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Cloenda

Arribem al final d’aquesta sessió en memòria d’Antoni M. Badia i Margarit, mes-
tre, amic i ciutadà compromès. S’ha posat de manifest a través de la mirada que 
hem fet en la seva trajectòria professional que, efectivament, el doctor Badia era un 
tastaolletes, com ell mateix va dir. Potser més que un tastaolletes, jo diria que va ser 
un «tastaollasses», perquè no eren olletes en realitat el que tastava. És clar, dir-ne un 
tastaolletes seria menysvalorar la dedicació tan completa, entregada i profunda 
que va tenir en totes les parcel·les que va conrear i en totes les activitats en què es 
va comprometre.

La figura polifacètica del doctor Badia ha quedat molt ben explicada en totes 
les aportacions que comprèn aquesta semblança. A través de l’anàlisi que hem fet 
de la seva obra i les seves aportacions, hem pogut veure que la constant de la seva 
dedicació va ser la societat. A Badia li hem d’agrair, en efecte, el que ell de vegades 
comentava, «que la normalitat d’un país no passa només per les qüestions políti-
ques sinó també per les qüestions acadèmiques i per la consideració que la llengua 
d’aquest país és una llengua com les altres llengües de cultura». Badia es va com-
portar d’aquesta manera. Ha destacat Joan Veny en la seva ponència com el con-
text de la romanística li va servir per a posar el català al mateix nivell que totes les 
altres grans llengües. Les seves aportacions com a català, la responsabilitat davant 
l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i la presidència de la 
Societat de Lingüística Romànica ho posaven de manifest.

Vam tenir un molt bon representant al món, esperem que la seva imatge, el seu 
exemple, la seva petjada, ens duguin a tots nosaltres a contribuir amb el mateix 
rigor, eficàcia i voluntat de servei que el doctor Badia va tenir en el moment en què 
li va tocar exercir la seva activitat com a ciutadà, com a president de diversos orga-
nismes, com a professor universitari, com a investigador compromès, com a rec-
tor de la Universitat de Barcelona, a la qual agraïm públicament que estigui repre-
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sentada avui per Maria Teresa Garcia Castanyer, comissionada del rector per a 
Multilingüisme, i M. Rosa Lloret, directora del Departament de Filologia Catala-
na. Aquesta Universitat, aquest Departament que ell tant va estimar i on sempre es 
va sentir representat.

Guardem sempre el record del doctor Badia tal com va ser i tal com el vam 
viure.

M. Teresa Cabré
Presidenta de la Secció Filològica
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