SOPAR D'OCTUBRE

Benvolguts entramuntanats/d@s,
El temps de les castanyes ens envolta i les veremes ja són fetes, mentrestant nosaltres decidim prendre'ns
un descans i aprofitem per retrobar-nos.
Qui ens acompanyarà aquesta vegada és en Juli Gutiérrez Deulofeu, en Juli és el nét del famós farmacèutic,
historiador i polític: Alexandre Deulofeu i, aprofitant que es complia el centenari del naixement del seu genial
avi, s’ha preocupat d’editar un llibre sobre la seva vida i obra, amb el títol de: “Alexandre Deulofeu, la Matemàtica de la història”.
La singularitat del personatge, fa que valgui la pena que es recuperi per a aquells que no el van conèixer
perquè, com diu el seu nét, que ha estat un dels principals estudiosos de la seva obra, «és un actiu
formidable que Figueres i l'Empordà no haurien de deixar perdre». Però Deulófeu, com va passar a altres
figuerencs il·lustres, va ser oblidat pels cercles intel·lectuals del país. «A Barcelona no van tenir mai en
compte les seves teories perquè tots els personatges de l'Empordà els tenien per arrauxats i tocats per la
tramuntana. El pensament de Deulofeu resultava incòmode per a l'Acadèmia», va dir Puig Vayreda. El temps,
però, li ha donat la raó i s'han complert circumstàncies històriques que va preveure - el desmembrament de la
URSS o la derrota d'Alemanya a la Segona Guerra Mundial i el seu ressorgiment fins a ser peça clau de
l'Europa actual i que va explicar en la seva obra cabdal: La matemàtica de la història. «La història s'ha rendit
a Deulofeu, però el país el manté en l'oblit sense cap motiu que ho justifiqui».
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