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cida del segle passat: Ióssif Stalin.
Sabrem que Trotski, “quan tenia entre

17 i 18 anys [...] havia començat a freqüen-
tar estudiants socialistes, vells narodniki,
antics deportats a Sibèria”, que la policia
tsarista detingué els membres del grup
l’any 1898 i que “fou a la presó on es féu de-
finitivament marxista”. I coneixerem, so-
bretot, el paper cabdal que jugà en el procés
revolucionari soviètic, que fou quan “es
forjà el mite de Trotski. Un dels principals
protagonistes de la presa del poder, mà dre-
ta de Lenin, respectat per la majoria del
partit bolxevic i, un cop nomenat comissari
de la guerra, creador de l’Exèrcit Roig”.

Una figura tan important que quan
s’acabà la guerra civil a Rússia, l’any 1923,
“s’havia convertit en un emblema per al
partit i el nou règim, un personatge bri-
llant, de masses, a l’altura de Lenin”. Un
protagonisme destacat que determinà que,
en morir el primer dirigent soviètic, i pren-
dre el seu lloc el seu successor, Stalin, quan
“res no es movia si [ell] no ho determina-
va”, Trotski es convertís en “una veu disso-
nant, contrària, que li creava malestar” i
que, en conseqüència, calia bandejar. En
primera instància, del govern; en segona,

del partit; més endavant, del país; i final-
ment –i ací és on entrà en escena Ramon
Mercader–, del món dels vius.

Amb tot, al contrari del que diu el seu
mite, i com molt bé s’encarrega de demos-
trar Puigventós, el català no tan sols no fou
escollit d’entrada com a executor sinó que
únicament ho va ser a darrera hora, i a de-
manda seva. L’opció inicial que havien
pensat els serveix secrets soviètics, la temu-
da i implacable NKVD, quan l’antic cama-
rada de Stalin ja era exiliat a Ciutat de Mè-
xic, consistia en un atemptat mil·limètrica-
ment preparat que havia de dur a terme un
escamot capitanejat per David Alfaro Si-
queiros. Quan l’atac fallà, gairebé miracu-
losament, malgrat que “el foc [...] durà de
tres a cinc minuts [i] deixà més de 200 im-
pactes de bala a les parets de la casa, 73 a
l’habitació dels Trotski”, fou quan “la direc-
ció de l’NKVD a Moscou [...] arribà a la
conclusió que caldria un atac més simple,
fins i tot de caire individual” i “la figura de
Mercader sorgí aleshores amb força”.

I tot el que s’esdevingué a partir d’aquell
moment és història. Una història que està-
vem convençuts que coneixíem prou bé,
però que aquest estudi ha clarificat i desmi-
tificat. I ho ha fet mercès al fet que, tal com
indica Josep M. Solé i Sabaté al pròleg, la
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seva voluntat de treure l’aigua clara de tan-
tes inexactituds “ha dut Puigventós a inves-
tigar els arxius catalans, espanyols, holan-
desos, russos, mexicans, nord-americans i
cubans que fan referència a Ramon Merca-
der [i a parlar] amb persones properes [al
seu] entorn” per mirar d’establir quins fo-
ren realment els esdeveniments i, especial-
ment, quins factors els provocaren o, alme-
nys, els facilitaren.

És per això que si voleu saber quina va
ser la circumstància conjuntural que va
convertir el comunista català en el candidat

més idoni per assassinar Trotski, d’on va
sorgir la idea de fer servir el piolet com a ar-
ma executora, com s’ho va fer per intro-
duir-lo en una casa tan protegida com
aquella on l’exdirigent soviètic passà els
seus darrers dies, quines al·legacions pre-
sentà la defensa de Mercader, quines foren
les gestions que dugué a terme el servei se-
cret soviètic per provar d’alliberar-lo, en
quines condicions passà vint anys a la pre-
só, on i com fou enterrat, entre d’altres
qüestions, no ho podeu tenir més fàcil: no-
més us cal llegir aquesta biografia. ❋
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