
fonètica i fonologia i ha estat molt de temps responsable de l’ensenyament del curs anomenat
Fonología del español.

L’exigència de qualitat en la docència ha estat sempre el seu objectiu, mentre que ha pos-
posat la cerca de la promoció acadèmica. En aquest sentit val a dir que la Dra. Estapà ha dedi-
cat part de la seva energia a l’ensenyament de l’espanyol a estrangers, en el marc de les acti-
vitats de Estudios Hispánicos, de la Universitat de Barcelona, així com en diversos programes
nord-americans.

La professora Estapà va acceptar ja fa anys, el càrrec de Tutora dels successius Programes
de Doctorat en Llengua Espanyola, de la mateixa manera que havia acceptat de ser la respon-
sable de les convalidacions que tenien a veure amb llengua espanyola. No cal dir que es trac-
ta de tasques que emprèn qui té la convicció de pertànyer a un col.lectiu que genera unes ac-
cions de gestió acadèmica a les quals s’ha de fer front; i ella s’ha barallat amb normatives,
lleis, necessitats, costums i casos concrets. Mai gasiva del seu temps.

Possiblement sigui la història i, per damunt de tot, la història de Catalunya, el saber que
més s’ha proposat acumular al llarg de la seva trajectòria. I sens dubte és l’òpera l’art que més
ha seguit i del qual més ha gaudit.

La seva modernitat s’ha fet palesa en un camp abans desatès i ara fonamental: el de la
seguretat en el treball. I entre les comissions en què els docents universitaris podem mou-
re’ns, Roser Estapà triava la que maldava per evitar riscos i afavorir les correctes condicions
laborals.

Més de cent persones van anar a escoltar Roser Estapà en la seva darrera lliçó, en una ses-
sió de durada habitual —hora i mitja—; totes compartien l’estimació per una persona discre-
ta, capaç i que ha representat en tants anys la dignitat de la professió docent.

Al terme de la classe sobre perífrasis verbales, la responsable de la secció de llengua del
Departament, que firma aquesta crònica, va cloure un ritual com és l’acompanyament d’un
col.lega a la seva darrera classe, que es tradueix en un acte de comunicació ben especial, en què
la veu de l’acomiadat i el silenci dels qui acomiaden donen fe de la universalitat del coneixe-
ment. [E. Ma.]

Doctorat Honoris Causade Badia i Margarit a Alacant. — El dia 22 de novembre de
2002 va tenir lloc la investidura d’Antoni Maria Badia i Margarit com a doctor honoris causa
per la Universitat d’Alacant. L’acte, presidit pel rector de la Universitat d’Alacant, Salvador
Ordóñez, va comptar amb una nodrida representació de les dues universitats més importants
del domini lingüístic, les de València i Barcelona, i de la màxima institució de la llengua ca-
talana, l’Institut d’Estudis Catalans. Tot en atenció a la vàlua de la insigne personalitat que
s’honorava a Alacant i a la seua significació en el progrés científic dels estudis sobre el català
durant la major part del segle XX. La sessió estrictament acadèmica va ser iniciada per la lau-
datio conjunta dels padrins Francesc Gimeno Menéndez, titular de la càtedra de Lingüística
històrica espanyola, i Brauli Montoya Abat, del Departament de Filologia Catalana. Després
de la laudatio, Badia i Margarit no es va limitar a omplir l’expedient amb un discurs de cir-
cumstàncies, que hauria estat perfectament comprès i acceptat a la vista de la seua edat i els
seus mèrits més que demostrats. Tot al contrari, Badia, com a prova de la seua eterna joventut
intel.lectual, va desenvolupar una originalíssima lliçó d’inspiració pirandel.liana, «325 Regles
de esquivar vocables a la cerca d’autor», que s’emmarcava en la polèmica encetada per ell ma-
teix d’ençà que feia poc més de mig segle (1950) havia donat a conèixer aquella primera temp-
tativa de caire normatiu del català. En poques paraules, Badia hi referma la seua tesi sobre
l’autoria de Pere Miquel Carbonell, exposada al seu llibre de 1999, i replica els arguments en
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contra d’Antoni Ferrando (2000) i de Germà Colón (2001). (El lector desitjós d’immergir-se
en aquell dens discurs pot acudir a les trenta atapeïdes pàgines de l’edició que n’ha preparat la
Universitat d’Alacant i que proporciona a tot aquell que la demane al seu departament de pro-
tocol). El rector va cloure l’acte amb unes sentides paraules, que incloïen uns fragments d’u-
na carta del seu homòleg de la Universitat de Barcelona, alma materde Badia, i aquells fa-
mosos versos del poeta Salvador Espriu que comencen dient «Oh, que cansat estic de la meva
(...) terra». La jornada, que s’havia iniciat, prèviament a la investidura, amb una conferència
seguida per un públic nombrós a la Facultat de Filosofia i Lletres, va acabar amb un dinar ofert
en honor del nou membre del claustre de la Universitat d’Alacant. [B. M.]

Antoni M. Badia i Margarit, doctor Honoris Causa per la universitat de València.—
El 4 d’abril de 2003, la universitat de València-Estudi General va retre l’homenatge d’inves-
tidura d’honor de la màxima autoritat acadèmica al doctor Antoni M. Badia i Margarit, ca-
tedràtic de filologia catalana de la universitat de Barcelona —universitat de la qual fou rec-
tor— i antic president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans; el doctor Badia
també és membre de la Real Academia Española i ha presidit societats científiques i associa-
cions internacionals rellevants. Prèviament, havia rebut sengles investidures de doctor hono-
ris causa per part d’altres set universitats, entre les quals hi ha la d’Alacant, que acabava de
distingir-lo amb aquest reconeixement cinc mesos abans.

El ritual d’investidura, presidit pel rector i compartit per l’assistència nombrosa de mem-
bres del claustre universitari i de ciutadans admiradors de la personalitat de l’homenatjat, va
combinar la solemnitat i el prestigi propis d’aquests esdeveniments acadèmics amb el reco-
neixement públic que la societat valenciana hi expressava per l’exemplaritat de la conducta
del doctor Badia i, en concret, pel seu compromís constant envers la sort de la catalanitat en
aquestes latituds.

Durant la laudatio,el professor Antoni Ferrando hi va traçar la personalitat del doctor Ba-
dia, que definí pels trets d’investigador rigorós que adopta —tot adaptant-los a la filologia ca-
talana— els mètodes de recerca més acreditats dins l’univers acadèmic i científic, i alhora, per
la seva condició de professor que assumeix l’ofici amb rigor intel.lectual i moral, des del qual
ha sabut formar una munió de deixebles. De fet, «Badia ha contribuït decisivament a dotar de
veu pròpia la llengua catalana en el conjunt de la romanística» així com «ha reeixit, a força de
moltes hores de treball, a donar-nos un exemple admirable que el compromís i la ciència hau-
rien d’anar sempre units», hi afirmà el professor Ferrando.

Tot seguit, el flamant membre honorari del claustre de l’Estudi General hi pronuncià la
lliçó magistral, sota el títol «Elogi de l’error. Confessions d’un filòleg octogenari», un discurs
brillant i ric en suggeriments morals, en el qual analitzava el paper dels investigadors, una tas-
ca que considera col.lectiva, al si de la qual la participació de cadascú hi corregeix, completa i
incentiva alhora el treball dels altres. En aquest context, el nou doctor de la universitat de
València hi passava revista a quatre moments de la seva trajectòria científica que han estat
marcats per la polèmica. Tot emparant-se en la constatació que l’error forma part de la condi-
ció humana, i en un exercici de modèstia, el prestigiós filòleg hi manifestava: «He fet marra-
des en la ruta pels temes de la llengua: si el meu propòsit era aclarir-los, de fet alguna vegada
els he embullat, però tampoc no deixo de confiar que l’oratjol que hi he suscitat sovint m’ha-
gi fet el pentinat més acceptable i atraient». De la seva exposició, que discorria per un camí
d’amenitat adobat de metàfores brillants, el doctor Badia en conclou: «Amb encerts i errors,
ací caic i allà m’aixeco, la ciència va endavant».

Precisament la concepció del progrés del coneixement com a treball en equip i exposat a
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