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ASSAIG D. SAM ABRAMS

l nou llibre de Jordi Amat, El llarg
procés.  Cultura i política a la Cata-
lunya contemporània (1937-

2014), ha tingut una generosa cobertura
mediàtica que ha oscil·lat entre els dos ex-
trems de l’aprovació admirada i la censura
indignada.  I justament aquest ampli ven-
tall de reaccions ja és en si mateix la pri-
mera prova de la magnitud, l’encert i l’efi-
càcia del llibre. 

Jordi Amat ha volgut fer, sobretot, un
assaig, és a dir, la formulació, desplega-
ment, argumentació i defensa d’una tesi
personal que l’autor té la voluntat de veure
elevada a la categoria de coneixement uni-
versal després de sotmetre-la a la revisió,
discussió i aprovació del públic gene-
ral. Llibres d’aquesta qualitat i ambició no
abunden a la Catalunya actual i estic abso-
lutament convençut que El llarg procés as-
solirà la categoria de referent que serà lle-
git i debatut durant molt de temps fins que
es converteixi en un text constantment i
calladament saquejat, el destí prototípic de
qualsevol obra literària de provada solvèn-
cia i brillantor.

Amb plena consciència, acabo de des-
criure El llarg procés com a “obra literària”
perquè la majoria dels comentaristes del
llibre han anat per feina i s’han concentrat
exclusivament en la part ideològica i polí-
tica del discurs, més sucosa des d’un punt
de vista d’actualitat i/o polèmica, deixant a
banda qualsevol altre tipus de considera-
ció. Si ens molestem a llegir les 18 atape-
ïdes notes finals, ens adonarem del consi-
derable esforç literari per articular un dis-
curs uniforme de materials dispersos. 

Combinació de gèneres
Per una altra banda, la majoria de lectors
no han fet cas d’un altre aspecte important
del llibre que és la forma, perquè no han
vist l’extraordinària i harmoniosa combi-
nació de gèneres que el mag Amat ha po-
sat en funcionament, des de la microhistò-
ria i la contrahistòria fins a l’assaig de re-
flexió, passant pel memorialisme, la histò-
ria intel·lectual, la narrativitat, la crítica li-
terària i el retratisme. En l’aspecte tex-
tual, El llarg procés és un festí literari i re-
presenta, sense cap mena de dubte, l’esforç
literari més sostingut i reeixit de la carrera
del seu autor.

Respecte als continguts, El llarg pro-
cés també està farcit de prodigis.  Amat
porta a les màximes conseqüències la seva
croada particular contra la manipulació
històrica simplificadora, reduccionista i
ideologitzadora a gran escala que va tenir
lloc a Catalunya durant el període que va
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des del final de la Guerra Civil fins a l’arri-
bada de la democràcia i més enllà. I té més
raó que un sant. Amat ens demostra, amb
clarividència, convicció i proves docu-
mentals, que entre els uns i els altres s’ha
passat massa apressadament una escom-
bra per la història del país. Les seves ob-
servacions sobre una galeria de personali-
tats com ara Francesc Cambó, Guillem
Díaz Plaja, Josep Pla, Joan Estelrich, Ga-
ziel, Maurici Serrahima, Jaume Vicens Vi-
ves, Joan Ferraté, Jordi Pujol i alguns al-
tres, són d’antologia i ens presenten perfils
humans i intel·lectuals molt més matisats i
ajustats a la veritat i la realitat. A partir
d’ara, El llarg procés està cridat a convertir-
se en una font seminal de futurs investiga-
dors. Des d’un angle purament polític,
afirmacions controvertibles i tot, Amat

demostra, en el fons, que Hegel i Marx te-
nien tota la raó del món quan teoritzaven
sobre el fet que la política evoluciona per
processos i no a batzegades.

Només he trobat a faltar algunes coses
al llibre:  la presència d’alguns personatges
imprescindibles com Joan Teixidor en el
cas de Destino; més nocions de contextua-
lització europea i internacional de la situa-
ció a Catalunya; una mica més de ponde-
ració en segons quins moments del text,
sobretot a l’hora d’emetre certs judicis lite-
raris o de fer segons quines asseveracions
de caràcter històric i polític; i una mica
més d’equilibri entre la primera i la segona
meitat del llibre, perquè tinc la sensació
que el text va perdent gas cap al darrer terç
i l’autor supleix la deficiència a base de
prémer massa l’accelerador. ❋
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