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Barcelona, 2 de setembre de 1980 

Prof. Josep Ferrater Mora 
Department of Philosophy 
Bryn Mawr College x ' 
Peñnsylvania 

Molt distingit Professor: 

M'és grat de transcriure-li a continuado el text de 
la carta que amb data del 8 de juny d'aquest any li vaig enviar 
a aquesta mateixa ádrela i'que tot em fa pensar que, sigui com 
siguí, vosté no va arribar a rebre. 
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Fet i fet, em plau novament de posar-me en contacte 
amb vosté; com podrá recordar, el darrer mes de desembre li vaig 
fer arribar un exemplar del meu article "Actualitat de Josep Fe
rrater Mora", que vosté va teñir la gentilesa de regraciar-me 
per correu. 

i Peí que fa, pero, al motiu de la meva carta, permeti'm 
que m'extengui tot seguit en les consideracions relatives a la 
meva presentado personal, a l'objecte mateix d'aquesta missiva 
i, .finalment, a.la seva justificado* 

Conec personalment alguns antics col.legues seus en 
el.període de la Universitat Autónoma de Barcelona, entre els 
quals, Jordi Maragall, Josep Calsamiglia i Francesd Goma, qui 
ha estat, aquest darrer, professor meu en 1'actual Universitat 
de Barcelona. A tots ells m'uneix un afectuós reconeixement. 
Altrament, des de ben jove he compartit el treball retribuit 
i l'estudi. Tinc la satisfacció, així, d'haver treballat a l'es-
tudi de disseny gráfic que el professor i crític d'art Alexan-
dre Cirici Pellicer dirigeix a Barcelona. Alhora, em congratulo 
de participar en alió que és ara la meva ocupaci¿ retribuida, 
la revista l!IANUS. Oíd & New International Architecture", diri
gida per l'arquitecte barceloní Oriol Bohigas, publicado de 
la qual en sóc redactor. Es, aquesta, una revista assessorada, 
entre d'altres, per l'arquitecte estadounidenc Charles W. Moore, 
del qué sospito que tindrá vosté referencia. En relació, d'al-
tra banda, ais meus estudis de la llicenciatura en Filosofia, 
simultanejats amb esfor<;, pero amb passió, amb els esmentats 
treballs i d'altres que no enumero per tal de no fer massa llarg 
el contingut d'aquesta carta, puc expressar el meu deute, una 
altra vegada, al professor Dr. Francesc Goma, pero també al 
professor Dr. Emilio Lledó. No hem tingut la sort de comptar, 
entre el nostre professorat, amb els doctors Valverde i Sacris
tán, car en el temps que erem alumnes de la Universitat espanyo-
la ells n'estaven exclosos d'ella per raons polítiques. I no 
cal dir que molts hem sentit també la seva abséncia a les nos-
tres aules, entre les quals ocuparia avui el principal carree 
docent dins la nostra especialitat. Amb tot, les dades referents, 
al meu historial académic podrá trobar-les, si li plau, en el 
Curriculum que li adjunto. 
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haver 
Amb tot, l'objectiu d'aquesta carta és -tal com potser 
er-se pensat- de fer-li explícita i ferma la meva 
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en felí<; realitat. No cal reiterar-li que la meva pretensió fó-
llavors, i en un honor que em seria útil, la de formar-me 

al seu entorn com a estudios de la filosofia. 

En darrer lloc, i per tal de no destorbar-lo mes en 
el seu precios temps, intentaré d'argumentar el perqué de la me
va potser ingenua pero meditada sol.licitud. Així, malgrat que 
no sóc professor en la actualitat, ni em preocupa massa de ser-ho 
immediatament en 1'actual situació de la Universitat espanyola, 
sí tinc, en canvi, l'esperansa de ser-ho algún dia: amb prou su
ficiencia del que jo pugui donar i, alhora, del que la Universi
tat em dones a mi. Prova d'aquest anhel n'és el fet d'haver rea-
litzat ja, per la meva banda, els cursos corresponents al Docto-
rat en Filosofia, i d'estar preparant amb auténtic fervor la me
va tesi doctoral. I és que, en el fons, com queda en certa mane
ra registrat en les meves modestes publicacions, em batega una 
absorvent inquietud, per sobre de qualsevol altre interés, pels 
temes actuáis del pensament filosófic i per conéixer amb rigor 
els seus precedents en la historia de la filosofia. Pero cal que 
confessi que la prova mes patent -almenys per a mi- d'aquesta 
"déria investigadora és el fet mateix de posar-me en contacte amb 
vosté i de-proposar-li, com veu, la meva col.laboració. 

-
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Ja sois em resta expressar-li que em té a la seva 
disposició en tot el que consideri necessari, tant en relació 
a la meva iniciativa com per qualsevol altre assumpte del seu 
interés. c 

Amb la confianza de rebre aviat noticies seves, rebi 
mentre una salutáció cordial de qui resta admirador de la se
va obra intel.lectual. 
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NORBERT BILBENYj Curriculum Vitae 

Dades Generala 

Nom complet: Norbert Bilbeny García 

Data de naixement; 8 de juny de 1933 

Lloc de naixement: Barcelona (Espanya) 

Residencia actual: Lucano, 13-17* Barcelona (23)» Espanya; 
T. 248 30 73 

Estat civil: Casat. Un fill. 
Idiomes que parla: Cátala, castellá, anglfes, francés 
Idiomes que tradueix: Cátala, castellá, anglas, francés, alemany 
Idiomes que escriu: Cátala, castellá 

Estudis realitzats 

1977 Llicenciatura en Pilosofia (Univ. de Barcelona) 
1978 Llicenciatura de Grau en Filosofia 

(QUalificació: "Excel«lent per unanimitat") 
1979 Grundstufe I (Deutschen Kulturinstitut 

Barcelona) 
1980 Curs de Doctorat en Filosofia (Univ, de Bar

celona) 

Activitats laboráis 

1966-69 Aprenent de grafista a ELYSE SA 
1970-72 Dibuixant publicitari a ESPIRA SA 
1973 Redactor a EDITORIAL EL MUEBLE 
1974-75 Corrector editorial a SALVAT EDITORES 
1976-79 Corrector editorial de les revistes 

"Pediátrica" i "American Journal of Me
dicine" a EDICIONES DOYMA SA 

1980 Membre del Consell de Redacció de la 
revista "Ianus. Oíd & New International 
Architecture11 

Experiencia docent 

1979 Professor de Filosofia a 1'Escola 
d'Estiu per a Kestres i Llicenciats 
(Barcelona) 
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Proyecte d'Investigació (Tesi Doctoral en curs) 

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

Altres dades 

1978 Ponent del III Congrés üniversitari CatalS, 
1979 Premi d'Assaig Joan Estelrich 
1980 Ajuda económica de la "Fundacift Bofill" 

(Barcelona) per a la Investigació 

Publicacions 

Llibres 

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

"Filosofia i destrucció". Edicions 62. Barcelona» 1980 
(en prerasa)• 

Articles 

"La meva universitat". Canigó» 519: 14-15» 1977. 
"La escuela de médicos filósofos de habla catalana". 

Jano. Medicina y Humanidades,367: 23-33» 1979» 
«Entorn "Rao i marxisme",de Gerard VilarJJ* Avui, 

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

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

p. 23. 
"Valentí Almirall: filosofia d'una política". Avui» 

9.III.1980 (I); 16.III.1980 (Illrf 
"Hobbes i el monarquisme modern". Saber» 4,(Í980)(en premsa) 
"Jean-Paul Sartre, des de la postBriílat,, • I/Hora» 

58: 25-29. 1980. 
"Alemanya i el Noucentisme: a propósit de Fichte". 

Els Marges» 17 (19o0) (en premsa) 

Altres texts 

"Dotació de Seminari d'Historia de la Filosofia i de la 
Ciencia catalana per a la Universitat Cata
lana", dins del volum Treballs del III Con
tras Üniversitari Cátala» Edicions 62. Bar
celona» 1980 (en premsa). 

"Una proposta de recerca per a Catalunya". Informe per 
a la Fund^ció Bofill, 1980. 

Barcelona, juny de 1980 
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