DIMARTS, 9 DESEMBRE 2014

LA CONTRA
Tinc 50 anys. Sóc de Figueres i visc al Mas Deulofeu (Ordis). Sóc agricultor ecològic. Estic
separat i tinc dues filles, la Mei (16) i l’Elia (12). Política? Descregut. Creences? Viure, en
majúscules! Divulgo l’obra del meu avi, Alexandre Deulofeu, amic de Dalí i Pujols

“La independència de
Catalunya arribarà el 2029”
Pensador global

A

ixò deia el seu avi?
Sí: “Catalunya assolirà la independència l’any 2029”. Ho
va deixar escrit en ple franquisme.
Pobre Oriol Junqueras...
Deixi’s de Junqueras o Mas: el que ells vulguin no hi pinta res! La història segueix els
seus inexorables cicles matemàtics, això ho
determina! I això sostenia el meu avi.
Qui era el seu avi?
Alexandre Deulofeu, farmacèutic i pensador, filòsof de la història i historiador de la
cultura. Va néixer el 1903 a l’Armentera, poble de l’Empordà. Es va criar a Figueres, al
carrer Monturiol, davant la casa dels Dalí.
Va tractar Dalí?
Quan eren petits, Dalí i Deulofeu havien jugar plegats al carrer. També van coincidir a
la Residencia de Estudiantes de Madrid.
Què en pensava, de Dalí, el seu avi?
Que era una persona poruga. Als anys trenta, Dalí va pintar el quadre El farmacèutic de
Figueres: el meu avi, o potser el seu pare.
Van ser amics Dalí i Deulofeu?
Sí, tot i que Deulofeu es va recloure en els
seus estudis artístics, matemàtics, històrics... Dalí el llegia i l’admirava. Un dia, Dalí
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va regalar a Nelson Rockefeller un llibre: La
matemàtica de la història, obra del meu avi!
No ho sabia.
L’especulador George Soros la té com a oracle, diuen... Dalí anava a la farmàcia de Deulofeu a Figueres i el consultava...
Què li consultava?
De tot, atesa la clarividència predictiva de
Deulofeu, a més gran patriota català. Va morir el 1977, i sospito que va aconsellar a Dalí
que llegués la seva obra a l’Estat espanyol...
Què ho fa? No és contradictori?
El meu avi sabia que la civilització ibèrica
estava en fase conservadora forta, unificada: llegar l’obra a Catalunya era arriscat... I
la va encertar: potser Pujol l’hauria venuda!
Fase unificada, diu?
El meu avi sostenia que tota civilització té
un cicle biològic. És com un ésser viu: neix,
creix, madura, agonitza i mor.
Símil plausible...
I que cada civilització passa per tres cicles
de 1.700 anys cadascun. Amb dues fases per
cicle: una de 650 anys (de fragmentació,
caos, creativitat i llibertat personal) i una altra de 1.050 anys (d’unificació, seguretat i
despersonalització individual).
Així de determinista?

En Juli treballava en un
banc, guanyava diners i
s’avorria. Després d’un
desacord amb els seus
caps, en ple auge de les
preferents..., va preferir
tocar el dos. Ho va deixar tot i es va refugiar
en el vell mas que el seu
avi, Alexandre Deulofeu,
va adquirir als anys trenta. Va passar fred, però
allà va reconnectar amb
la figura de Deulofeu
(mort el 1977), i està rescatant la memòria i obra
d’un pensador insòlit.
Alexandre Deulofeu va
influir en Francesc Pujols i Salvador Dalí, i va
formular una tesi matemàtica sobre la història
que, malgrat la seva gosadia, sembla que es confirma. En Juli la sintetitza
al llibre La matemática
de la historia: Alexandre
Deulofeu o el pensador
global (Lapislázuli).
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Va constatar que és una llei matemàtica inapel·lable. I que els imperis, tots, tenen la mateixa durada: 550 anys. Sabia en quina fase
està cada civilització, quina fase vindrà...
Doni-me’n un exemple.
El 1941, amb l’empenta de l’Alemanya nazi
en plena expansió, Deulofeu va predir que
Hitler cauria, Alemanya es descompondria... i recuperaria la seva hegemonia al segle XXI, sense necessitat de guerra!
Merkel! I això de la independència de
Catalunya?
L’any 1450, Catalunya culminava la seva fase de fragmentació i creativitat per iniciar
la unificació peninsular: l’imperi espanyol
es constituïa el 1479. Sumi 550 anys... i sabrà quan es desintegrarà Espanya.
Surt l’any 2029, sí.
Deulofeu ho va escriure el 1972: “Falten 57
anys per al final de l’imperi espanyol”. Ara
només 15.
Es desfarà Espanya, doncs?
Sí, és ineluctable. Només depèn de nosaltres que sigui de manera traumàtica o fraternal. Però es desintegrarà... igual que l’URSS.
També ho va anticipar el seu avi?
Va entendre que el comunisme preparava
la desaparició d’un imperi, el de Moscou,
després de 550 anys de vida. I ha estat així.
I què passarà amb Catalunya?
Alemanya la dominarà en el seu Quart
Reich, buidada la Unió Europea. El meu avi
va predir que Alemanya subjugaria Grècia a
començaments del segle XXI... i d’altres.
I què passarà a la resta del món?
Ja va parlar del “perill xinès”, que la Xina
dominaria l’imperi dels Estats Units. I avui
Obama mira cap a la Xina cada dia!
Com va viure la Guerra Civil el seu avi?
El va afectar i el va entristir, i es va haver
d’exiliar: a Montpeller va debatre molt sobre
història i Catalunya amb el filòsof Pujols.
El que va dir: “Un dia els catalans ho
tindrem tot pagat”?
Sí, es va inspirar en Deulofeu, que va afirmar que Catalunya és la mare de la cultura
europea. Va investigar i va concloure que
l’art romànic va irradiar des de Sant Pere de
Rodes ja l’any 700, i van seguir arquitectes,
pintors, músics, trobadors, filòsofs com Arnau de Vilanova, Ramon Llull, Sibiuda...
Quin record té del seu avi?
A la seva masia, el Mas Deulofeu, es va construir una caseta de fusta per tocar el violí,
estudiar i escriure, debatre amb pensadors.
Què opinava Alexandre Deulofeu de la
dictadura de Franco?
Que la dictadura deixa molta llibertat individual perquè té poques lleis, mentre que la
democràcia és una xarxa de lleis en què l’individu gandul delega i es despersonalitza.
Una visió paradoxal...
I en vista de la implacable matemàtica de la
història, Deulofeu va encunyar un altre lema molt clar: “La humanitat no progressa”.
VÍCTOR-M. AMELA
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Juli Gutiérrez Deulofeu, divulgador de la matemàtica de la història

