
NOTICIA BIOGRÁFICA DE JAUME BOFILL

per ROSER SOLIGUER, VIUDA BOFILL

Jaume Bofill i Bofill nasqué el 30 de novembre de 1910
a Barcelona, a la casa de l'Ardiaca.

Estudia Dret, exercí de passant d'advocats, tempteja
altres feines i no descobrí quin era el seu camí fins als
vint-i-cinc o vint-i-sis anys, quan trobá el P. Orlandis, S. J.,
i comenta a estudiar filosofia.

El 1939 comenta la ¡licenciatura. Obtingué el títol pel
juny de 1942 i pel setembre del mateix any tragué plaga de
catedrátic d'institut, on comenta la seva carrera de docéncia.

Circumstáncies familiars el portaren a haver d'exercir
una Peina complementaria de coilaboració en la direcció
d'una petita fabrica, per mitjá de la qual entra en contacte
amb una realitat del rzostre món que contribuí a eixamplar
el seu horitzó i els seus interessos, que ja sempre havien
estat molt amplis.

El 1950 obtingué la catedra de metafísica de la Univer-
sitat de Barcelona, on prosseguí la seva tasca d'ensenyament,
que exercí sempre (ja des de l'instituí) amb gran goig i dedi-
cació. Sempre estigué disponible i a prop de tots els estu-
diants.

A Barcelona organitzá moltes vegades cursets de proles-
sors estrangers com Max Müller, Rahner, Moeller, Calvez,
van Breda, 1-layen, Biemel o Dubarle.

Mantingué relació amb gent de pensament molt divers,
com és ara J. Arellano, A. Álvarez Bolado, P. Cerezo,
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A. González Dorado, M. Sacristán, 1. M. Calsamiglia (a qui
tedia un període la seva cátedra perqué els nois el poguessin
conéixer), J. Gómez Caffarena, R. Saumells...

Morí el 20 d'octubre de 1965, als 54 anys, després de
dos anys i mig de malaltia, durant els quals, igualment inte-
ressat en l'estudi i la docéncia, va continuar donant cursets
en el seu propi domicili, l'últim deis quals tingué lloc l'ante-
vigilia de la seva mort.
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