià
Bennasar parlarà del seu llibre
El país dels crepuscles. Biblioteca
La Bòbila. Plaça de la Bòbila, 1.
A les 19.00 hores. Entrada lliure.
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debats
Periodisme El Col·legi de Periodistes
organitza l’acte de suport a les
desenes de periodistes segrestats a
Síria Missió impossible a Síria?, que
comptarà amb la participació de
Samuel Aranda, Marta López,
Joan Roura, Gervasio Sánchez,
Mònica Bernabé i Xavier Mas de
Xaxàs. Rambla de Catalunya, 10. A
les 12.30 hores. Entrada lliure.

exposicions
Fotografia La Casa Elizalde inaugura
la mostra fotogràfica (What) Eden?
Incongruències de la memòria,
d’Eider Lisarri i Maya Venkova.
València, 302. A les 19.30 hores.

Música
‘Els dimarts em sentiràs’ Torna
aquest cicle de concerts de proximitat
a la Sala Beckett amb la presentació
del nou disc de l’Orchestra
Fireluche Tants caps tants joguets.
Alegre de Dalt, 55. A les 21.30 hores.
Entrades: 12 euros, taquilla; 10 euros,
anticipada.
Concurs El Conservatori Municipal
acull avui la prova semifinal del
Concurs Internacional de Cant
Francesc Viñas. Bruc, 110. A les
15.00 hores. Entrada: 6 euros.
Clàssica Concert de Júlia Carrasco
(violoncel) i Neus Peris (piano). Reial
Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi.
Passeig d’Isabel II, 1. A les 20.15
hores. Entrada: 15 euros.

Tarragona
llibres
Jordi Pujol El catedràtic Germà Bel
presentarà Notícia del present.
Articles a premsa, 1947-2013, de
Jordi Pujol. Cambra de Comerç.
Pau Casals, 17. A les 19.30 hores.

Girona
llibres
Assaig La Llibreria 22 acull la
presentació del llibre de Jorge
Carrión Librerías, amb l’assistència
de l’autor, acompanyat d’Isaki
Lacuesta. Hortes, 22. 20.00 hores.

Lleida
exposicions
Història El Museu de Lleida Diocesà i
Comarcal acull Catalunya i la guerra
de successió, una mostra itinerant del
Museu d’Història de Catalunya. Sant
Crist, 1. De 10.00 a 14.00 i 16.00 a
18.00 hores. 4 euros.
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