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Parlament del comissari de l’Any  
Antoni M. Badia i Margarit

El professor Antoni M. Badia i Margarit, que va assumir una responsabilitat fona-
mental en la represa dels estudis sobre la llengua catalana al nostre país després de 
la Guerra Civil, va tenir una projecció internacional singularment notable com ho 
acrediten la seva presidència de la Societé de Linguistique Romane, la seva impli-
cació en la creació de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 
o del Centre d’Études Catalanes i els doctorats honoris causa amb què va ser dis-
tingit, però alhora es va sentir decisivament vinculat a la Universitat de Barcelo-
na, la seva alma mater, de la qual va arribar a ser rector, i a l’Institut d’Estudis 
Catalans, on va arribar a presidir la Secció Filològica, que va servir amb dedicació 
i passió i que va contribuir a revitalitzar.

Celebro profundament, doncs, aquest simposi organitzat en el si de l’Institut 
d’Estudis Catalans amb un plantejament que estic convençut que hauria compla-
gut el doctor Badia i Margarit perquè se’ns hi convida a retrobar la seva obra cien-
tífica i a vincular-la a la mirada i a la reflexió de lingüistes que a hores d’ara estan 
en la plenitud de la seva trajectòria acadèmica.

El diàleg entre el treball científic de les generacions successives és el fonament 
més sòlid per al progrés del coneixement. Permeteu-me que en aquest punt evo-
qui la «Lectio» pronunciada pel doctor Badia en ocasió del doctorat honoris causa 
que li va concedir la Universitat de València el dia 4 d’abril de 2003, sota el títol 
«Elogi de l’error. Confessions d’un filòleg octogenari». Doncs bé, en aquella oca-
sió el doctor Badia afirmava: «La ciència és un gran treball d’equip: allò que no ha 
aconseguit un investigador ho aconsegueix un altre, el qual, d’altra banda, en ri-
gor només s’ho pot atribuir gràcies a la feina feta abans per aquell». I és precisa-
ment l’esperit que alena en aquestes paraules el que transmet aquest simposi con-
vocat dins de l’Any Badia i Margarit, proclamat per la Generalitat de Catalunya a 
fi de commemorar el centenari del naixement del doctor Badia, un home savi, un 
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lingüista eminent i un ciutadà que se sentia compromès i responsable del present 
i del futur de la llengua catalana. Gratitud i honor al doctor Badia i Margarit.

I tot el meu agraïment als qui han concebut i fet possible, malgrat les severes 
limitacions que ens imposa la pandèmia de COVID-19, aquestes sessions tan 
oportunes com encertades pel que fa als seus objectius i a les intervencions que 
s’hi han previst, totes elles plenes de sentit i totes elles contribucions valuoses al 
coneixement del llegat fecund que la vida i l’obra del doctor Badia i Margarit han 
deixat dins de la lingüística catalana, dins de la romanística internacional i en la 
nostra vida coŀlectiva.

Carles Duarte
Comissari de l’Any Antoni M. Badia i Margarit 
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