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Parlament de la presidenta de la Secció Filològica

 
Em plau molt de donar-vos la benvinguda en nom de la Secció Filològica en 
aquesta commemoració del centenari del doctor Antoni M. Badia i Margarit, 
que va ser durant quaranta-sis anys membre de l’Institut adscrit a la Secció Fi-
lològica.

Antoni M. Badia i Margarit hi va entrar com a membre adjunt l’any 1968, i 
l’any 1977 en va esdevenir membre numerari. Es va dedicar sempre i va assistir 
sempre a tots els actes, excepte durant l’època en què va ser rector de la Universi-
tat de Barcelona i va demanar llicència, fins gairebé al final de la seva vida, és a dir, 
fins que no es va poder desplaçar, ni tan sols acompanyat per una persona.

La Secció Filològica volia i ha volgut participar en aquests actes de comme-
moració no només per això, sinó per moltes altres coses que li devem al professor 
Badia, com ja anirem veient. 

D’entrada haig de dir que des del dia 22 de maig membres de la Secció Filolò-
gica molt pròxims al doctor Badia vam participar en els vídeos curts lloant la seva 
figura, acte que va organitzar el comissari de l’Any Badia, i vam expressar breu-
ment quina era la nostra vivència, la nostra impressió, allò que ens quedava de 
Badia. 

El dia mateix del seu aniversari ho vam celebrar publicant alguns articles a la 
premsa de Barcelona en què recordàrem aspectes que eren molt destacables del 
doctor Badia. Altres coŀlegues de la Secció Filològica també han publicat articles 
en diaris de diferents comarques. 

Amb aquests actes, que havien de celebrar-se al mes de maig i no vam poder 
fer-los a causa de la pandèmia, els membres de la Secció Filològica homenatgem 
Badia amb dues activitats. En primer lloc, la presentació d’un manual de lingüís-
tica catalana i la inauguració de l’exposició del llegat d’objectes acadèmics i cien-
tífics del doctor Badia a l’Institut d’Estudis Catalans. Crec que Badia estaria con-
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tent de la presentació d’aquest Manual de lingüística catalana, que a mi m’ha 
recordat l’obra La linguistique catalane, que es va publicar l’any 1968 editada per 
Badia i Straka, en què s’oferia una panoràmica de cadascuna de les branques de la 
lingüística catalana d’aquell moment. 

Badia, com ha dit Carles Duarte, era una persona molt interessada per la in-
ternacionalització de la recerca sobre el català. Em sembla que avui seria feliç de 
veure que també hem inclòs la presentació del Manual en la celebració del cente-
nari, gràcies a la iniciativa del seu editor, el senyor Argenter, membre de la Secció 
Filològica. 

I tindrem una jornada científica que, a diferència de la que vam organitzar 
com a record un any després de la seva defunció, no se centrarà en l’anàlisi de la 
seva aportació per part dels seus deixebles i coŀlaboradors, sinó que sentirem al-
tres veus, noves veus, la majoria veus joves que analitzaran què queda de l’aporta-
ció de Badia en la lingüística actual, quines idees han pouat en el pensament 
d’avui, quines propostes han fet fortuna i han deixat petjada en la lingüística ca-
talana.

Em queda només reiterar l’agraïment a tots els que assistiu en aquests actes 
organitzats per una comissió de la Secció Filològica integrada per Joan Martí, 
Gemma Rigau, Joan Veny, Josep Moran i jo mateixa.

Teresa Cabré
Presidenta de la Secció Filològica
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