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Distingit senyor, 

Encara que la distancia entre els EE.UU. i Catalunya constitueix un 
obstacle per a la col.laboració, el vull fer sabedor d'unes preocupacions 
que he expressat darrerament a un grup d'intel.lectuals catalans - prefe-
rentment filósofs - i d'un projecte concret que els he expresat. 

Com a President em preocupen alguns perills o alguns déficits que marquen 
el viure col.lectiu cátala. Un d'ells és el perill de que Catalunya 
es reclogui en ella mateixa. Un déficit és el poc coneixement que es 
té de la nostra realitat com a poblé fronteres enllá. I un proposit 
m.ip romhir^ el ríor i. e"i (Ŵ t̂.ct'h e&wr? psmentpts. és mirar de fter des 
cíe Catalunya una aportació positiva, de signe espiritual i cultural, 
capaQ de ser útil i interessant fora del nostre país. 

De fet son tres coses que van lligades, perqué, com ens coneixeran si 
ens tanquem?, o bé, com evitarem 1' autotancament si no ens sentim amb 
delit i forga per a projectar-nos amb quelcom de nostre que tingui valor 
pels al tres?. 

I lligat amb tot aixó hi ha un quart fet que jo cree que valdria la 
pena que des de Catalunya hi enfondíssim, i ho féssim amb ánim d'univer-
salitat. Pensó concretament en el tema de la identitat. Personalment 
no tinc la formació filosófica necessária per a definir el contorn i 
l'abast d! aquest concepte. Pero tinc la vivencia clara del qué és i 
representa i tinc tota la imprsssió que és un deis grans temes del nostre 
temps, i un tema - a mes - en el que els catalans tenim coses a dir. 

Quan parlem de 1'Autonomía amo tants intel.lectuals, polítics, periodis-
tes, etc , perqué no ens acabem d1 en tendré?. Perqué ells parlen de 
política o d'eficacia de gestió o fins i tot de democracia i nosaltres 
- com a mínim molts de nosaltres - parlem d1 identitat, és a dir, parlem 
del que hom és i de com ho és. Pero es dona el cas, cree, que la mes 
o una de les mes grans necessitats del món modern és aquest ésser no 
en tant que realitat ontológica o -abstracta, sino en tant que manera 
de sentir, de viure i de conviure. 

Cree que en aquest camp tenin coses a dir. A Espanya, mes que ningú. 
A Europa, deis que mes. 

Em proposo teñir una 1 larga assentada amb algunes persones catalanes, 
procedents sobretot del camp de la Filosofía, de la Literatura, de la 
Historia de la Cultura. Persones coneixedores del nostre país i deis 
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i deis moderns corrents de pensament: Rubert de Ventos, Eugeni Trias, 
Félix Martí, Raimon Galí, Josep Benet, etc.... 

Tinc entes que vosté ve sovint a Barcelona. Si poguéssim faríem coincidir 
aquesta conversa amb una seva estada aquí, si és que vosté creu que 
convé tractar aquest tema. Potser extranyará que un polític plantegi 
aquesta qüestió, pero és que m'adono que anem pobres d'idees i de moti-
vacions - cree que arreu d1 Europa - i que unes de les poques coses 
que qualla és aquesta de la identitat. Constantment ens trobem amb 
una reclamació de les senyes d'identitat des de les mes humils i locáis 
- potser aquestas sobretot f?.n?"a le" ̂ ue efe?+:«n a tot un paí«. 

M1 agradaría conéixer el seu parer, i ta-nbé li agrairé que em suggereixi 
al tres noms. Noms que en un primer contacte desitjo que siguin catalans, 
pero que després haurien de ser d*arreu. 

Rebi el testimoni d'afecte i admiració ce, 

Jordi Fajol 
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