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Nuria Amat guanya 
el Llull amb una 
novel·la sobre 
l’assassí de Trotski

ERNEST ALÓS
PALMA

L’autora, parenta 
de Ramon Mercader,  
bolca en l’obra 
al·lusions familiars

L
a novel·lista, poeta i arti·
culista barcelonina Nuria 
Amat (1950) va rebre ahir el 
premi de les lletres catala·

nes Ramon Llull per la seva novel·la 
Amor i guerra, una reconstrucció hi·
potètica de la figura de Ramon Mer·
cader, el militant comunista que va 
assassinar Trotski, durant la seva jo·
ventut a Barcelona i la guerra civil, 
a través de les seves relacions fami·
liars i sentimentals amb personat·
ges amb tant pes com ell en la trama 
com la seva mare o una imaginària 
miliciana anarquista que participa·
va en la fallida expedició republica·
na a Mallorca. Nuria Amat, parenta 
de Ramon Mercader, ha bolcat les al·
lusions que es murmurejaven en el 
si de la seva família en una novel·la 
en què, però, «gairebé tot és inven·
tat, encara que molt documentat» i 
de la qual ha escrit dues versions, en 
català i castellà.
 Aquesta edició és la primera en 
què l’import del premi que li corres·
pon a Amat (90.000 euros) va a càrrec 
de la Fundació Ramon Llull, on par·
ticipa el Govern de la Generalitat a 
través de l’Institut Ramon Llull –que 
presideix Vicenç Villatoro–, mentre 
que l’edició, abans de Sant Jordi, cor·
respon en català i castellà a Planeta 
i en francès a Laffont, el veredicte a 
un jurat compost per Leonello Bran·
dolini, Pere Gimferrer, Gabriel Ja·
ner Manila, Gemma Lienas, Damià 
Pons, Carles Pujol i Carme Riera i els 

actes d’entrega del premi, que ahir 
es van celebrar a Palma de Mallorca, 
al Govern balear.
 Es dóna la circumstància que Nu·
ria Amat, firmant del manifest del 
Fòrum Babel, va ser una de les veus 
crítiques amb la poca predisposició 
de l’Institut Ramon Llull a invitar es·
criptors catalans en llengua castella·
na a la fira de Frankfurt.
 «El títol de la novel·la, Amor i guer-
ra, és molt significatiu perquè és una 
novel·la d’amor i de guerra», va dir 
ahir a la nit Amat, que va assenya·
lar altres paral·lelismes amb Guerra i 
pau de Tolstoi. Segons Amat, la novel·
la és un homenatge «a tota la gent 
que és capaç d’estimar en temps de 
revolucions i de violència, que és 
quan sorgeixen les emocions més 
sinceres» i a la qual ha tractat amb 
l’«objectivitat» que només és possi·
ble quan ha passat més de mig segle 
des dels fets (igual que, va recordar, 
Tolstoi va escriure sobre la invasió 
de Napoleó 70 anys més tard).

RECORD CONFLICTIU / L’àvia d’Amat 
era cosina germana de la mare de 
Ramon Mercader, un personatge 
que la va marcar molt profunda·
ment. Però van ser dues ties de l’es·
criptora, amb les quals va tenir molt 
contacte, les que tenien informació 
de primera mà, encara que com la 
resta de la família esquivaven el re·
cord del seu conflictiu parent. Pe·
rò «quan d’una cosa no se’n pot par·
lar això és el que més t’interessa», va 
apuntar ahir. Encara que els escrip·

‘Amor i guerra’ 
té dues versions 
escrites en paral·lel, 
en català i castellà

tors Jorge Semprún i Leonardo Padu·
ra, el biògraf José Ramón Garmabe·
lla i el realitzador de TV Juan Costa 
ja hagin explorat la figura de Merca·
der, Amat assegura que sap «coses de 
Mercader que no sap ningú, que es·
taran en el llibre».

ESCRIURE EN CATALÀ / Amat ha desen·
volupat tota la seva carrera literà·
ria en castellà, amb l’excepció d’una 

obra teatral que es va representar fa 
15 anys a la Sala Beckett. Al recor·
dar aquest antecedent, Amat va te·
nir una petita relliscada revelado·
ra de les entreteles dels premis lite·
raris: «Va passar una mica el que ha 
passat amb aquesta novel·la, que va 
ser un encàrrec». Tot i que potser va 
voler dir més aviat «invitació» o «em·
penta», ja que ja fa uns quants anys 
que treballa en aquesta novel·la. H

33 El president balear, Francesc Antich, entrega el premi Ramon Llull a la novel·lista i poeta Nuria Amat.
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La dotació del guardó 
va a càrrec de la 
institució que presideix 
Vicenç Villatoro

J Nuria Amat es va reivindicar 
ahir com una «escriptora catalana 
que escriu en castellà, fins ara, 
i que té una estructura de dues 
llengües». En aquest cas va 
redactar Amor i guerra en català, 
amb l’ajuda d’amics i col·legues, 
ja que «el 95% dels personatges 
de Barcelona en aquells anys 
que surten a la novel·la parlaven 
en català i vaig veure que era 
el que tenia sentit». Ara bé, la 
versió en castellà no serà una 
traducció, sinó una de les dues 
que hauran sortit simultàniament 
de les mans de l’autora: «És una 
novel·la escrita en català i escrita 
en castellà. No és estrany, és 
coherent amb el segle XXI, és 
un símptoma dels temps», va 
sostenir. I no només del segle 
XXI, ja que va invocar la figura 
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i la protecció de Ramon Llull, 
escriptor en català, llatí i àrab.

J Si l’encreuament de les dues 
llengües és al cap i a la fi un 
resultat natural venint d’una 
escriptora que ha defensat el 
bilingüisme a Catalunya, crida 
l’atenció en canvi que rebi un 
premi del Ramon Llull. Amat va 
rebutjar la invitació tardana i 
desganada de Josep Bargalló per 
anar a Frankfurt com a escriptora 
catalana en castellà. Sense 
renunciar a les seves crítiques 
(que en article i en moment 
d’acalorament televisiu la van 
portar a comparar la política 
lingüística amb la dels nazis) ahir 
va reconèixer que el resultat de 
Frankfurt va ser «un èxit» per als 
escriptors en llengua catalana.


