EVOCACIÓ DE JAUME BOFILL
per MARIA MANENT

Va ser durant la nostra guerra quan vaig tenir més ocasió
de tractar Jaume Bofill i Bofill. Llavors el vaig conéixer en
el seu aspecte d'home d'acció i també, peró molt poc, en la
seva vocació d'home de pensament. En aquells temps durs,
i ben sovint trágics, ell es movia freqüentment entre Viladrau i Barcelona, feia gestions a favor de la gent injustament perseguida, actuava amb habilitat i coratge. Peró, immers en aquells dies difícils, no solament Iluitava per atenuar-ne l'aspror, sinó que també maldava per destriar-ne el
sentit, la línia enigmática que s'esmunyia al Pons d'alló tan
complex, d'un conjunt d'esdeveniments que jo —exasperat
per la lentitud d'un gran trasbals quan es viu dia per diavaig anomenar «el desplegament cellular de la história».
En una nota del meu dietari hi ha constáncia d'una conversa en la qual es veu com Jaume Bofill ja intentava allá
que alguns filósofs i alguns historiadors han considerat una
empresa impossible, és a dir, fer filosofía de la história.
A aquesta empresa, en can vi, excellents pensadors han dedicat molas anys de la seva vida (des de Vico fins a Spengler
i Toynbee). Jaume Bofill i Bofill creia —era l'any 1937—
que el món vivía en la darrera fase de la crisi iniciada pel
Renaixement i la Reforma: negació de l'autoritat espiritual,
anarquia, culte de la larga. Deia que l'error de l'home modern és pensar que el seu punt d'equilibri resideix en ell
mateix, i no en un pla superior. En aquest punt, el pensa15

ment de Bofill coincidiu, dones, amb algunes reflexions de
Berdiaev. Per exemple, quan l'escriptor rus afirmava que
«per fer més gran l'home, l'humanisme el priva de la semblawa divina i el subjectá a la necessitat natural». 1 quan
afegia: «El Renaixement, establert sobre l'humanisme, ha
descobert les forces creatives de l'home com a ésser natural
i no pas espiritual». Recordo que, en la mateixa conversa,
Bofill, amb lúcida previsió, em comenta els perills de la
protecció estatal de l'Església.
M'ha quedar molt profundament gravada a la memória
la seguretat i la claredat deis seus judicis. Era una intelligéncia penetrant, abundosa en energia, perú amb un suport
mínim de vitalitat física. Paradoxalment, gairebé podríem
dir que era com un intellecte desencarnat. Bofill tenia la veu
trencadissa i, en can vi, els ulls li brillaven, intensos, en el
rostre d'una estranya brunesa, que recordava el color de les
fulles deis avellaners quan els cornencen a despullar les gratis
ventades del novembre. En la finor d'esperit, en l'acerada
penetració de les realitats més complexes s'assemblava al
seu pare. Pera Guerau de Liost, potser a causa de la blavor
tan clara deis seus ulls, tenia un aire més nórdic. El retrat
d'el!, que és ara a la sala gran de Rosquelles, té una expressió greu i tranquilla; en la fotografia del seu fill gran, reproduida al frontispici del volum Obra filosófica, ens presenta
un mediterrani, i ens posa, més que res, davant d'un somriure: un somriure on es fonen encara la gracia de la joventut amb la gracia de la infantesa. Su poso que és un retrat
fet al Montseny, perqué, amb uns boscos boirosos, hi ha un
fans de muntanyes.
Contemplant aquest retrat, m'ha semblat que en la vivacitat enjogassada, perú lleument melangiosa, de la mirada
hi ha com un auguri del filósof. De l'home que volgué arribar a les arrels profundas del tomisme, que va fer objeccions
respectuoses a Maritain, que escriví, entre moltes reflexions
filosófiques admirables, un estudi sobre la metafísica del
16

sentiment i un breu i finíssim assaig sobre l'admiració, on
assenyala les connotacions religioses que podríem descobrir
en l'«entusiame» platónic.
La publicació d'aquest llibre de Joaquim Maristany sobre el pensament de Jaume Bofill i Bofill és molt oportuna.
L'ha escrit amb rigor i també amb afecte, ja que va ser
deixeble seu i admira molt aquest filósof, que ell qualifica
de «miniaturista». Maristany em recordava que, en un cert
simposi sobre filosofía, un dia hi comparegué Jaume Bofill
i Bofill, malalt, febrós, embolicat amb una manta. Peró el
seu estat lisie semblú encara estimular estranyament la claredat, la fluidesa i la lo/T(1 de les se ves reflexions. Catalunya
no és pas un país on hagin abundat els filósofs. Cal recuperar les nostres grans figures, i la de Jaume Bofill i Bofill
mereix, certament, aquesta lluita contra un semioblit que
seria del tot injust.
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