
Barcelona, 8 de juny de 1980 

Prof. Josep Ferrater Mora 
Department of Philosophy 
Bryn Mawr College 
P ennsylvania 

Molt distingit Professor: 

Novament em plau de posar-me en contacte amb vos-
tfe. Com recordará, el darrer mes de desembre li vaig fer 
arribar un exemplar del meu article "Actualitat de Josep 
Ferrater Mora", que vostfe va teñir la gentilesa de regra-
ciar-me per correu. 

Peí que fa, per6,al motiu de la meva carta, per-
meti'm que m'extengui tot seguit en les consideracions 
relatives a la meva referencia personal, a l'objecte raa-
teix d'aquesta missiva i, finalment, a la seva justificado. 

Conec personalment alguns antics condeixebles 
seus en el perlode de la Universitat Autónoma de Barcelo
na, entre els quals, Jordi Karagall, Pep Calsamiglia i 
Prancesc Goma, qui ha estat, a mes, professor meu al ma-
teix centre. Amb tots ells m'uneix un afectuós reconeixe- -: •' 
raent. Altrament, des de ben menut he compartit el treball 
retribuit i els estudis. Tinc la satisfaccid, així, dlia-
ver treballat a l'estudi de disseny gr&fic que el profe
ssor i crític d'art Alexandre Cirici i Pellicer dirigeix i 
a Barcelona. Alhora, em congratulo de participar en allí) 1 
que és arq. la meva ocupació retribuida, la revista "IANUS. i 
Oíd & New International Architecture", dirigida per l'ar- i 
quitecte barceloni Oráol Bohigas, de la qual en s<5c redac- 1 
tor. Es, aquesta, xana publicado assessorada, entre d'al- • 
tres, per l'arquitecte estadounidenc Charles W. Moore, del 
que sospito que tindrk vostfe referencia. En relació, d'al- , 
tra banda, ais meus estudis de la llicenciatura en Filoso
fía, simultanejats amb esforg, pero amb passió, amb els 
esmentats treballs i d'altres que no enumero, puc expre-
ssar el meu deute, una altra vegada, al professor Dr. Fran 
cese Goma i al Dr. Emilio Lledó, tota vegada que xix? .tin- """ 
guerem la sort, llavors, de comptar entre el nostre profe- | 
ssorat amb els doctora Valverde, Sacristán i -com avui és ' 
també de notar- vostfe mateix, que actualment ocuparia el i 
principal carree docent en els estudis de la nostra espe- 1 
cialitat. Amb tot, les dades referents a mi podrá trobar- l 
les, si li plau, al Curriculum que li adjunto. 
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Fet i fet, l'objectiu d'aquesta carta -tal com potser ja 
pot haver pressumit- és de fer-li explícita i ferma la 
raeva sol.licitud d'ingrfes al eos docent del Bepartment 
of Philosophy que vostb dirigeix al Bryn Mawr College, 
en la modalitat i durant el temps que vostb creiés mes 
oportuns, en el cas, aixb darrer, que la gosadia del meu 
oferiment acadbmic es traduís -si no ara, raes endavant, 
per mferits propis mes assoiits per la meva part- en fe-
li$ realitat. No cal reiterar-li que la meva pretensió 
fóra, llavors -en un honor que em seria útil-, la de for
mar—me al seu costat,en la mesura que vostfe ho permetés, 
com a professor i estudios de la filosofia. 

En darrer lloc, i per tal de no destorbar-lo 
mes en el seu precios tenros, intentaré explicar el per
qué de la meva potser ingenua, perb meditada sol.lici
tud. Així, malgrat que no sóc professor»ni em preocupa 
massa ésser-ho imraediatament en 1'actual situació de la 
universitat espanyola -de la qual en sóc sabedor que vos-
tfe compren tan bé-, si tinc, en canvi, en les meves ex-
pectatives vocacionals i professionals, 1'esperanza de 
ser-ho algún dia,amb prou suficiencia del que jo pugui 
donar i del que la universitat em pugui donar a mi. Pro-
va d'aquesta confianza n'és el fet d'haver realitzat ja 
els cursos corresponents al Doctorat en Filosofia i d'es
tar preparant amb autfentic fervor la meva tesi doctoral. i 
I és que,en el fons, com queda en certa manera registrat r 
en les meves publicacions, em batega una absorvent inquie- [ 
tud, per sobre de qualsevol altre ocupació o interés, pels \ 
temes actuáis del pensament filosbfic i per conéixer amb 
rigor els seus precedents en la historia. Pero cal que 
confessi que la prova mes patent -almenys per a mi- d'aquê s 
ta inquietud investigadora n'és el fet maíéix de posar-me 
en contacte amb vostfc i proposar-li la meva col.laborado» 
amb tot e] que representarla, per la meva part i si ree-
xís, de canvis d'habituds personáis, famillars i laboráis. • 

Ja sois em resta dir-li que estic a la seva 
entera disposició en tot el que consideri necessari taiit 
en relació amb aquesta iniciativa com per qualsevol assumjD \ 
te del seu interés particular. 

Amb la confianga de rebre aviat noticies se-
ves, rebi mentre una salutació ben cordial-Ti-̂ un admira
dor mes de la seva obra filosófica 

Korbert Bil' i 
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NORBERT BILBENY; Curriculum Vitae 

Dades Generáis 

Nom complet: 

Data de naixement: 

Lloc de naixement: 

Norbert Bilbeny García 

8 de juny de 1933 

Barcelona (Espanya) 
Lucano, 13-17» Barcelona (23)» Espanya; 
T. 248 30 73 
Casat. Un fill. 

Idiomes que parla: Cátala, castellá, anglbs, francas 

Idiomes que tradueix: Cátala, castellá, anglas, francas, alemany 

Idiomes q.ue escriu: Cátala., castellá 

Residencia actual 

Estat civil: 

Estudis realitzats 

1977 
1978 

1979 

1980 

Llicenciatura en Pilosofia (Univ. de Barcelona) 
Llicenciatura de Grau en Pilosofia 
(QUalificació: "Excel.lent per unanimitat") 
Grundstufe I (Deutschen Kulturinstitut 
Barcelona) 
Curs de Doctorat en Pilosofia (Univ. de Bar
celona) 

Activitats laboráis 

1966-69 
1970-72 
1973 
1974-75 
1976-79 

1980 

Aprenent de grafista a ELYSE SA 
Dibuixant publicitari a ESPIRA SA 
Redactor a EDITORIAL EL I.IUEBLE 
Corrector editorial a SALVAT EDITORES 
Corrector editorial de les revistes 
"Pediatrics" i "American Journal of Me
dicine" a EDICIONES DOYMA SA 
Membre del Consell de Redacció de la 
revista "Ianus, Oíd & New International 
Architecture" 

Experiencia docent 

1979 Professor de Pilosofia a 1'Escola 
d'Estiu per a Mestres i Llicenciats 
(Barcelona) 
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Proyecte d'Investigado (Tesi Doctoral en curs) 

• "NOUCENTISME: FILOSOFÍA I IDEOLOGÍA" 
1978: Data de comengament 
1981: Data prevista de finalització 
Director: Prof. Dr. Francesc Goma 

Altres dades 

1973 Ponent del III Congrés Universitari Catalk 
1979 Premi d'Assaig Joan Estelrich 
1980 Ajuda económica de la "Fundado Bofill" 

(Barcelona) per a la Investigado 

Publicacions 

Llibres 

"Joan Crexells, en la filosofia del noucents". Editorial 
Dopesa. Barcelona, 1979. 

"Filosofia i destrucció". Edicions 62. Barcelona, 1980 
(en premsa). 

Articles 

"La meva universitat". Canijo, 519: 14-15, 1977. 
"La escuela de médicos filósofos de habla catalana". I 

Jano. Medicina y Humanidades,367: 23-33» 1979. 
&2ntorn "Rao i marxisme",de Gerard Vilar», Avui, 

18.XI.1979, p. 21. 
"Actualitat de Josep Perrater i Mora". Avui, 9.XII*. 1979» 

p. 20. 
"Reflexione sobre l'assaig a Catalunya". Avui, 17.11.1980, 

p. 23. 
"Valentí Alrairall: filosofia d'una política". Avui, 

9.HI.1980 (I); 16.III. 1980 (ni* 
"Hobbes i el monarquisme modern". Saber, 4. (Í930)(en premsa) 
"Jean-Paul Sartre, des de la posteri&at". Í/Hora, 

58: 25-29» 1980. 
"Alemanya i el Noucentisme: a prop&sit de Pichte". ¡ 

Els Maraes, 17 (1930) (en premsa) | 

Altres texts 

"Dotado de Seminari d'Historia de la filosofia i de la 
Cifencia catalana per -a la Universitat Cata
lana", dins del volum Treballs del III Con
tras Universitari Cátala, Edicions 62. Bar
celona, 1980 (en premsa). 

"una proposta de recerca per a Catalunya". Informe per 
a la Fundado Bofill, 1980. 

Barcelona, juny de 1980 
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