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La matemàtica de la història: Alexandre Deulofeu o el pensador global

S’imaginen que fa setanta anys, en plena Guerra Mundial, algú hagués pronosticat el fracàs
de l’experiència marxista, el despertar xinès, la decadència colonial de França i Anglaterra,
el caos italià, la derrota alemanya a la Segona Guerra Mundial i el seu paper principalíssim,
director d’una Europa que ha d’unir-se sota la seva ègida en el segle XXI, la deriva dels
Estats Units vers formes de poder dictatorials i fins i tot la independència de Catalunya?
I això quan la dictadura franquista ofegava totes les llibertats?
Aquestes i altres prediccions van ser fetes per Alexandre Deulofeu a partir de la seva teoria
històrica, batejada per Francesc Pujols com La matemàtica de la història. Si tot això
s’acompleix, deien els crítics de l’època, haurem de convenir que Deulofeu li ha pres el
pols al rellotge de la Història.
El rellotge de la Història... Més de seixanta anys després no s’avança ni es retarda. L’ordre
dels esdeveniments és perfecte, matemàtic. Només cal fer un cop d’ull al cicle històric de
cada civilització, de cada poble, de cada imperi, de cada una de les grans potències. Res no
ho pot aturar.

La matemàtica de la història: Alexandre Deulofeu o el pensador global, de Juli Gutièrrez
Deulofeu.

Alexandre Deulofeu i Torres (L’Armentera, 1903 – Figueres, 1978), farmacèutic,
autodidacte, polític republicà i filòsof de la història, va dedicar la vida a escriure aquest
assaig de nou volums anomenat La matemàtica de la història, una teoria cíclica al voltant
de l’evolució de les civilitzacions. Deulofeu és considerat un dels grans pensadors de la
història. Valorat a l’estranger, a Catalunya ha passat força desapercebut malgrat la
importància de la seva obra. Deulofeu va elaborar una teoria de la història basada en cicles.
Com qualsevol organisme viu, tota civilització passa també per uns cicles naturals de
naixement, creixement, plenitud, decadència i desintegració. Cada cultura té una vida de

5.100 anys. Compreses dins les civilitzacions, els imperis tenen una durada mitjana de 550
anys, amb els seus períodes agressius, de plenitud imperial i depressió. Afirma que
mitjançant el coneixement de les lleis de la història i de la naturalesa dels cicles es podrien
evitar les guerres, fent que els processos esdevinguin pacífics en lloc de violents. Coneixent
aquestes lleis, la humanitat podria alterar els propis cicles i organitzar-se sota la fórmula
d’una confederació universal de pobles lliures. El més extraordinari és que les seves
prediccions s’han anat acomplint inexorablement.

Juli Gutièrrez Deulofeu, nét i gran estudiós i difusor de l’obra del seu avi, escriu aquest
compendi magnífic d’allò més transcendent o interessant de La matemàtica de la història.

El llibre compta amb un pròleg de la periodista i escriptora Patrícia Gabancho.

L’aposta de Lapislàtzuli Editorial és fer que aquesta teoria original, ben documentada i de
gran importància nacional i internacional pugui ser difosa, gaudida i discutida arreu dels
territoris catalans, i més enllà. En definitiva, recuperar de l’oblit el personatge Alexandre
Deulofeu i tot el seu ideari.

