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Anuncia’t

La Matemàtica de la Història del geni empordanès
Alexandre Deulofeu i Torres vaticinà fa dècades
l’hegemonia total d’Alemanya en una Nova
Europa amb Anglaterra i França depauperades,
i pel 2029 la desintegració d’Espanya
en una confederació de petits estats / pàgs. 6 i 7

Daniel Giralt Miracle
repassa una exposició
i un llibre dedicats a la
publicitat de principis de
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disseny i la il·lustració / 5
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iquel Iceta parla de
foragitar el PP del
govern d’Espanya i
Carod-Rovira demana el vot per ERC perquè
així s’assegura la impossibilitat de majoria absoluta del
PP. L’obsessió anti-PP respon
a la política d’irritació que
han practicat els populars, els
quals han criminalitzat els adversaris amb la mateixa virulència amb què ara són atacats. Si traslladéssim aquesta
estratègia a la vida sentimental, equivaldria al fet que, si
ens agrada una dona casada,
no intentéssim seduir-la sinó
que ens limitéssim a insultar el
seu marit. El fet d’haver imposat com a condició pel pacte
tripartit la prohibició de pactar amb el PP, per exemple,
¿és un exercici democràtic? Sovint, l’actitud pública dels partits es basa d’una banda en la
desqualificació de l’adversari
i, de l’altra, en prometre sopars de duro en comptes d’oferir solucions terrenals. Com
que deu ser difícil solucionar
els problemes del sistema educatiu, es parla de multiplicar
els recursos sense explicar
d’on sortiran els diners i d’allargar l’horari de les escoles
fins a 12 hores diàries (Carme
Chacón va dir que per aquesta
reforma només caldran bidells, ¿la revolució dels bidells?).
En un altre àmbit, com que
no s’ha sabut aplicar l’Estatut
exhaurint totes les possibilitats, s’imposa la redacció d’un
nou text que allunya l’horitzó
i atia una mena de radicalisme
més reactiu que raonat. Si traslladéssim aquesta estratègia a
l’àmbit familiar, equivaldria
al fet que si algú de casa vol
reparar un escalfador d’aigua
que no funciona, el responsable no fa res però promet una
casa nova. Després, si aquestes propostes no guanyen les
eleccions, es dirà que la culpa
és de l’adversari o, si guanyen,
que no hi ha prou diners. Però
si s’hagués reparat l’escalfador a temps, tindríem aigua
calenta i ningú no se sentiria
decebut per no disposar d’una
casa nova.
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els barcelonins s’hi reuneixen per fer tota mena d’activitats
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La Matemàtica de la Història del geni empordanès Alexandre Deulofeu i Torres (1903-1978) vaticinà
fa dècades l’hegemonia total d’Alemanya en una Nova Europa amb Anglaterra i França depauperades,
i pel 2029 la desintegració d’Espanya en una confederació de petits estats

Deulofeu ja preveia la fi d’Espanya
l feix matinal de la llum
solar penetra de biaix l’interior de la cabana; remarca la presència desafinada
d’un piano de cua, negre, una
prestatgeria amb tot de llibres
empolsinats, quatre butaques arraconades, una taula camilla i,
sobretot, el mirall ovalat que milers de vegades deu haver reflectit
la imatge d’aquest personatge inimitable, el cos ratllat en diagonal
com si el mateix sol l’hagués condecorat pel do natural que té de
veure allò que els altres no poden
veure: una il·luminació que li permet endevinar el futur, fer de la
història un joc de miralls al·lucinant, com si en realitat la humanitat fos un ésser vivent i no un
ens inanimat.
Així, acabat de tornar de l’exili
francès, el 1947 i en un moment
en què Alemanya ha estat esclafada pels aliats, assegura que no
només ressorgirà de les seves cendres sinó que en poc temps es
posarà al capdavant d’Europa.
Encara més: amb tot de fórmules,
esquemes i paràboles, segons els
càlculs deulofeunians el poderós
imperi soviètic té els dies
comptats, l’URSS està destinada
a desaparèixer cap al 2000, caurà
el mur de Berlín i les potències
vencedores de la Segona Guerra
Mundial simplement es desintegraran. A França hi haurà una
guerra civil, les Malvines tornaran a ser argentines, Ceuta i Melilla, marroquines, les Illes Canàries independents i la Xina, un
dels imperis més potents de la terra, envairà la meitat oriental de
Rússia cap a occident fins que la
mateixa Alemanya li pari els peus;
els Estats Units patiran un daltabaix (podrien patir una invasió), i

nera natural, ratllat en diagonal
per aquesta franja solar que l’institueixi com a visionari, una mena de comptable del temps, estudia la cronologia dels egipcis,
grecs, sumeris, les durades dels
imperis i els moments clau per
arribar a la conclusió final: els
imperis, les civilitzacions, són
com els éssers vivents, neixen,
creixen, maduren i desapareixen.
Troba que duren un període
gairebé exacte de 5.100 anys, dividits en tres etapes de 1.700 anys:
primària, plenitud i decadència.
Dintre d’aquestes, els imperis de
cada civilització (els romans, bizantins, així com el francès o l’espanyol), tots sense excepció passen pel mateix procés fins que es
desintegren, tot plegat en un període exacte de 550 anys, dividits
en fases perfectament calculables
i que superposades, emmirallades, esdevenen rèpliques exactes,
com el romà amb l’americà, amb
cicles biològics iguals: primer
procés agressiu (estructura federal), gran depressió, segon procés
agressiu (fase absolutista, sovint
frenada per un desastre militar),
i fase de plenitud conservadora
(Alemanya ara) amb una desintegració final irreversible (França, Anglaterra i Espanya, encara
que en diferents moments).
A raó d’aquests 550 anys de
cicle biològic natural, l’imperi espanyol segons Deulofeu s’està a
punt d’acabar: començà el 1479
i, seguint els càlculs, la data de
caducitat assenyala el 2029. Per
tant, en l’actualitat Espanya es
troba al final pel darrer cicle inevitable: la desintegració, la fi de
la imposició unitària i l’adveniment d’una fase caòtica, plena de
divisions polítiques internes, en
què el poder central viurà com

Molts li diuen que està
boig; un altre il·luminat
de l’Empordà. Químic,
físic i apotecari, és la
imatge del superdotat

El savi creia que el
poder central viurà com
un drama l’enfonsament
imperial a favor
dels pobles peninsulars

GENÍS SINCA

E

perfeccionar la gènesi del que ja
havia publicat l’any 1934 abans
d’exiliar-se, Catalunya i l’Europa
futura, impulsat per un entusiasme que no coneix rival. De molt

jove es fica en política. És diputat
d’ERC i fins arriba a ser alcalde
de Figueres per uns mesos el
1937, però l’exili francès a Montpeller li permet tenir una cosa es-

sencial: temps per emprendre
una tasca d’investigació inabastable, brutal, sobre una base molt
sòlida que li permet barrejar la
biologia amb la història. De ma-
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encara que es recuperaran no podran evitar que l’Argentina contra pronòstic reviscoli i esdevingui
una gran potència al món.
Molts li diuen que està boig;
un altre il·luminat de l’Empordà.
Però Deulofeu, químic, físic, apotecari de professió a la farmàcia
de Figueres fundada pel seu pare,
és la imatge perfecta del superdotat. Durant la llarga experiència
de l’exili francès (1938-47), en
què deixa de veure l’esposa —Pepita Gratacós— i les dues filles
durant nou anys, s’ha dedicat a
estudiar història, a rastrejar les
biblioteques de Bordeus i de Tolosa, i a més ha olorat la pròpia
actualitat fent de pagès (arriba a
plantar arbres sense terra amb
una sèrie d’adobs químics),
d’obrer en una fàbrica d’avions
francesa, músic ambulant (toca
el piano i el violí) amb el grup
Les étoiles de l’Espagne; en definitiva, s’ha dedicat a viure amb
una empenta que li ha permès

Alexandre Deulofeu, a la cabana que ell mateix es va construir a Mas d’Ordis. / ARXIU FAMILIAR
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un autèntic drama l’evidència de
l’enfonsament imperial a favor
dels pobles peninsulars sotmesos
durant tants anys; un procés de
descentralització que transformarà l’estat en una confederació
de petites comunitats hispàniques, molt ben avingudes entre
elles i en plena comunió: Catalunya, Andalusia, Castella, País
Basc, Aragó, València, Galícia,
amb la inclusió de Portugal, depenent del grau de maduresa de cadascuna i sempre sota l’aixopluc
alemany, viuran uns anys de plenitud política, econòmica i cultural després d’un període de caos
impressionant, amb episodis inesperats com podria ser la pèrdua
de les darreres colònies africanes
i potser també la independència
de les Illes Canàries.
Per fortuna, Espanya es troba
al final de l’etapa que l’imperi
francès (1486) tot just acaba d’iniciar amb la pèrdua fa uns anys de
Passa a la pàgina 7
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COMPOSICIONS DE LLOC

La tomba
de Leopardi
NARCÍS COMADIRA

Deulofeu fent d’apotecari a la seva farmàcia de Figueres. / ARXIU FAMILIAR
Ve de la pàgina 6

la colònia d’Algèria, amb la previsió de convulsions internes impensables (segons Deulofeu una
guerra civil). El mateix vaticina
per l’imperi anglès (1536), que
amb pocs anys de diferència està
destinat a patir també un final
tan inesperat com espectacular a
favor de països emergents en
aquesta nova repartició planetària: la pèrdua de la darrera
colònia de les Malvines, per l’Argentina. Segons La matemàtica
de la història del savi de Figueres,
16 volums dels 22 que volia publicar, els països del con sud (Amèrica llatina) estan a punt d’experimentar un procés que els elevarà
a cotes que mai no han imaginat.
Però l’avançada més espectacular és la que Deulofeu va preveure per a Alemanya. Amb la
desaparició de les fronteres polítiques dels imperis veïns en recessió, els alemanys estan destinats a ocupar una posició paternal d’hegemonia (tal com correspon a la fase conservadora en
què es troba), dirigint una Nova
Europa amb les cada vegada més
empobrides i depauperades nacions francesa i anglesa.
El savi empordanès, que va
veure com els seus llibres no eren
traduïts a l’alemany ni en broma,
per por de les autoritats germàniques de publicar un altre Mein
Kampf hitlerià, va preveure tanmateix que en moments de convulsió el país teutó fins i tot hauria d’intervenir en territori francès no com a guerrer, sinó com a
gendarme, el mateix que també
podria arribar a fer en la desintegració d’Espanya.
L’actitud amistosa dels alemanys s’estendrà arreu d’Europa
per mantenir la pau en els llocs
on també hagin dipositat el seu
capital, infiltrat en totes les
idústries europees, sobretot regions turístiques especialment del
Mediterrani, amb infinitat de
propietats comprades per alemanys. A excepció dels països
nòrdics i de les noves incorporacions eslaves, les altres nacionalitats satel·litàries d’Alemanya
s’hauran d’empassar l’orgull imperial de temps passats per entrar en una època de benestar
general sota aquesta direcció,
que respectarà les particularitats
dels pobles súbdits amb una mentalitat totalment oposada a la hitleriana, d’altra banda tan pròpia

de l’època de plenitud de tots els
imperis.
Tanmateix, aquesta enorme vitalitat es desplaçarà cap a l’Europa oriental i arribarà al seu zenit
en el moment en què de manera
irremissible l’imperi alemany comenci a decaure (2320), moment
en què en algun punt de l’Europa
central, potser situat en els nous
països eslaus, tingui lloc el naixement d’una cultura nova que posarà punt i final a l’occidental i
donarà inici a una etapa en què
l’home haurà d’intentar trobar,
un cop més, l’impuls d’una espiritualitat que no l’enfronti i, per
sobre de tot, el desposseeixi de
l’avidesa material que haurà enfonsat els anteriors imperis, inclòs l’alemany.
Deulofeu va compondre la seva teoria, a l’alçada d’un Toynbee o d’un Spengler (posteriors a
ell), per donar a la humanitat els
elements clau per evitar les guerres i instaurar la pau. Encara que
pràcticament ningú no li va fer ni
cas, i les seves obres no es poden
trobar, seguí escrivint amb el ma-

Rastrejà Alemanya,
recorregué Itàlia, i fins
demostrà mig per
casualitat que el primer
romànic es trobava a
Sant Pere de Roda
teix entusiasme il·luminat del primer dia, convençut que al final la
gent s’adonaria que el que preveia a La matemàtica de la història es començava a produir. A
diferència de Dalí, nascut al genial carrer de Monturiol on encara avui hi ha la farmàcia Deulofeu, l’apotecari gironí, malgrat
l’originalitat trencadora dels cicles biològics, no es va saber vendre. Reflectit en el mirall ovalat
que encara hi ha a la cabana que
ell mateix es construí en un racó
del Mas d’Ordis (a nou quilòmetres de Figueres), de sobte
agafava el cotxe (un Peugeot negre) i emprenia en solitari (a vegades amb amics) els seus famosos
viatges per investigar els territoris
que li interessaven, sense importar-li gaire que se sabés la importància del que estava fent.
Òbviament rastrejà Alemanya, re-

corregué Itàlia, i fins i tot
demostrà, quasi per casualitat,
que el primer romànic es trobava
a pocs quilòmetres de casa seva,
a l’església de Sant Pere de Roda
(Catalunya: mare de la cultura occidental), fet que als anys seixanta li va valer nombroses oposicions.
Tan sols una vegada, gràcies a
un amic seu argentí, Abelardo F.
Gabancho, Deulofeu va rebre un
homenatge espectacular a Buenos Aires. El sabio catalán, travessat de biaix per aquella llum que
el condecorava, es va trobar de
cop i volta envoltat d’una gent
que l’admirava. Som al 1978, té
75 anys, i per uns dies arrossega
quantitats imprevistes d’oients a
les aules més recòndites del país.
Saben que està malalt (càncer), i
aquest fet afegeix una emoció
preliminar als discursos del professor. Bocabadats, escolten l’ascens imparable dels argentins, la
caiguda dels espanyols i dels francesos, la puixança econòmica
dels alemanys, i el més espectacular: amb quadres i paràboles que
no poden replicar, explica com
els Estats Units es troben just al
final de la primera fase agressiva,
de veritable febre expansionista,
en la fi d’una fase federalista que
porta en ella mateixa el germen
de la desintegració i la catàstrofe.
Deulofeu explica que la gran potència americana sofrirà desgràcies infinites: es veuran els horrors de la revolució francesa multiplicats en proporció a la nombrosa població americana i el
país patirà una gran depressió, el
punt més baix de l’imperi, seguida d’una molt probable invasió
exterior, amb incidents de tota
mena. Per uns moments, és el
que passa quan es coneix al geni
empordanès, els argentins se senten atabalats; el plantejament
deulofeunià és agosarat però els
miralls del temps parlen per ell:
l’home que els explica, encara
que l’hegemonia americana tornarà a ser impressionant, no és
cap xarlatà, sinó un pensador
d’alt nivell internacional. Al cap
d’uns dies, s’assabenten de la
mort del savi; s’adonen, amb sorpresa, que els diaris espanyols no
en parlen. A casa seva no el coneix ningú.
La setmana vinent: “Les havaneres d’Ortega Monasterio”
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uan Leopardi va morir, a Leopardi, un epitafi. La làpida,
Nàpols, el 14 de juny de d’un estil neoclàssic poc estricte,
1837, a casa del seu amic descansa sobre un basament de
Antonio Ranieri, que l’ha- marbre gris, en el centre del qual hi
via acollit els últims anys ha un medalló limitat per una serp
de la seva vida, a la ciutat hi havia que es mossega la cua i, al mig,
una epidèmia de còlera. Però el una òliba damunt d’una llàntia enpoeta no va pas morir del còlera, cesa. El medalló és de marbre
sinó de la seva pròpia malaltia res- blanc. A la làpida hi ha la inspiratòria. De fet, aquell 14 de juny, cripció, emmarcada amb una motera la data que Ranieri i el poeta llura plana i coronada per un
havien escollit per traslladar-se a frontó esquifit en el qual una papaTorre del Greco, sota el Vesuvi, llona vola entre dues branques,
per passar els mesos de més calor i una de roure i una altra de llorer.
allunyar-se dels aires pestífers de Làpida, marc i frontó són de marla ciutat. El dia abans, sant Anto- bre blanc. L’epitafi del Giordani
ni, onomàstica del seu amic, Leo- diu: AL CONTE GIACOMO LEOPARDI
pardi havia passat el vespre al RECANATESE / FILOLOGO AMMIRAbalcó, prenent la fresca i parlant TO FVORI D’ITALIA / SCRITTORE DI
amb Ranieri de “les absurditats re- FILOSOFIA E DI POESIA ALTISSIMO /
ligioses i els guanys que en treuen, DA PARAGONARE SOLAMENTE COI
a expenses de la humana creduli- GRECI / CHE FINI DA XXXIX ANNI
tat, els capellans i els frares”, tal LA VITA / PER CONTINVE MALATTIE
com el mateix Ranieri explica.
MISERISSIMA / FECE ANTONIO RALeopardi, que era molt llami- NIERI / PER SETTE ANNI FINO ALLA
ner, es va menjar dues paperines de ESTREMA ORA CONGIVNTO /
confits que Paolina, la germana ALL’AMICO ADORATO MDCCCXXXdel seu amic, que es deia com la VII (Al comte Giacomo Leopardi
seva, li havia portat. L’endemà a di Recanati / filòleg admirat fora
primera hora de la tarda, mentre el d’Itàlia / escriptor de filosofia i de
cotxer esperava pel trasllat, Leopar- poesia / solament comparable amb
di va prendre unes cullerades de els grecs / que va acabar la seva
“denso brodo”, d’un brou consis- vida amb trenta-nou anys / dedicà
tent, però estava emAntonio Ranieri /
patxat de tants condurant set anys fins
fits. Va demanar un
a l’hora extrema
sorbet de llimona,
/ a l’amic ado“A la làpida hi ha unit
que li encantava, i
rat. 1837).
va sentir una mena
Quan el 1937, en
una serp que es
d’ofec. “Mi sento un
ple feixisme, es va cepochino crescere l’aslebrar el centenari
mossega la cua
ma”, diu Ranieri
de la mort del poeta,
que Leopardi va dir.
a la glòria
i una òliba sobre enlairat
Quan el metge va
de poeta nacional,
arribar, va constatar
que es va
una llàntia encesa” suposo
que no hi havia res a
considerar que aquefer. Va morir aquell
lla tomba era massa
vespre.
senzilla i que el lloc,
L’endemà, l’escultor Tito Ange- el pòrtic d’una església, no era pas
lini va fer la màscara mortuòria i el més adient per a les restes d’un
un dibuix de la seva cara. A causa nihilista. Es va decidir traslladarde l’epidèmia de còlera, els morts les al parc de Piedigrotta, prop de
havien d’anar a una fossa comuna, la tomba de Virgili. Allà, davant
on se’ls cobria amb calç. Ranieri d’una gruta excavada a la roca,
va parlar amb el rector de San Vita- una mena de cip en forma d’ara
le a Fuorigrotta que va acceptar gegant recorda el cigne de Recanaque el cos del poeta fos enterrat ti. D’estil neoclàssic, només les disecretament a la cripta de l’esglé- mensions tenen a veure amb la
sia. Va rebre com a donatiu per retòrica feixista. Al fons, a la paret
part de Ranieri una panera de peix de la gruta, hi ha la làpida de Rafresc. Aquella nit, doncs, després nieri. El monument només porta
de subornar els burots de la ciutat, una inscripció: GIACOMO LEOPARDI.
les despulles del poeta van ser conAvui, 29 de novembre del 2003,
duïdes a la cripta de San Vitale, en un dissabte plujós, visito la tomba
espera de millors temps.
del poeta. Una corona de flors ja
Al cap de set anys, Ranieri va seca, reposa al peu del monument.
fer traslladar les restes del seu amic A banda i banda, un llorer esclarisal pòrtic de la mateixa església i va sat. Mirant avall, al fons, el mar de
encarregar una làpida a l’arquitec- Nàpols, sempre tan blau, ara gris.
te Michele Ruggiero. També va de- I més al fons, el Vesuvi, coronat de
manar a Pietro Giordani, amic de boires.

