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Josep M." Bofill i Pichot

(1860 - 1938)

Distingit naturalista, nasquc a Bar-
celona el 1.er d'abril de 1860. A la nos-
tra Universitat cursa in carrera de Me-
dicina i Cirurgia i es doctors el 1883
poc despres fou nontenat metge del Cos
Medic Municipal de Barcelona, i ponent

d^ la ^^ ini„iu quc a11i5 a Bolin a estudiar la vacuna antituberculosa.
1'nuube fou nuetge numcrari de l'Idospital de la Santa Creu.

Coin a naturalista, emprengue amb entusiasnte 1'estudi dels hime-
uJptcrs i realitzs gran nouibre d'excursions do recerca. Aixi apleg-a
ima do les millors colicccions (1'aquests insectes, que ant's despres
ccd] a la Junta de Cicncics Naturals de Barcelona. En la INSTITU-
CIO fou president cl 1906 i cl 1911, en perfodes molt agitats de la
rostra cntitat ; i el 1917 nnitjancer entre la INSTITUCIO i l'Institut
d'Estudis Catalans. _Ws tard, va esser delegat de l'Institut en Ia
nostra corporacio. Durant trcnta ant's fou mcinbrc do la Rcial Aca-
demia de Ci^ucies de Barcelona, on publica els seas darrers treballs
cientifics referents a tcmes d'Euitontologia aplicada. Tambe durant
iuolt do temps represents a 1'Acadctnia de Cicncics en la Junta de
Cicncics Naturals ; a 1'Acadcmia fou hibliotecari rues de vint anys,
i va dur a tcrme un important cataleg d'autors i de materies de les
publicacions (1'aquella. l'renguc part en diverses reunions i congres-
sos cientifics ; al d'Fiitomologia, del 1912, celebrat a Oxford, repre-
sents l'Institut d'Estudis Catalans.

Rstinnula anib exit la collaboracio cientffica, i per ]a seva inicia-
tiva foren publicades nontbroscs monografies d'insectes de Canaries,
per Santos Abreu, a l' Academia de Ciencies, i pel Pare Navas, S. J.,
a I'Institut d'Estudis Catalans. Intcrviugue en la polcmica promo-
guda per la crftica de Candido Bolivar quart Agusti Gibert publica
el sen opuscle en els uTreballs» de la INSTITUCIO patrocinats per
l'Institut. En altres activitats nostra sempre gran esperit d'empresa;
bon senyal Well fou el pas per la Direccio i Administracio del Patro-
nat del Collegi d'Orfes de Sant Julia de Vilatorta. En aquesta po-
blacib, despres (I'una brew malaltia soferta amb cristiana resignacio,
moria en la par del senvor el 15 d'abril de 1938. - J. R. BATALLER.


