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Editen el treball d’Alexandre Deulofeu
sobre la «Història de l’art universal»
És un compendi de les seves teories sobre els corrents artístics que va presentar en un concurs el 1966
JOSEP PUIGBERT / Figueres

Alexandre Deulofeu (l’Armentera, 1903Figueres, 1978) ha estat un dels personatges
més erudits de l’Alt Empordà en el segle XX,
però, com passa en molts casos, ha estat poc di●

A l’inici de la dècada dels
seixanta Alexandre Deulofeu, que fins aleshores
havia tingut una gran tasca
com a farmacèutic –la seva
professió–, polític i, sobretot, pensador, va escriure els primers llibres
sobre l’origen empordanès de l’art romànic. Ell,
tan bon punt va tornar de
l’exili, va emprendre una
gran tasca de recuperació
del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de
l’Alt Empordà. Va ser
l’inici d’una tasca com a
escriptor que el va portar a
publicar més de trenta llibres, essent els nou volums de La matemàtica de
la història la seva obra
principal. Fa tres anys alguns dels seus entusiastes
com ara Sebastià Delclòs,
Eduard Puig Vayreda i el

vulgat. Les seves tesis sobre la història de les
civilitzacions o de l’art romànic que en el seu
temps van ser acollides amb fredor o indiferència, amb el pas dels anys s’han certificat com a
grans certeses. Ara, un grup d’entusiastes han

seu nét, Juli Gutiérrez ja
van fer possible la publicació de l’últim volum de la
col·lecció. Ara hi han tornat per continuar divulgant
el
pensament
d’aquest gran intel·lectual
empordanès que no ha tingut el reconeixement, segurament no tan merescut,
que s’ha donat a altres
coetanis seus.
Història de l’art universal és un treball en què va
resumir les seves teories
sobre l’art per tal de presentar-lo, l’any 1996, en
un concurs editorial que
premiava una síntesi sobre
l’art. El mateix autor explica en unes notes que va
deixar escrites que va haver de sintetitzar i el perquè de l’extensió d’algunes parts del treball, com
la dedicada a la història

política i el fet que havia
deixat enrere allò que considerava secundari, com
les èpoques renaixentistes
i decadents de les cultures
«en les quals l’art no passa
de ser una repetició o còpia de les èpoques creadores». De fet considera que
l’evolució cíclica dels pobles en el terreny social i
polític té la seva plasmació
en els corrents artístics.
Ara aquest treball ha
agafat forma d’un volum
de 323 pàgines que, com
explica en la solapa de la
publicació Eduard Puig
Vayreda, no només ha de
ser una nova fita en la divulgació de l’obra d’Alexandre Deulofeu, sinó que
«com tot el que s’ha publicat fins ara no deixarà indiferent ni els seus devots
ni els seus detractors».

publicat un treball seu sobre la Història de l’art
universal que intenta «ordenar una disciplina
caòtica i mal explicada». Es tracta d’un estudi
que va presentar l’any 1966 a un concurs de
l’editorial EDAF.
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Margarida Prats
presenta a Girona
un estudi sobre
Màrius Torres
● Girona. La professora
de la Facultat de Formació del Professorat
de la Universitat de
Barcelona Margarida
Prats presenta avui a la
seu de la Fundació Universitat de Girona, a
l’edifici del Mercadal
(19 h), el llibre Màrius
Torres. Del poeta al
lector (Pagès Editors),
un estudi sobre el poeta
lleidatà concebut originàriament per a l’alumnat de secundària que
s’ha enriquit amb les
aportacions de la tesi
doctoral de la mateixa
autora. El llibre, que
aporta el testimoni de
persones que van conèixer Torres de prop,
en especial els seus germans Víctor i Núria, és
també un àlbum biogràfic i una antologia, illustrat amb abundant
material gràfic i complementat amb una ruta
literària. A l’acte també
hi intervindran el músic
Joaquim Rabasseda i el
professor de l’IES Màrius Torres de Lleida
Salvador Escudé. / E.V.
PUBLICITAT

FES COMERÇ,
FES VIDA.
Passeja pel barri, camina pel poble,
recorre la teva ciutat; i gaudeix
de la gent, de les terrasses, de
l’ambient del carrer i dels aparadors
i les botigues que li donen vida.
Entra-hi i descobriràs que cada
botiga és diferent i que a totes et
saluden pel teu nom, coneixen els
teus gustos i et saben aconsellar.
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