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Elseparatlsta
controvert¡t
reRruíRug¡RnLTA
I cAsAs
a
coincidéncia
enguany
del
I
l- 75éaniversaridel'assassinat
de Miquel Badia ha contribuit,
sensdubte, a posar d'actualitat
de nou la controvertida figura
d'aquest dirigent separatista assassinata Barcelona el 28 d'abril de 1936,
iunt al seu germáJosep,
per un escamotde quatre
membresdelaFAL
Idolatrat per uns, elsqui
han trobat en ell l'exemple del líder catalanista
lliurat a la causafins a la
mort; vilipendiat per altres,elsqui l'han vist com
l'encarnaciód'un possible
feixisme a la catalana; o
utilitzat sovint com a ariet
per cercar les contradiccions internesde I'ERCi
malmetre la credibilitat
d'unes institucions autondmiques tot just desplegades,la trajectdriade Mi
quel Badia, en qualsevol
cas¡ no deixa indiferent
ningú.
Junt amb Maciá, certament, si algú personifica
l'etapainicial,fins al I 936,
de la histdriadel separatisme catalá -l'independentisme
d'aleshores-,aquestpersonatge
ésMiquelBadia.
L'assassinat
delsgermansMiqueli JosepBadiaal carrerMuntanerde
Fill de Torregrossa(Pla d'Ur- Barcelona,
l'abrilde 1936,va commocionar
el paísi va provocarmanigell), on va néixer el 1906, tres festacions
de dol multitudináries.
Enel 25éaniversari
d,aquestfe!
anys desprésque el seu germá, f'historiadorFermíRubiralta
ha publicatel llibreMíquelBodío.
Vidai
Miquel Badiaresponal paradig- mortd'unlíderseporotisto
(Editorial
Duxelm-Fundacíó
lrla),on fa un rema del militant separatistadeco- pásexhaustiu
del recorregut
vitali políticd'aquestpersonatge
claude
mengament del segleXX, tant
la históriade l'independentisme
catalá.
I

MiquelBadia,assassinat
arafa 75 anys
per un escamotde la FAl,exemplifica
l'etapainicialde la história
de
l'independentisme
catalá

Vida i mort d'un líder
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pel seuperfil professionalde saltataulells,en el seucascom a depenent de farmácia, com per la
sevaprocedénciade la immigració interna catalanaa Barcelona,
com molts altres membresadscrits al nacionalisme radical depreguerra.

Catorze anys
inten¡os
Talcomva destacarunaltre
dirigent histdric del separatisme,JoanCornudella,ala
primera biografia escrita
tot lust produít el seuassassinat, <catorzeanyssón tota lavida deMiquel Badia>.
És el període que va del
1922, qu.aningressa
a Estat
Catalá, <<coma soldat de
I'exércit catalá comandat
per FrancescMaciár, fins a
la seva mort, amb només
trentaanys,el 1936.
Catorze anys en els quals
Miquel Badiatingué temps
de viure de primera má,
quan no protagonitzar directament, els esdevenimentsmésdestacatsdel catalanisme d'aquest període: el frustrat complot de
Garraf contra el rei Alfons
XIII, el maig de 1925;la proclamació de la RepúblicaCatalana,
el 14 d'abrilde 1931;o Ia insurrecció no reeixida del 6 d'octubre de 1934. Catorueanysen els
quals, sensehaver format mai
part d'una llista electoral,conegué totes les formes de l'activisme polític: l'acció directa,sotala

dictadura primoriverista; la paralegal,dirigint els escamotsde
IesJEREC;
lapolicial,desdelacomissariagenerald'ordre públic,
durant els primers mesos de
1934;i l'obertamentarmada,al
capdavantde <l'exércit catalá",
l'octubrede 1934.I donant per
bo I'apel.latiu de capitdCollons,
tingué l'oportunitat de recórrer
tots els grausde I'escalafómilitar: de soldat,a capd'escamot;de
responsablede la guárdiapersonal de Maciá, a ugeneral de
l'Exércit Nacional de Catalunya>, tal com signavales ordres
de comandament la nit del 6
d'octubre.
I d'aquestxuclador ütal de catorzeanys,encarahi podríemdescomptar dos períodesd'obligada
reclusió i allunyament: els cinc
anyspatits alspresidisd'Alcaláde
Henaresi Ocaña(1925-1930)i els
setzemesosde dur exili, d'octubre
de 1934a febrerde 1936,a Franga,
AméricaiAndona.
Fidelitat

capdavanter d'ERC per
aprofundiren la nacionalització del oaíscom a camí cap a la independéncia. Des d'aquest

moment, formant
tándem amb el doctorJosepDencás,centraran el seuesforgen
l'estructuracióde lesJEREC, empeltant dos
trets prefiguratsen el substrat separatista:el seu insuneccionalisme,
lligat en
aquestaetapaa la segure"
tat interior i la configu-

a Maciá

Només des de la fidelitat a lTvl i a
les sigles históriques d'EC, a diferéncia d'altres alternatives separatistes com NS o el PNC, es pot
entendre en arribar la Segona República l'aposta decidida dels
germans Badia darrere l'estratégia marcada per Maciá ,i
d'utilitzar el paper polític
l
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Miquel Badia,a l'esquerra,el 1930, celebrant el retorn dels
primers quatre amnistiats pel complot. / CASPAR
/ MC

ració d'un cos fidel de policia, i
l'anomenada "cultura del cos i
de l'esperit", de caráctermoral,
patridtic i esportiu.
En defensade les institucions
catalanesi en nom del seupresident, Miquel Badia gosará fer
front, per un camí directei sense
viaranys, a tots aquellsadversaris que semblavenposaren perill
el seulliure desenvolupament,i,
de manera especial,l'estratégia
anarquista de trencament amb
el régim reformistarepublicáinterpretadaper una bona part de
la societatcatalanacom un atac
ford que amb una cadenade vagues, atemptats i sabotatges
amenagavade fer trontollar els
débils avengosen la institucionalitzaciódel país.

Les disputer amb la FAI
Així, desde la sevaintervenció al
volant delstramviesen vagaper
trencar la convocatdria de la
CNTl'abril de 1933,elsescamots
sotalesordresdeBadeIesJEREC
dia passarana disputar a la FAI
I'hegemoniadel carreri esdevindran el blanc preferit dels seus
adversarispolítics amb actuacionstan discutidescom la desfilada dels seusmembresuniformatsa Montjuic el22 d'octubre
dosdiesdesprés
de 1933o 1'assalt
de la impremta on s'editavaE/Be
Negre,per les crítiques publicades per aquestsetmanarisatíric
en contra de la sevaactuació.
Dissoltsformalment els escamots i amb Companys com a

el 1932. Al centre, FrancescMaciá
Festivalorganitzat p9r les JEREC
i Miquel Badia.I LLUISTORRENT
/ FUNDACIOJOSEPIRLA

de la Generalitata co((&ffñ
sonarpxr president
meneamentde 1934, ara com a
capde serveisd'ordre públic, pekr l'apel.*xXXx,x
-eapl&&
rd amb la mateixacontundéncia
de
de sempre,Miquel Badia tirará
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endavantuna accióenérgicadirigida al sanejamentmoral del
país, contra el crim organitzat
amb un maior o menor rerefons
polític, la delinqüéncia social,
l'extorsió i lesmifies del ioc. En
nom dels obiectius polítics i de
l'eficáciapolicial,quan siguinecessari,no dubtaráa utilitzar tot
el repertori de recursospropis de
la violéncia repressivaal sewei
del governde la Generalitat.
La sevaposició insubornable,
que li valdrá el reconeixement
de bona part dels elementsprofessionalsde la policia, reforEaran el seucarismai lideratgeentre la ioventut i el separatismeen
general i, temperant crítiques
anteriors, recollird una ámplia
simpatia de molts sectors del
paísquevaloravenpositivament
lluita conla sevadesinteressada
tra el vici, el crim i la corrupció.
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Nacionalisme defensiu

A banda de desqualificacions
que,
apriorístiquesinteressades,
com ha recordat l'historiador
UcelaydaCal,han doiratmésrelleu a la desfiladade lesJERECa
Montiuic que a l'acte fundacional de FalangeEspañolaa Madrid el cap de setmanasegüent,
difícilment Maciá hauria donat
aixopluc a una posició d'aquest
tipus, ni elsgrupsobrershaurien
cridat ECl'any 1935a participar
en les negociacions per a un
front d'esquerresantifeixista i,
entre d'altres consideracions
més,no podem oblidar el forgat
posicionament del catalanisme
com a nacionalisme defensiu,
enfrontat a la monopolitzacióde
Iesformesi elscontingutsautoritaris que sí portá a terme el discurshipernacionalistaespanyol.
Trets autoritarls
En aquest context general,
quan
que,
dins
el
modus
encarano s'haviendespleÉ,sindubtable
operandideMiquel Badia,ésfácil gat totes les potencialitats del
trobar molts aspectescoinci- procés autondmic ,i eren prou
dents amb els trets que definei- evidents les mancancesorgdnixen els diversoscorrentsautori- quesi d'altre tipus i l'adhesiódel
tarisdel'época(elculteal líder,la presidentCompanysresponiaa
veneracióper la disciplina i l'ús objectius diametralment difede laforga o el menyspreude ve- renciats,el fracásdel 6 d'octubre
gadesde la representaciódemo- suposaráel final de l'estratégia
qitica, entred'altres).Perdtotes del tándem Dencás-Badiad'asaquestes expressions,presents solir la independénciaper la via
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en aquestaconiuntura en moviments politicosocials tant de
dretescom d'esquerres,no iustificarien la consideracióde Miquel Badiacom a líder feixista a
la catalana.

#

Miquel Badia despatxant a la Conselleriade Governació,on va ser
comissarigeneral d'Ordre Públic fins al 1934. I FCC

de la nacionalitzaciódel país.
Aquest fracáspolític esdevingué el preludi de la mort física
dels dos fills de Torregrossaque,
de fet, esproduira en retornar al
Principat desprésde la victória
del Front d'Esquerres.Es tancava, aixi, el seucurt i prou denscicle polític i vital. Noméstressetmanesdesprésdel luctuós esdeveniment, Ies sigleshistdriques
d'EC,separades
ia de lesdeI'ERC
perlesdiscrepáncies
sorgidesel 6
d'octubre, tornaven a monopolitzar l'espaiindependentista,tal
com Miquel Badialeshavia conegutcatorzeanysabans.
Perd, lluny de tancar-se en
aquestpunt la sevacontrovertida biografia,tal com ho posáde
manifestIa granmanifestacióde
dol que omplí els carrersde Barcelonadosdiesméstard, lescircumstenciesdel seu assassinat,
que amenaeaven de trencar

l'anomenat oasipolíticcatald;les
múltiples hipdtesissobreels autors,algunesd'ellesprou fulletonesques,com la que la relacionen per qüestions de faldilles
amb el presidentCompanys;i la
llarga ndmina de possiblesinductors d'aquestcrim mai no
aclarit del tot, han contribuit a
mantenir viu, passatssetantacinc anysde la sevadesaparició,
f interés per la figura de Miquel
Badia.
Cadena de morts
A més,I'assassinatdelsgermans
Badiase¡ial'origen, al seu torn,
d'una nova cadenade morts,iniciadadurant la guerraamb l'execució del periodistaJosepMaria
Planes, amenagat com Tísner
-que pogué escapar-neindemne- per les denúnciescontra els
responsables anarquistes que
s'hi trobaven al darrere: conti-

Acomiadament del dol de la comitiva fúnebre dels germans Badia
a la Rambla de Barcelona./ LLUíSTORRENT/ AcA
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nuada per la de Jaume Yizern,
policia que havia treballat en les
investigacionsdel sumari; la de
Lucio Ruano,membre de l'escamot assassí,
a mansde dosmembresd'EC;i la mésrocambolesca,
la de Justo Bueno,principal responsablede l'escamot executor
de la FAI,detingut el l94I aBar
celona, per intervenció del comissari de la BrigadaPoliticosocial, Pedro Polo, policia també
sotales ordresde Miquel Badia,
afusellatper les autoritats franquistesel 1944, nova paradoxa
d'aquestcas,junt amb un militantd'EC.
Així, doncs,tot plegati, no cal
dir-ho, un interés gairebémorbós que segueixrodejant la seva
breu traiectdriavital, han acabat
d'arrodonir al redósde la figura
de Miquel Badia una mena de
controvertida história sense fi
queha arribatfins avui en dia.
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