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PRESENL'ACIO
Será difícil que s'esvaeixi la presencia de Jaume Bofill en tots
aquells que per la relació d'amistat o el pas coro a deixebles per la
seva cátedra hagin rebut la influencia del seu mestratge. El seu gest
era sempre acollidor, no pas per una manca de conviccions fermes sinó
perqué la fermesa el feia capa(' d'afrontar sense temor la discrepancia
i el conflicte. Sentia com a deure primordial l'acció personal directa,
amb tot alió que ell podia donar i amb l'esperanca d'enriquir-se amb
el que podia rebre. No es tancava mai en tina posició de defensa, ni
disfressant-la and) una actitud "tolerant".
Era la comprensió el que volia: posar-se en el lloc de l'altre, peró
sense esmussar els conceptes ni els principia per evitar els molestos
contactes cantelluts. S'oposava tant al falsejament com a l'esterilitat,
i confiava que la comunicació i el treball intellectual humil i pacient
proporcionaven un guany a la vegada en llum i en eficacia espiritual.
La seva influencia personal va ésser important. Els seus anys d'ensenyantent van deixar rastre. No queden fora de l'ámbit de la seva
acció ni aquells que niés allunyats es poden sentir de la seva posició
religiosa i filosófica. Són molts, i (le les tendéncies més diverses, que
s'han sentit espiritualment orfes.
Si el record es conserva en les generacions que han conviscut amb
ell, l'obra escrita es tarja difícil de trobar amb el temes. Dispersa en
revistes, anuaris, actes de congressos i originals inédits, era indispensable aplegar-la en un sol volum, que oferim ala lectors interessats en els estudis filosófics. El con junt ens mostra un camí que ha
quedat estroncat per una mort prematura. Peró de la lenta i contínua
profundització del seu pensament es pot preveure que hauria arribat
a cristallitzar en un plantejament original i rigorós dels problemes

básics de la reflexió filosófica. Els últims treballs ens mostren una
maduresa i consisténcia que anunciava una obra important que no ha
pogut ésser escrita.
Amb un propósit exprés de seguir Sant Tomás en els principis,
métodes i terminología, s'acarava amb una problemática viva, des
d'una perspectiva original, allunyat d'un neotomisme anquilosat, per
un retorn a les fonts directes. Potser ha heretat del seu pare, el poeta
Guerau de Liost, "aquell do misteriós de fer actuals les coses més inactuals" segons i'expressió de Bofill i Ferro en el seu magnífic próleg
a les Obres Completes.
No correspon a una presentació dels seus treballs, sinó a un estudi
extens sobre l'obra de Jaume Bofill fer una análisi exhaustiva dels
punts de vista originals del seu pensament. Peró cal almenys indicar
les directives essencials que caracteritzen una posició filosófica. Es
poden sintetitzar en aquestes tres: a) rexamen i profundització de la
vessant existencial com a element ontológic, en contraposició a la interpretació unilaterabnent intellectualista de la tradició del tomisme;
b) la fonamentació de tot ésser en résser personal i, en conseqüéncia,
centrar en la comunicació interpersonal el context en el qual té sentit
l'ésser i la veritat; e) la justificació d'una via de coneixement estétic,
parallel ala via del coneixement intellectual.
Aquesta tríada implica una interdependéncia. Perqué el seu personalisme és conseqüent amb el seu "existencialisme", en tant que
no és un coneixement total de la realitat — saciatiu, afegirá Bofill —
el que es limita a expressar una esséncia o a atribuir un valor. La
intelligéncia den assegurar, per damunt la unió intencional amb l'ohjecte, una unió real, una completa comprensió i identificació amb ell,
i apuesta forma d'unió solament es pot donar entre persones. Repetidament se serveix, per posar en ciar el seu pensament, de la concepció agustiniana de l'ésser real, cont a constituzt per tres elements
solidaria i irreductibles: i'espécie, l'ordre i el mode. L'espécie és l'element conceptualitzable, l'ordre és relement en virtut del qual es realitza un valor, el mode és l'element existencial, el que determina els
atributs situals, rexisténcia, la temporalitat. En l'aspecte sublectiu correspon una concepció trinithria de la ment, que es determina per les

capacitats d'aprehensió. Si resséncia és captada per la intelligéncia,
i l'ordre afecta la voluntat, és la memória la que ens dóna r exisiéncia de robjecte con' alló que és present. Peró el contacte directe
amb les coses es resol en les seves formalitats. Només és possible la
preséncia, en sentit propi, en el contacte amb el "tu". La relació interpersonal és, en últim terme, el suport de la realitat no personal.
És per l'interpersonalisme que es pot superar el subjectivisme. La realitat és sempre "inter duos constituta".
La trajectória intellectual de Jaume Bofill va sempre marcada per
rintent de fonamentar la possibilitat d'aquest coneixement de r" existent". En un extens article titulat "Metafísica del sentimiento" interpreta en forma molt personal el terme "sentiment" i la funció de la
vida afectiva, per tal de resoldre el problema epistemológic. Ja en
els seus primers escrits algunes afirmacions ens permeten descobrir
el camí que es proposa seguir. Quan escriu que "els místics han prestat a la Filosofia el servei d'aclarir per a ella la possibilitat i existencia d'aquest tipus de «preséncia obscura» d'una realitat en la intelligéncia"; o bé quan diu que la profunditat és més que un mer atribut
de la intelligéncia, perqué suposa un "verbum cordis" i no solament
un "verbum oris", i accepta la definició de Berdiaev, que anomena
"cor" el nucli ontológic de la persona. En altres meditacions marginals
es posa de manifest l'interés per la mateixa qüestió; en "Una aventura
fallida", on analitza la possibilitat d'una poesia filosófica en actitud
polémica amb mossén Caries Cardó, examina ámpliament una afirmació que ja havia fet anteriorment: que hi ha dos métodes "básics i
irreductibles pels quals l'home pot aproximar-se a la veritat i deis
quals se serveixen ciéncia i poesía respectivament: la definició i la metáfora".
El problema, per& no es podia simplificar arbitráriament. Necessitava un nou plantejament, perque en reconéixer la impossibilitat d'una
intuició intellectual semblava que no quedava cap més alternativa
que la de seguir un inconsistent i fácil irracionalisme. El primer pas
en aquesta nova etapa de replantejament es manif esta en un deis seus
últims articles titulat "D'una teoria de lacte a una teoria de la relació
interpersonal". És a la vegada un treball integrador i un punt de
partida per a ulteriors reflexions. El camí no pogué ser continuat,

peró en resta una obra escrita i una altra molt més valuosa: els fruits
d'una labor entusiasta d'orientació intellectual í elevació espiritual.
Aquells que en van rebre el benefici no oblidaran el deure contret.
Els treballs recollits en aquest volum segueixen un ordre cronológic
de publicació. La majoria havien estat publicats en revistes especialitzades o memóries de congressos. Altres són originals inédits, com la
memória presentada a les oposicions a la cátedra de Metafísica, o el
darrer del llibre, sobre "L'admiration", redactat directament en francés i que no s'i►a pogut saber en quin moment va ser escrit; probablement anava destinat a alguna reunió o congrés de Filosofía. No s'ha
inclós la seva primera obra i la més extensa, "La escala de los seres",
reelaboració de la tesi doctoral, perqué hi ha una edició de l'any 1950.
A la fi de cada article i al peu de la página, consta la procedencia
i la data de publicació. Aquesta edició no es pot considerar
completa; resten alguns originals inédits no totalment acabats i notes
disperses molt nombroses. Per considerar-lo d'especial interés, encara
que el contingut no sigui filosófic, s'inclou l'epíleg a la traducció catalana de "Vol de nuit" de Saint-Exupéry, escrit poc abans de la seva
mart.
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