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llada de la vida del protagonista, però crec
que fer esment d’aquests exemples és im-
prescindible per remarcar no tan sols la
profunda exhaustivitat del treball, sinó,
per damunt de tot, posar en relleu el que,
segons el meu criteri, és el seu mèrit més
gran: malgrat que el seu subtítol indiqui
que es tracta de la “biografia de l’assassí de
Trotski”, aquesta obra va molt més enllà, i
ens ofereix, principalment, la biografia
d’una persona. D’una persona que fou,
també, molt més que un vil executor esta-
linista.

Perquè, per més que s’acostumi a recor-
dar-lo només per una acció cabdal del se-
gle XX, convé tenir present que, per més
important i decisiva que fos, tant per a la
història com per a ell mateix, la dugué a
terme en uns minuts. I és, per tant, una
part fonamental de la seva existència, la
que el condicionà per sempre més i ha
permès la pervivència del seu record fins
als nostres dies, però, des del punt de vista
cronològic o temporal, ocupà un lapse re-

duïdíssim del seu pas pel planeta terra.
Motiu pel qual considero que Puigven-

tós l’encerta de ple en centrar el seu estudi
en l’abans i el després d’aquest acte. L’abans
per provar de determinar quina acumula-
ció de circumstàncies, substancials algu-
nes, essencials les altres, va dur-lo a accep-
tar posar fi a la vida d’un home contra el
qual, personalment, no hi tenia res. I el
després per donar a conèixer les conse-
qüències que li comportà la seva salvatge
acció.

(Una vegada assenyalat el que crec que
és el millor del llibre, deixeu-me dir, enca-
ra que sigui entre parèntesis, el que em
sembla el més discutible o poc afortunat:
l’ús que fa l’autor de les conjuncions doncs
i però i d’algunes expressions calcades del
castellà. Sovint els doncs i però que interca-
la no estan justificats i convindria, simple-
ment, eliminar-los. Com entenc que con-
vindria substituir alguns castellanismes
per termes genuïnament catalans: “En
aquestes”, “Per a més inri”. Potser se m’al-

legarà –Excusatio non petita, accusatio ma-
nifesta– que aquest és un aspecte secundari
en una obra de caràcter històric, però a
l’estudi no li hauria anat gens malament
una més acurada correcció gramatical.)

Tornant al seu encert més gran, l’expo-
sició de causes i conseqüències, l’obra es
divideix gairebé en dues parts simètriques.
La primera, de 300 pàgines i escaig, docu-
menta tant la vida de Ramon Mercader
com la de la seva família. A continuació
s’hi explica la preparació i l’execució de
l’atemptat i acaba, les 220 pàgines finals,
amb la seva defensa, el seu posterior em-
presonament i la seva fi.

Encara que, com ens adverteix l’histo-
riador, no pretén “en cap cas [...] explicar
la història de l’altre protagonista –indirec-
te– de la història, Trotski”, paral·lelament a
la primera part sí que s’encarrega d’escatir
qui era el dirigent comunista, així com la
seva evolució política personal, que fou la
que el convertí en objectiu prioritari dels
serveis secrets soviètics del més gran geno-
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