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n dels inconvenients
més grans dels mites
històrics és que acostu-

men a tenir més de mítics que
d’històrics. I, de la mateixa ma-
nera que la filosofia grega nas-
qué per posar ordre als mites
religiosos, per cercar un origen
racional a la creació del món i a
l’espècie humana, la història
també ha de tenir com a objec-
tiu assolir la màxima objectivi-
tat i destriar el gra de la palla;
mostrar la visió més autèntica i
documentada, alliberada de ru-
mors, de llegendes i de mitges
veritats.

I això és el que s’ha proposat
Eduard Puigventós: “Aquest es-
tudi vol ser [...] una aproxima-
ció històrica, el màxim d’objec-
tiva possible, a la biografia de
Ramon Mercader.” Entre d’al-
tres raons, per una de fonamen-
tal, perquè d’un personatge tan
famós són tants els que n’han
parlat, amb fonament o no, ha-
vent-lo tractat de ben a prop o
parlant-ne tan sols d’oïdes, re-
petint el que d’altres havien dit, que “arri-
ba un moment que costa discernir el que
és real i el que són fets imaginaris” atès que
“a l’assassinat de Trotski i a la personalitat
del seu assaltant els envolta encara una
ombra de dubte i fascinació que potser no
s’acabarà mai de resoldre del tot”.

A fi d’explicar la seva història i, sobre-
tot, de provar d’entendre els motius que el
van dur a actuar com va fer-ho, l’historia-
dor du a terme una més que exhaustiva in-
vestigació no només sobre la seva vida i la
de la seva família, també del seu temps i les
seves circumstàncies. Perquè creu, amb
raó, que únicament es podran compren-
dre els seus actes si se situen dins de les co-
ordenades socials i polítiques d’aquells
anys tan transcendentals. Uns anys impos-
sibles de jutjar si no és té en compte, per
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exemple, el paper fonamental que jugà la
Guerra Civil espanyola en el tauler inter-
nacional de la primera meitat del segle XX;
i, a àmbit personal, la influència indiscuti-
ble d’una dona tan carismàtica i influent
com la seva mare, Caritat Mercader. Segu-
rament només la combinació d’aquests
dos elements, un de global i un de particu-
lar, amb l’afegit de la dosi d’atzar que féu

que es trobés en el lloc
(in)adient en el moment més
(in)adient permeteren que l’ho-
me del piolet acabés convertint-
se en un dels assassins més fa-
mosos dels darrers cent anys.
    Perquè, cal esmentar-ho
d’entrada, si alguna figura se-
cundària destaca en aquesta
biografia és, sens cap mena de
dubte, la de la mare del prota-
gonista. Sense aquesta dona que
“parlava l’anglès i el francès”,
que ben poc després de casar-se
“es posà en contacte sobretot
amb grups anarquistes” i que,
enfadada amb el marit que l’ha-
via internada en un manicomi
per evitar-li mals majors,
“prengué els nens i fugí a Fran-
ça”, la vida del seu fill hauria es-
tat tan diferent que no podem
ni imaginar-nos-la.
    Puigventós segueix pas a pas
les traces biogràfiques de Mer-
cader, des del seu naixement a
Barcelona el febrer del 1913 fins
a la seva mort a l’Havana l’octu-
bre del 1978. D’aquesta manera

ens assabentem del seu esperit militarista,
que el dugué a ingressar com a voluntari a
l’exèrcit l’any 1932 o el 1933 malgrat que
era de la lleva del 1934. També que “s’ha-
via deixat encisar, com sa mare, per la idea
d’un món millor, pel que es deia de la
Unió Soviètica, la pàtria dels obrers” des
de ben jove, la qual cosa féu que fos detin-
gut i empresonat l’any 1935.

Altres fets en aparença menors, però
que permeten fer-nos una idea més exacta
i completa del personatge, més densa i
allunyada dels contorns esquemàtics dels
mites, com el fet pràcticament desconegut
que “fou escollit membre del Comitè Ex-
ecutiu del Comitè Organitzador [de
l’Olimpíada Popular de Barcelona]”.

Òbviament, no és en cap cas la meva in-
tenció prosseguir amb l’enumeració deta-
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