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BIOGRAFIA DE L’ASSASSÍ DE TROTSKI X.S.

L’obediència estalinista
Els fanatismes donen sentit però no justifiquen mai els mitjans, amb
assassinats inclosos, per mantenir-se fidel als ideals polítics col·lectius

egurament el que costa
més d’entendre de la vida
de Ramon Mercader és

què el dugué al que en podríem
dir el seu encontre amb el mal:
què el va fer decidir a posar fi a
la vida d’una persona. O, dit
amb més precisió, com és possi-
ble que la seva convicció política
s’imposés a la seva consciència,
al seu sentit moral?

Com succeeix amb el terro-
risme gihadista, la resposta en
principi és fàcil: el fanatisme.
Únicament un fanàtic, una per-
sona que ha convertit allò que
haurien de ser les seves idees en
un dogma de fe cec i obsessiu,
que no viu sinó per defensar-les,
pot creure que té dret a decidir
sobre la vida dels altres; i pot
creure, sobretot, que els (teòrics)
objectius justifiquen els mitjans
–tots els mitjans. Però aquesta
resposta fàcil ens deixa gairebé
on érem: com és possible que el
fanatisme assoleixi un nivell tan
aberrant que esborri no ja el cri-
teri propi, sinó les fronteres en-
tre el bé i el mal?

A la introducció, Eduard
Puigventós afirma que “el mal
atreu, [...] fascina. L’estudi siste-
màtic del nazisme n’és la prova màxima, pel
que suposa d’enigmàtic, per la crueltat
mostrada, per la capacitat d’adoctrinament
d’un poble, la fe cega en un líder”. I entenc
que aquest és el quid de la qüestió, l’adoctri-
nament i la fe cega en un líder; la pèrdua de
la consciència i la individualitat, que con-
verteixen l’ideal, el Tercer Reich en al cas de
l’alemanya nazi, la dictadura del proletariat
en el de l’URSS, en la raó –més aviat, des-
raó– de tot. I en aquest punt, els dos grans
genocides del segle XX, Hitler i Stalin, fo-
ren ànimes bessones.

La idea de la fe cega, del cabdillatge, del
sacrifici individual per una causa superior,
l’exposa clarament l’autor a Ramon Merca-
der. L’assassí del piolet. Ens explica que “les
darreres setmanes [abans de l’assassinat]
per a Mercader havien de ser d’una gran
pressió, i d’aquí que li canviés el caràcter o
emmalaltís. [...] Els últims dies tenia tremo-
lors, un caminar lent, fumava molt, la mira-
da perduda, se’l veia cansat... No s’aixecava
ni per menjar, i contestava pràcticament
només amb monosíl·labs [...]. Els nervis se’l
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menjaven per dins, conscient que es con-
vertiria en un assassí, però convençut que
era necessari per a la causa, i sabent que
potser no en sortiria”.

En el seu polèmic Eichmann in Jerusa-
lem, Hannah Arendt eludia la resposta fàcil
del psicòpata i establia el concepte clau de
la banalitat del mal, i indicava que “sota les
condicions del Tercer Reich, només es pot
esperar que reaccionin normalment les ex-
cepcions”. La majoria seguirà el corrent i fa-
rà el que faran els altres. I si es plantegen la
moralitat d’un fet, ho faran tan sols un
temps, a partir d’un determinat moment,
qualsevol acte, fins al més cruel i inhumà,
l’exterminació física dels enemics, per ex-
emple, s’acabarà acceptant si no com a na-
tural, almenys com a necessari. Necessari,
s’entén, per a la causa, que se situa per da-
munt de tot.

    I Puigventós exposa que, per als co-
munistes d’obediència estalinista, la conse-
cució de la causa i el concepte de l’obedièn-
cia deguda eren tan indiscutibles com per
als feixistes alemanys. I ho fa transcrivint

un parell de testimonis que, vis-
tos amb ulls d’avui ens semblen
increïbles. En primer lloc, el
d’un dels membres de la NKVD
implicat en el complot contra
Trotski: “Pavel Sudoplatov, a
cinquanta anys vista, i mentre
escrivia les memòries, seguia ve-
ient aquell i altres assassinats
com una cosa normal dins la di-
nàmica de l’època, encara que a
les generacions posteriors els
costi d’entendre. «Ara em sem-
bla clar que la present moral és
incompatible amb la crueltat de
la revolució, la guerra civil, i les
lluites pel poder que la seguiren.
Stalin i Trotski s’oposaren un a
l’altre, emprant mètodes crimi-
nals per aconseguir els seus fins.
La diferència principal era que
durant l’exili a l’estranger Trotski
s’oposà no només a Stalin, sinó
també a la Unió Soviètica.
Aquesta confrontació era un es-
tat de guerra que s’havia de re-
soldre amb la victòria o la mort.
No hi havia possibilitat per a
Stalin de tractar Trotski a l’exili
merament com un escriptor de
llibres filosòfics; Trotski era un
enemic actiu que havia de ser
destruït.»”

El segon, “molt més explícit [...] en
aquest sentit fou [el de] la comunista cata-
lana Teresa Pàmies: «Suposant que Ramon
Mercader del Río matés Trotski, s’ha de su-
posar, també, que el seu fou un crim polític.
Justificar-lo? No es tracta de justificar res
[...]. Allò que va fer Mercader –si ho va fer–
podia haver-ho fet qualsevol de la seva ge-
neració de joves comunistes estalinistes.
Qualsevol de nosaltres. Més ben dit, qual-
sevol, no. Es requerien unes condicions,
una perseverança, una dedicació que no te-
níem tots. Un home superior? No: un fanà-
tic. Un fanàtic enfront a un altre fanàtic:
Trotski. Per entendre el crim [...] s’ha de sa-
ber quina era l’educació, la formació políti-
ca dels joves comunistes de la meva genera-
ció. [...] El moviment revolucionari ha estat
i és un aprenentatge constant, a força de
batzegades, derrotes, encerts i errors. La
mort de Trotski fou un error polític, fou la
insistència en l’error que pot dur fins al
crim. Si fou Mercader, el planyo, i de la seva
mala sort també me’n sento responsa-
ble.»” ❋
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