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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 17 DE NOVEMBRE DEL 2014

Se’n va un dels pares del català modern
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Opinió
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un dels nostres grans savis
der mantenir amb el professor,
amb la seva veu suau i serena,
ell sempre es mostrava convençut que el català trobaria el camí per desplegar-se si comptava amb el suport de l’acadèmia
i amb la convicció social. I va
dedicar gran part de la seva vida, primer, a preparar el camí
perquè aquest desplegament

———————————————————

Pont entre la
generació de
Pompeu Fabra
i la dels filòlegs
contemporanis

Badia i Margarit, en l’homenatge que va rebre el 2007 a la Universitat de Barcelona ■ ANDREU PUIG

dels seus llibres de gramàtica, llibres amb els quals vàrem aprendre la gramàtica catalana molts
dels que no l’havíem pogut
aprendre a l’escola. Més enllà de
l’obra capital Gramática histórica
catalana, de l’any 1951, les seves
gramàtiques posteriors constitueixen un punt de partida bàsic
per a la resta de volums sobre la
llengua catalana que s’han fet

posteriorment... La història de la
filologia dirà que Antoni Maria
Badia i Margarit ha estat un dels
grans savis de l’estudi de les llengües romàniques, de la historiografia, de la seva geografia, de
l’estudi dels orígens.
Però també ha estat molt
més. Professor universitari excel·lent, actualitzador de la gramàtica catalana, difusor del seu

coneixement i pont entre la generació de Pompeu Fabra i la
dels filòlegs contemporanis.
La seva tasca com a impulsor
del català des dels temps del
franquisme ha estat d’enorme
importància per a la construcció
del sistema d’institucions lingüístiques amb què Catalunya
compta avui. En algunes converses que vaig tenir la sort de po-

fos possible i, després, a desplegar-ho efectivament.
Queda molt per fer, però,
com deia el professor Badia i
Margarit, el català s’ha desplegat i es continua desplegant.
Ara cal que continuem en el camí que ell va seguir durant tota
la seva vida: rigor en la investigació filològica per incrementar
el prestigi del català, difusió de
la llengua per fomentar-ne l’ús,
transmissió als nous filòlegs de
la passió per la recerca per ser
una bona baula en l’evolució del
català al llarg de la història. Seguirem el seu exemple.
No voldria acabar sense el record de la seva gran personalitat.
Antoni Maria Badia i Margarit era
generós amb els altres i disposat
sempre a ajudar i a col·laborar,
una magnífica persona.
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Quan ahir vaig
conèixer la notícia de la mort
d’Antoni Maria
Badia i Margarit,
em va venir a la memòria la brillantor dels seus ulls el dia del
lliurament de la Medalla d’Or de
la Generalitat, l’any 2012, uns ulls
que continuaven expressant la
força, la convicció i la tenacitat
que el van portar a ser un dels
nostres grans savis, un referent
indiscutible a tot Europa de l’estudi de les llengües romàniques.
El professor Badia i Margarit
ha dedicat la seva vida a investigar la història i la geografia de la
nostra llengua i la interrelació
amb les llengües veïnes, sempre
des de la vessant més sociològica i, posant de relleu que la llengua denota també el caràcter
de la societat que el parla.
Hem d’agrair-li que l’excel·lència de la seva cerca va dur l’estudi del català als circuits més
prestigiosos de la investigació
en llengües romàniques fins a situar-lo a ell mateix com a president de la Societat de Lingüística Romànica. Hem d’agrair-li
també que la innovació i l’entusiasme amb què vivia l’estudi de
la llengua no només va engrescar els seus deixebles, alguns
d’ells catedràtics de filologia
avui en dia, també ens va ajudar
a molts a aprendre més de la
nostra pròpia llengua.
He conversat diverses vegades amb reconeguts filòlegs que
van ser alumnes seus. Tots parlen de les seves classes amb admiració, amb el record d’haver
tingut un privilegi, podent assistir-hi. D’altra banda, tinc a la meva biblioteca personal diversos
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