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EVA VÀZQUEZ / Figueres

JMentre es continua recuperant la mo-
numental obra completa de l’historiador
Alexandre Deulofeu (Armentera,
1903-Figueres, 1977), en gran part au-

toeditada a la dècada dels cinquanta, Brau
Edicions acaba de publicar un estudi crític
sobre les teories profètiques de qui va
ser farmacèutic i alcalde de Figueres. El
llibre, l’ha coordinat el també historiador

Enric Pujol, i hi fan aportacions Jordi
Casassas, Francesc Roca i Juli Gutiérrez
Deulofeu, nét del singular teoritzador de
la matemàtica de la història. L’objectiu
del treball és revalorar un pensador «gens

vulgar i immensament imaginatiu», segons
Pujol, i salvar les afinades prediccions po-
lítiques que va proporcionar-li el seu mè-
tode de la pura fetilleria a què sovint
les redueix encara avui el món acadèmic.

Alexandre Deulofeu continua sent un historiador mal conegut.

Enric Pujol ha coordinat els assajos reunits en un llibre sobre la teoria de la matemàtica de la història publicat per Brau

Com Francesc Pujols, Jau-
me Miravitlles o Marià Ru-
bió i Tudurí, Alexandre
Deulofeu pertany al grup
d’investigadors que for-
men el col·legi invisible:
aquells que, al marge de
les escoles constituïdes,
van reflexionar profitosa-
ment sobre els fenòmens
històrics de llarga durada
fins a elaborar, en el cas
peculiar de Deulofeu,
arriscades elucubracions
profètiques que el temps
ha acabat sancionant com
a certes, encara que tan
febrosadedicació i tantd’a-
finament en el pronòstic
no hagin servit ni perquè
el seu treball sigui conegut
ni en gran part acceptat.

Aquesta és una de les
valoracions que Francesc
Roca, professor de política

econòmica de la Univer-
sitat de Barcelona (UB),
divulga en el seu article de
La matemàtica de la his-
tòria. La teoria cíclica d’A-
lexandre Deulofeu (Brau
Edicions), que engrosseix
la bibliografia que els úl-
tims anys s’ha consagrat a
recuperar el pensament de
l’historiador empordanès,
començant per la miscel·là-
nia editada per l’Institut
d’Estudis Empordanesos
amb motiu del centenari
de l’autor, el 2003, i con-
tinuant pel breviari divul-
gatiu sobre la seva prin-
cipal teoria que ha publicat
aquest mateix any a Llibres
de l’Índex el seu nét, Juli
Gutiérrez, incansable pro-
pagador del pensament
d’aquell farmacèutic que,
com ha difós la llegenda

amb força màniga ampla,
s’abstenia de llegir els dia-
ris perquè els càlculs de
la seva teoria ja li perme-

tien saber amb antelació
de què informarien.

Tot i que aquest nou lli-
bre sobre les teories de

Deulofeu neix d’una pre-
tensió inevitablement rei-
vindicativa, Enric Pujol,
coordinador del volum i
autor també d’un dels es-
tudis, adverteix que l’ha di-
rigit sobretot la voluntat
d’oferir una visió equàni-
me que no fos temptada
ni per l’apologia ni per la
reticència. Es tracta d’in-
serir el pensament de Deu-
lofeu en la Catalunya i
l’Europa del seu temps,
marcades per les guerres
i la confrontació entre ca-
pitalisme i comunisme, i de
revelar-ne la filiació teò-
rica, clarament alineada
amb els postulats d’Arnold
Toynbee o Oswald Spen-
gler. Les afinitats entre el
pensament de Deulofeu i
el d’aquests altres formu-
ladors del caràcter cíclic i,

doncs, predictible de la his-
tòria ocupen, precisament,
el cos principal de l’estudi
d’Enric Pujol. Jordi Casas-
sas, catedràtic d’història
contemporània de la UB,
analitza en canvi el context
polític i cultural en què l’in-
tel·lectual empordanès va
gestar lasevaobra,així com
Francesc Roca revalora les
seves prediccions, com ara
la reunificació alemanya, el
desmembrament de la
Unió Soviètica o la puixan-
ça asiàtica, sense renunciar
a l’anàlisi crítica del seu
mètode. Juli Gutiérrez, per
acabar, projecta les tesis
del seu avi fins al present
i, en particular, fins al va-
ticini que l’any 2029 serà
el de la fi de la tutela de
l’Estat espanyol sobre Ca-
talunya.

Un nou estudi sobre Deulofeu reivindica el
mètode científic de les seves prediccions


