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Ciència
i compromís

Els darrers temps han estat ben fructí-
fers per al professor Antoni M. Badia i
Margarit. Després de més de seixanta
anys de dedicació constant a l’estudi
de la filologia catalana i al procés de
redreçament social i cultural de la nos-
tra llengua està rebent les distincions
que mereix. Com era previsible, les
universitats valencianes no hi han estat
alienes, ja que en el transcurs de dos
anys l’han investit doctor honoris
causa, primer a la d’Alacant i tot seguit
a la de València. Aquesta última, a
més, l’ha homenatjat amb la publica-
ció dels reculls Moments clau de la his -
tòria de la llengua catalana i Apologia
i vindicació de la llengua catalana,
objecte del nostre comentari. 

Tots dos volums contenen part de la
seua producció dispersa en publica-
cions no sempre d’accés fàcil o imme-
diat. El primer és una antologia de les
millors contribucions del pro f e s s o r
Badia a la història de la llengua cata-
lana. El segon aplega textos escrits de
la Transició ençà, és a dir, des que la
nostra llengua entra en la fase que
Badia mateix anomena de la «seminor-
malització» (del 1975 fins ara). Com
que un i altre presenten continguts i
finalitats diferents, ofereixen una imat-
ge doble però complementària de l’au-
tor: la del filòleg i home de ciència inte-
ressat a investigar i fer avançar la
coneixença del procés històric de la
llengua catalana; i la del ciutadà com-
p romés amb la seua normalitat cultural. 

Moments clau de la història de la llen -
gua catalana consta de vint-i-tres capí-
tols —cap inèdit, uns quants de no fàcil
localització i algun repetidament publi-
cat— reunits en blocs corresponents a
q u a t re fites cabdals —per això el títol—
de la història de la llengua: els orígens,
la llengua literària medieval, la re c e p-
ció de l’humanisme i el procés de re c u-
peració del català a primeries del segle
XX. Pretén omplir el buit existent en la
bibliografia de l’autor: el d’un volum
monogràfic i d’una certa ambició que
contribuís a visualitzar la seua faceta
d’historiador de la llengua, ja que tenia
una producció molt extensa sobre el
tema, però dispersa. Ben mirat, el pre -

sent volum esdevé el canemàs d’una
veritable història de la llengua.
Tanmateix, ultra la intencionalitat de la
recopilació i la qualitat dels tre b a l l s ,
indefugible en un autor de la categoria
del doctor Badia, cal destacar el discurs
inèdit de l’acte d’investidura: «Elogi de
l ’ e rro r. Confessions d’un filòleg octoge-
nari». Constitueix una mena d’autoba-
lanç, cosa insòlita en el món de la inves-
tigació, on enumera, comenta i sospesa
les «equivocacions» que altres filòlegs i
e rudits han advertit en els seus tre b a l l s .
Insisteix molt Badia en dues qüestions
bàsiques: que qui erra «no deixa d’a-
p o rtar dades ni de provocar re f l e x i o n s »
i que el debat d’idees i de pro p o s t e s
esdevé positiu per al progrés del conei-
xement científic. Doncs bé, filòleg de
vegades contro v e rtit, defensa i encorat-
ja el dret a discre p a r, perquè de la «dis-
cussió ve la llum», i manifesta el seu
agraïment als «adversaris» que més
l’han marcat i empés a millorar. 

Així mateix és digna de menció la
Laudatio academica d’Antoni Ferr a n d o ,
per tal com presenta la crònica de les
relacions del filòleg català —des de la
dècada dels cinquanta fins ara
mateix— amb persones i temes valen-
cians. (Diguem-ne de passada que el
p rofessor Ferrando sent atracció per la
re c e rca de les relacions entre els filòlegs
de les diverses terres de llengua catala-
na: re c o rdem «Fabra i el País Va l e n c i à » ,
«Joan Coromines i el País Va l e n c i à » ,
« G e rmà Colón i el País Valencià», i ara
aquesta, «Badia i València».) Doncs bé,

gràcies a l’inventari de dades aport a t
t o rnem a trobar ací les dues facetes del
filòleg adés esmentades (bé que en re l a-
ció amb el nostre país): la d’investiga-
d o r, estudiós i recensor d’obres valen-
cianes, i la de ciutadà solidari que ha
i n t e rvingut, bé a títol personal, bé des
dels seus càrrecs i responsabilitats aca-
dèmiques i institucionals, en nombro s o s
assumptes valencians en favor de la uni-
tat de la llengua catalana.

De Badia s’ha destacat sempre la
seua aportació tècnica. Però per a
n o s a l t res no és menys important el seu
c o m p romís. Ha estat un encert dels
d i rectors de la col·lecció «Biblioteca
Lingüística Catalana», els pro f e s s o r s
Antoni Ferrando i Ángel López, fer- s e
eco d’aquesta faceta cívica del doctor
Badia, sense la qual és impossible
adquirir una visió completa de la seua
biografia. Aquest volum aplega tre n t a -
t res articles amb la finalitat de testimo-
niar la presència del nostre autor en
aquells fronts on ha calgut, els darre r s
t renta anys, explicar la història lingüísti-
ca catalana i defensar la dignitat, lli-
b e rtat, integritat i normalitat de la nos-
tra llengua. S’estructura en tres parts. La
primera exposa els problemes i pro-
g ressos del català en tots els àmbits de
la vida social, com també l’esforç que
exigeix encara la seua norm a l i t z a c i ó .
Insisteix una vegada i una altra que
aquesta no s’ha realitzat del tot, que cal
anar més enllà i arre d o n i r-ne el pro c é s .
La segona part agrupa treballs referits a
la unitat de la llengua, a la necessitat
d’adopció d’un sistema ortogràfic únic
en tot el domini, a la qüestió de la iden-
titat del valencià, etc. A l’últim, la terc e-
ra aplega les principals semblances
que ha escrit sobre les grans figure s
locals de la romanística intern a c i o n a l :
J o rdi Rubió, Joan Coromines, Francesc
de B. Moll, Manuel Sanchis Guarn e r,
P e re Bohigas, Josep Roca-Pons, Germ à
Colón i Joan Ve n y. Titula aquest bloc
«Llavor de futur» perquè tots ells, amb el
seu exemple i mestratge, han dissemi-
nat la sement perquè germinen actituds
de rigor i lleialtat envers la llengua que
parlem catalans, balears i valencians.

Santi Cortés


