
JAUME BOFILL, COMPANY DE DOCÉNCIA
UNIVERSITARIA

per FRANCESC GOMA

El meu bon amic Joaquim Maristany, compilador d'a-
quest recull, m'invita a escriure uns mots en record de Jau-
me Bofill.

Cordialment li agraeixo l'ocasió que m'ofereix d'evocar
la figura del nostre company major de la Facultat, vint anys
després de la seva mort. Per a molts de nosaltres, el seu
record és ben viu encara, peró el veiem a prou llunyania
temporal per a poder donar-li una certa objectivitat, alliberar
la seva imatge de la commoció afectiva próxima i aspirar a
fixar el sentit de la seva exemplar personalitat universitária.

Voldria, breument, fer algunes indicacions circumstan-
cials que permetessin de comprendre'l a aquells que no va-
ren tenir el goig de conviure-hi. Comprendre, peró —com
ell mateix ens ho diu en un text publicat a Convivium el
1964—, no vol dir bloquejar el «subjecte empíric» en els
límits d'una fitxa caracterológica„vinó respectar la fertilitat
espiritual, la transcendencia i la dignitat de l'altre: desco-
brir la riquesa del seu «món» i participar en el valor de
l'empresa a la qual s'ha consagrat.

Per tal de ser fidel a aquest propósit i poder arribar a
determinar l'actitud o estil personal que l'universitari Jaume
Bofill prenia en el seu món academie, cal fer, abans, alguna
observació sobre aquest mateix món.
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L'acompliment de l'activitat docent no és pas una ¡un-
ció que només tingui un sentit. Com a métode didáctic que
és, depén de la matéria que hom pretén ensenyar. Peró,
més encara, i préviament a qualsevol distinció entre ense-
nyaments deductius o experimentals, de lletres o ciéncies,
cal esbrinar primer la relació que hi ha entre el sistema de
veritats que hom pretén exposar, i el docent en tant que tal:
el professor de rassignatura, en termes usuals.

El predomini, cada vegada més gran, de les ciéncies ex-
perimentals en el món universitari, ha convertit el docent
en el portaveu d'uns coneixements acceptats, neutres i vá-
lids per als entesos; un bon distribuidor del saber a aquells
que aspiren a «rebre'l». Aquesta relació «impersonal», «ad-
ministrativa» és tan desarrelada, que hom es pregunta si
encara té raó d'existir.

Dintre d'aquest plantejament, la correcció natural de la
degradació anterior és Vailkonament de l'estudiant ensinis-
trant-lo en les técniques experimentals o d'investigació em-
pírica o documental.

L'ensenyament de la filosofia, com l'entén Jaume Bofill,
es troba just a l'altre extrem. No és endebades que el terme
venerable porta una expressa indicació d'afany o d'aspira-
ció. Quantes vegades hem repetit la senténcia kantiana que
no s'ensenya filosofia, sinó a filosofar!

Per aixó, la vida intellectual del filósof, més que no pas
la del professor de filosofía, aspira a convertir-se en un
exercici espiritual, un entrenament (askesis). Tensa la mi-
rada mental, referida al máxim intelligible, ho descriu tot
vist a la seva llum i ho explica segons graus de distancia
respecte d'Ell.

Un autor francés contemporani, Saint-Exupéry, que el
nostre filósof coneixia bé, i apreciava torea, va dir duna
manera exemplar en una de les seves cartes: «Només tenim
un problema, un de sol: tornar a descobrir que hi ha una
vida de l'esperit més alta encara que la vida de la intelli-
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géncia i que és Púnica que pot sadollar l'home.» 1 més
endavant: «La vida de l'esperit comenta on un ésser "u"
és concebut per damunt deis materials que el componen.»

En un article de 1950, Jaume Bofill constata, com si
descrivís un fet corrent de la seva experiéncia: «Tot aquest
moviment vers Déu de les nostres poténcies superiors pe-
netra i arrossega també el nostre psiquisme inferior.» Con-
fessava que l'actitud «espiritttalitzadora» de les seves ense-
nyances de filosofia no era només fidelitat a la platónica
vida teorética, en sentit estricte, sinó que era radicalment
el coronament natural de la seva manera quotidiana de
veure les coses i de conviure amb els altres.

Recordem la mirada d'en Jaume Bofill: semblava que
estigués sempre en recerca d'alguna cosa, o millor encara,
que comparés el que veia amb algun model o esquema que
portés a dintre: si tot de sobte es produ7a la troballa, se li
illuminava l'expressió, i de seguida recolzava un projecte
o una esperanca sobre aquella cosa descoberta; i el mateix
feia en conéixer algú o en trobar un amic.

Aquells ulls no podien, passivament, acceptar una infor-
mació; el que velen era, de seguida, articulat en un sentit
més alt, que confirmava el primer espectacle. Eren Ilums que
feien sortir enfora una mirada espiritual. Si no ho aconse-
guien, miraven amb malenconia. Peró el que cercaven i que,
per defecte, els entristia, no era simplement la coheréncia
lógica, la confirmació intellectual, sinó l'elevació o dignifi-
cació de la situació concreta. Les coses o els comporta-
ments havien de ser, per a la mirada de Jaume Bofill, for-
mes participades d'un sentit que les salvava. Com el sen-
timent salva el tremolor de la veu de qui parla, o la bondat
salva la poca grácia d'un gest desafortunat.

En síntesi, més enllá de Pacte d'entendre el que es po-
gués produir entorn seu, la seva mirada volia assumir actes
i comportaments per intentar de trobar-hi la generositat
d'una voluntat que maldava per realitzar-se en ells.
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Aquest principi originari de la realitat de les coses i de
llurs activitats era també per a ell la condició d'actualitat
de la filosofia.

Així s'estableix una nova oposició:
El coneixement científic de la naturalesa arrenca i ter-

mina en l'experiencia; les regularitats que el constitueixen,
les lleis, estan protagonitzades pels cossos materials, grans
o petits. La ultima ratio és el fet pur i simple, el cas.

Jaume Bofill, pensant com un filósof, ho diu exactament
al revés: «La condició de les realitats corporals és de natu-
ralesa "medial": l'esperit es comporta, a llur respecte, en
una "indiferencia dominant".»

Correlativament les lleis de la ciencia gaudeixen d'una
universalitat extensiva, fruit d'una reducció cada vegada més
ambiciosa. La filosofia, en canvi, en transcendir, constituti-
vament, les realitats de fet, es mou en la direcció —metafó-
ricament perpendicular a la própia de la ciencia— en recerca
de la profunditat, el Grund, i la idealització o sublimació.

Establert aquest antagonisme, la docencia de la filosofia
no ha de ser tant exploratória i informativa com
dora i edificant.

Aixó explica, en parí, l'entusiasme —en els molts sen-
tits del mot— que provocaven les classes que impartia a la
Universitat.

La sevu relació interhumana era modulada també per
una mena d'estimulació personal, exemple de sublimació.
Sovint amb vehemencia i sempre amb la illusió d'una per-
sona jove, invitava a fer les coses com si es tractés d'una
mena de compromís d'equip. Ell emprenia el projecte, n'era
el guia i incitava a participar-hi. Jaume Bofill era un «homo
viator» en totes les seves coses.

No li agradava manar i jo diría que no en sabia. El que
feia era emprar sempre la f unció apellativa de la comunica-
ció: recorria a la responsabilitat de cadascú i, així, obligava
i alliberava a la vegada. Les seves paraules eren fonamental-
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ment una convocatória: apellava al bell nucli de la própia
llibertat a sentir la més própia vocació. Hem vist que l'ideal
de l'ensenyament de la ciéncia experimental podria ésser l'en-
sinistrament técnic per a saber veure, explorar i inventar;
el de l'ensenyament de la filosofia, en canvi, és l'actualtizació
de les possibilitats de l'home perqué ho sigui veritablement.

Vint anys després de la mort de Jaume Bofill, sento en-
cara, viva i generosa, la cordial apellació de l'amic. No és
pas mérit meu, sinó caritat de la seva preséncia en mi.
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