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ció del' esmentada revista. Va obtenir el premi Boftll i Ferro 1993 



Jaume Bofill i Ferro era, com altres íntel.lec
tuals catalans -Eugeni d'Ors, Josep Maria de 
Casacuberta o el Miquel Batllori- descendent 
d'índianos. La seva mare, dona Amelia, havia 
nascut a Puerto Rico. Pero els Bofill tenien la 
nissaga a Viladrau, almenys des del segle 
XVIII. Els llinatges i els arbres genealogics 
constitui:en un dels hobbíes de Bofill, que sabia 
sense vacil.lar el parentiu de reis i nobles de 
!'Europa imperial. Quan comern;ava a desgra
nar la seva memoria, restaveu bocabadat. No 

en va era un crític literari que sentia la passió per la historia. 
En Jaume era alt, magre, escardalenc, amb un perfil semita, igual 

que el cognom. Es movia amb parsimonia i era tímid i reservat. Només 
en l'ambit de la tertúlia amical deixava la gravetat innata i s'obria en 
una rialla franca. Duia un bigoti una mica esclarissat i traspuava una 
elegancia senyorívola. En un saló el veieu discret i atent, besava amb es
til angles la ma de les senyores, i en qualsevol grup els seus temes de 
conversa atreien els contertulians i fins i tot els passavolants. 

El pare d'en Jaume era un burges il.lustrat que el va posar en con
tacte amb la cultura. Bofill parlava amb una devoció immensa del seu 
pare, el qual estava molt orgullós del seu llinatge i en feia partícip el seu 
fill. En Jaume fou dissortadament el darrer d'una nissaga de farmaceu
tics el primer dels quals fou el seu rebesavi, que havia estat apotecari de 
cambra de Caries III. Ell havia comprat al segle XVIII una pairalia. Ca 
l'Herbolari, a Viladrau, que el pare de Jaume va fer renovar arquitecto
nicament per Josep Puig i Cadafalch. L'estil és certament modernista, 
pero, com remarcava Bofill i Ferro, amb aire pre-rafaelita. En realitat, el 
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rebesavi volia la finca sobretot com a pare botaruc hi va dur plantes 
d'arreu d'Europa i fins i tot de Rússia. 

Bofill pertanyia a una farm1ia benestant i el seu destí hauria estat el 
de fer de senyor d'aquell paradís del Montseny, escriure, llegir, enartar
se davant la Creu de Matagalls, escoltar la saviesa dels llenyataires i 
dels pagesos i alternar les estades a Viladrau amb temporades a Sant 
Gervasi, concretament al segon primera del número 24 del carrer de 
Craywinckel, on va viure tants anys. Pero aquell cavaller, una mica in
dolent i aristocratitzant, va haver de treballar i, per seguir la tradició fa
miliar, va estudiar la carrera de farmacia i fins i tot va tenir una 
farmacia al carrer de Méndez Núñez. Pero com que aquesta no era la 
seva vocació, després va estudiar la carrera de lletres i va seguir els cur
sos de grec de Carles Riba a la Fundació Bemat Metge. L' admiració pel 
poeta de les Elegies de Bierville només era comparable amb la que sentía 
per Josep Camer. Perque Jaume tenia molts dels trets d'un noucentista i 
fins i tot va assajar de fer poesía. Una antalogia de l'Aven~ de 1913 en re
collí una composició i el 1947 Femando Gutiérrez en una altra antología 
molt més amplia en dona dues més. Pero Bofill no tenia fe en la seva 
obra lírica i fins i tot hi feia broma perque li havien reprodui:t alguns 
poemes amb molts errors. La seva vocació era la crítica i sobretot la crí
tica de poesía, pero, poc interessat a passar a la immortalitat, ja que deia 
que hi passaria de retruc coma exegeta de Riba, Jaume va escriure poc i 
d'una manera dispersa. Recordo que el 1959, quan gairebé el vaig fon;ar 
a aplegar la seva crítica i li ho vaig copiar tot a maquina perque es pre
sentés al premi Yxart, que va guanyar, vaig tenir feina a omplir un vo
lum mitja i en vint-i-cinc anys de crítica només vam trobar disset 
estudis, bé que alguns de molt llargs i definitius, com el proleg a la poe
sía de Guerau de Liost o a una antología de Rainer Maria Rilke. 

He dit que Bofill era home de tertúlia. Abans de 1920 ja formava 
part d'un grup que es reunía periodicament entom de Josep Camer 
amb el nom classissitzant de Kaligenia. Les anec;:dotes pintoresques que 
contava de Camer eren inacabables i també explicava situacions, de ve
gades enigmatiques, del seu cosí llunya, Jaume Bofill i Mates, de qui va 
escriure un retrat memorable, barrejat amb una analisi crítico-poetica de 
la seva obra. Sembla que va ésser Camer qui el bateja amb el nom efec
tuós de "Filferro" i també deia que dona Amelía a l'hora de fer-lo llevar 
cridava: "Desperta ferro!" Bofill també assistia a la Penya del Saló Ro
yal, on es reunía amb els Amics de la Poesía, que va contribuir a fundar 
amb Carles Soldevila, !'orfebre Ramon Sunyer, el poeta Francesc Sitja i 
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Pineda i el meu pare. I Bofill era assidu de la Penya del Continental, que 
presidia amb una certa prosopopeia Josep Maria López-Picó. I encara el 
recordo durant anys, després de dinar, quan pujava a casa (vivíem al 
pis de dalt) i ens fascinava ambla seva conversa, els seus judicis, les se
ves anecdotes si les seves ironies. Jo dec part de la meva formació a la 
tradició oral que vaig aprendre de l'enyorat Jaume Bofill. En aquella 
postguerra brofega i difícil Bofill havia de treballar fon;a i va arribar a 
traduir una cinquantena de llibres, la majoria en castella i per a l' editor 
Josep Janés. Hi havia temporades que passava estretors economiques, 
perque, a més a més, havia de mantenir Ca l'Herbolari, on la meva fa
rm1ia i jo mateix vam passar tota la guerra civil, grades a la seva gentile
sa. Aquell casal viladrauenc, al barri de les Paitides, era el consol de 
Bofill i Ferro i hi somiava. Era el seu reialme. El recordo en plena guerra 
passejant pel pare amb arbres de més de quinze metres, vells avets, ce
dres o sequoies, que en part havia plantat el seu pare. O podant fruiters 
en un dels racons de la finca. I amb l'escalf dels masovers, en Jaume i 
l' Anneta, que encara hi viuen. I pujant, malgrat que Bofill patia del cor, 
al capdamunt del seu territori en un bosc que anomenada la Baga 
(l'Obaga) i on ell havia plantat els avui gairebé llegendaris Sis A vets, un 
dels quals va morir llampat, pero que semblen centenaris. Bofill era el 
senyor d' aquell racó idíl.lic, d' aquella casa de Ca l'Herbolari, on, com 
que tenia quatre pisos, havien estiuejat Caries Riba, Josep Obiols i la fa
mília Panniker. Guerau de Liost, abans de publicar La muntanya d'ame
tistes, va dedicar-li un poema: Visita a Ca l'Herbolari, que comen~a així: 

"Té un no sé que de poesía, 
un agredol9 original 
que no es pot dir de pagesia, 
ni de castell senyorial. 

Potser l'aroma d'elegancia 
de vostres arbres forasters 
s'ha barrejat amb la fragancia 
dels manats d'herbes remeiers, 

que en un racó del vell armari 
tal volta resten oblidats, 
per l'habil ma d' un herbolari 
amb paciencia destriats. " 
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A quaranta anys Bofill es va casar amb Núría Fomells, amb la qual 
no va tenír fílls. Núría tenía un caracter dol<;, venerava el seu marít í lí 
plai:a molt Ca l'Herbolarí. En Jaume contemplava al Montseny els bells 
exemplars dels avets més merídíonals d'Europa, que són propís del 
nord í del centre del vell contínent. El bosc era una de les seves pas
síons. El bosc í la lectura. Domínava vuít llengües í el meu pare explica
va que per poder llegír els romantícs, de Keats a Shelley, Bofill en un 
estíu va aprendre angles. Bofill era de cultura europea: francesa, ale
manya, anglesa í italiana. Llegía Dante famíliarment í va declarar que 
11 Austria és l' essencía d'Europa11

• Un dels seus somnís era l' antíc Imperí 
Austro-hongares, pel gruíx de cultura que havía donat í per la influen
cia, una mica pomposa, que havía tíngut en aquells anys daurats 
d'abans de la Primera Guerra Mundial. 

Bofill era un típíc ateneísta. Hí treballava sovínt í hí anava cada día. 
Per aíxo fou escaíent que l' Ateneu Barcelones el 28 de febrer d' enguany 
acollís la seva recordan<;a. Vaíg fent memoria de com m' explicava de
talls d' ateneístes: les teoríes d' Agustí Esclasans, els projectes íl.lusíonats 
de Míquel Arímany o els esgaríps antífranquístes de Joaquím Casas
Carbó, el vell supervívent de L'Avenr;;, el qual, el 1940 o 1941, no s'estava 
de dír penjaments en veu alta, sord com era, de la sítuacíó. I també lloa
va el capteníment d' alguns dels bíbliotecarís, autentiques ínstítucíons 
de la casa, com en Guillen, que coneíxía tan bé els topants de la casa í 
els secrets de la cultura í s'acostava, de tant en tant, a Jaume Bofill per 
recollír-ne el do de la conversa í la íl.lumínacíó de la savíesa. 

Algú va escríure que Bofill podía ésser un personatge de Proust. 
No diría tant, pero sí que tenía empelts proustíans, ja que domínava la 
seva obra a fons í va escríure el primer assaíg en catafa (1928) sobre 
l' autor que anava /1 a la recerca del temps perdut". Proust llegít al costat 
de Dante, pero amb un coneíxement prívílegíat de Raíner María Rílke 
sobre el qual va publicar un gran estudí a la ímmedíata postguerra. 1 no 
oblidéssím Goethe, el Faust del qual Bofill comentava ja el 1926 a Revista 
de Poesía. 1 encara hí ha, vergonyosament ínedíta, la seva versíó catalana 
de les converses que Eckermann va tenír amb Goethe. 

Díspers, índolent per a escríure, el qui el 1938 va parlar de Carles 
Ríba com 111' extrema punta de díamant a la poesía catalana" va publicar 
només dos llíbres: Vint-i-cinc anys de crítica (1959) í Els poetes catalans mo
derns (1986), postum í en l'edícíó del qual Salvador Millet í Bel va aju
dar. Aquest darrer llíbre respon a una concepcíó global de la poesía 
catalana díns un context cultural europeu. Bofill era sobretot un assagís-
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ta que sabia relacionar totes les arts amb la poesía, descobrir-ne les "se
cretes correspondencies" i era també un especialista en literatura com
parada, perque dominava no sols els romantics o els barrocs, sinó 
igualment els poetes grecs cfassics (que havia tradu'it), el dolce stil nuovo, 
els pre-rafaelites, la generació castellana de 1927 ... Crític humanista, 
Jaume Bofill i Ferro havia aprofundit els estudis d'histüria, d'art i de fi
losofía. I era un expert en botanica. 

Amb Alexandre Plana i J oaquim Folguera forma la tría de de grans 
crítics coetanis del noucentisme. Pero la seva memoria s'ha fet esborra
dissa i la seva obra, essencial pero escassa, no és coneguda per una part 
dels hoppy few. Per sort, enguany, .el 28 de febrer, ja hem encetat al cen
tenari de la seva naixen~a, que coincideix amb el vint-i-cinque aniversa
ri de la seva mort. 

He intentat perfilar alguns dels trets més característics de la seva 
personalitat. I no voldria deixar d' evocar l' amistat germanívola que va 
tenir de molt jove amb el meu pare. Als estius, l'un anava a Viladrau i 
l' altre feia estada a Premia de Dalt. I es tractaven de vós, com s' esqueia 
dins la generació literaria. Bofill féu subtils comentaris de la poesía del 
meu pare, i aquest, que tenia molt més sentit practic, l' ajudava en les se
ves vacil.lacions i els seus dubtes, perque Jaume Bofill i Ferro era un 
homme de lettres tan pur que hauria hagut de viure, com Rilke, en un 
castell antic, el seu Ca l'Herbolari. 
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