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Pròleg

La biografia d’Antoni Maria Badia i Margarit, tan extensa d’ini-
ciatives i de realitzacions, es concreta en tres línies principals: el 
treball filològic, decantat en gran part a l’estudi de la llengua ca-
talana, la docència i la gestió cultural, universitària o cívica. Badia 
i Margarit, nascut el 1920, pertany a una generació catalana que 
va haver d’afrontar, cadascú en el seu camp, la responsabilitat de 
mantenir vius un país i una cultura afectats per la torbonada més 
devastadora que ha patit en els últims segles: les conseqüències 
de la Guerra Civil de 1936-1939. Badia és dels qui no van eludir 
aquesta responsabilitat sinó dels que van acceptar-la i van lliu-
rar-se al treball a fons en unes circumstàncies angunioses, difícils 
i sovint francament adverses. 

L’aportació de Badia en aquesta labor de maldar per la conti-
nuïtat d’una cultura i d’un país trasbalsats, es va produir, a més, 
en un camp molt sensible: la llengua, és a dir, l’eix medul·lar de la 
personalitat cultural de Catalunya. Després que els modernistes i 
els noucentistes —amb Pompeu Fabra en un paper capdavanter 
i indiscutit— duguessin a terme l’estructuració normativa del ca-
talà, amb criteris moderns i rigorosos, després que a les primeres 
dècades del segle xx i notablement als anys de la Segona Repú-
blica se n’incrementés l’ús públic i social, el 1939 cau, sobre tot 
aquest esforç d’anys i de generacions el vel negre de la prohibició 
i de la persecució, amb un Institut d’Estudis Catalans abocat a la 
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il·legalitat i a la clandestinitat. És sota aquestes condicions que 
Antoni Maria Badia i d’altres companys de generació —formats 
en l’efervescència catalanista dels anys de la Segona República i 
esvaït el seu món quan havien de començar a participar-hi amb 
plenitud— procuren d’alimentar, en la mesura de les seves possi-
bilitats, aquella cultura i aquella llengua condemnades a una vida 
letàrgica, expulsades de l’àmbit públic i constrenyides a la intimi-
tat, tot esperant un renaixement que era d’esperar que un dia o 
altre arribés, si més no per una qüestió de justícia històrica.

La posició de Badia en aquesta empresa col·lectiva d’assegurar 
la supervivència de la cultura i de la personalitat cívica de Cata-
lunya sota els rigors del franquisme es desenvolupa, com dèiem 
suara, en tres fronts. Primer, la investigació lingüística. L’obra 
filològica de Badia és molt extensa i abasta aspectes, mètodes i 
orientacions diversos. Va des del treball de camp en temes de di-
alectologia, de toponímia o de sociolingüística, fins als compen-
dis de gramàtica històrica i de gramàtica general, des dels articles 
puntuals i erudits, sobre aspectes molt específics, fins a les obres 
de síntesi àmplia, des de l’article de revista filològica fins als es-
crits a la premsa general o els llibres de divulgació. Format en la 
romanística clàssica, els treballs que Badia publica de més jove se-
gueixen aquesta orientació inicial, però més endavant, a la dècada 
dels seixanta i atenent a una realitat social en plena i conflictiva 
transformació, Badia és un precursor a Catalunya en els treballs 
de sociolingüística, fet que denota l’obertura de compàs dels seus 
interessos com a filòleg, la seva preocupació per analitzar la situa-
ció real del català i també el fet que tant ell com altres de la seva 
generació s’han vist obligats per les circumstàncies que han viscut 
a polsar tecles molt diverses, a eixamplar l’abast del seu camp de 
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treball per raons de necessitat i de servei, qui sap si en detriment 
d’uns interessos o d’uns gustos particulars més delimitats.

Entre el 1943 i el 1986, Badia va ser professor de la Univer-
sitat de Barcelona; catedràtic des del 1948 i emèrit des del 1987. 
La seva és, doncs, una vida d’universitari, dedicada a la docència. 
És aquesta una altra línia fonamental de la seva actuació pública, 
íntimament relacionada amb l’anterior, amb la investigació filolò-
gica. Badia va contribuir a formar, al llarg de cinc dècades, diverses 
generacions de romanistes, que varen ampliar els seus treballs, els 
varen matisar o fins i tot els varen contradir, com és propi i legítim 
de la investigació científica, o que varen aprofundir noves orien-
tacions i escoles en l’estudi de la lingüística, notòriament de la 
catalana. La projecció de Badia en els estudis de filologia catalana 
dels anys cinquanta ençà és determinant i, per dir-ho així, inevita-
ble. A les darreres dècades difícilment hi pot haver ningú que hagi 
estudiat aquesta llengua en l’àmbit universitari que no hagi rebut 
la influència de Badia, de l’aula estant o si més no a través dels 
seus llibres i articles. Pensem, per exemple, en obres de referència 
obligada per a tots els estudiants com ara la seva Gramàtica histò-
rica catalana o Llengua i cultura als Països Catalans, per esmentar 
dos llibres de signe divers. Badia, doncs, va exercir un mestratge 
ampli i continuat i ha estat un punt de referència personal, docent 
o bibliogràfica per als estudiants de Filologia Catalana de la post-
guerra ençà.

A banda de la labor filològica hi ha un tercer aspecte fona-
mental de la biografia de Badia que lliga també, no solament amb 
un caràcter personal actiu i feiner, sinó amb l’assumpció d’una 
actitud de responsabilitat. Al llarg de la seva vida, Badia va tenir 
càrrecs directius en associacions i institucions ben diverses. Com 
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que a les pàgines següents aquesta labor ja és prou detallada, aquí 
voldríem esmentar només tres fites, desiguals de sentit i notori-
etat, però ben significatives: la presidència de la Société de Lin-
guistique Romane, entre 1968 i 1971, màxim òrgan internacional 
d’aquesta disciplina; la presidència de la Casa de Montserrat, a 
Barcelona, per raó de la qual Badia va ser empresonat, per motius 
polítics, el 1967; i el rectorat de la Universitat de Barcelona, entre 
1978 i 1986, en els difícils anys de la transició política, sens dubte 
l’empresa més important, laboriosa i ambiciosa de Badia i Mar-
garit com a gestor cultural que, en un cert sentit, relliga i culmina 
les diferents orientacions de la seva biografia. A les pàgines que 
segueixen tracem, doncs, mantenint el caràcter divulgatiu i infor-
matiu d’aquesta col·lecció de biografies, la trajectòria personal i 
acadèmica d’Antoni Maria Badia i Margarit. Que sigui en profit 
del lector i en reconeixement d’una vida de treball per a la llengua 
catalana i per a la comunitat.

Miquel Pairolí
22 de setembre de 1997
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1. Els Badia i els Margarit

Antoni Maria Badia i Margarit va néixer a Barcelona el 30 de 
maig de 1920 en una família amb arrels rurals i a la indústria tèx-
til. El dels Badia i Margarit és un marc familiar molt propi de la 
societat catalana d’aquella època, la fi del segle xix i principis del 
xx, que anava experimentant les transformacions socials, laborals i 
de costums que imposava la industrialització, amb la migració des 
de les zones rurals cap a aquelles ciutats industrials en què el tèxtil 
tenia un paper capdavanter.

Els pares d’Antoni Maria Badia es van casar a Barcelona  
el 1917 i van tenir quatre fills: Maria Mercè, nascuda el mateix  
1917, Antoni Maria (1920), Josep Ramon (1921) i Montserrat 
(1925).

«El meu pare es deia Agustí Badia i Vivó i la mare es deia An-
tònia Margarit i Marcet —explica el doctor Badia—. El pare va 
néixer a Valls el 1887, on el meu avi en aquell moment tenia un 
estanc davant de l’estació, però atret per l’expansió industrial, l’avi 
va anar a Terrassa, on va ser, fins que es va jubilar, contramestre 
d’una fàbrica de teixits, de manera que la meva tia, que era qua-
tre anys més jove que el pare, ja va néixer a Terrassa. L’avi era de 
Vallmoll, al Camp de Tarragona, i la meva àvia era del Pont de 
l’Armentera. En casar-se s’havien instal·lat a Valls. El meu pare, 
però, es va considerar sempre fill de Terrassa i es pot dir que tota 
la seva formació va ser a Terrassa.
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»La meva mare era nascuda a Barcelona, però el seu pare també 
venia de pagès. Antoni Margarit, era de Castellbisbal, on avui en-
cara hi ha Can Margarit, i on nosaltres, de petits, vam passar uns 
quants estius. L’avi Margarit, que tenia una llarga germanor, eren 
vuit germans, va morir relativament jove. S’havia casat essent gran 
i va morir en tres dies, d’una pulmonia. L’àvia tenia setze anys 
menys que ell. Com que l’avi no era pas l’hereu de Can Margarit 
va haver d’espavilar-se per guanyar-se la vida i es va instal·lar a 
Barcelona, on va obrir una taverna al carrer de Carders. Allà venia 
el vi produït a la finca familiar, a Castellbisbal, o sigui que hi havia 
bona entesa entre els germans. La meva àvia materna era nascuda 
a Esparreguera, en una família que es dedicava al transport, amb 
carros i animals, com era propi d’aquella època. Els meus avis ma-
terns van tenir quatre fills, que van morir de petits, de diftèria. 
Després van tenir una altra filla i van voler posar-li Antònia. Va 
ser la meva mare, Antònia Margarit. Encara van tenir una altra 
filla, que li van posar Mercè, que per a nosaltres, els meus germans 
i jo, va ser la tieta Mercè, a qui d’infants teníem molta confiança. 
Per part de la meva mare, doncs, van acabar essent dues germanes 
i per part del meu pare, també va tenir una germana, que es deia 
Matilde. Tant el meu pare com ella van viure molts anys. El meu 
pare va morir quatre mesos abans de fer 100 anys, el 1987. Va 
morir el març i el 30 de juliol hauria estat centenari.»

El fet que l’avi Badia s’hagués posat a treballar a la indústria 
tèxtil va determinar també la professió del seu fill, del pare del 
futur filòleg. 

«El pare, influït per l’ambient de casa seva, va començar a tre-
ballar en el tèxtil, que aleshores era tan important al Vallès. En 
el món del tèxtil ell va ser, pròpiament, teòric de teixits, amb una 

001M-3068.indd   12 03/12/20   12:14



13

experiència apresa fonamentalment a la fàbrica mateix, tot treba-
llant, més que en una formació acadèmica. La de teòric de teixits 
era una professió d’una certa valoració. Recordo que, una vegada, 
a casa, hi va haver un cert rebombori perquè hi havia una plaça de 
teòric de teixits a Milà que havien ofert al pare. Ell no tenia ganes 
d’anar-hi, però a nosaltres, que érem criatures, ens feia prou grà-
cia, això d’anar a l’estranger. Ser teòric de teixits era una professió 
que tenia un cert prestigi. No n’hi havia gaires i era valorat.»

En la personalitat d’Agustí Badia i Vivó hi ha uns trets que 
encara van resultar més essencials de cara a la formació dels seus 
fills que no pas la seva professió pròpiament —que no va seguir 
cap d’ells— i que tenen, també, molt justament l’aire d’aquella 
època. Ens referim, en concret, a tres aspectes, tots ells enllaçats, 
del tarannà d’Agustí Badia: la preocupació cultural, el catalanisme 
i un cristianisme molt vinculat amb Montserrat. Aquest estigma 
cultural, catalanista i cristià, que es manifestava en l’afició a la 
lectura, a l’excursionisme, en la participació en els orfeons, en l’es-
timació per Montserrat i per tot el que representa, es respirava a 
la llar familiar dels Badia i va ser determinant en la formació dels 
quatre fills del matrimoni, tots ells continuadors d’una forma o 
altra d’aquest esperit, d’aquestes inclinacions. Una de les germa-
nes del doctor Badia, Montserrat, va ser mestra i va contribuir a 
la creació de l’escola Els Xiprers, a Vallvidrera, vinculada al movi-
ment de Rosa Sensat i a la renovació pedagògica. L’altra germana 
es va casar amb el pintor Josep Maria Nuet, autor d’uns frescos en 
una capella de la catedral de Barcelona i d’altres treballs de pintura 
religiosa, i el germà, Josep Ramon, ha estat professor a l’Escola 
de Mestres de Tarragona que avui forma part de la Universitat 
Rovira i Virgili.
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«El meu pare era un home molt actiu i sempre va intervenir 
en iniciatives de tipus cultural. Recordo que abans de la guerra, 
vivint nosaltres a Barcelona, el van venir a buscar per participar 
en la celebració del 25è aniversari de la fundació del Centre 
Excursionista de Terrassa, del qual ell havia estat un dels funda-
dors. El meu pare va ser un home molt inquiet per les qüestions 
culturals, històriques i literàries, pel catalanisme, i, a més, va 
viure una època de molta efervescència i qualitat en aquest sen-
tit. Em refereixo especialment al temps de la seva joventut, al 
canvi de segle, als anys del Modernisme i del Noucentisme, i de 
fet, d’una forma o altra, fins a la Guerra Civil. Ell es va anar fent 
una biblioteca, des de molt jove, des que va estar una temporada 
malalt i va consolar la malaltia amb la lectura. La meva germana 
encara conserva un exemplar de L’Atlàntida que el nostre pare 
sempre deia que era el primer llibre que va comprar. Nosaltres, 
els meus germans i jo, a casa sempre en vam veure molts, de 
llibres...

»El pare també era membre de la Coral de Terrassa. Alesho-
res vivia a Terrassa el músic Joan Llongueres, l’home de l’Institut 
Català de Rítmica i Plàstica, que tan important va ser per a l’ense-
nyament musical d’aquella època. Nosaltres cada any anàvem a les 
sessions que es feien al Palau de la Música Catalana... A la meva 
formació i a la dels meus germans hi ha molt de tot això. Joan 
Llongueres havia estat professor meu a la Mútua Escolar Blan-
querna i vaig evocar la seva figura en una conferència que vaig fer 
quan es va complir el centenari del seu naixement... Els meus ger-
mans i jo ens sabíem tan bé les cançons amb gestos, les cançons de 
rítmica, que les representàvem a casa, cantant nosaltres mateixos 
l’acompanyament de piano.»
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Agustí Badia i Vivó, que havia passat la infantesa i l’adolescèn-
cia a Terrassa, on havia après ofici en la indústria tèxtil, va enca-
minar-se cap a Barcelona a l’hora d’orientar el seu futur personal 
i laboral, a l’hora de pensar a casar-se i a buscar un bon desenvo-
lupament en la seva professió. Eren els anys de la Barcelona de la 
Primera Guerra Mundial, un moment de brillantor i d’agitació de 
la ciutat, de riquesa i de conflictes socials.

«Els meus pares es van casar el 1917, a Barcelona. El meu pare, 
de fet, ja hi estava molt en contacte, amb Barcelona, d’anys abans. 
Hi venia sovint per afers diversos, com ara el Congrés de la Llen-
gua Catalana de l’any 1906, o de l’Orfeó Català, del qual va ser 
soci des de molt jove, o per qüestions de política, del moviment de 
la Solidaritat Catalana. Per totes aquestes inquietuds i activitats 
que ell tenia anava sovint de Terrassa a Barcelona. Així, doncs, ell 
coneixia bé Barcelona i li plaïa instal·lar-s’hi.»

La vinguda a Barcelona i els anys posteriors al seu casament 
van suposar per a Agustí Badia l’assumpció de noves responsabili-
tats, fins al punt de fer-se càrrec de la direcció tècnica d’una fàbri-
ca tèxtil, situada al que avui dia és el centre de Barcelona, entre els 
carrers Marià Cubí i Alfons XII. Així, la infantesa d’Antoni Badia 
i dels seus germans té com a so identificatiu, com a so associat, 
el soroll maquinal dels telers, ja que vivien al costat mateix de la 
fàbrica. És el soroll que relaciona amb els records d’aquells anys.

«En casar-se, el 1917, els meus pares es van instal·lar al carrer 
de Marià Cubí. Nosaltres érem de la parròquia de la Bonanova, a 
Sant Gervasi, on vam ser batejats. El pare dirigia una fàbrica de 
teixits que era a tocar a casa, de manera que recordo de petit, amb 
molta nitidesa, el soroll rítmic dels telers. Hi estàvem tan acostu-
mats que, quan, a les 12 del migdia, els obrers plegaven per anar a 
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dinar gairebé diria que el silenci ens feia mal a l’orella. Aquell so 
dels telers formava part natural de la nostra vida. Nosaltres vivíem 
en un principal que tenia un terrat molt gran, amb una barana que 
donava a la fàbrica, des d’on en vèiem el moviment. En aquesta 
casa vam néixer tots els germans. La fàbrica es deia Badia i Casas, 
S.C. Casas era el soci que s’ocupava de la part comptable i comer-
cial, mentre que el meu pare duia la direcció tècnica. La fàbrica 
va anar bé fins al 1927 en què hi va haver una crisi en el tèxtil i 
van haver de desempallegar-se’n de mala manera. Aleshores, el 
pare es va veure obligat a deixar el pis on estàvem i vam anar a 
viure al carrer de Sèneca, cantonada amb Minerva. Hi vam estar 
fins a l’any 1935, que vam anar a la Rambla de Catalunya, 121. 
Aquesta era una casa una mica especial. En el mateix replà que 
nosaltres, al quart pis, hi vivia el poeta Josep Maria López-Picó, 
amb qui vam fer molta amistat durant la guerra, sobretot. Recor-
do que López-Picó era un home d’una sensibilitat molt especial, 
molt afinada, gairebé malaltissa, que tenia por de moltes coses, 
dels trons, etc. Imagineu-vos com devia estar durant la guerra. A 
la mateixa casa, hi vivia la filla d’Enric Prat de la Riba i també un 
senyor que a la postguerra va ser alcalde de Barcelona, Simarro i 
Puig. Ens vam traslladar a aquesta casa de la Rambla de Catalu-
nya perquè aleshores necessitàvem un pis gran ja que en aquella 
època vivíem junts els meus pares, els quatre germans, la meva 
àvia, que estava malalta, la meva tia que la cuidava i una minyona. 
I jo hi vaig viure fins que em vaig casar el 1946.»
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2. Els estudis a la Mútua Escolar Blanquerna

Si l’ambient familiar catalanista i catòlic va ser decisiu en la for-
mació dels germans Badia, es pot dir que no ho fou menys l’escola 
on Antoni Maria Badia va rebre tota l’ensenyança primària i el 
batxillerat, la Mútua Escolar Blanquerna, un dels mites pedagò-
gics de la Catalunya anterior a la Guerra Civil. Era una època en 
què els problemes d’ensenyament eren una de les preocupacions 
cabdals del catalanisme, una de les qüestions més debatudes. La 
Mútua Escolar Blanquerna havia estat fundada per Alexandre 
Galí (1886-1969), un dels pedagogs més destacats de la Catalu-
nya de les primeres dècades del segle. Galí col·laborà amb el presi-
dent de la Mancomunitat de Catalunya, Enric Prat de la Riba, al 
Consell d’Investigació Pedagògica i, posteriorment ja a la mort de 
Prat de la Riba, fou secretari general del Consell de Pedagogia de 
la Mancomunitat de Catalunya. Galí va dirigir l’Escola Normal 
de la Mancomunitat i, a partir del 1922, l’Escola Montessori, que 
depenia del mateix organisme. El 1924 la dictadura de Primo de 
Rivera va clausurar-la i Galí, amb l’ajut dels pares dels alumnes, 
va fundar l’escola Blanquerna, que va existir fins al 1939. Badia 
recorda aquells anys, aquelles aules i aquelles circumstàncies.

«Jo vaig estudiar la primària i el batxillerat a la Mútua Escolar 
Blanquerna. Al principi aquesta escola va tenir l’estatge al carrer 
de Provença, entre Llúria i Claris, en dos xalets, d’un estil vaga-
ment alpí. El senyor Alexandre Galí era el director de l’Escola 
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Montessori de la Mancomunitat de Catalunya, que va ser clausu-
rada per la dictadura de Primo de Rivera, sobtadament, d’avui per 
demà, el curs 1923-24. Aquell curs el van acabar com van poder, 
en cases particulars o en tallers que eren propietat dels pares dels 
alumnes. Després van ser també els pares els qui van convèncer el 
senyor Galí de crear la Mútua Escolar Blanquerna. Així, doncs, 
tot i que el meu pare era un home convençut de les virtuts de 
l’escola pública, a nosaltres ens va dur a una privada per seguir els 
mètodes del senyor Galí. La de la Mancomunitat ho havia estat 
de pública, és clar, però després ja no ho podia ser. El meu pare te-
nia amistat amb Alexandre Galí des de l’època de Terrassa, perquè 
ell també hi vivia i havia dirigit una escola que es deia Vallparadís. 
A casa hi ha enquadernada una revista que es diu La Sembra, en 
la qual publicaven, entre altres, Joan Llongueres i Alexandre Galí, 
que era l’autor a cada número d’una secció que duia un títol tan 
noucentista com “Ínfimes cròniques d’alta civilitat”, que després 
va reunir en un llibre.»

La Mútua Escolar Blanquerna, que no amagava que era una 
continuació de l’Escola Montessori clausurada per Primo de Ri-
vera el 1924, oferia una formació inspirada en el catalanisme, peda-
gògicament progressista i moderna, racionalista i no confessional 
—però amb ensenyament religiós— i usava uns mètodes avançats 
per a l’època.

«Era un sistema d’ensenyament en què tenia molta importàn-
cia, per als pàrvuls, per exemple, el silenci. Fèiem estones de si-
lenci, amb les finestres ajustades, els ulls tancats, en concentració. 
Era considerat un exercici molt útil a efectes de cultivar l’atenció. 
La Mútua Escolar Blanquerna ens va imprimir una marca que 
després els qui vam passar per allà hem conservat, tal com he po-
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gut comprovar molts anys després quan ens hem trobat els qui 
aleshores vam compartir les aules.»

Entre els alumnes de la Mútua Escolar Blanquerna predomi-
naven els fills de la burgesia catalana més compromesa amb el 
projecte noucentista, amb la recuperació i l’afermament de les ar-
rels del país. Es pot dir que la Mútua Escolar Blanquerna va ser 
una escola d’elit de la burgesia catalanista i il·lustrada —sector 
reduït del conjunt de la burgesia d’aleshores— com ho denoten 
els cognoms de l’alumnat.

«A la Blanquerna hi havia gent molt rica —explica Badia i 
Margarit—. Nosaltres, els meus germans i jo, ens sentíem una 
mica diferents de la majoria dels alumnes. No teníem cotxe, ni lo-
calitats preferents al Liceu. Hi havia els fills de l’Aiguadé, l’alcalde 
de Barcelona; els Pi Sunyer; els Carner Sunyol; l’Abadal i molta 
gent destacada de la intel·lectualitat i de la burgesia. És clar que 
en el meu curs hi havia també el fill d’un revisor de la MZA. Ara, 
s’ha de dir que a la Blanquerna no hi va haver mai discriminació 
de cap mena per raons econòmiques. Nosaltres formàvem part de 
l’Associació d’Alumnes, escrivíem a la revista, fèiem com qualse-
vol altre. Els alumnes tots érem iguals.»

La religió, però, tot i no ser la matèria rectora de l’educació 
que s’oferia a la Mútua Escolar Blanquerna, hi tenia un paper 
remarcable, molt allunyat, però, de les actituds autoritàries tan vi-
gents en aquesta qüestió a l’ensenyament privat i confessional de 
l’època. Fins i tot en les qüestions religioses, la Mútua Escolar 
Blanquerna partia dels principis del racionalisme i del respecte a 
la llibertat individual dels alumnes, de la persona.

«Mossèn Higini Anglès, el musicòleg, hi celebrava missa cada 
dia —recorda Badia— però no hi havia cap obligació d’assistir-hi. 
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La preparació per a la primera comunió que s’oferia al Blanquerna 
era una cosa molt estudiada, molt ben feta. Durava quatre dissab-
tes en què, tot jugant, llegíem alguns textos. Els pares eren invitats 
a participar en aquestes sessions. Després dels quatre dissabtes 
reuníem tot el material, l’enquadernàvem i el dissabte següent, 
que sempre era el dissabte posterior a l’Ascensió, es feia la primera 
comunió segons el ritu més avançat en aquell moment, que era el 
ritu de Pius X. Tot això ens va marcar molt. D’altra banda, a casa 
nostra, el pare era de la junta de la Lliga Espiritual de la Mare de 
Déu de Montserrat, que havia fundat Torras i Bages. El pare va 
tenir com a company de junta un dels fills del poeta Joan Maragall. 
Recordo que, de petit, anàvem a Montserrat. Aleshores s’estaven 
fent les obres de la plaça, que dirigia Puig i Cadafalch... Molt 
temps després, en els anys seixanta jo en vaig ser president, de la 
Casa de Montserrat, i a resultes d’això vaig passar una setmana a 
la presó... En definitiva, nosaltres pertanyíem a tot aquest món, 
que ens va marcar per sempre. Hi vaig néixer i hi vaig passar els 
anys de la infantesa i de l’adolescència. I ara, a la vellesa, continuo 
essent un home de fe que aspira a ser conseqüent amb les seves 
creences, que es va veure també molt influït pel Concili Vaticà II, 
com tots els catòlics de la nostra generació, i que lamenta que les 
resolucions del Concili no s’hagin dut tan enllà com esperàvem.»

Un dels principis inspiradors de la Mútua Escolar Blanquer-
na va ser, tal com hem esmentat, la catalanitat. La Blanquerna 
era una escola catalana i catalanista, impregnada dels principis 
noucentistes, de la voluntat de construcció d’un país a partir d’un 
instrument tan bàsic com és l’educació. Per això, en els seus pri-
mers anys d’existència, sota la dictadura de Primo de Rivera, a 
les aules de la Blanquerna es vivien situacions problemàtiques, 
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conflictives i grotesques, que avui dia costa d’imaginar i fins i tot 
de comprendre.

«A la Blanquerna l’ensenyament era en català, però d’amagat 
de les inspeccions —explica Badia—. En el mètode pedagògic que 
seguíem, que era el mètode Montessori, tenia molta importància 
la lectura en veu alta. Doncs bé, quan llegíem en català ho fèiem 
amb plecs sense enquadernar que guardàvem al lavabo, de manera 
que si en aquell moment s’hagués presentat un inspector només 
hauria trobat el llibre de lectura en castellà. El llibre de lectura de 
català el teníem desenquadernat i els plecs amagats. Avui n’agafà-
vem un i demà un altre. Costa de creure, però aquestes coses han 
passat en aquest país i hauríem de tenir-ho sempre ben present. 
Això eren mesures de prudència que aleshores, en els anys de la 
dictadura de Primo de Rivera, entre 1924 i 1930, calia prendre.»

El professorat de la Mútua Escolar Blanquerna, reunit entorn 
d’Alexandre Galí, havia estat en força casos no només triat sinó 
format pel mateix Galí. Era l’actiu principal del centre, participa-
va de l’ideari pedagògic i polític del director i l’aplicava en la tasca 
diària. Els alumnes que van passar per aquelles aules han recordat 
sempre més aquests professors, entre els quals figuren alguns dels 
noms destacats de la cultura catalana de l’època.

«A part de Joan Llongueres, de Narcís Masó, d’Higini An-
glès, noms que ja ho diuen tot, a la Blanquerna hi ha professors 
que recordo molt especialment, com ara el mateix senyor Galí, 
que era més un pedagog de primària que de segon ensenyament. 
El fort del senyor Galí era l’escola primària. Tenia un equip de 
senyoretes, formades i guiades per ell mateix, que era molt com-
petent. Penso que la primària encara és més fonamental que el 
segon ensenyament en la formació d’una persona. El senyor Galí, 
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a més, era un estudiós de l’educació. Ell va fer una conferència 
sobre bilingüisme en el nen, que va esdevenir molt famosa, en un 
congrés sobre temes d’educació i bilingüisme que va tenir lloc a 
Luxemburg el 1928. Doncs bé, ell investigava a partir de dades 
extretes de nosaltres mateixos, del comportament, de les actituds 
i de les reaccions dels alumnes. Era un estudiós de l’educació, el 
senyor Galí, a més d’un bon mestre.»
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3. Els anys de la República i de la Guerra Civil

Els grans esdeveniments polítics dels anys trenta, que es van ini-
ciar amb la proclamació de la República el 14 d’abril de 1931, van 
coincidir amb el final de la infantesa, amb l’adolescència i amb els 
primers anys de joventut de Badia i Margarit. La crisi de creixe-
ment personal, l’efervescència d’aquests anys tan significats de la 
vida, van coincidir, en el pla públic i civil, primer amb l’entusiasme 
dels anys de la República, després amb la tragèdia del temps de la 
Revolució i de la Guerra. La proclamació de la República es va es-
caure essent el noi Badia alumne de la Mútua Escolar Blanquerna 
i el record d’aquell dia, molt precís com per tanta gent que el va 
viure, va vinculat, en el cas de Badia i Margarit, amb l’ambient 
escolar, amb l’aula, amb un professor determinat i amb l’esperit 
que regia en aquell centre.

«Quan es va proclamar la República jo tenia aleshores com a 
professor un gironí que es deia Narcís Masó i que era germà de 
l’arquitecte Rafael Masó. Era l’any de preparació per a l’ingrés al 
batxillerat, el curs 1930-31. Recordo que el senyor Masó, amb una 
satisfacció continguda però evident i amb una certa solemnitat, 
aquell 14 d’abril, a la tarda, tot cerimoniós, es va enfilar en una 
escala, va despenjar el retrat d’Alfons XIII i ens va explicar què 
significava aquell gest, molt cívicament, sense violències ni expres-
sions desmesurades, però amb aquella il·lusió de qui fa una acció 
que ha estat molt temps esperant de realitzar. Narcís Masó va ser 
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un dels professors que ens van marcar més, aleshores, un dels bons 
professors que hi havia a la Blanquerna. Més endavant, d’acord 
amb la família Ensesa, va crear l’Escola de S’Agaró, un internat.»

Badia resumeix en una frase els sentiments que li inspira, des 
d’un punt de vista personal, l’època de la República: «adoro el 
record d’aquells anys», afirma, amb una nostàlgia evident, subrat-
llada per la poderosa connotació del verb adorar.

«Els anys de la República van coincidir amb l’adolescència. És 
cert que potser en aquella edat i en aquella època tot es veia bonic, 
però de fet va ser un moment ple de vitalitat, d’un gran entusi-
asme. Veure que Catalunya s’anava obrint, que anava afermant la 
seva personalitat, era molt gratificador. I això tenia lloc en un am-
bient d’efervescència, de polèmica. Nosaltres, entre els companys, 
teníem unes discussions de tema polític, acalorades, vigoroses. Hi 
havia els de la Lliga, els d’Esquerra, els d’Acció Catalana... Cadas-
cun de nosaltres defensava el que sentia a dir a casa seva, és clar, 
perquè érem prou joves... Jo defensava la Lliga. El meu pare era 
un admirador de Cambó. Recordo que en vigílies de les eleccions 
del 16 de febrer de 1936, les que va guanyar el Front Popular, 
vaig anar amb el pare a un míting al Teatre Olímpia, que era un 
local de grans dimensions, a la Ronda de Sant Pau. Va ser un gran 
míting de la Lliga en què van parlar Ventosa i Calvell i Francesc 
Cambó. Uns dies després va guanyar les eleccions el Front Popu-
lar i van alliberar Companys i els altres detinguts pels fets d’octu-
bre de 1934, que eren al penal del Puerto de Santa Maria.»

Amb la distància dels anys, amb la perspectiva històrica, però, 
Badia i Margarit distingeix també els errors que aleshores es van 
cometre i que des de la immediatesa de les situacions costava més 
d’apreciar.
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«En qüestions com la Llei de Contractes de Conreu, que va 
ser tan sorollosa, la Lliga es va equivocar perquè el que demana-
ven els rabassaires era totalment just. Nosaltres vam passar uns 
quants estius a Castellbisbal, a partir de 1930, en una casa que 
havia llogat la nostra àvia, preocupada per la salut dels nets, si no 
nosaltres no ens hauríem mogut de Barcelona. Aleshores recordo 
que hi havia un pagès a Castellbisbal, cosí de la meva mare, un 
home molt catòlic, que sabia que nosaltres també ho érem, que 
ens venia a veure i ens deia: “Jo no soc ningú, però voldria anar a 
Barcelona a explicar a algú important que amb això de la rabassa 
morta tenim tota la raó”. I és veritat, els pagesos tenien tota la 
raó. La Lliga es va equivocar. Es va aliar amb els terratinents, 
amb els propietaris i van denunciar la Llei de Contractes de Con-
reu al Tribunal de Garanties Constitucionals. Penso que mai no 
ho havien d’haver fet, això, encara que només fos per una qüestió 
de catalanisme.»

Badia i Margarit, que al llarg de la seva vida no va militar en 
cap partit polític, a part les simpaties o afinitats que hagués pogut 
sentir per uns o altres, va formar part, en aquests anys de l’ado-
lescència d’una organització que va ser força significada a l’època i 
que va arribar a tenir una influència considerable entre la joventut. 
Ens referim a la Federació de Joves Cristians de Catalunya, els 
anomenats fejocistes.

«En els anys de la República vaig ser fejocista, sí. Vaig comen-
çar formant part dels avantguardistes, que era la branca dels més 
joves i després vaig passar pròpiament als fejocistes. Anys després, 
quan vaig ser ingressat a l’Hospital Militar de Girona, al temps de 
la guerra, vaig contactar amb gent que eren fejocistes, també. Re-
cordo, per exemple, una família gironina que es diuen Castanyer.»

001M-3068.indd   25 03/12/20   12:14



26

Aquells anys, que havien passat entre la fogositat de la polèmi-
ca política i la il·lusió per la recuperació de la personalitat nacional 
de Catalunya, van desembocar, però, en el cop d’estat fallit del 18 
de juliol de 1936 dels militars revoltats contra la República i, a 
Catalunya, tot seguit, en la Revolució impulsada pels anarquistes, 
que tan sagnant va resultar per als sectors catòlics i dretans.

«Desgraciadament després d’aquells anys d’entusiasme positiu 
va venir la desfeta del 36, amb els assassinats pels carrers... —la-
menta Antoni Maria Badia—. Nosaltres, per la nostra ideologia i 
per la nostra posició religiosa, vam veure morir força amics, alguns 
d’ells capellans, com un que era professor de Llatí del Blanquerna, 
mossèn Salvador Riera, que era molt catalanista, gironí també, i 
que als estudiants ens feia gràcia perquè parlava amb els trets fo-
nètics dialectals gironins, amb les os tancades, etc. Mossèn Riera 
estava destinat com a sacerdot a Arenys de Mar i venia cada dia 
a Barcelona amb el tren. Un dia va aparèixer el seu cos al dipò-
sit forense de l’Hospital Clínic. Recordo que, de casa estant, a 
la Rambla de Catalunya, 121, 4t., es veia en aquell temps tota la 
muntanya del Tibidabo. Ara ja és tapada pels edificis. Doncs bé, el 
juliol i l’agost del 1936 s’albiraven els fars dels cotxes que pujaven 
per l’Arrabassada i tornaven a baixar. Un cop i un altre cop i un 
altre... Eren els cotxes que duien a executar persones per aquells 
paratges. Era una cosa sinistra, que feia posar pell de gallina. Per 
tant el record dels anys de la guerra és molt dramàtic. Mentre 
no va venir la guerra hi havia batusses polítiques però no passava 
d’aquí. A Catalunya, l’autonomia era molt limitada però entre els 
polítics predominaven les actituds idealistes. Els polítics d’aquella 
època tenien una visió patriòtica de la política, de la gestió pú-
blica, heretada de Prat de la Riba i de la Mancomunitat. És una 
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perspectiva que avui veig més ombrívola. Per desgràcia han passat 
massa coses i massa temps. Fou tan llarg l’interregne del fran-
quisme... Aquells polítics de la República tenien una dedicació 
il·lusionada a la cosa pública i nosaltres, els joves, els seguíem amb 
entusiasme, amb tot el cor.»

Quan va esclatar la guerra, Antoni Maria Badia i Margarit te-
nia tot just 16 anys. Poca gent comptava que la revolta es convertís 
en una guerra i que la guerra durés el que va durar. Però el perill 
de ser cridat a files, segons com evolucionessin els fets, era cert i 
va acabar materialitzant-se un parell d’anys després, quan la Re-
pública ja anava de dret cap a la davallada, cap a perdre la guerra 
irremissiblement.

«Jo vaig acabar el batxillerat el 1937, durant la guerra. Després 
de la guerra, però, em vaig haver de tornar a examinar de les matè-
ries que havia aprovat el 37 perquè van anul·lar els exàmens. Quan 
em va mobilitzar la República, jo encara no havia complert 18 anys. 
Era l’abril del 1938. Vaig fer el ronsa un temps, vaig estar mig ama-
gat, però també em sabia greu, aquesta situació, em provocava mala 
consciència i finalment em vaig presentar l’estiu de 1938. Em van 
destinar al campament de Sant Cugat del Vallès, una població que 
llavors, amb l’abolició dels noms religiosos, es deia Pins del Vallès. 
Tres dies després ens van portar amb tren cap a l’Ebre, que era al 
pic de la batalla decisiva. Quan vam arribar allà es van adonar que 
nosaltres, tot i dur tot el material més o menys apropiat, com ara 
fusell, granades, etc., érem inservibles per al combat, que no sabíem 
res, que érem carn de canó en el sentit més propi i directe del mot. 
Constatat aquest fet elemental, ens van evacuar cap a Montblanc, 
on hi havia un gran campament de les Brigades Internacionals. I 
allà vam estar prop d’un mes fent instrucció.»
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Ja feia dos anys que durava la guerra, s’estava produint la ba-
talla cabdal per al destí de Catalunya, l’exèrcit de la República 
coneixia força precarietats i no era estrany que s’hi produïssin fets 
com el que va viure el jove soldat Badia, provocats a mitges per la 
inexperiència i per la fatalitat de l’atzar.

«A Montblanc ens van enquadrar en les Brigades Internacio-
nals. Teníem un capità de companyia que era polonès, que s’adre-
çava a nosaltres mig en francès mig en castellà, i el comissari 
polític, càrrec molt important en l’organització d’aquell exèrcit, 
era cubà. Finalment ens van dur a l’Ebre altra vegada, cap a la 
part de Faió. Vam passar la nit en unes barraques. L’endemà ha-
víem d’anar al front, a rellevar una companyia. Però es veu que 
jo estava predestinat a no tirar mai cap tret. A l’hora de dinar, la 
companyia estava formada i un de nosaltres, sense més ni més, 
sens dubte per inexperiència, va alçar la palanca d’una bomba de 
mà, cosa que en determina l’explosió pocs segons després. Na-
turalment la bomba va esclatar. El desordre que va provocar va 
ser terrible. Jo vaig sentir un cop molt fort al genoll, vaig caure 
a terra i vaig quedar ferit. Hi va haver un mort i diversos ferits. 
A mi em van evacuar cap a Ascó. Allà vaig trobar un capellà que 
jo coneixia i que estava destinat als serveis de Sanitat. Em va 
ajudar molt. Després amb un camió-ambulància ens van dur a 
Reus, allà ens van classificar segons la gravetat i naturalesa de les 
nostres ferides i ens van dur amb tren fins a l’estació de França de 
Barcelona. Quan es pot dir que ja ens vèiem a l’Hospital Militar 
de Vallcarca, van posar una locomotora a l’altre cap del tren i vam 
anar fins a Girona. De Girona em van dur a Olot i finalment em 
van deixar a Ribes de Freser. Després em van baixar altre cop a 
Girona.»
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El 26 de gener de 1939, les tropes de Franco van entrar a Bar-
celona i en el mes següent es pot dir que van completar l’ocupació 
de Catalunya. Per als catalans, doncs, la guerra havia acabat però 
començava allò que s’ha anomenat «la llarga nit del franquisme». 
Aquell entusiasme que Badia i Margarit identifica amb els anys de 
la República, aquella política patriòtica, donava pas a la postració 
d’una postguerra dura, pobra i difícil i a un patriotisme d’un signe 
totalment contrari, que tenia com a objectiu principal no poten- 
ciar la personalitat de Catalunya sinó anul·lar-la, començant per 
la prohibició de l’ús públic de la llengua catalana i subordinant 
totes les perspectives polítiques i culturals a una idea unitària i 
monolítica d’Espanya.

El jove Badia va haver de procurar adaptar-se a les noves i do-
loroses circumstàncies, tan diferents i tan contràries als seus ideals 
i tarannà, al que havia estat la formació que havia rebut fins ales-
hores. D’entrada, com tants altres de la seva generació, aviat va 
haver de passar d’un exèrcit a l’altre.

«Em vaig traslladar sense documentació de Girona a Barcelo-
na —recorda Badia— i un amic del pare, capitalista de la fàbrica 
que ell havia dirigit durant la guerra, passant-hi penes i treballs 
mentre aquests senyors eren a Burgos i a Sevilla, em va avalar. Així 
vaig superar la imprescindible depuració politicomilitar i em van 
classificar com a neutre, és a dir, no adicto ni desafecto, que proba-
blement era el que em convenia més. Llavors, mobilitzat a l’Es-
panya franquista, em van dur a Valladolid. Però un temps després, 
a Madrid, em vaig posar malalt, molt malalt. Vaig agafar un tifus 
molt fort. Fent ús d’un permís, vaig tornar cap a Barcelona com 
vaig poder. Un cop aquí, un amic nostre, el doctor Taxonera, pare 
de Marc Taxonera que més endavant seria monjo de Montserrat, 
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que encara estava mobilitzat com a metge militar, em va fer un 
certificat d’intraslladable de manera que vaig passar la malaltia 
a casa. Després em vaig posar a estudiar a la Universitat el 1939 
mateix i vaig anar trampejant els deures militars amb la pròrroga 
d’estudis.»

El resum de l’experiència militar del jove Badia, una experièn-
cia en què es barregen el desordre, l’absurd i el dolor de les ferides 
i de les malalties, es pot resumir en l’anècdota següent, prou signi-
ficativa, que ell mateix explica.

«Jo he servit dues vegades, o més ben dit, tres, i no he jurat 
mai bandera. A Montblanc, els militars de la República, altres 
treballs tenien que aquestes cerimònies... Després de la guerra, ja 
a l’exèrcit vencedor, a Valladolid tampoc no ens van fer jurar cap 
bandera, aneu a saber per què. Més endavant, el 1942, quan els 
aliats van desembarcar a l’Àfrica en el decurs de les operacions de 
la Segona Guerra Mundial, els militars espanyols es van espantar 
i ens van tornar a mobilitzar. Doncs bé, tampoc llavors no vam 
haver de jurar bandera perquè es veu que ja érem veterans. Fet i 
fet no calia...»
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4. Els estudis de Filologia Romànica

Deslliurat, doncs, dels deures militars més immediats, esvaïda la 
Catalunya autònoma, implantat el franquisme que es presentava 
com una dictadura molt més estricta i agressiva que no ho havia 
estat la de Primo de Rivera, el jove Badia, als 19 anys i després de 
tots els fets intensos que havia viscut als darrers mesos, va haver 
de prendre una determinació respecte de cap a on orientar la vida. 
Calia seguir endavant, continuar formant-se, continuar treballant, 
per bé que el món i l’ambient en què havia crescut havia estat 
esborrat del mapa. En aquestes situacions és habitual i lògic que 
prevalguin les inclinacions personals més fermes i profundes. Són 
l’única seguretat a què aferrar-se. El jove Badia, a les aules de la 
Mútua Escolar Blanquerna, havia estat un estudiant decantat de 
natural vers les lletres. Va ser, doncs, aquesta vocació per les Hu-
manitats la que es va imposar i va marcar el seu futur immediat. 
Estudiaria una carrera de Lletres a la Universitat de Barcelona, per 
més que ben pocs estímuls positius oferís, en aquells moments la 
secular institució, capgirada i trasbalsada pels efectes de la guerra.

«Essent estudiant de batxillerat —explica Badia— i en la revis-
ta que publicàvem al Blanquerna, que es deia Junior, quan tenia 14 
o 15 anys, vaig escriure un article sobre els orígens de la llengua 
catalana. És una mostra de la inclinació que ja tenia, que alesho-
res incloïa tot el que eren les assignatures de Lletres, la Història, 
la Llengua, la Filosofia, etc. Aquest article no me’l va demanar 
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ningú, el vaig escriure jo de pròpia iniciativa, mirant aquí i allà. 
Quan vaig entrar a la Universitat en algun moment vaig pensar 
a fer Filosofia, però de seguida es va imposar la idea d’estudiar 
Filologia Romànica. Aleshores a Filologia Romànica hi havia un 
gran predomini de castellà, del català res de res, naturalment. Era 
el curs 1939-1940.»

Com tots els altres àmbits de la vida civil, al 1939, la Uni-
versitat pagava aleshores les conseqüències de la guerra tot just 
acabada. Però, per la seva pròpia naturalesa, ho feia d’una manera 
encara més accentuada que altres institucions. La gran majoria 
d’intel·lectuals, de professors, de gent del món de la cultura havien 
estat més o menys compromesos amb la causa republicana. Per 
això molts havien marxat a l’exili i d’altres havien estat destituïts 
dels seus càrrecs i represaliats de maneres diverses per les noves 
autoritats. Era una universitat, doncs, desertada i desertitzada, 
improvisada, amb pocs professors de prestigi intel·lectual i de re-
nom, que havia d’adaptar-se, a més, a les noves directrius en matè-
ria cultural, a unes consignes que partien d’una gran contradicció: 
del fet que el franquisme era un règim que desconfiava per sistema 
del món de la cultura. I encara més el 1939. En aquesta universitat 
devastada es va matricular aquell noi que procedia d’una escola 
tan polida pedagògicament com fou la Mútua Escolar Blanquer-
na. La comparació, des d’una perspectiva docent, era impossible.

«La Universitat de Barcelona quan hi vaig ingressar era un des-
astre —diu francament Antoni Maria Badia—. Hi havia profes-
sors de molt baixa qualitat, estudiants que tot just havien acabat la 
carrera un o dos anys abans, com ara un gironí que es deia Solà i 
Camps, que tenien bona fe, però que els mancava preparació, o bé 
gent que havia aconseguit la càtedra de feia ben poc, per motius 
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polítics. Aquests motius eren l’únic mèrit que podien presentar. 
D’aquests, n’hi havia molts, massa. És difícil que el record em 
permeti de salvar algun dels professors que vaig tenir aleshores a 
la Universitat. En podria esmentar un, almenys per la seva signifi-
cació. Em refereixo a mossèn Antoni Griera. Pels seus continguts 
no era pas un professor apreciable. Ell defensava, per exemple, 
que el basc era un idioma d’origen romànic. Ara, era un home ben 
relacionat amb la romanística internacional. Coneixia els roma-
nistes estrangers, si més no. Sigui com sigui, vaig acabar la carrera 
el 1943, sense entrebancs. Aleshores, el 1944, vaig publicar el meu 
primer article científic, un treball sobre l’aragonès Juan Fernández 
de Heredia, un humanista del segle xiv, que va traduir Tucídides 
a l’aragonès. L’article es va publicar a la Revista de Filología Es-
pañola.»

La formació filològica que no donava la Universitat, Antoni 
Maria Badia va trobar-la en el cercle restringit i clandestí dels 
Estudis Universitaris Catalans, que es van reprendre el 1942. Els 
Estudis Universitaris Catalans eren una institució parauniversità-
ria que havia estat creada el 1903 i que fou vinculada a l’Institut 
d’Estudis Catalans poc després d’haver-se constituït, el 1907. Els 
Estudis Universitaris Catalans havien publicat una prestigiosa re-
vista d’erudició humanista que duia el mateix nom i havien dut a 
terme, durant molts anys, una tasca paral·lela a la universitària. Els 
Estudis Universitaris Catalans feien una labor de suplència, tot 
donant un contingut de catalanitat als estudis superiors durant les 
èpoques que, per motius diversos, principalment polítics, el refu-
sava la universitat oficial, és a dir, la Universitat de Barcelona. El 
1942, després, doncs, de la Guerra Civil, es van reprendre els Es-
tudis Universitaris Catalans en una rigorosa clandestinitat, amb 
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classes que tenien lloc en els domicilis particulars dels professors 
i amb grups d’alumnes molt reduïts i de plena confiança política. 
En aquestes condicions i circumstàncies Badia i els seus condeixe-
bles van aprendre més que a les aules del vell edifici projectat per 
Elies Rogent a la Gran Via.

«Vaig començar a assistir a les sessions dels Estudis Universi-
taris Catalans el 1942. Ramon Aramon ens donava Lingüística 
catalana; Jordi Rubió, Literatura; Pere Bohigas, Paleografia i Fer-
ran Soldevila, Història. Ens trobàvem dos vespres a la setmana, 
uns sis o set alumnes en els domicilis particulars dels professors 
o, en el cas de l’Aramon, fèiem les classes al carrer de Petritxol, al 
despatx de Maurici Serrahima. Així, doncs, estudiàvem Llengua, 
Literatura, Història, Paleografia com a ciència instrumental indis-
pensable per treballar en documents antics. Els alumnes eren con-
vidats per relació personal. Era una activitat clandestina. Jo hi vaig 
anar durant tres cursos. Després els Estudis Universitaris Catalans 
van anar continuant i tinc entès que va augmentar l’assistència. 
En Molas, en Comas, tothom hi va passar. També vaig participar 
en la vida literària clandestina d’aquells anys, que es feia en pisos 
particulars. Recordo unes lectures poètiques a casa de l’arquitecte 
Lluís Bonet, per exemple.»
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5. Els anys de postgraduat. Doctorat i oposicions

A l’estiu del 1943, Antoni Maria Badia i Margarit va obtenir la 
llicenciatura en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona 
i va haver de disposar-se a donar una sortida professional a la 
carrera que havia estudiat. En el cas de Filologia Romànica aques-
ta sortida s’orientava preferentment cap a la docència i és cap a 
aquest camí que es va adreçar el jove llicenciat.

«Em vaig llicenciar el juny del 1943 i el setembre del mateix any 
vaig entrar a la Universitat de Barcelona com a professor ajudant. 
Era el que aleshores s’anomenava «ajudant de classes pràctiques». 
En aquells anys, a més, per guanyar-me la vida, donava classes en 
dos col·legis privats. Un era Virtèlia, que d’alguna manera, i adap-
tant-se a les adverses circumstàncies d’aquells anys, procurava de 
continuar l’esperit de la Mútua Escolar Blanquerna. De fet, hi ha-
vien anat a parar molts professors de Blanquerna, cosa que feia que 
m’hi sentís bé. També donava classes en una escola de monges, les 
Filipenses. Eren classes de les assignatures de Lletres, de Litera-
tura, de Llatí, d’Història, etc. Aleshores ja festejava amb qui més 
endavant seria la meva esposa, tenia, per tant, la perspectiva d’inde-
penditzar-me i la realitat és que a la Universitat pagaven molt ma-
lament. Uns anys després, el 1948, quan vaig arribar a ser catedrà-
tic, guanyava 12.000 pessetes l’any. Aquesta precarietat provocava 
unes situacions tragicòmiques, unes picaresques entre els mateixos 
catedràtics, unes coses... Imagineu-vos un professor ajudant, el que 
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podia guanyar. Jo sempre he sostingut que una càtedra d’universitat 
omple la vida d’una persona, no per les hores de classe que s’han 
de donar, sinó pel treball amb els alumnes, la direcció de tesis, les 
investigacions que ha de fer un mateix, etc. Però en aquells anys 
quaranta aquesta dedicació plena era heroica si no impossible.»

Al mateix temps que es guanyava la vida com a professor, el 
jove llicenciat Antoni Maria Badia posava la resta d’energies a 
aconseguir una millor qualificació professional i acadèmica. L’em-
penyia la voluntat de prosperar, no solament pel que fa a les pers-
pectives laborals, sinó també en les més pròpiament científiques. 
Així, doncs, tot just llicenciat, ja va posar fil a l’agulla per tal de 
dur a terme el doctorat.

«A la vida he anat molt de pressa en força coses i no me n’he 
penedit mai —sentencia Badia—. El dia que vaig llicenciar-me, 
que era exactament l’11 de juny de 1943, un divendres, encara 
estava mobilitzat per l’exèrcit. Jo havia demanat un permís d’una 
setmana per fer els exàmens de llicenciatura, que aleshores eren 
molt llargs. Vam estar fent proves del dilluns al divendres d’aque-
lla setmana i arribat aquest dia ens vam considerar llicenciats. 
Com a celebració vam fer un dinar a la Barceloneta amb els pro-
fessors. Aleshores jo tenia un bitllet per anar aquella mateixa nit 
cap a Madrid i per tornar a Barcelona la nit següent per tal de no 
trencar el permís militar. Vaig passar a Madrid, doncs, unes hores 
del dissabte. Volia parlar amb Dámaso Alonso, que era catedràtic 
de Filologia Romànica de la Universitat de Madrid. No el conei-
xia personalment, però l’havia sentit aquí, a Barcelona, a l’Ateneu 
i a la Universitat en conferències. Jo havia fet una tesina sobre un 
tema d’aragonès antic, concretament sobre la presència i la utilit-
zació dels pronoms hi i en, que procedien del llatí ibi i inde, i volia 
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parlar amb Dámaso Alonso per veure si ell estaria disposat a diri-
gir-me una tesi doctoral que havia de ser una ampliació d’aquest 
treball. A ell li va semblar bé. Va acceptar de dirigir-me la tesi i 
així, de tant en tant, en els mesos següents, vaig anar fent viatges 
a Madrid. Dámaso Alonso era un home molt ocupat. De vegades 
em passava tres dies a Madrid només per parlar uns minuts amb 
ell. Però les converses fugaces que hi vaig tenir, considerant a més 
el desert científic i acadèmic que hi havia a Barcelona, em van ser 
molt útils, des del punt de vista del mètode de treball. Hi vaig 
aprendre molt. Per això dic que jo no m’he penedit mai de pren-
dre decisions ràpides. Així el juny de 1945, dos anys després de la 
llicenciatura, vaig llegir la tesi doctoral a Madrid, que aleshores 
era l’únic lloc d’Espanya on es podia fer. Amb Dámaso Alonso, 
després hi vaig mantenir sempre una bona relació, tot i que a ell 
li costava d’acceptar alguns aspectes de la realitat catalana... La 
tesi, titulada Los complementos pronominaloadverbiales derivados de 
IBI e INDE en la Península Ibérica, es va publicar el 1947, a càr-
rec del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, com un 
annex de la Revista de Filología Española. Es tractava, de fet, d’un 
treball especialitzat sobre els pronoms hi, en. A propòsit d’aquest 
tema —i fent un salt de més de cinquanta anys— s’ha de dir que 
en el català d’avui aquests pronoms també tendeixen a desaparèi-
xer, com va passar en el castellà antic i l’aragonès. S’estan perdent 
molts trets essencials de la llengua per influx del castellà, que és 
l’idioma dominant. Anys enrere, si haguéssiu sentit dir a algú “No 
he pogut anar” ens hauríem pensat que volia dir que no havia 
pogut anar de ventre. Ara aquesta frase se sent habitualment, en 
comptes de “No hi he pogut anar”. A la Gramàtica de l’any 1994 
hi insisteixo molt en aquesta qüestió, però és difícil...»
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El treball com a professor i l’elaboració de la tesi doctoral van 
coincidir en aquells anys de la postllicenciatura d’Antoni Maria 
Badia, amb el projecte d’encaminar la vida personal cap al matri-
moni amb una companya d’estudis, Maria Cardús.

«La meva dona es diu Maria Cardús i Almeda. És filla d’un 
impulsor de la Unió Catalanista. Ens havien presentat durant la 
guerra, però, de fet allà on ens vam conèixer i tractar va ser a la 
Universitat, essent estudiants. Vam compartir tota la carrera. Ens 
vam casar el 1946, a Sant Cugat del Vallès. Amb la meva esposa 
hem tingut cinc fills i hem viscut la dolorosa prova de perdre’n un, 
ja gran i pare de família. La meva dona s’ha dedicat a tenir cura 
de tots ells i a aquesta tasca es pot dir que ha sacrificat el desen-
volupament de la carrera que havia estudiat. Això no obstant, ella 
ha publicat alguns treballs, sobretot referents a Josep Estalella i la 
seva obra al front de l’Institut-Escola del Parc de la Ciutadella, a 
Barcelona, i a diverses qüestions d’Església. He de dir que, a més, 
sempre m’ha ajudat molt, en el meu treball, quan vaig haver de 
preparar els temes de les oposicions, a fer extractes d’articles, etc. 
Amb ella he discutit les grans línies de bon nombre dels meus 
treballs d’investigació i també ha contribuït sovint a donar forma 
a la redacció final d’aquests treballs.»

Per tal de millorar la seva posició dins de la Universitat, com a 
professor, per tal de poder dur a terme els seus estudis d’investiga-
ció filològica amb més comoditat i dedicació, Antoni Maria Badia, 
que ja era casat, va decidir d’aspirar a una càtedra. Així, doncs, la 
vocació d’universitari s’encaminava i es concretava. Era una deci-
sió, la de presentar-se a oposicions, que implicava també una certa 
polèmica. Noms molt destacats de la cultura humanística catala-
na havien refusat tradicionalment, des d’una determinada forma 
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de comprendre l’orgull intel·lectual, de participar-hi. Concórrer a 
les oposicions significava sotmetre els propis coneixements a un 
judici complex i no sempre transparent, enterbolit per interessos 
diversos. En els tribunals d’oposició hi havien intervingut habi-
tualment influències de tota mena, polítiques, acadèmiques, de 
grups de pressió professorals, etc. Tota aquesta situació, en què 
els mèrits intel·lectuals es barrejaven amb factors extracadèmics, 
s’havia complicat encara més ateses les circumstàncies polítiques 
de la postguerra.

Antoni Maria Badia, doncs, va plantejar-se si calia entrar en 
aquest joc i va haver de vèncer una sèrie de reticències i de pre-
judicis que envoltaven la concurrència a les oposicions, els quals 
tenien un pes veritable i real. Badia, però, sospesats els pros i els 
contres, finalment va optar, però, per baixar a l’arena de les opo-
sicions, tot pensant que la situació que podia derivar-se’n, ocupar 
una càtedra, podia ser una bona manera no solament d’orientar 
la carrera professional pròpia sinó també de treballar per la recu-
peració cultural del país, des d’una institució tan poderosa com la 
Universitat encara que passés per aquells anys de desprestigi. Ba-
dia pensava que, des d’una càtedra universitària, podria estimular 
els alumnes cap al coneixement i l’estudi de la nostra cultura.

«En la qüestió de les oposicions, que és una cosa en què, com 
el doctorat, també vaig ser precoç, em va beneficiar allò que abans 
m’havia perjudicat en la formació, és a dir, que la universitat 
d’aquell temps fos un desert intel·lectual. Aleshores van convo-
car oposició per una càtedra de Gramàtica Històrica a Madrid i 
després en van afegir una altra a Barcelona. Era l’any 1947 i va ser 
la primera vegada que em vaig presentar a oposicions. Hi havia, 
doncs, dues places: Madrid i Barcelona. A Madrid, hi concorria 
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Rafael Lapesa i tothom donava per descomptat que la plaça era 
per a ell. A la càtedra de Barcelona, hi competíem tres opositors. 
Un va renunciar aviat i els altres dos érem Manuel Alvar i jo. Amb 
Alvar no ens coneixíem d’abans però allà ens vam fer amics. Vam 
patir junts els temes, en fi... El tribunal ens va fer bogejar molt. 
Existeix una frase famosa sobre les oposicions, que moltes vegades 
m’ha vingut al cap. Diu, en castellà, que las oposiciones a cátedra 
resumen la quintaesencia de lo español porqué tienen un poco de lotería, 
un poco de toros y un poco de inquisición. Les oposicions a càtedra, 
aleshores, eren tota una cerimònia. El tribunal constava de cinc 
membres. El concurs consistia en sis exercicis. El primer era l’au-
topresentació científica, la trajectòria, el currículum. S’anaven fent 
proves i la cinquena era desdoblable, a criteri del tribunal, cosa que 
es duia a terme si els qui jutjaven consideraven que els opositors 
anaven molt empatats. Doncs bé, ja érem a l’últim dia i no ens 
volien dir qui obtindria la càtedra de Barcelona. Ens van estar fent 
gruar fins a l’últim moment. L’Alvar tenia al tribunal el professor 
García Blanco, de Salamanca, que havia estat director de la seva 
tesi. Jo hi tenia Dámaso Alonso, que havia dirigit la meva. Vam fer 
gestions amb l’un i amb l’altre però tot va ser inútil. No es podia 
saber res abans de la decisió del Tribunal, que havia de ser mitjan-
çant la reglamentària votació, pública i solemne. Quan va arribar 
aquest moment va resultar que dos vocals van votar per Alvar, dos 
per mi, i el president, que era Armando Cotarelo, va dir que no 
ha lugar a la provisión. Aquesta comèdia de la votació la van repe-
tir tres vegades, tal com exigia el reglament. Així, doncs, no vam 
aconseguir la plaça ni Alvar ni jo. Va quedar vacant. Llavors, a l’any 
següent, el 1948, van sortir a concurs les càtedres de Barcelona i 
de Granada, i llavors sí que vam obtenir, jo la plaça de Barcelona i 
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Alvar la de Granada, després que repetíssim tota la cerimònia dels 
exercicis, naturalment. Eren així, les oposicions. És per això que fer 
oposicions, aquí, a Catalunya, estava mal vist, però jo vaig pensar 
que havia de fer-ne, que havia de llançar-m’hi. En cap cultura tret 
de la nostra no hi havia gent com Ferran Soldevila o Jordi Rubió 
que estigués fora de la Universitat. I a Fabra el van nomenar cate-
dràtic d’universitat per un article d’excepció de la llei, o sigui que 
tampoc no va accedir-hi a través de les oposicions. Hi havia una 
reticència, segons com comprensible, encara que jo vaig decidir no 
compartir-la. Carles Riba mateix tampoc no havia volgut fer mai 
oposicions... De vegades, en les sessions dels Estudis Universita-
ris Catalans havíem retret als professors, naturalment d’una forma 
velada, que no haguessin fet oposicions. Això era tant per orgull 
intel·lectual, perquè consideraven que la seva categoria no es podia 
posar en dubte, ni s’havia de sotmetre a un tribunal ni embrutar-se 
les mans amb la maquinària subterrània d’unes oposicions, com 
per nacionalisme, per no entrar a un joc imposat des de fora. Ara, 
nosaltres, els estudiants d’aleshores, crèiem que s’havien d’haver 
compromès. Per això jo vaig fer oposicions, perquè en aquells anys 
tan difícils calia comprometre’s més que mai. En la disjuntiva de 
quedar-me a Catalunya o de marxar a l’estranger, jo sempre vaig 
pensar que m’havia de quedar aquí. Com que, per raons d’edat, el 
1939 no m’havia vist obligat a anar-me’n, vaig pensar que, el meu 
lloc era aquí, treballar aquí, fer aquí el que pogués. És per això que 
vaig triar fer oposicions, i treballar a la Universitat de Barcelona 
d’aquells anys. I realment hi va haver un temps en què els qui ense-
nyàvem cultura catalana a la Universitat érem Martí de Riquer, que 
ensenyava Literatura Medieval, i jo que hi feia Lingüística, tots dos 
a la Secció de Romàniques, és clar.»
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Superat amb èxit el mal pas de les oposicions, nomenat ja ca-
tedràtic de Gramàtica Històrica Espanyola de la Universitat de 
Barcelona, es pot dir que Antoni Maria Badia es va posar a estu- 
diar. Sembla un contrasentit, una paradoxa o una broma, però és 
una conseqüència d’un sentit de la responsabilitat combinat amb 
les penoses condicions acadèmiques en què havia viscut la uni-
versitat de la immediata postguerra. Badia, conscient dels buits 
científics que tenia la seva formació es va disposar a omplir-los.

«Jo havia corregut en tot, és a dir, gràcies a haver estat doctor el 
1945 vaig poder presentar-me a les oposicions el 1947 i obtenir la 
plaça de catedràtic el 1948. D’això, no me n’he penedit mai. Ara, 
també tenia consciència que la meva formació era deficient. Jo em 
vaig dir, bé, aprofitaràs l’ocasió i si et donen la càtedra tot això tin-
dràs. Però el fet públic de ser catedràtic no esborrava la seguretat 
íntima que jo tenia que em mancaven maduresa i preparació. És 
clar, en aquest sistema de les càtedres per oposició, quan un arriba 
a catedràtic, si vol, ja no fa res més. Hi ha catedràtics que no han 
publicat ni una línia més després d’accedir a la càtedra. A mi això 
m’esfereïa, no volia caure-hi de cap manera, i per tant em vaig 
posar a treballar, a llegir molt, a elaborar extractes i fitxes per anar 
ampliant el coneixement de les matèries. En el nostre ofici, la for-
mació continuada és imprescindible si un vol estar al dia del que 
es publica, del que es va descobrint, dels nous enfocaments que es 
donen a les qüestions, etc. Això, després, jo he procurat dur-ho 
a terme sempre més, tot i que és difícil de fer quan s’acumulen 
moltes ocupacions, com ara en els anys que vaig ser rector de la 
Universitat de Barcelona.»

En aquella època de finals dels anys quaranta i principis dels 
cinquanta, la Universitat de Barcelona començava a recobrar-se 

001M-3068.indd   42 03/12/20   12:14



43

dels efectes que havia produït la Guerra Civil, però tot i això esta-
va molt lluny de ser una institució eficaç tant des d’un punt de vis-
ta pedagògic com de prestigi acadèmic. El mateix sistema d’opo-
sicions, que privilegiava les influències personals i polítiques, una 
certa incúria general, la migradesa dels pressupostos feien que fos 
molt lluny de ser una universitat competent. És lògic, en aquestes 
circumstàncies, que una minoria de professors vinculats entre ells 
per estar al marge de l’ortodòxia política i per aspirar a la dignifi-
cació de la Universitat, establissin amistat i es reunissin per tractar 
aquestes qüestions.

«Treballàvem tots en una universitat rònega, bruta, amb moltes 
martingales i intrigues i amb un nivell acadèmic baix —recorda 
Badia amb disgust—. Aleshores vam formar un grup de profes-
sors que ens trobàvem i parlàvem de la situació universitària i una 
mica de tot en general. Hi havia en Jaume Vicens Vives, en Jaume 
Bofill —el fill de Guerau de Liost—, alguns professors de Dret, 
com Pérez Vitoria i Ángel Latorre, en Solé Sabarís, de Geologia... 
Érem uns quants que criticàvem aquella institució universitària 
tan trista. Fins i tot ens vam plantejar si es podria crear una altra 
universitat, al marge de la Universitat de Barcelona. L’única solu-
ció que la llei permetia al temps del franquisme era una universitat 
que estigués sota la tutela de l’Església. Vam mirar d’interessar-hi 
Montserrat, que no ho veia malament. Però era una empresa que 
requeria molts diners perquè, per ser presa en consideració, en 
aquesta nova universitat hi havia d’haver algunes facultats de ci-
ències, per exemple, amb laboratoris, etc. Es podia fer amb pocs 
diners una universitat de lletres, però per ser apreciada havia 
d’oferir ensenyaments científics i això era molt car i no podia ser, 
de manera que ho vam haver de deixar córrer. Amb aquest grup 
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de professors ens reuníem havent sopat a casa de l’un o de l’altre. 
Parlem de principis dels cinquanta. Era una època molt difícil. 
En recordo un detall molt precís. De vegades, essent a casa, quan 
trucaven en una hora intempestiva, la meva dona i jo ens mirà-
vem l’un a l’altra i ens preguntàvem: “qui serà?”. L’ambient a la 
Universitat era molt desagradable. Jo tenia molta relació amb els 
estudiants, que ja començaven a moure’s... A partir de la vaga de 
tramvies del 1951 l’ambient es va anar tornant més i més tens i el 
1957 hi va haver els fets del Paranimf, que van incrementar tota 
aquesta tensió.»

Tot i tenir una militància cívica i com a professor adversa al rè-
gim franquista, Badia i Margarit no va enquadrar-se en cap grup 
organitzat, en cap partit, dels que conformaven l’oposició clan-
destina al règim, tot i haver-ne estat temptat.

«No. Durant els anys quaranta i cinquanta no vaig tenir cap 
activitat política clandestina ni després tampoc. Jo no he mili-
tat mai en cap partit ni grup polític. Hi he estat a prop, però no 
m’hi he acabat de comprometre mai. L’any 1962 vaig assistir a 
una reunió a Vidrà, a casa dels Vila Abadal, convocada per l’abat 
Escarré, amb gent de la Unió Democràtica de Catalunya (UDC). 
Es tractava de prendre el relleu a la generació de dirigents més 
grans, com ara Roca i Caball, al ja desaparegut Vila Abadal, Pau 
Romeva —que havia estat l’únic diputat que havia tingut UDC, 
al Parlament de Catalunya quan va esclatar la guerra—, Coll i 
Alentorn, que era el més jove... A la reunió, hi vam assistir unes 
quantes persones que no pertanyíem a cap partit i ens van pressio-
nar molt. Hi havia en Josep Benet, que en aquell moment tampoc 
no tenia una militància determinada, en fi, érem uns quants. La 
idea era traspassar-nos el llegat d’UDC, atesa l’edat que aquests 
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antics dirigents ja tenien i el fet que se sentien vells. Tot això, però, 
ho formulaven amb molta fermesa, amb molta insistència, per bé 
que ens deixaven mans lliures per donar al partit l’orientació que 
volguéssim. Després encara van convocar algunes altres reunions 
però finalment jo hi vaig deixar d’assistir. De manera que no vaig 
arribar a militar en cap partit.»

Decantat més per una vocació acadèmica que política, An-
toni Maria Badia, sí que va passar a formar part de ben jove de 
diverses institucions culturals i científiques, vinculades tant als 
organismes oficials com a la vida cultural clandestina dels anys de 
la postguerra. Així, per exemple, el 1946 va començar a participar 
en les labors del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) com a col·laborador. El 1949 en seria nomenat cap de 
secció. Paral·lelament, també el 1946, va participar en la fun-
dació i en els primers treballs de la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), creada a 
la clandestinitat.

«De l’IEC pròpiament, no en vaig ser membre numerari fins al 
1968 per bé que ja em movia a l’entorn de l’Institut des de força 
anys abans. El 1946 es va fundar la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics, filial de l’IEC, amb tres seccions: llengua i literatura, 
art i arqueologia i història. Jo en vaig ser membre fundador i de 
la junta des d’un primer moment. Aquesta societat, com les altres 
també anomenades filials de l’Institut (de Biologia, de Filosofia, 
etc.) permetia acollir persones de rellevància científica que, per 
causa de l’estructura de l’IEC, basada en el numerus clausus de 
membres de les seccions, no podien ser numeraris. La Societat 
Catalana d’Estudis Històrics va ser creada, naturalment a la clan-
destinitat, com tantes coses d’aquells anys. Vam fer la discussió i 
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aprovació dels estatuts i l’elecció de la primera junta, tot el mateix 
dia, a la rebotiga de la joieria Sunyer, a la Gran Via. Formalment 
vam anar-hi a sentir un recital de poesia, però en realitat és això 
altre, el que es va fer. En aquell indret i en aquells anys s’hi van dur 
a terme moltes activitats similars.»
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6. Els treballs científics dels darrers anys quaranta 
i de la dècada dels cinquanta

A partir del 1948, un cop aconseguida la càtedra de la Universi-
tat de Barcelona, el nombre de publicacions de Badia i Margarit 
esdevé molt intens. Des de finals dels anys quaranta i durant la 
dècada dels cinquanta, Badia i Margarit publica diversos llibres, 
amb la Gramática histórica catalana de 1951 ocupant un lloc des-
tacat, i un gran nombre d’articles científics i de recensions. El tre-
ball d’investigació lingüística de Badia i Margarit és molt ampli, 
abasta temes i assumptes diversos, però es concentra sobretot en 
uns camps precisos i interrelacionats: la gramàtica històrica, la di-
alectologia i la toponímia, encara que no oblidi altres àrees, com la 
fonètica i la fonologia que havia tractat prèviament. Aquesta ori-
entació preponderant, aquest interès per la lingüística diacrònica, 
és conseqüència lògica d’una formació que ja venia orientada vers 
aquestes àrees dels estudis lingüístics. 

«Jo em vaig formar en el que s’anomena lingüística històrica o 
diacrònica —explica el doctor Badia». És l’escola de Menéndez 
Pidal, que contemplava també la dialectologia i que avui dia té 
aquest aspecte nou que és la sociolingüística. Aleshores, parlo 
de la dècada dels quaranta i d’abans, la dialectologia s’estudiava 
en una dimensió diacrònica, en l’onomàstica o la toponímia es 
buscava l’evolució històrica dels noms. Aquestes eren les línies 
generals que se seguien en la lingüística romànica des del segle 
passat. Aquest és l’espai de la lingüística en què jo em vaig formar 
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i en què em vaig moure durant la carrera, tant a la Universitat 
com als Estudis Universitaris Catalans. Ara, quan vaig fer opo-
sicions, ja s’havia anat difonent l’estructuralisme i si no hagués 
estat la Guerra Civil i el tancament bibliogràfic que vam patir 
segur que els de la meva generació hauríem obert més la per-
cepció als corrents més moderns de la lingüística. Però aleshores 
hi havia greus dificultats per comprar llibres a l’estranger i a les 
biblioteques els llibres més moderns tampoc no hi eren. Quan 
algú anava a l’estranger a fer de lector d’espanyol, posem per cas, 
de seguida li demanàvem que ens enviés llibres o notes de llibres 
sobre estructuralisme o sobre les tendències més modernes. Nos- 
altres, aquí, sabíem que existia tot això, en teníem alguna noció, 
però ens costava d’assimilar-ho i d’aplicar-ho. En aquest sentit 
també vam patir molt. Jo pensava que calia que aquí també féssim 
estructuralisme i m’hi vaig llançar, a pesar de no tenir potser tota 
la formació necessària. Tot i això, però, estic molt tranquil perquè 
sé que encara que jo no conegués a fons l’estructuralisme el fet 
d’haver-lo presentat als estudiants va suscitar que hi hagués gent 
jove que s’hi interessés i que anés molt més enllà del que jo podia 
oferir. Anys després va sortir la gramàtica generativa, Chomsky 
i companyia. N’he llegit coses, n’he hagut de jutjar tesis, he in-
corporat als meus treballs algunes de les nocions de la gramàtica 
generativa, per tant no em sento aliè al mètode, però ja no hi he 
aportat res. A més la gramàtica generativa es troba molt dividida, 
hi ha moltes polèmiques entre els mateixos generativistes. Curio- 
sament, després de totes aquestes excursions intel·lectuals, als 
darrers anys he tornat a aquella primera escola de la lingüística 
històrica i treballo sobre les Regles d’esquivar vocables grossers 
i pagesívols, una obra del segle xv que jo mateix havia publicat 
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l’any cinquanta. És allò que diuen On revient toujours aux premiers 
amours...»

Si bé és cap a aquesta àrea de la lingüística diacrònica que es 
van orientar els treballs científics primerencs de Badia i Margarit, 
no podem deixar d’esmentar els estudis que va realitzar a mitjan 
anys quaranta en matèria de fonètica i fonologia, els quals deno-
ten l’obertura de compàs dels interessos científics de Badia. En 
un article titulat «Assaig d’autobiografia», que el doctor Badia va 
publicar al número 81 de la revista Anthropos, de febrer de 1988, ell 
mateix escriu el següent en relació amb aquests treballs de fonètica 
i fonologia. Traduïm del castellà:

«Durant els meus estudis a la Universitat em sabia greu cons-
tatar que les activitats de Pere Barnils en la fonètica experimen-
tal haguessin quedat estroncades i que no existís cap manual de 
pronunciació catalana comparable al de T. Navarro Tomás per al 
castellà. Ambdues absències em van estimular a adreçar els meus 
esforços vers la fonètica experimental. Em vaig posar en contacte 
amb Artur Martorell (que aleshores era a Cultura de l’Ajuntament 
de Barcelona) per tal de veure si es podia refer l’antic laboratori 
de Barnils (que havia anat a parar a l’Escola Municipal de Sord-
Muts). També vaig obtenir una beca del CSIC per passar un mes 
a la Universitat de Coïmbra, per treballar al costat d’Armando de 
Lacerda, autor de l’anomenada “cromografia” fonètica. Hi vaig ser 
l’estiu de 1945. Recordo que la notícia de l’explosió de les bombes 
atòmiques d’Hiroshima i Nagasaki ens va arribar, a Lacerda i a 
mi, als darrers dies de la meva estada a Coïmbra i que, a Lisboa, 
ja de tornada, vaig veure les manifestacions populars d’alegria per 
la finalització de la Segona Guerra Mundial. El resultat del tre-
ball conjunt que vam fer Lacerda i jo va ser un llibre de fonètica 
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catalana signat per tots dos i publicat el 1948. (Badia es refereix 
al llibre Estudios de fonética y fonología catalanas, Madrid: CSIC, 
1948, 161 pàgines).

»El CSIC també em va facilitar una estada de cinc mesos al 
Laboratori de Fonètica Experimental de la Universitat de Zuric, 
que dirigia Eugen Dieth, amb la col·laboració de Rudolf Brunner. 
Allà vaig treballar entre febrer i juny de 1950, amb el quimògraf 
elèctric, i vaig obtenir una col·lecció de palatogrames que, sense 
que jo els donés aleshores gaire importància, però vist el seu valor 
documental, ha acollit i publicat, prop de quaranta anys després, 
la revista Estudios de Fonética Experimental, que publica la Univer-
sitat de Barcelona, tom II, 1986.

»També vaig tenir oportunitat en una altra ocasió d’obtenir 
films radiològics de 160 frases curtes, que contenien les diverses 
possibilitats articulatòries de la llengua catalana. Això va ser el 
1964, a la Radiologie Centrale d’Estrasburg. Aquests materials els 
vaig cedir a Ramon Cerdà, que els va aprofitar en part per a la seva 
tesi doctoral sobre el timbre vocàlic del català (1967) i en altres 
investigacions posteriors.

»Tot i això, no és pas que la fonètica experimental em seduís 
gaire i de mica en mica vaig anar abandonant els projectes que 
havia planejat en aquest camp. M’alegra, però, contemplar l’au-
ge que els estudis de fonètica experimental han tingut els darrers 
anys a les universitats catalanes. Així no he de retreure’m d’ha-
ver-los abandonat.»

El llibre més destacat de Badia i Margarit en aquests anys i la 
primera de les seves obres majors és, però, la Gramática histórica 
catalana, que va publicar, en versió castellana, l’editorial Noguer 
el 1951 i de la qual existeixen versions catalanes de 1981 i 1984 
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publicades a València per l’editorial Tres i Quatre. Aquesta gra-
màtica històrica reunia i sintetitzava la labor d’uns quants anys de 
formació i d’investigació personals de Badia i de més de mig segle 
de treballs en aquest camp d’estudiosos diversos i venia a cobrir un 
buit notable en la bibliografia filològica catalana.

«Quan vaig fer oposicions, tant el 1947 com el 1948 ja vaig dir 
en la presentació científica que estava preparant una gramàtica 
històrica catalana. I era veritat —explica Badia—. Era un treball 
que mancava. No en teníem cap de gramàtica històrica catalana 
i jo m’hi vaig llançar. Feia temps que hi treballava, tot buscant 
textos de català antic, bibliografia pertinent, articles especialitzats 
que em poguessin ajudar, etc. Teníem petites aportacions secto-
rials, però, d’obra de síntesi, no n’hi havia cap. El que més s’hi 
assemblava era la tesi doctoral de Pierre Fouché, un català del 
Rosselló, sobre fonètica i morfologia històriques del rossellonès, 
escrita en francès. Sota la capa del rossellonès, Fouché analitzava 
una fonètica històrica que tenia present tota la llengua i que vaig 
tenir molt en compte a la meva gramàtica històrica. Vaig comen-
çar el llibre pels elements constitutius de la llengua, el llatí, les 
llengües de substrat; després feia una presentació de la llengua, 
dels seus dialectes, de la divisió dialectal, presentava un mapa di-
alectal i aleshores, seguint els patrons de la gramàtica històrica 
clàssica, partia dels sons del llatí vulgar, vocàlics i consonàntics, tot 
seguint una metodologia molt cenyida i estricta però que ens asse-
gura que no quedarà cap cas sense tractar. És el mètode clàssic, el 
del positivisme i dels neogramàtics del segle xix, aplicat a Espa-
nya per Menéndez Pidal. Jo havia estudiat la gramàtica històrica 
espanyola de Menéndez Pidal, que és de començaments de segle, 
i vaig pensar que s’havia de fer la corresponent catalana, que és el 
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que vaig publicar el 1951. La meva va ser la primera gramàtica 
històrica catalana. Pocs mesos després de la meva es va publicar 
la de Francesc de Borja Moll. Tal com he dit abans, aleshores jo 
encara no era membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Ell, sí, i 
per això venia sovint a Barcelona i també per coses de la seva 
editorial i del Diccionari Català-Valencià-Balear. Amb Moll ens 
telefonàvem i ens trobàvem en un lloc o altre, sovint a casa. Doncs 
bé, un dia, essent a casa, havent dinat, li vaig dir que volia llegir-li 
uns fragments d’un llibre que estava escrivint, concretament d’una 
gramàtica històrica. I ell, tot sorprès, em va dir, “Històrica?”. Va 
resultar que ell també preparava un llibre sobre el mateix tema. 
Sense saber-ho ni l’un ni l’altre havíem coincidit! Aleshores, com 
que jo tenia la feina més avançada, ell, molt honest, no en vo-
lia sentir res perquè no es produís una influència, però jo hi vaig 
insistir i li vaig llegir alguns fragments. Així la meva gramàtica 
històrica va sortir el 1951 i la seva el 1952, totes dues en castellà, 
naturalment, per raó de les circumstàncies. És clar, si ho hagués-
sim sabut, un s’hauria pogut dedicar a redactar un altre llibre, per 
exemple una història de la llengua, que hem trigat tant a tenir-la i 
que tanta falta ens feia.»

Vinculada amb aquesta visió diacrònica dels estudis lingüístics, 
un altre sector de treballs de Badia i Margarit als anys quaranta i 
cinquanta, van ser els estudis de toponímia, un camp també vas-
tíssim però limitadament explorat; un camp, a més, d’un interès 
que va més enllà del lingüístic i que abasta la història del país i 
que ateny les seves arrels més pregones i més antigues, a través del 
testimoni que representa la pervivència dels noms.

«La toponímia forma part del mateix món de la gramàtica 
històrica, igual que l’onomàstica o bé la dialectologia, latu sensu, 
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s’entén. És la visió històrica i diacrònica de la llengua. D’aquest 
sector de treballs els que m’agraden més dels que he fet són els 
que tenen la forma de veritables treballs de camp, com els que vaig 
dur a terme a les rodalies de Sant Joan de les Abadesses, a partir 
d’un document que els historiadors coneixen com “els de les 500 
firmes”, que és de l’any 913. És un reconeixement de propietat a 
favor de l’abadessa Emma del monestir de Sant Joan, fet per tots 
els habitants dels dominis del monestir. Cada un dels signants 
era d’un lloc i en el document se citen els noms de tots aquests 
llocs. Aleshores jo em vaig desplaçar a la zona i vaig anar pregun-
tant a la gent, als pastors, als pagesos, etc., pels noms que figuren 
al document i els vam anar identificant gairebé tots, un per un. 
Va ser molt emocionant veure com es conservaven aquests noms, 
de cases, de camps, de paratges, aquests noms que són a l’origen 
mateix de la llengua i que estan documentats en un temps tan 
reculat com el segle x. Això semblava que només podia ser així 
en un lloc com Sant Joan de les Abadesses, situat a la regió del 
Pirineu, que no ocupa pas una situació cèntrica al país i que en 
aquells anys, parlem de principis dels cinquanta, a penes havia 
experimentat transformacions demogràfiques. Però uns anys des-
prés vaig fer un treball semblant en un indret de característiques 
sociològiques molt diferents, com és la Roca del Vallès, a partir de 
l’acta de consagració de la parròquia de La Roca, que és de l’any 
932 i que esmenta els nuclis de població, els agregats, els caserius, 
els llogarets, etc. Doncs bé, en un lloc on hi havia ja alguns noms 
moderns, autòctons o d’origen castellà, etc., no s’havien esborrat 
encara els noms provinents dels segles xi-xii. És emocionant de 
veure que els noms es queden enganxats, arrelats en un lloc i es 
van transmetent a través dels segles. Hi ha un document, que és el 
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de la consagració de Santa Maria d’Urgell, a la Seu d’Urgell, que 
és de finals del segle ix, quan encara tot s’escrivia en llatí. Doncs 
bé, allà hi ha noms romànics, més de cent, i molts dels citats al 
segle ix encara avui es conserven, de vegades una mica desfigurats 
per l’evolució fonètica, però es conserven. Aquesta persistència 
toponímica és una cosa realment apassionant per a tothom i frui-
tosa per al lingüista perquè dona molta llum sobre la història de la 
llengua. El topònim és un fòssil que sovint s’ha sostret a l’evolució 
ulterior de l’idioma.»

A la bibliografia que es dona a la darrera part d’aquest llibre 
s’esmenten aquests treballs que Badia i Margarit d’alguna manera 
va continuar en dècades posteriors, tot eixamplant el camp i pas-
sant de la toponímia a l’antroponímia. La seva participació en el 
programa PatRom, que continua avui dia, té justament aquesta 
significació.

«El programa PatRom, que significa Patronymica Romani-
ca, té com a objectiu reunir els noms de persona de les llengües 
romàniques. Es va iniciar el desembre de 1987 en un col·loqui 
a Alemanya. Jo em vaig comprometre a ser el responsable de la 
part catalana d’aquest treball que abasta totes les llengües romà-
niques. Hem recollit centenars de milers de cognoms, medievals i 
moderns; aquells a través de llistes nominatives i aquests mitjan-
çant els censos de Catalunya, del País Valencià, de les Balears, del 
Rosselló i de l’Alguer. A Andorra encara no ha estat completat el 
treball. Tot aquest material el tenim entrat a ordinador i distribuït 
per comarques. Aleshores és molt curiós d’observar que hi ha una 
coincidència entre densitats relatives de noms antics i moderns. A 
Barcelona, s’hi reuneix tot, per aquest factor d’atracció que ha tin-
gut Barcelona sobre tot Catalunya, però un determinat nom que 
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apareix a l’edat mitjana en una comarca concreta, si aquest nom 
persisteix, continua present sobretot allà mateix. És impressionant 
de constatar-ho, això. Aquest treball algun dia esdevindrà un gran 
diccionari de cognoms catalans. De moment hi haurà un dic- 
cionari panromànic, presentat per etimologies. Nosaltres fornim 
materials al centre coordinador —que és a Trèveris, a Alemanya, i 
que potser passarà a Lovaina, a Bèlgica— en forma del que ano-
menem síntesis regionals. Les síntesis antroponímiques de totes 
les llengües romàniques seran la base del diccionari romànic, que 
reunirà tot el conjunt. Ara bé, atès que ens sobren informacions, 
els materials de les síntesis catalanes ens serviran també per elabo-
rar el diccionari de noms de persona de la llengua catalana.»

Toponímia, antroponímia i dialectologia són tres branques de 
la lingüística que tenen una estreta relació entre elles. Havent tre-
ballat les dues primeres no és estrany que, aproximadament a la 
mateixa època, el doctor Badia compartís la dedicació amb la ter-
cera, ja fos mitjançant articles puntuals o bé amb la participació, 
uns anys més endavant, en un projecte de molta ambició com va 
ser l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC).

«El treball de camp de dialectologia és també apassionant. 
Parlar amb els pagesos té un element d’humanitat impagable. És 
molt agraït. Joan Veny i jo vam començar l’elaboració d’un atles 
lingüístic que es diu Atles Lingüístic del Domini Català. Hi havia 
hagut un atles lingüístic de mossèn Griera, no prou reeixit, i man-
cava un atles lingüístic elaborat amb uns criteris més rigorosos. Al 
Congrés de Lingüística Romànica del 1953 ja vam anunciar que 
hi havia el projecte de fer aquest atles. Així, ens vam proposar de 
realitzar dues-centes enquestes. La primera la vam anar a fer a 
Sant Pere de Ribes. Més endavant jo ho vaig deixar perquè se’m 
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van acumular altres obligacions... De vegades penso que jo potser 
he estat una mica tastaolletes, que he començat una cosa i després 
m’ha semblat que hi havia una feina més urgent a fer en un altre 
camp i potser no he esgotat totes les possibilitats que m’oferia 
allò que havia començat. Possiblement és un pecat, però aquesta 
tendència ha fet també que toqués més camps que no hauria tocat 
si m’hagués concentrat en una àrea d’investigació únicament. En 
relació a la feina d’aquest atles he de dir que vam fer enquestes 
a Canovelles, a Sant Boi, a Cervera, a Lleida, cap a les terres de 
Castelló... Tot això em va anar molt bé per palpar, per sentir en el 
seu mateix medi diversos grans dialectes. És aquesta virtut que té 
el treball de camp. Aquest atles és una feina molt important. En 
la dialectologia també, m’hi vaig apassionar, doncs, i vaig publicar 
diversos treballs. Potser he estat tastaolletes, sí, però també he es-
timat molt els temes de treball.»
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7. El Congrés de Lingüística Romànica de 1953

Un cop esdevingut catedràtic i un cop publicats ja alguns treballs 
importants, Badia i Margarit va començar a combinar ben aviat 
la labor investigadora i la labor docent amb la participació en les 
organitzacions internacionals d’estudiosos de la lingüística ro-
mànica i amb la intervenció activa en l’organització de simposis 
i congressos. En aquest sentit el VII Congrés Internacional de 
Lingüística Romànica, que es va celebrar a Barcelona el 1953, va 
marcar una fita tant per la importància i el volum de l’esdeveni-
ment com per l’aire renovador que Badia, com a organitzador, va 
contribuir a donar-hi. Antoni Maria Badia recorda així l’entrellat 
de condicions prèvies que van provocar que el congrés tingués lloc 
a Barcelona.

«És una altra cosa que em va apassionar, sí, l’organització 
d’aquest congrés, que ens va ser encarregada per un seguit de cir-
cumstàncies molt concretes. Resulta que els congressos de Lin-
güística Romànica havien començat a celebrar-se el 1928 a Dijon 
i eren auspiciats per la Société de Linguistique Romane. S’havien 
fet congressos a diverses ciutats, el darrer a Niça, durant la Guerra 
Civil espanyola. Mossèn Antoni Griera hi va anar des de Burgos 
i Joan Coromines i Ramon Aramon hi van anar des de Barcelona. 
Es veu que es van saludar amb molta fredor, com és comprensi-
ble. Aleshores, després de la Segona Guerra Mundial hi havia un 
problema, a la Société de Linguistique Romane, perquè un dels 
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membres del buró havia estat de la resistència francesa mentre que 
un altre era director general del règim de Vichy. Això havia para-
litzat el funcionament de la Société a la postguerra. Aleshores la 
Universitat de Lieja va aprofitar una efemèride seva i va convocar 
un congrés de romanística al qual van assistir Griera i Aramon. 
Allà es van trobar diversos membres de la Société, en la qual hi 
havia una majoria de francesos, i van parlar de com solucionar el 
conflicte que es plantejava. Com a sortida van pensar que el millor 
era que s’organitzés un congrés fora de França i per romanistes 
que no fossin francesos. Llavors Griera va veure la possibilitat de 
dur a terme el seu somni de tota la vida, que era dur el congrés a 
Barcelona. Aquesta sortida es va acceptar en votació pràcticament 
unànime. Només hi va haver un vot en contra.»

Acceptat que el congrés se celebraria a Barcelona, calia posar fil 
a l’agulla i dur a terme tot el munt de gestions necessàries perquè 
la trobada es desenvolupés amb la correcció organitzativa i el rigor 
científic que requeria una reunió d’aquestes característiques.

«Em vaig llançar amb cos i ànima a organitzar aquell con-
grés —recorda Badia—. Mossèn Griera hi tenia un paper més 
aviat honorífic, com a president del comitè organitzador. Ell ja 
se’n sentia satisfet. Hi treballava, però, tant com podia. Jo n’era 
el vicepresident i l’organització va recaure molt sobre les meves 
espatlles. L’historiador Frederic Udina en va ser el secretari. Vam 
aconseguir desbloquejar el conflicte que havia a la Société tot no-
menant un adjunt de cada un dels càrrecs enfrontats. Finalment el 
congrés va començar el dilluns de Pasqua de l’any 1953, a l’Aula 
Magna de la Universitat de Barcelona, amb un acte solemne sota 
la presidència del rector, el representant del ministre, etc. Va durar 
una setmana. A l’últim dia, al matí, vam anar a Montserrat, hi 
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vam dinar i a la tarda vam anar a Sant Sadurní d’Anoia a visitar 
les caves Codorniu. El dimecres vaig fer una conferència sobre la 
toponímia de Barcelona i dels voltants, des del Tibidabo, a l’aire 
lliure. El problema és que hi havia molta boira i jo anava asse-
nyalant els llocs que esmentava però ningú no veia res, cosa que 
els feia molta gràcia. Després vam anar a Sant Cugat del Vallès, a 
fer unes sessions científiques i vam dinar al claustre romànic del 
monestir. El mateix dia, al vespre, vam anar a Terrassa, a visitar les 
esglésies romàniques de Terrassa, Sant Pere, Sant Miquel i San-
ta Maria, i l’alcalde ens va oferir una recepció molt esplèndida. 
Aquestes ciutats tèxtils estaven en un moment d’auge, aleshores... 
Els qui van assistir en aquell congrés van dir que havíem establert 
un nou estil de celebrar aquestes reunions. Ara, però ja són força 
diferents. Llavors no s’hi feien taules rodones ni debats. Els con-
gressos es basaven més en la presentació de comunicacions i en les 
discussions que tenien lloc després de la presentació.»

L’any 1953, tot i que els temps més durs del franquisme, la 
immediata postguerra, ja anaven quedant enrere i que la nova si-
tuació mundial impel·lia el règim dictatorial a una mínima con-
temporització, encara era una època de moltes dificultats per a la 
cultura catalana i fins i tot per a l’ús públic de la llengua del país. 
És per això que, tot i que es tractés d’una reunió internacional 
d’especialistes en lingüística romànica, la utilització de l’idioma 
català provocava recels a les autoritats del règim i va ser un dels 
múltiples entrebancs que els organitzadors van haver de temptejar.

«En l’organització del congrés vam haver de negociar amb 
Madrid l’ús del català. Ens en vam sortir prou bé —recorda Badia 
amb satisfacció—. Vam demanar que fos acceptat el català com 
a llengua de ponències i comunicacions, ja que en definitiva es 
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tractava d’una trobada d’especialistes en llengües romàniques i el 
català era una d’elles, ostensiblement. Vam fer la gestió a través 
del CSIC. Aleshores des de Madrid van suggerir-nos que no totes 
les ponències dels filòlegs catalans fossin en català. Naturalment 
ho vam acceptar.

»Així, alguns ens vam sacrificar i vam presentar la ponència 
en castellà perquè d’altres ho poguessin fer en català, com Jordi 
Rubió o Pere Bohigas, tots dos de l’IEC. El més important que 
vam aconseguir, però, va ser que el català no fos només llengua de 
ponències i de comunicacions sinó també llengua de debat. En 
el congrés participaven un grup de filòlegs espanyols, de diverses 
universitats, però ningú no va posar cap problema fins i tot en 
aquest ús del català com a llengua de debat. En el congrés inter-
nacional de Lieja s’havia decidit que el tema del congrés de Barce-
lona seria la llengua catalana, com a cruïlla entre la Iberoromània 
i la Gal·loromània. És clar, això no ho vam proposar nosaltres 
sinó el comitè internacional però ens va servir per donar-nos una 
base a nosaltres per poder usar el català en la reunió. Hauria estat 
bastant absurd un congrés sobre el català en què el català no es 
pogués emprar. Així de difícils, de complicades i de subtils eren 
aquestes coses en aquells anys.»

Tot conversant sobre les penalitats a què es veia sotmesa la 
llengua catalana pel règim franquista, Badia i Margarit rememora 
una altra situació, més o menys de la mateixa època, que denota 
fins a quin punt la sola utilització d’aquesta llengua, en determi-
nades circumstàncies, provocava tensions i conflictes, fins i tot en 
fòrums de debat científics.

«Recordo una anècdota, que va passar en una altra reunió cien-
tífica, el 1955, a Salamanca, en el Congrés Internacional de Topo-
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nímia i Antroponímia. Les llengües d’aquestes reunions habitual-
ment eren el francès i l’anglès. Justament el primer congrés a què 
jo vaig assistir va ser un d’aquesta matèria, a Brussel·les, el 1949. 
A la reunió de Salamanca, hi va venir Joan Coromines que va fer 
una comunicació en francès. Presidia la sessió un portuguès que 
es deia Manuel de Paiva Boléo. Aquest senyor presidia tot parlant 
en francès. Acaba la comunicació de Coromines, s’obre debat i 
l’Enric Guiter, que era de Perpinyà, es posa a fer les observacions 
a Coromines en català. Això a Salamanca i el 1955. Paiva Boléo 
el va interrompre i li va demanar molt educadament que parlés 
en francès, com tothom. Però en Guiter no volia cedir i hi va 
haver un petit diàleg entre ells dos. En un moment donat i com 
per donar la polèmica per tancada, en Guiter li va dir: “Senyor de 
Paiva Boléo, que potser no s’adona que si vostès, els portuguesos, 
parlen portuguès és gràcies al que vam fer els catalans el 1640?” i 
a continuació d’això en Guiter va seguir fent la seva intervenció 
en francès.»

Més enllà d’aquesta anècdota, valuosa en la mesura que té un 
significat polític precís, la realitat és que el francès i, notablement, 
l’alemany, molt abans que l’anglès, han estat per tradició les llen-
gües de comunicació entre els estudiosos de la lingüística romà-
nica.

«La llengua d’ús habitual en el món de la lingüística romànica 
era aleshores i encara és ara el francès —explica Badia—. D’altra 
banda cal tenir present que el concepte de “filologia romànica” va 
néixer precisament a Alemanya i que en alemany s’han publicat 
les obres més fonamentals de la romanística. Per això, ja d’estu- 
diant em vaig preocupar d’aprendre també aquesta llengua. A més 
he estat Gastprofessor durant tres semestres a Munic. De fet, quan 
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vaig anar l’any 1950 a Zuric ja coneixia bastant l’alemany. També 
entenc l’anglès i el llegeixo —he viscut als Estats Units— però 
encara no és una llengua que s’hagi imposat en el món de la ro-
manística fins al punt d’esdevenir hegemònica, tal com ha passat 
en tantes altres àrees de la ciència.»

L’activitat de Badia i Margarit en el màxim organisme interna-
cional de la lingüística romànica, la Société de Linguistique Ro-
mane, no es va limitar, però, a l’organització del congrés de 1953, 
al contrari, va continuar vinculat a l’organisme fins al punt de ser-
ne vicepresident entre 1965 i 1968, és a dir, entre els congressos 
de Madrid i de Bucarest, i president entre 1968 (Bucarest) i 1971 
(Quebec). A l’article abans esmentat, publicat a la revista Anthro-
pos, Badia evoca els seus anys de presidència d’aquesta entitat en 
els termes següents.

«No van ser els meus tres anys al capdavant de la Société tan 
tranquils com havien estat per als meus predecessors. Calia refor-
mar els estatuts i m’hi vaig esforçar. Vaig redactar un esborrany que 
vaig passar als membres del Bureau, els quals me’l van retornar amb 
observacions i esmenes. El 1970, de tornada del Col·loqui de Ca-
talà que havia tingut lloc a Amsterdam, vaig fer un fatigós viatge 
amb tren, amb escales a Lieja (canvi d’impressions amb Maurice 
Delbouille), Estrasbourg (amb Georges Straka) i Lió (amb Pierre 
Gardette). Un cop a Barcelona vaig poder redactar el projecte d’es-
tatuts de la Société que, tramès a tots els membres, va ser discutit i 
aprovat, amb lleugeres modificacions, a l’assemblea extraordinària 
que es va reunir al congrés de Quebec (1971). Aquesta assemblea, 
que vaig presidir, va elegir el meu successor, Kurt Baldinger.»

Aquesta dedicació del doctor Badia als organismes internacio-
nals de la lingüística romànica té un paral·lelisme en la labor que 
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va dur a terme en aquells que tracten més específicament la llen-
gua catalana, en els quals també va tenir una intervenció destaca-
da. Continuem seguint el fil del relat autobiogràfic de la revista 
Anthropos.

«Encara vaig entregar més temps a la gestació de l’Associació 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC). Feia 
temps que Georges Straka volia organitzar un col·loqui de lin-
güística catalana en el Centre de Philologie Romane de la Univer-
sitat d’Estrasburg. Finalment aquest col·loqui va tenir lloc l’abril 
de 1968. Jo hi vaig presentar tres llargues ponències, sobre fonèti-
ca i fonologia, sobre morfosintaxi i sobre la situació present de la 
llengua catalana. A propòsit: després de parlar de sons i fonemes 
i de formes i funcions s’havien desenvolupat uns animats debats, 
com pertoca en un col·loqui. En canvi, a la fi de la tercera confe-
rència (sobre la tràgica situació de la llengua catalana) exposada 
amb tanta objectivitat científica com testimoniatge personal, hi 
va haver un silenci d’uns minuts, que ningú no gosava trencar. 
Poques setmanes després, una filòloga suïssa que havia assistit al 
Col·loqui em va escriure una carta emotiva en què em confessa-
va que, tot escoltant la meva comunicació, se li havien omplert 
els ulls de llàgrimes i m’assegurava que les sessions d’Estrasburg 
li havien confirmat la seva catalanofília. En acabar el Col·loqui, 
Straka ens va oferir la possibilitat de reunir-nos cada cinc anys per 
tractar altres temes o per recapitular els que acabàvem de discutir. 
Però ja no va haver-n’hi necessitat. Els col·legues de la Universitat 
d’Amsterdam es van avançar tot convocant el segon Col·loqui, 
anomenat ja “de llengua i literatura catalanes”, que va tenir lloc 
el 1970. Allà es va constituir un Comitè Gestor per tal de vetllar 
per coordinar iniciatives, el qual va proposar la institucionalització 
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dels Col·loquis de Català. Jo vaig redactar un altre projecte d’esta-
tuts i vaig canviar impressions amb tothom qui va caldre. Resultat: 
en el Col·loqui següent (Cambridge, 1973) es va fundar l’AILLC 
i van ser aprovats els estatuts. En vaig ser elegit el primer presi-
dent. Des d’aleshores l’AILLC ha anat celebrant col·loquis cada 
tres anys. També puc afegir que un parell de vegades he assistit 
a la reunió anual de The Anglo-Catalan Society i que vaig ser 
testimoni i protagonista de la constitució de la North American 
Catalan Society i de la Deutsch Katalanische Gesellschaft.»
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8. Els estudis sobre gramàtica catalana

En la trajectòria de publicacions del doctor Badia i Margarit la fita 
més important després de la Gramàtica històrica catalana que va pu-
blicar el 1951 és la Gramàtica catalana, en aquest cas no de caràcter 
històric sinó sincrònic, que va publicar, també en castellà, el 1962, a 
Madrid, per l’Editorial Gredos, en la famosa col·lecció «Biblioteca 
Románica Hispánica» que aleshores dirigia Dámaso Alonso. Badia 
explica de la forma següent la història d’aquest treball.

«Aquesta obra la vaig escriure empès una mica per aquesta ten-
dència que em reconec a fer de tastaolletes. Va passar el següent: el 
mateix dia que vaig signar amb l’editorial Noguer el contracte per 
publicar la Gramática histórica catalana, al vespre vaig marxar amb 
el tren cap a Madrid per anar a formar part d’un tribunal d’opo-
sicions a càtedra. En el tribunal hi havia també Dámaso Alonso, 
que em va comentar que volia parlar una estona amb mi. Quan 
ho vam fer em va demanar que escrivís una gramàtica històri-
ca catalana per a la Biblioteca Románica Hispánica de Gredos. 
Aleshores li vaig dir que ho sentia molt però que ja havia signat el 
contracte amb Noguer. Vaig veure que li sabia greu i llavors es va 
adreçar a Francesc de Borja Moll, que va fer la gramàtica histò-
rica catalana que va sortir uns mesos després de la meva. De tota 
manera Dámaso Alonso volia que jo col·laborés en la col·lecció de 
Gredos que ell dirigia i per això després em va encarregar aquesta 
gramàtica catalana que es va publicar en castellà. Paral·lelament, a 
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una altra persona, a la professora Pilar Cuesta, va demanar també 
una gramàtica portuguesa, pensada igualment per a persones de 
llengua i formació castellanes.»

Badia i Margarit, que havia treballat diversos camps de la lin-
güística, però que no s’havia endinsat en els problemes més espe-
cíficament gramaticals, va triar un punt de partida tan fiable com 
imprescindible per al seu treball: l’obra de Pompeu Fabra, tot i que 
justament era en el camp gramatical on Fabra va deixar més zones 
inexplorades.

«Quan em vaig plantejar d’escriure la Gramática catalana, jo 
ja havia llegit els treballs de diversos gramàtics i sobretot els de 
Pompeu Fabra. Per a mi excel·lia entre totes la Gramática Cata-
lana de Fabra de l’any 1912. Per elaborar la meva gramàtica vaig 
partir bàsicament d’aquesta, més que no pas de la de Fabra de 
l’any 1918, que és la que l’IEC encara considera normativa. Crec 
que la de 1912, que Fabra va publicar en castellà, és la més solvent 
des d’un punt de vista científic. Pel que fa a la sintaxi, que és un 
camp en què Fabra no s’havia endinsat gaire, vaig tenir presents 
els treballs sobre sintaxi castellana de Samuel Gili i Gaya, que 
aleshores eren molt comentats. El treball en la gramàtica, doncs, 
em va permetre conrear el vessant sincrònic de la llengua.»

Més de trenta anys després, el 1994, Badia i Margarit va publi-
car una altra gramàtica catalana, aquest cop en català, a Barcelona, 
a l’editorial Enciclopèdia Catalana i sota el títol de Gramàtica de 
la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica i diastràtica. 
Entre els dos llibres no només hi ha la diferència de llengua, sinó 
d’altres de més profundes, de plantejament i d’objectius.

«Entre una gramàtica i l’altra hi ha certament força diferèn- 
cies —reconeix Badia—. La de Gredos era sobretot una gramàtica 
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basada en el català central, tot i que hi havia algunes al·lusions als 
dialectes balears i valencians, molt poques, de fet. En aquell llibre 
em proposava de tractar sobretot la llengua escrita, segons la nor-
ma culta de Barcelona, per més que no vaig deixar d’incloure-hi 
un capítol de fonètica. En aquella gramàtica hi ha una part, que 
a la del 94 no he pogut tocar —perquè aquesta darrera ja és una 
obra prou desmesurada— que és la formació de mots, la prefi-
xació, la sufixació, composició, habilitació, en la qual penso que 
vaig fer un treball pioner perquè Fabra no els havia pas estudiat a 
fons aquests temes. En canvi, quan Enciclopèdia Catalana em va 
proposar de fer una nova gramàtica, m’ho vaig plantejar de forma 
diferent. La gramàtica de 1994 es resumeix en quatre adjectius 
que ja donem al títol: descriptiva, normativa, diatòpica —és a dir, 
dialectal, cosa que no ho era la de 1962, en la de 1994 són reco-
llits i valorats els trets característics de cada grup de parlars— i 
diastràtica, que vol dir que té present els diferents nivells, estrats, 
socioculturals de la llengua. Així, ofereixo exemples dels diferents 
nivells de la llengua. De canvis de criteris cabdals de l’una a l’altra, 
no es pot dir que n’hi hagi gaires. Sí que he obert, però, una mica 
la mà en la qüestió de la normativa, en l’acceptació de trets molt 
corrents i no injustificats. Per exemple, en la flexió de massa o en 
la defensa de la correcció d’altres mots de la llengua habitual. En 
aquesta gramàtica de 1994 hi he treballat durant uns cinc anys, 
combinant aquesta feina amb d’altres treballs diversos. No n’estic 
descontent, de com ha quedat. Sé que hi ha aspectes discutibles 
des d’un punt de vista de la normativa perquè si un obre una mica 
la màniga de seguida es poden suscitar controvèrsies. Jo he tingut 
present, per exemple, el cas dels castellanoparlants d’origen que 
aprenen el català com a segona llengua i he procurat que no se 
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sentin tan forasters, que no trobin tants anatemes, que no topin 
amb una barrera tan insalvable entre la correcció i la incorrecció. 
Potser després ja el millorarem el català. Aquesta és la meva in-
tenció. Tot i que diuen que l’infern n’és ple de bones intencions, 
és clar...»
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Excursió de la Facultat de Filosofia i Lletres a Montserrat (1940 o 1941). Entre d’altres, s’hi veuen:
Dr. Lluís Pericot, Antoni Badia, Alexandre Sanvisens, Jaume Bofill, Dr. Sebastián Cirac (drets) i

M. Dolors Malagelada, Maria Cardús, M. Rosa Ventosa, Montserrat Vergés (assegudes)

Visita al Knox College, a Galesburg, Illinois (5 de juliol de 1963). Joaquín González Muela,
Badia i Margarit, Jordi Prats i Edmundo Bendezú
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Rebent el premi Pompeu Fabra de l’IEC de la mà de Jordi Rubió i Balaguer (1967)

La família Badia i Cardús al pic del Besiberri Sud (1966)
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XII Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, a Bucarest (1968)

Distingit amb la Creu de Sant Jordi (1986) | Foto: Eugenio
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Col·locació de la primera pedra 
de la Facultat de Físiques, a la 
Diagonal de Barcelona (1986)

Doctor honoris causa pel Knox College, a Galesburg,  
Illinois (1990)
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Nomenat doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears, entre el doctor  
Joan Miralles i la rectora Montserrat Casas (2007)

Acte d’homenatge al Paranimf de la Universitat de Barcelona (desembre del 2007)
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Exposició d’homenatge al Dr. Badia i Margarit a la Universitat de Barcelona (2007)

Distinció honorífica de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (maig del 2012)
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9. Els treballs de sociolingüística als anys seixanta

Un dels aspectes de la labor investigadora d’Antoni Maria Badia 
i Margarit que varen contribuir més a donar a conèixer la seva 
personalitat i el conjunt de la seva obra varen ser els treballs de 
sociolingüística, concretament d’ús social del català i del castellà, 
que va dur a terme a la dècada dels seixanta, tot fent un canvi no-
table i sorprenent des dels treballs de la lingüística més clàssica, 
de gramàtica històrica, per exemple, fins a una de les àrees més 
innovadores dels estudis lingüístics. Aquesta evolució, aquest nou 
interès intel·lectual i científic va venir motivat per dues circums-
tàncies molt concretes, de caràcter històric. D’una banda, l’opres-
sió contra la llengua catalana que va programar el franquisme; de 
l’altra, la immigració de les dècades dels cinquanta i seixanta que 
va afluir a Catalunya, procedent d’Espanya, i que va produir uns 
efectes lingüístics molt concrets. Veure i analitzar les conseqüèn-
cies que han tingut aquests dos fenòmens coincidents sobre la 
llengua catalana i la seva evolució és allò que va empènyer Badia i 
Margarit a dur a terme treballs de sociolingüística.

«Francesc Vallverdú, en una ressenya d’un treball meu, ja va dir 
fa anys que jo era un sociolingüista ocasional perquè si no hagués 
estat la desfeta de 1939 probablement no m’hauria desviat de la 
línia de la lingüística històrica, ampliada potser fins a l’estructu-
ralisme. Té raó Vallverdú —reconeix Badia—. Jo també n’estic 
segur. És com a conseqüència de la repressió que va començar 
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a patir la llengua catalana després del 1939 que em vaig posar a 
estudiar els problemes d’ús. També, és clar, per causa del fenomen 
sociològic de la immigració, al qual, de bon principi, quan van 
començar els fluxos migratoris de la postguerra, no donàvem la 
importància que després vam haver de reconèixer que tenia.»

El més notable, si més no pel que fa al volum, dels treballs de 
sociolingüística duts a terme pel doctor Badia i Margarit va ser 
l’enquesta sobre els usos lingüístics dels barcelonins, que va co-
mençar a realitzar el 1964, els resultats de la qual es van publicar 
el 1969 en el llibre La llengua dels barcelonins. Resultats d’una en-
questa sociolingüística, que va editar Edicions 62.

«Aquesta és la meva recerca més ambiciosa en el camp de la 
sociolingüística. Va suposar un treball de camp voluminós en què 
van participar moltes persones, començant pels meus fills i pels 
meus alumnes. L’Ajuntament de Barcelona em va deixar consultar 
el cens i en vam extreure una mostra de 22.000 persones. D’aquí, 
en vam seleccionar una part, un determinat tant per cent reduït, 
que van ser objecte de visites personals. Davant de l’enquestador, 
l’enquestat obria el sobre on hi havia una enquesta en català i una 
altra en castellà. La primera decisió que havia de prendre era ja 
la tria de llengua, un document o l’altre. I contestava les qüesti-
ons davant dels estudiants, que generalment anaven per parelles. 
L’altra part de les 22.000 enquestes la vam gestionar per correu 
i molta gent va respondre, certament, en un índex que està per 
damunt del que els sociòlegs consideren que significa que el tema 
interessa. A casa, aquest treball va marcar una temporada terri-
ble. Hi havia piles d’enquestes pertot arreu, per terra, per totes les 
habitacions, dividides pels districtes de Barcelona. El que passa 
és que una vegada més em va costar car ser agosarat i novençà 
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al mateix temps i em vaig trobar com amb l’estructuralisme que, 
sense tenir prou preparació, em vaig endinsar per un terreny que 
no era el meu pròpiament. Jo tenia pocs coneixements de sociolo-
gia. Havia llegit llibres de sociolingüística, això sí. Solem dir que 
el 1956 és l’any de naixement de la sociolingüística a partir d’un 
gran treball d’Uriel Weinreich que es titula Languages in contact 
fet sobre fills de porto-riquenys i d’italians immigrats residents 
a Nova York. Jo coneixia aquest llibre, però no gran cosa més. 
La sociolingüística s’havia anat diversificant, havia anat prenent 
diferents camins i jo tot això no ho dominava prou. Aleshores 
alguns sociòlegs van fer seriosos retrets al meu treball dient que jo 
havia d’haver pres unes precaucions que no vaig prendre, que era 
llàstima que l’enquesta no s’hagués fet més bé des d’un punt de 
vista professional. Jo em refiava molt de les enquestes personals i 
comprenia que a les altres hi havia d’haver una deformació inevi-
table pel mètode mateix, però reconec que certament hi mancaven 
una sèrie de requisits tècnics. Això no obstant, el treball sobre la 
llengua dels barcelonins em sembla que va aconseguir uns resul-
tats apreciables, i encara més pel fet de ser la primera indagació 
que es feia en aquest camp.»

L’enquesta va revelar, sobre una base experimental no sobre 
apreciacions especulatives, la problemàtica que patia el català, que 
aleshores ja havia entrat en una situació sociològicament delicada 
i complexa, amb una barreja d’elements positius i negatius que fan 
l’efecte de contrapès, decantat, però, de la banda dels negatius.

«Els resultats de l’enquesta van confirmar la impressió que de 
cara al futur de la llengua es pot ser moderadament optimista  
—assegura Badia—. Vaig veure que no estava tot perdut ni de bon 
tros, per bé que la situació era i és ben difícil. Si l’enquesta es fes 
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ara penso que els resultats variarien substancialment. El coneixe-
ment tècnic, per dir-ho així, de la llengua ha millorat molt entre la 
població respecte d’aleshores. Llavors poca gent sabia escriure en 
català. Avui dia en sap molta més. Ara bé, hi ha un altre vessant, 
que és la utilització del català com a llengua d’ús, que en alguns 
sectors s’ha incrementat però que en molts d’altres ha disminuït 
i, lamentablement, aquest darrer aspecte té un pes molt consi-
derable. Després de l’enquesta que nosaltres vam dur a terme, se 
n’han fet algunes d’altres i s’han publicat treballs sobre tota aques-
ta qüestió que concita opinions tan diverses i polèmiques.»

Contemporàniament als treballs d’indagació sociològica sobre 
la llengua dels barcelonins, Badia i Margarit va publicar un llibre 
titulat Llengua i cultura als Països Catalans, la primera edició del 
qual, a càrrec d’Edicions 62, és de juny de 1964. Badia no dubta 
a qualificar aquest títol com «el meu gran èxit editorial». Aquest 
llibre, del qual s’han fet més d’una dotzena d’edicions en col·lecci-
ons diverses i que continua essent una eina d’introducció dels es-
tudiants a la lingüística catalana, reuneix mesuradament la ciència 
i la divulgació i ha estat l’instrument que ha donat a conèixer la 
personalitat i els treballs de Badia i Margarit a un nombre ampli 
de lectors més enllà dels cercles d’estudiosos de la filologia. I en-
cara avui dia fa aquesta funció.

Llengua i cultura als Països Catalans, que reuneix bàsicament 
conferències pronunciades per Antoni Maria Badia i comunica- 
cions a congressos, té quatre parts. La primera es titula «La llengua 
catalana dins la Romania» i té un caràcter descriptiu de la llengua 
i de la seva història. La segona es titula «La llengua catalana a 
l’actualitat» i tracta, en tres apartats, l’evolució de la llengua ca-
talana al segle xx a partir de les Normes Ortogràfiques de l’IEC, 
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de 1913. La tercera part es basa en la temàtica sociolingüística, es 
titula «Llengües i cultures en contacte», i analitza la problemàtica 
del bilingüisme als Països Catalans des de tres enfocaments di-
ferents. Finalment, el quart apartat tracta aspectes diversos dels 
treballs cabdals de la filologia catalana al segle xx, com ara el Dic-
cionari Alcover Moll. El llibre, en conjunt, doncs, pren la forma 
d’una obra de divulgació sobre temes majors i gira al voltant d’al-
guns dels aspectes d’interès més general que va estudiar Badia al 
llarg de la seva obra.

«Aquest llibre, per a la gent del règim, l’any 1964, resultava 
bastant incòmode, des del títol mateix, des d’aquesta referència 
als Països Catalans —remarca l’autor—. Però és un llibre que ha 
esdevingut popular, tot i tractar temes lingüístics, temes científics. 
Les gramàtiques que he escrit també han tingut una bona difusió, 
sobretot la Gramàtica de la llengua catalana, de 1994. I la Gramá-
tica catalana en castellà, que figura al catàleg de Gredos des de 
1962, es continua venent regularment, però cap altre llibre meu no 
ha assolit la difusió i la popularitat de Llengua i cultura als Països 
Catalans.»
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10. Professor a l’estranger

En pàgines anteriors s’han esmentat dos aspectes que en aquest 
punt voldríem recuperar. D’una part la consciència que tenia Ba-
dia i Margarit, als anys de la postguerra, de la necessitat de treba-
llar a Catalunya, de no marxar a l’estranger des del moment que 
no s’hi veia empès per raó de la seva biografia. De l’altra el fet que 
el 1945, coincidint amb la fi de la Segona Guerra Mundial, Badia 
havia participat, a la Universitat de Coïmbra, en uns treballs de 
fonètica.

A partir de la dècada dels cinquanta, aquesta doble direcció, 
la de voler contribuir a la supervivència de la cultura catalana des 
de la Universitat, en aquells anys tan difícils i sota les condicions 
que permetia el règim, i l’interès per obtenir experiència docent 
i científica a l’estranger s’intensifica i, segons com, esdevé tensa i 
anguniosa. D’altra banda hi ha un fet afegit que va prenent més i 
més rellevància amb els anys i és la conflictiva situació de Badia i 
Margarit en relació a les altes instàncies de la Universitat i al rè-
gim polític imperant, per causa del seu catalanisme reconegut i de 
les seves actituds prodemocràtiques en els medis universitaris. En 
aquesta situació, les sortides a l’estranger, ja sigui per participar 
en congressos i col·loquis, ja sigui per períodes de docència més 
llargs, encara que mai no estronqui la relació amb la Universitat de 
Barcelona, van suposar aleshores per al doctor Badia —parlem de 
les dècades dels cinquanta i dels seixanta, sobretot— en l’aspecte 
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personal poder respirar una alenada d’aire fresc, esvair angoixes i, 
pel que fa a la labor científica, la via per obtenir un notable eixam-
plament d’horitzons.

El primer congrés internacional en què va participar Badia 
i Margarit va ser el III Congrés de Toponímia i Antroponímia 
de Brussel·les, de juliol de 1949, tal com ja s’ha esmentat, on va 
presentar una comunicació sobre toponímia botànica a Catalunya 
i on va tenir ocasió de conèixer figures destacades de la cultura 
republicana a l’exili com Pere Bosch i Gimpera. Posteriorment, 
el 1950, Badia va fer aquells treballs de fonètica a Zuric, en una 
experiència que li va permetre d’establir contacte amb romanistes 
suïssos i alemanys de prestigi.

«A Zuric, hi vaig anar el 1950 i hi vaig romandre uns mesos. 
Al seminari de Romàniques de la Universitat, hi vaig tractar Jakob 
Jud. Aleshores, entre Suïssa i Alemanya vaig tenir ocasió de conèi-
xer també, entre d’altres, Walther von Wartburg, Arnald Steiger i 
Karl Jaberg, és a dir, d’entrar en contacte amb les figures més es-
collides de la romanística, cosa que, si sempre és important, encara 
ho era més aleshores tenint present les condicions en què havíem 
de viure a Barcelona. Aprofitant que era a Zuric, vaig fer una esca-
pada a Munic, on tenia un amic alemany, que havia estat deixeble 
meu. Munic llavors produïa una impressió esborronadora. Era una 
ciutat en ruïnes. Uns anys després, ja més refeta Alemanya, els col-
legues de Heidelberg em van oferir de fer-hi uns cursos de lingüís-
tica espanyola, de manera que hi vaig ensenyar durant el semestre 
d’estiu de 1956. Des d’allí vaig fer conferències una mica arreu del 
país. Hi vaig tractar diversos romanistes i va ser una experiència 
molt agradable. Aleshores, uns anys més endavant, el 1959, quan 
jo aquí ja tenia dificultats polítiques greus a la Universitat, un dia, 
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tot dinant, en el Congrés de Lingüística Romànica de Lisboa de 
l’any 1959, vaig parlar amb un professor de Munic que havia patit 
molt amb els nazis, Hans Rheinfelder. Jo li vaig explicar la meva 
situació d’inseguretat personal i la incomoditat d’haver de fingir a 
la Universitat i de no poder dir el que pensava. L’abisme entre els 
que manaven i jo mateix s’anava fent més profund. Em convoca-
ven a actes socials i jo no hi assistia, emparava estudiants, en fi... 
Aleshores aquest professor alemany es va fer molt el càrrec de la 
meva situació i em va dir que miraria d’ajudar-me. Així, poc temps 
després, vaig rebre una invitació formal del rector de la Universitat 
de Munic per anar-hi com a Gastprofessor, és a dir, professor invitat. 
Hi vaig treballar durant tres semestres. Primer, un semestre d’estiu 
del 1959, tot seguit a l’hivern de 1959-1960. Després també hi 
vaig ensenyar el semestre d’estiu del 1960, en què a més de castellà 
vaig fer classes de català. Tot això, però, sense deixar la docència 
a Barcelona, sinó anant i venint i aprofitant vacances parcials no 
coincidents, els anomenats “ponts”, etc.»

L’experiència docent a Alemanya, que ja tenia un precedent en 
l’estada a la Universitat de Heidelberg el 1956 com a professor 
invitat, va ser molt positiva per a Badia. Li havia permès sortir de 
l’ambient reclòs del franquisme, tractar romanistes de prestigi i 
viure en aquella Europa que s’anava recuperant de les ferides pro-
vocades per la Segona Guerra Mundial. Així quan al doctor Badia 
li va sorgir l’ocasió d’anar a treballar als Estats Units, un any i mig 
després d’haver estat a Munic, tot i els problemes que plantejava la 
separació de la família, va decidir d’acceptar l’oferiment.

«El 1961-62 vaig treballar a la Universitat de Georgetown, que 
és a Washington D.C. És una universitat privada, dels jesuïtes. 
Em van donar totes les facilitats. Vaig treballar amb un grup reduït 
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d’estudiants, molt bé, molt confortablement. Uns anys després, el 
curs 1967-68, vaig anar a la Universitat de Madison, a Wiscon-
sin, que és una gran universitat d’estat, molt diferent formalment 
de Georgetown, i em vaig trobar en les mateixes condicions. A 
les universitats nord-americanes tenen establert un règim de vi-
siting professors que és molt útil, eficaç i positiu per a la formació 
dels estudiants. Als Estats Units sempre vaig poder treballar molt, 
investigar. Quan era a la Universitat de Georgetown anava a la 
Biblioteca del Congrés de Washington, als matins. Travessava tot 
Washington amb autobús, passava per davant de la Casa Blanca... 
Els cursos es feien al vespre, de 7 a 9. A més, allà vaig fer molta 
relació, em van facilitar conferències a molts llocs i vaig parti-
cipar a la convenció anual de la Modern Language Association, 
que l’any 1961 va tenir lloc a Chicago. Acabat el curs pel qual 
m’havia compromès, l’any següent, el 1963, vaig tornar a George-
town per a una summer school i encara em van proporcionar més 
activitats i em van dur a més llocs. Vaig participar, per exemple, 
en un programa del Ministeri de Defensa dels Estats Units, des-
tinat a ensenyar llengües. Es deia National Defense Education Act 
(NDEA). Gràcies a aquest programa vaig poder fer un seguit de 
conferències de la meva especialitat per tots els Estats Units. Em 
van preparar els viatges, els allotjaments, m’ho van organitzar tot. 
Tinc un record molt positiu de les meves estades als Estats Units, 
tant en l’aspecte personal com el científic. Els sojorns als Estats 
Units van significar per a mi conèixer orientacions noves i nous 
mètodes, una obertura tant cap a l’estructuralisme, perquè a Ge-
orgetown vaig impartir un curs titulat Estructura del español, que 
va ser el primer que vaig donar de caràcter sincrònic, com cap a la 
sociolingüística perquè va ser allà on vaig llegir aquell llibre que he 
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esmentat de Weinreich, Languages in contact que em va encaminar 
cap a aquest tipus d’estudis.» 

Aquestes estades als Estats Units es van completar, pel que fa 
a les experiències docents de Badia a l’estranger, amb el treball ja 
al·ludit a la Universitat de Madison (1967-1968) que comentarem 
més endavant, i amb el professorat a París, ja a la dècada dels setanta.

«A París vaig ser durant dos anys professeur associé, a la Sorbona, 
entre el 1974 i el 1976, preparats amb una conferència cada mes 
en el curs 1973-1974 i seguits d’una sessió de seminari mensual en 
el curs 1976-1977. Tota aquesta labor estava en relació amb la cre-
ació del Centre d’Études Catalanes de la Universitat de París, de 
la Sorbona, del qual jo estava destinat a ser-ne el primer director. 
I si no ho vaig arribar a ser fou perquè la restauració de l’edifici va 
durar més que la meva estada parisenca. Però ho explico: hi havia 
un grup d’exiliats catalans a França que van estar maldant du-
rant anys per aconseguir que es creés aquest centre. Finalment van 
aconseguir que l’Ajuntament de París regalés un edifici antic del 
barri del Marais a la Universitat de París amb la condició que s’hi 
instal·lés aquest centre d’estudis catalans. Era un edifici petit però 
noble, de pedra. Ara bé, molt vell i degradat, perquè no hi vivia 
ningú des de feia més de cent cinquanta anys. Calia rehabilitar-lo 
i això va ser més car i dificultós que no hauria costat bastir-lo de 
nova planta. Els diners de la rehabilitació van sortir de mecenes 
d’aquí, de Catalunya, de gent d’Òmnium Cultural i d’altres cer-
cles afins, entitats o particulars. Algunes persones es van exposar 
molt perquè en aquells anys era perillós treure diners a l’estranger 
sense justificació oficial. El Centre és petit però hi ha una bona 
biblioteca, que ha acollit, a més, els volums de la biblioteca de la 
Fundació Cambó de la Sorbona.»
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11. La situació a la Universitat de Barcelona als 
anys seixanta. L’aventura del 1967

Als anys seixanta la Universitat va ser un dels escenaris principals 
d’oposició al règim franquista. Això va provocar que en aquells 
anys es generessin tensions de tota mena i de signe divers entre 
les instàncies directives i els catedràtics vinculats al règim d’una 
banda i els professors i els estudiants demòcrates de l’altra. La 
Universitat acollia unes generacions joves que ja no havien viscut 
la Guerra Civil i havia esdevingut un punt de debat polític i cul-
tural d’una societat que anava obrint-se vers un futur democràtic 
però que encara topava amb l’ortodòxia política i de pensament 
que el franquisme va procurar d’imposar fins a la fi.

El professor Badia i Margarit, vinculat per formació, convic-
cions i tarannà a les posicions democràtiques, va viure de forma 
molt conflictiva aquells anys, amb situacions de tensió que van 
força més enllà de l’anècdota, fins a desembocar en la detenció de 
gener de 1967.

«La vida a la Universitat era molt complicada, durant aquells 
anys —explica Badia—. Quan hi va haver el referèndum de de-
sembre de 1966 ens van dir als professors que els que no anéssim a 
votar no cobraríem el sou. Jo formava part d’un grup de professors 
que ens trobàvem regularment, tal com ja he explicat. Llavors els 
d’aquest grup ens vam confabular i vam decidir que no aniríem a 
votar passés el que passés. Doncs bé, va resultar que això, no haver 
votat en el referèndum, quan em van detenir, un mes després, el 
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gener de 1967, la policia m’ho va retreure i ho va fer constar com 
un detall important en l’atestat que va enviar al jutge, per bé que, 
quan m’ho van preguntar, en el decurs dels interrogatoris, em van 
dir que no constaria en acta. Eren uns falsos...»

El fet culminant d’aquesta situació de conflicte que feia temps 
que venia arrossegant-se va ser la detenció de Badia, el gener de 
1967, per part de la policia, per causa del seu càrrec de president 
de la Casa de Montserrat. Aquesta és la relació dels fets, en les 
seves mateixes paraules.

«La detenció va produir-se pels motius següents. Jo era presi-
dent de la Casa de Montserrat, que estava situada en un pis del 
carrer de València llogat per l’abadia de Montserrat. Era una 
mena de centre cultural vinculat a Montserrat on es feien con-
ferències, actes, cursets, etc. Allà, s’hi reunien molts estudiants. 
Hi havia una multicopista, una màquina de ciclostil en què es 
feien còpies de tota mena, de la Universitat, de qüestions políti-
ques, etc. Jo m’estimava més no saber-ho gaire, què s’hi feia, amb 
aquella màquina... Un dissabte estava sopant a casa i em telefona 
un dels famosos germans Creix, dient-me que em donava vint 
minuts per presentar-me a la Casa de Montserrat perquè l’au-
toritzés a fer un registre. Esverat, vaig sortir de casa i vaig passar 
pel domicili d’un amic advocat que em va dir que, com que el 
registre el farien igual, el millor era no forçar la situació i autorit-
zar-los. Jo pensava que, de fet, qui l’havia d’autoritzar era el pare 
abat de Montserrat, però bé... Vam arribar allà i va resultar que 
la multicopista encara era calenta. Hi havia uns munts de papers 
impresos a punt de repartir, clixés, etc. No havien tingut cap pru-
dència. Ho havien deixat tot allà. Els policies van comprovar les 
màquines d’escriure i efectivament, allò també havia estat escrit 
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amb aquelles màquines. No es podia negar l’evidència. Hi havia 
la Mercè Duran, que era la vicesecretària. El secretari, que es deia 
Pere Dueñas, era fora, de viatge. El consiliari era mossèn Bardés, 
que aquell dia era a Solius i que ja m’havia trucat per advertir-me 
que una cosa com aquella podia passar. Doncs bé, els policies se’n 
van emportar detinguda la vicesecretària. Jo vaig anar a recollir la 
meva dona, que s’havia quedat a casa d’aquest amic advocat, i ell 
l’endemà de bon matí em va dur a Montserrat. A les 8 ja hi érem. 
A Montserrat no es van sorprendre que passés tot allò. Recordo 
que jo vaig comentar que eren realment covards perquè havien 
detingut la Mercè Duran i no pas a mi. Però això va durar poc, 
el dimarts, quan estava dinant, em van venir a buscar a casa dos 
policies. Em van dir que els havia d’acompanyar a declarar, com 
a detingut, a la comissaria de Via Laietana. Em van deixar aca-
bar de dinar mentre ells s’esperaven a baix. Llavors vaig baixar i 
vam anar a peu, amb un a cada cantó, de Portaferrissa, que és on 
visc, fins a la comissaria de Via Laietana. Allà em van interrogar 
durant cinc hores a la tarda. A la nit em van dur als calabossos 
tètrics d’aquella comissaria, que eren rònecs i plens de brutícia, i 
l’endemà em van interrogar durant quatre hores i mitja més. En 
aquests interrogatoris em vaig adonar que la policia sabia moltes 
coses, de la Universitat i de mi mateix, de manera que em vaig 
proposar de no dir cap mentida perquè veia que ells ho podien 
detectar molt fàcilment, ara, és clar, també vaig procurar de callar 
tantes veritats com pogués.»

La notícia de la detenció del doctor Badia va provocar indig-
nació en els medis universitaris i va generar un moviment de soli-
daritat i suport que es va posar en marxa tan bon punt es va anar 
coneixent el fet.
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«Això és el que més em va emocionar, la reacció de la gent, dels 
companys —recorda Badia—. La meva dona va rebre multitud de 
telefonades i visites. Molta gent es va interessar per mi, fins i tot 
de l’estranger. Seguint la via habitual, em van portar dels calabos-
sos de Via Laietana al Palau de Justícia. Essent al Palau de Justícia 
vaig tenir ocasió de constatar tot aquest moviment de solidaritat a 
favor meu, de companys professors, d’estudiants. Les condicions 
dels calabossos i de l’atenció als detinguts al Palau de Justícia eren 
molt diferents que a Via Laietana. Hi havia tanta gent que el jutge 
em va fer dir indirectament que no oblidés que jo era un detin-
gut... La meva dona em va portar roba, em vaig poder canviar... 
L’endemà em van dur a la presó Model, amb furgoneta, emmani-
llat, juntament amb els altres detinguts del dia, gent de tota mena, 
lladres, etc. I allà vaig estar fins al final de la setmana. Llavors en 
vaig sortir i vaig quedar a disposición del TOP. Però el TOP no em 
va cridar mai més. No hi va haver sentència, ni res. Era la manera 
de fer d’aquells anys... Mesos després em va venir a veure un se-
nyor que era el secretari del jutge que estava de guàrdia la nit que 
em van dur als jutjats, que em va dir que havia llegit alguns llibres 
meus, com Llengua i cultura als Països Catalans, i que havia copiat 
l’informe de l’atestat de la policia i me’l va donar perquè sabés el 
que la policia pensava de mi.»

Aquesta detenció i totes aquestes vicissituds van ser la culmi-
nació de la desavinença de Badia i Margarit amb el franquisme 
com a règim i els seus dirigents i va tenir unes conseqüències di-
verses, la més important el fet de marxar un curs més a treballar 
com a professor als Estats Units.

«Després de tota aquesta peripècia és lògic que tingués ganes 
de marxar altre cop d’aquí. A més vaig rebre unes pressions enor-
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mes d’alguns polítics catalans de la clandestinitat, pel fet d’haver 
estat a la presó, cosa que ells valoraven molt com una circumstàn-
cia que donava una aurèola especial i que calia explotar política-
ment. M’impel·lien a prendre partit, a situar-me en una posició 
política de primera fila. Però jo no he tingut mai vocació de po-
lític i aquestes pressions se’m van arribar a fer molt violentes. En 
aquell moment vaig rebre una carta de la Universitat de Madison, 
a Wisconsin, en què m’oferien d’anar-hi a fer de professor el curs 
1967-68. La separació familiar resultava molt complicada perquè 
els fills ja es trobaven en una edat que necessitaven més el pare, 
per tant em sabia greu deixar la família, però en vam parlar amb 
la meva dona i vam decidir que ho aprofités, que anés als Estats 
Units.»

A la tornada del curs passat a Madison Badia encara va viure 
diverses experiències desagradables derivades de la situació polí-
tica d’aquells anys i de la seva actitud prodemocràtica, per bé que 
als anys de la fi del franquisme, tal com hem esmentat abans, va 
combinar la docència a la Universitat de Barcelona amb la docèn-
cia a París, a la Sorbona.

«Entre el 1968 que vaig tornar dels Estats Units i el 1974 que 
vaig anar a París encara van ser uns anys molt incòmodes a la 
Universitat. Jo estava molt mal vist pel règim. Vam passar mo-
ments delicats, situacions francament desagradables. Una vegada 
un parell d’estudiants que jo ja coneixia, van venir a demanar-me 
si estaria disposat a cedir l’aula per fer un seminari sobre la guerra 
del Vietnam, que aleshores era un tema de punta. No m’hi podia 
negar i així vaig avisar als meus alumnes que m’havia compromès a 
cedir l’aula per aquesta qüestió i que l’endemà passat no explicaria 
la matèria. Quan vaig arribar-hi, el dia que s’havia de tractar la 
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qüestió del Vietnam, l’aula era pleníssima, hi havia el doble de la 
gent que hi cabia, els estudiants estaven asseguts per terra, drets, 
en fi pertot arreu. Vaig exposar el que feia al cas i em vaig quedar 
assegut al meu lloc, a la tarima, a la cadira del professor i van 
començar a parlar de la guerra del Vietnam. Pocs minuts després 
va obrir-se la porta violentament i va treure el cap el responsable 
que dirigia els grisos, seguit d’uns quants agents, però, com que 
em van veure a mi assegut al meu lloc, van tornar a tancar la porta. 
Al cap d’una estona, però, van tornar a entrar els grisos i llavors ja 
van fer fora tothom, a patacades. Era allò que en deien un desalojo. 
Tots els estudiants van rebre un cop a l’esquena i si no anaven 
de pressa, dos. A la tarda em va cridar el rector, que era el biòleg 
Arturo Caballero, i em va esbroncar. La primera bronca l’havia 
rebuda ell del governador civil, és clar. A la fi, però, es va imposar 
la companyonia i ens vam separar amicalment. Tots aquests anys, 
doncs, van ser d’alteracions constants. Per això el 1974, quan va 
sortir la possibilitat d’anar a París també vaig agafar-m’hi. Vaig 
tornar de París el 1976. El curs 1976-77 el vam passar en aquell 
claustre inacabable, en què uns quants ens vam significar molt 
contra el rector en funcions, que llavors era Manuel Jiménez de 
Parga i això em va anar conduint, gairebé sense ni voler ni ado-
nar-me’n, cap a una època de molts maldecaps, d’allunyament del 
treball filològic i de lliurament a la gestió universitària, l’època en 
què vaig ser rector de la Universitat de Barcelona.»
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12. El rectorat de la Universitat de Barcelona 
(1978-1986)

Com a culminació de gairebé tota una vida adulta passada a la 
Universitat de Barcelona —estudiant des del 1939, als 19 anys, 
professor des del 1943— Badia i Margarit va fer-se càrrec del 
màxim òrgan directiu d’aquesta institució, el rectorat, entre el 19 
de gener de 1978 i el 4 de febrer de 1986, elegit democràticament 
pel claustre en tres mandats successius.

Si els anys seixanta i fins al 1975, en què es produeix la mort 
de Franco, havien estat especialment conflictius a la Universitat, a 
Badia, des del càrrec de rector, li va tocar afrontar un altre període 
ben complicat, encara que en un sentit diferent. El seu rectorat 
va coincidir amb els anys de la transició política, a Catalunya i a 
l’Estat espanyol. Essent ell rector de la Universitat de Barcelona es 
van aprovar la Constitució espanyola (1978) i l’Estatut de Catalu-
nya (1979); la Generalitat, tot just restaurada quan Badia va acce-
dir al rectorat, va passar de provisional a regular; van tenir lloc les 
primeres eleccions al Parlament de Catalunya (1980) i, el 1982, 
es va produir la victòria electoral socialista que, d’alguna manera, 
significava un canvi de rumb o fins i tot la culminació —sobre el 
fet hi ha interpretacions diverses— de la transició política. En de-
finitiva són els anys en què es van establir les bases polítiques del 
sistema democràtic vigent no pas sense grosses dificultats. Tota 
aquesta situació que afectava el conjunt de la societat va tenir, com 
és lògic, un reflex precís a la Universitat, que va viure també una 
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altra època de tensions —ara ja en un sentit diferent— entre els 
defensors dels antics privilegis que procedien dels anys del fran-
quisme i els qui aspiraven a una renovació profunda de la institu-
ció, entre els quals hi havia Badia i el seu equip rectoral.

El rectorat de Badia i Margarit va tenir com a guia, doncs, una 
directriu principal: democratitzar la Universitat, catalanitzar-la i 
tornar-la més moderna i eficaç en les seves estructures i funcio-
nament, per tal que fos capaç de satisfer, amb la màxima qualitat 
docent possible, l’afluència massiva d’estudiants que es va produir 
en aquells anys.

Conclosa la seva gestió com a rector, el 1989, Badia i Margarit 
va publicar un llibre, titulat Llavor de futur, editat per Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, en què a través de gairebé cinc-centes 
planes de lletra petita, fa un relat detallat de la seva experièn-
cia i realitzacions al capdavant de la Universitat de Barcelona. La 
consulta d’aquest llibre és fonamental per saber no només en què 
va consistir la gestió rectoral de Badia sinó també per copsar la 
problemàtica universitària i fins i tot social i política d’un període 
cabdal de la història recent.

Ens situem al 1977, en la pugna que es vivia a la Universitat 
de Barcelona d’aquells anys, sota el rectorat de Manuel Jiménez 
de Parga.

«El rector en funcions, Jiménez de Parga —recorda Badia—, 
havia de convocar un claustre però ell no volia fer-ho perquè te-
mia el que pogués passar, així que va anar demorant la convoca-
tòria durant mesos. Finalment va convocar-lo el 15 de març de 
1977 amb el propòsit que l’elegís rector en propietat a ell, perquè 
només era rector en funcions. Aleshores hi havia un grup de per-
sones, renovadors, que volíem que abans de l’elecció del rector es 
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modifiqués la composició del claustre per fer-la més democràtica. 
El conflicte es va plantejar en aquests termes i com que vam obte-
nir en votació el que ens proposàvem, Jiménez de Parga va dimitir 
irrevocablement. Llavors va ser nomenat rector en funcions Joan 
Obiols, catedràtic de Psiquiatria. Aleshores hi va haver un seguit 
de mesos amb reunions claustrals continuades i inacabables. Fi-
nalment vaig ser elegit rector per votació dels claustrals el 15 de 
desembre de 1977, essent l’únic candidat que s’hi va presentar.»

En el llibre esmentat, Llavor de futur, Badia comunica en una 
frase una imatge molt gràfica de la impressió personal que li va 
produir haver estat elegit per a aquell càrrec, en aquell moment i 
en aquelles circumstàncies. Havia estat elegit per una àmplia ma-
joria de vots i escriu Badia, després d’expressar que havia pronun-
ciat unes paraules circumstancials d’agraïment per la confiança 
atorgada: «s’acabava la sessió, però per a mi començava un sens 
fi de sessions (i problemes i gestions i estudis i decisions) que 
durarien vuit anys! Vaig tornar cap a casa consirós i espantat, de-
manant-me jo mateix si me’n sortiria.»

Badia havia tingut altres diverses experiències de gestió en or-
ganismes filològics o cívics, tal com ja s’ha referit, però la respon-
sabilitat rectoral representava un camí gairebé inèdit en la seva 
trajectòria biogràfica perquè, en el context de la Universitat, ell 
s’havia preocupat més per la labor investigadora i docent que no 
pas per la gestió, una activitat en la qual a penes havia pres part, 
tot i dur tants anys a la institució.

«Per a mi, la primera decisió important fou acceptar de ser ele-
git —explica des del record—. Jo no havia volgut tenir mai cap 
càrrec a la Universitat, ni el de vicedegà. Havia estat vicesecretari 
de la facultat durant una temporada per suplir una persona i prou. 
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Cap al 1976-77, la Universitat ja no era franquista però encara li 
restaven profunds relleixos, per bé que l’oposició dins de la Uni-
versitat tenia molt pes. Aleshores, en aquest joc de forces, em vaig 
trobar representant un paper una mica especial. Vaig ser una mena 
de punt de confluència. Per als professors no numeraris (PNN), 
que aleshores eren un estament molt combatiu i de caràcter ma-
joritàriament progressista, jo era l’única persona que acceptaven 
com a rector. Els estudiants que militaven en moviments demo-
cràtics, també. Entre els catedràtics, que tot i jo ésser un d’ells, 
sempre va ser un col·lectiu que em va donar molts maldecaps, n’hi 
havia un grup d’uns trenta que també em donaven suport. Els al-
tres, no. Durant tot el rectorat, els catedràtics m’ho van fer difícil. 
En total n’hi havia entre 130 i 140, molts d’ells encara vinculats 
al règim franquista, que veien amb mals ulls els programes de re-
forma que nosaltres enarboràvem. També teníem molt en contra 
el que aleshores s’anomenava personal no docent (PND), per tot 
un joc de privilegis adquirits dels quals es beneficiaven i que nos- 
altres volíem extingir. Per totes aquestes circumstàncies, vaig ser 
una persona de pacte, de compromís. En un moment de lluites i 
de conflictivitat, vaig ser l’única persona en qui confluïen la con-
fiança de grups diversos i enfrontats. Davant d’aquesta situació, en 
vaig parlar amb la meva dona, que sempre m’ha ajudat molt en tot, 
i vaig anar comprenent que persistir a negar-m’hi era una evasió i 
que potser no m’ho perdonaria si, per culpa de la meva obstinació 
a no voler ser rector, no tirava endavant el programa de renova-
ció de la Universitat que havíem anat embastant amb aquell grup 
d’universitaris que ens reuníem de feia temps, tot projectant temes 
sobre professorat, sobre plans d’estudi, etc. De fet estàvem força 
preparats, nosaltres. Ja anàvem actuant de temps. Aleshores va ar-
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ribar un moment que, tenint present tots aquests factors vaig dir, 
bé, doncs, accepto, perquè havia arribat un moment que havia de 
fer-ho. I no me’n penedeixo, tot i que el rectorat em va costar car 
des d’un punt de vista científic i acadèmic, perquè em vaig passar 
temps sense llegir el que s’anava publicant, cosa que no es pot 
fer, en la nostra feina. Van ser anys molt durs per a mi. Havia de 
viatjar constantment a Madrid. Durant els vuit anys de rectorat la 
mitjana va ser d’un viatge i mig a Madrid per setmana. I parlant 
de viatges, una de les mesures que vaig prendre com a rector va ser 
suprimir el cotxe oficial. Els altres rectors m’ho van criticar molt, 
però vaig decidir que jo ja aniria allà on fos amb taxi...»

El primer equip rectoral que es va aplegar a l’entorn d’Antoni 
Maria Badia i Margarit, el desembre de 1977, per fer-se càrrec de 
la gestió de la Universitat de Barcelona, estava format, ultra el rec-
tor, per dotze persones: els catedràtics Enric Casassas, Josep Lluís 
Sureda, Miquel Siguan i Oriol de Bolós; els agregats Joaquim 
Montoriol, Javier Salas i Eulàlia Vintró, l’adjunt numerari Gon-
zalo Quintero i els professors no numeraris Antonio Caparrós, 
Joaquim Ferret, Maite Galcerán i Ramon Torrent. Eulàlia Vintró 
es va fer càrrec de la secretaria general.

Eren uns anys d’efervescència en què era inevitable contemplar 
tots els fets sota una òptica política, que desvetllava sovint suspicà-
cies de tota mena. Així, tot i que Badia i Margarit havia fet sempre 
gala d’independència política, en l’àmbit públic se l’identificava, a 
ell i al seu equip rectoral, amb una determinada alineació.

«Jo vaig procurar sempre ser tan independent com vaig poder 
però l’aparició dels partits i la seva operativitat va incidir en el món 
universitari i va complicar les coses. Aleshores corria, per exemple, 
que jo era el rector del PSUC i en Laporte, de l’Autònoma, el 
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rector del PSC. A la Universitat de Barcelona, quan vam guanyar 
les primeres eleccions, el PSUC tenia molta força, realment. Però 
hi havia els catedràtics, per exemple, que eren un món a part. Els 
catedràtics sempre s’han sentit com una mena de semideus. Ara, 
però, per fi han canviat molt... En aquella època, des dels anys 
del franquisme, aquí, a Barcelona érem ben pocs els que havíem 
pogut saltar, per raons diverses, el filtre polític que eren també les 
oposicions. En el meu cas, per exemple, va ser perquè, quan vaig 
fer oposicions, el Departament de Romàniques de la Universitat 
de Barcelona era un desert. Jo havia fet la tesi doctoral a Madrid 
amb Dámaso Alonso, cosa que havia suposat relacionar-me amb 
cercles decisius en qüestions filològiques, amb el CSIC, havia anat 
publicant articles en revistes, veien que treballava, que no era un 
gandul, en fi... D’altra banda vivia a Barcelona, cosa que m’estalvi-
ava d’alinear-me amb cap de les capelletes de Madrid. A mi això 
em va anar molt bé i com que hi havia la necessitat de dotar una 
càtedra de Llengua, totes aquestes circumstàncies em van afavorir 
i vaig poder esdevenir catedràtic sense ser un home del règim, 
cosa que en general gairebé era impossible. I això es va arrossegar 
durant molts anys.»

La primera etapa del rectorat de Badia i Margarit va coincidir 
amb la Generalitat provisional a Catalunya i amb el govern de la 
UCD a tot Espanya. Eren els difícils anys del debat entre ruptura 
i reforma, que tenia les seves correspondències en l’àmbit univer-
sitari, en qüestions com ara la vigència del sistema d’oposicions o 
l’opció per la contractació del professorat. I en un nivell i a l’altre 
es van acabar imposant les solucions morigerades i de compromís.

«Els canvis polítics que hi va haver —explica Badia— ens van 
anar ajudant. Amb el govern de la UCD vam tenir moltes dificul-
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tats. Jo anava al consell de rectors i em queia la cara de vergonya 
de pensar que jo era un com aquells, la major part nomenats a 
dit i més o menys obertament franquistes. De mica en mica les 
coses van anar millorant. Amb Mayor Zaragoza, l’últim ministre 
d’Educació de l’època de la UCD, ens vam entendre molt bé. En 
algunes coses fins i tot millor que amb els socialistes, tot i que el 
tracte amb els socialistes va ser molt bo. Mayor Zaragoza era ca-
tedràtic i havia estat rector de la Universitat de Granada. Coneixia 
de dins la universitat i va entendre el nostre projecte, que va ser 
un dels grans cavalls de batalla que vam esgrimir, de defensa de la 
contractació en comptes del catedràtic funcionari. És una guerra 
que vam perdre, però que va ser influent a l’hora que s’emetés 
un decret-llei que permetia contractar professors. Vam tenir una 
pugna important de caràcter legal amb el ministeri per aquesta 
qüestió, que va arribar fins i tot al Tribunal Suprem. Però, tot i que 
vam guanyar alguna batalla, no ens en vam acabar de sortir, vam 
perdre la guerra. No podia ser, ens deien que anàvem massa enllà. 
S’haurien d’haver anul·lat oposicions ja fetes i això semblava una 
cosa intocable. Hauria provocat un batibull enorme a tot Espanya, 
cosa que no ens hauria desagradat pas, és clar.» El 5 de maig de 
1981 tingué lloc el claustre en què Antoni Maria Badia i Margarit 
va ser reelegit rector de la Universitat de Barcelona per un segon 
mandat. En aquesta ocasió, però, no va ser un candidat únic, un 
candidat de consens, sinó que va haver d’imposar-se sobre tres 
candidats més, els professors Joan Hortalà, Ramon Parés i Gabriel 
Oliver. Badia, a qui avalaven més de tres anys de gestió, va obtenir 
més vots que els seus tres contrincants junts. En aquesta ocasió 
l’equip rectoral va estar format pels professors Emili Giralt i Ra-
ventós, Antonio Caparrós, Maite Galceran, Josep Maria Fontbo-
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té, Pere Santanach, Josep Lluís Sureda, Ramon Torrent, Joaquim 
Montoriol, Xavier Iglesias i Ramon Valls, que es feu càrrec de la 
secretaria general. Més endavant es produirien, per raons diverses, 
alguns canvis i van entrar a formar part de l’equip els professors 
Carles Miralles, Carlos Martínez Shaw i Gemma Rauret, que va 
substituir Ramon Valls a la secretaria general.

Badia va tenir un reconeixement explícit i inesborrable per a les 
persones que van compartir amb ell la gestió de la Universitat de 
Barcelona, durant aquells anys, pel seu equip rectoral, ja sigui d’un 
període o dels altres.

«Vaig tenir una gran sort en els equips que em van acompa-
nyar. Si alguna vegada em veien que jo dubtava o trontollava en 
alguna de les batalles en què ens vam embrancar, ells es desvivien 
per donar-me suport i ànim, per ajudar-me. Jo mai no havia vol-
gut tenir cap càrrec a la Universitat perquè estava convençut que 
no era una cosa feta per a mi, que no servia. No havia volgut ser 
degà, per exemple. I ara que ha passat tot segueixo pensant que 
si la nostra gestió va ser força arrodonida fou perquè tenia l’ajut 
d’una colla de gent molt eficaç i amable i amb la qual ens vam en-
tendre molt bé. L’Eulàlia Vintró, que va ser-ne secretària general, 
em va resoldre molts problemes i sovint s’oferia a acompanyar-me 
a Madrid a fer les gestions més difícils. Recordo que el rector de 
Còrdova que es deia Losada, un dia, en veure’ns arribar al minis-
teri, va dir: “Mira, ya està aquí Badia con su muleta”. És clar que 
de vegades vaig tenir la idea d’abandonar el rectorat, aclaparat 
pels problemes, però el suport dels que m’acompanyaven em va 
fer desistir de la idea.»

El pas següent en l’evolució política de l’Estat espanyol va ser, 
superat l’ensurt del cop d’estat fracassat del 23 de febrer de 1981, 
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el triomf electoral del PSOE de l’octubre de 1982, per majoria ab-
soluta, que va tenir també unes repercussions concretes en la po-
lítica universitària. Així, sota el govern socialista, es va promulgar 
la Llei de Reforma Universitària (LRU), l’1 de setembre de 1983. 
Uns mesos després, el 2 de febrer de 1984, fou signat a Madrid 
l’acord del ple de la Comissió Mixta de Traspassos Estat-Genera-
litat que establia que es traspassaven a la Generalitat els serveis de 
l’Estat en matèria d’universitats, per bé que a la pràctica l’aplicació 
d’aquest acord passaria per diverses vicissituds i no seria fins un 
any després, el 6 de febrer de 1985, que el consell de ministres va 
aprovar el decret en virtut del qual l’Estat transferia a la Gene-
ralitat les competències en matèria universitària. El decret va ser 
publicat finalment al BOE cinc setmanes després, el 13 de març 
de 1985.

«El canvi més important que es va experimentar va ser a partir 
de la tardor de 1982 —precisa Badia— amb la pujada dels socia-
listes al poder. Amb el ministre José Maria Maravall i amb el seu 
equip ens vam entendre bé. Després hi va haver el traspàs de les 
universitats a la Generalitat i aquí tot quedava més a prop per bé 
que hi va haver dificultats per a l’aprovació dels estatuts. La Gene-
ralitat esperava que nosaltres elaboraríem uns estatuts estàndards, 
que no fossin conflictius, però nosaltres hi vam introduir força 
novetats i els dirigents autonòmics aleshores es van espantar i ens 
hi van posar entrebancs grossos. Vam tenir dificultats importants. 
Joan Guitart era el conseller d’Ensenyament, ell tenia la responsa-
bilitat d’aprovar els estatuts i va ser molt difícil, molt, d’aconseguir 
una mica el que preteníem. Amb en Guitart vaig acabar ente-
nent-m’hi bastant en l’àmbit personal, però tot aquest assumpte 
dels estatuts va ser un os dur de pelar.»
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Tot i aquestes dificultats, però, l’elaboració i aprovació dels 
nous estatuts de la Universitat de Barcelona és, en la memòria del 
doctor Badia, un dels aspectes més positius i favorables de tota la 
seva etapa rectoral, pel que suposaven aquests estatuts de renova-
ció i modernització de la institució universitària.

El febrer de 1984, Badia i Margarit va ser novament reele-
git rector, complint la nova normativa de la LRU. En aquesta 
darrera etapa de la seva gestió al capdavant de la Universitat de 
Barcelona, l’elaboració dels nous estatuts de la Universitat va ser 
el gran tema dominant de la gestió rectoral. El claustre els va 
aprovar el febrer de 1985, però aleshores va començar aquella 
llarga i intrincada pugna de caràcter legal i d’interpretació dels 
textos amb la Generalitat i els nous estatuts no van ser publi-
cats al DOG fins al 19 d’agost següent. En virtut de l’aplicació 
d’aquests nous estatuts, uns mesos després —el 31 de gener de 
1986 en primera convocatòria i el 4 de febrer en segona—, es 
van celebrar eleccions al rectorat a les quals Badia ja no es va 
presentar.

«L’elaboració dels estatuts de la Universitat i l’aprovació penso 
que va ser la realització més important de tot el meu rectorat. És 
d’allò de què em sento més satisfet. Entre una cosa i l’altra vam 
estar vuit anys lluitant per aquests estatuts. Si no hagués estat per 
aquesta qüestió al cap de quatre anys hauria deixat el rectorat, 
però hi havia el compromís amb el claustre de redactar aquests 
estatuts. A Madrid ens ho havien posat tot molt difícil amb la 
Llei d’Autonomia Universitària, que no es va arribar a promulgar, 
i vam haver d’esperar la Llei de Reforma Universitària i no vaig 
tenir més solució que continuar essent rector per complir els com-
promisos contrets.»
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Més ençà de les rèmores de caràcter legal i de reglaments que 
arrossegava la institució universitària com a conseqüència de les 
quatre dècades de franquisme, les universitats de tot l’Estat espa-
nyol van topar aquells anys amb greus problemes estructurals, gai-
rebé d’índole pràctica, per causa del creixement que es van veure 
obligades a experimentar, empeses pel nombre massiu, cada any 
més elevat, de persones que aspiraven a assolir una titulació uni-
versitària. Era una conseqüència combinada de l’increment de-
mogràfic i del desenvolupament socioeconòmic que havia tingut 
el país.

«Un altre dels problemes importants de la meva gestió com a 
rector va ser la massificació de la Universitat —lamenta el doctor 
Badia—. No sabíem pas com resoldre-ho. Nosaltres érem con-
traris als numerus clausus. Aleshores lògicament s’havien de crear 
més places, cosa que significava construir edificis perquè no hi 
havia aules per a tothom. Quan vam arribar al rectorat, el 1978, 
les qüestions d’infraestructura estaven molt malament. Hi havia, 
per exemple, el problema del que aleshores s’anomenaven les ex-
tensions de la Universitat de Barcelona, que eren Lleida, Tarra-
gona i Reus. Què farem?, ens preguntàvem. Pensant amb el cap 
vèiem que el més sensat era tancar-les. El dilema es plantejava 
entre suprimir-les i que els estudiants vinguessin a Barcelona o 
llançar-nos a fons a ampliar-les i a renovar-les, cosa que suposava 
una feinada i un munt de problemes. Per diverses raons vèiem que 
això darrer era el que calia fer des d’una perspectiva més generosa 
i oberta, pensant una mica també en aquestes ciutats. Però, és clar, 
feia pena de veure les instal·lacions que ocupaven aquestes exten-
sions. Calia construir edificis. Per aquesta qüestió em vaig discutir 
amb un que havia estat molt amic meu, que era l’alcalde socialista 
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de Tarragona, en Recasens. La Facultat de Medicina de Tarragona 
estava en un racó d’aquella universitat laboral que havien creat els 
franquistes. Feia pena. Nosaltres vam treure aquesta facultat de 
Tarragona i la vam dur a Reus. Què vam haver fet! Aquell alcalde 
això no m’ho ha perdonat mai més. Però és que a Reus hi va haver 
un grup d’empresaris i de gent de la ciutat que van constituir una 
societat anònima sense afany de lucre que va comprar una antiga 
fàbrica on assecaven avellanes, ametlles, etc., van fer-hi obres i van 
destinar-la a la Facultat de Medicina. Nosaltres vam correspondre 
i hi vam dur la facultat. Això a Tarragona no havia estat possible i 
no ens ho van perdonar mai. Ara, en canvi, la Universitat Rovira 
i Virgili té campus a Tarragona i campus a Reus. A Barcelona 
mateix també vam haver d’ampliar les instal·lacions de la Diago-
nal. Com a rector vaig posar diverses primeres pedres. Biologia ja 
estava en marxa però Física, Geologia, l’ampliació de Farmàcia, 
tot això es va fer essent-ne jo rector. La política d’infraestructures 
i d’edificis havia estat molt deixada, molt abandonada pels ante-
riors rectorats. La Universitat de Barcelona va ser l’última a tenir 
un campus, que, per cert, mai no van deixar que s’anomenés així, 
s’havia de dir Zona Universitària. Això essent la universitat que, 
després de la Complutense de Madrid, tenia més estudiants, cap a 
70.000. Així que vam haver de combinar la tasca acadèmica amb 
la tasca de construcció d’infraestructures.»

Un dels aspectes que conservaven també més rèmores de les 
dècades anteriors, quan va accedir Badia i Margarit i el seu equip a 
la gestió rectoral, era la gestió econòmica de la Universitat, escas-
sament transparent, que incloïa comptabilitats paral·leles i mul-
titud de petits compromisos al marge dels balanços oficials, tota 
una manera de fer entre casolana i obscura, ben gens adient a la 

001M-3068.indd   98 03/12/20   12:14



99

claredat que ha de tenir la gestió econòmica d’una institució que 
es nodreix de diners públics.

«Aconseguir la netedat de la gestió econòmica i financera va 
ser una altra cosa terriblement dura. Quan vam arribar hi havia 
embolics de tota mena. Hi havia comptes bancaris personals del 
rector, etc. Era terrible. Nosaltres vam dir, no senyor, això no es 
pot acceptar. Hi havia altres companys que ens deien: “sou una 
mena de quixots, no us en sortireu, us hi estavellareu”. Hi havia 
elements del PND, per exemple, que cobraven sobresous. Els rec-
tors tenien un fons i de vegades el feien servir per tapar les boques 
dels que protestaven. Nosaltres vam dir, no senyor, la gent cobrarà 
el que ha de cobrar i prou. Això va provocar una vaga tremenda 
del PND, molt dura, amb situacions molt curioses. Resulta que la 
majoria de personal del PND eren dones i, com que estaven en 
vaga, s’asseien a l’escalinata del rectorat a fer mitja. Totes feien 
mitja. Els fills i els nebots de les vaguistes devien fer-se un tip 
d’estrenar jerseis aquell any. Aleshores nosaltres vam mirar d’es-
prémer les possibilitats i els conceptes legals per trobar unes com-
pensacions econòmiques per al PND, però amb el principi que tot 
havia de ser a la vista, que ningú no cobrés de sotamà.»

El doctor Badia té ben present encara algunes situacions par-
ticulars, desagradables i conflictives, que va provocar aquesta idea 
d’airejar la gestió econòmica universitària, de donar-li transparèn-
cia, que va topar amb moltes reticències de gent que es beneficiava 
dels privilegis d’èpoques anteriors.

«La gestió de professorat, la del PND, la qüestió de pressupos-
tos i de gestió econòmica, la del patrimoni, tot això ens va costar 
molt. Hi va haver molts problemes, però, nosaltres teníem molt 
clar, quina mena de gestió, sobretot higiènica i amb obertura de 
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mires calia fer. Treure vicis heretats i encaminar el futur i la mo-
dernització de la Universitat. Els pilars econòmics de la Universi-
tat eren les taxes de les matrícules i les subvencions del ministeri, 
les quals completaven el que les taxes no havien arribat a donar. 
Aleshores, passava, per exemple, que els rectors tenien l’hàbit de 
no declarar tot el que s’ingressava per taxes per tal d’acumular així 
un fons per usar després segons la seva lliure disposició. Això no 
podia ser i per tant la nostra va ser una gestió combativa contra 
fets com aquest, amb molts fronts oberts. Hi va haver gent que 
ens segava l’herba sota els peus. Teníem un gerent, per exemple, 
que el vaig haver de cridar al despatx i dir-li que no en sortiria si 
no em signava una carta en què em presentava la dimissió. És una 
de les situacions més violentes que he viscut mai. Ens n’havíem de 
refiar perquè ens expliqués com anava la comptabilitat i sempre 
ens deia: “no se’n sortirà, senyor rector, no se’n sortirà”. I aquest 
home, en ocasió d’una vaga del PND, ens va fer una jugada molt 
desagradable, que sort que li vam descobrir. Són coses així el que 
deixa un record més amarg...»

A manera de resum d’aquesta època conflictiva de la seva vida, 
en què la labor del professor i de l’estudiós va quedar en segon 
terme, darrere la del gestor d’un organisme de les dimensions de 
la Universitat de Barcelona, en uns anys, a més, tan enrevessats, el 
doctor Badia i Margarit afirma:

«El més important de la nostra gestió va ser, en definitiva, i mi-
rant enllà, l’elaboració dels estatuts, l’ampliació de la universitat i 
l’adequació a les necessitats que plantejava el nombre d’estudiants 
que havia d’acollir, el canvi de tarannà en la gestió, l’empeny de 
tornar-la més transparent, i la política de professorat, que, per a 
nosaltres, potser era el més important de tot, és a dir, el principi de 
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contractació en lloc del d’oposició, que no vam aconseguir d’im-
posar. Nosaltres proposàvem que s’establissin totes les condicions 
que volguessin, però que els professors fossin contractats. Recor-
do en una reunió al ministeri que el ministre Maravall ens va dir 
“teniu tota la raó, però el que proposeu no és possible de dur a 
terme”. Així, doncs... Em va saber greu també perquè hi havia tota 
una generació de joves professors que, amb una generositat i un 
idealisme extraordinaris, havien renunciat a fer oposicions perquè 
confiaven en el que havia dit el ministeri referent al nou sistema 
de contractacions. Per això n’hi ha que van perdre fins a tres anys 
d’antiguitat com a professors. Finalment, van haver d’anar a opo-
sicions i quan els vaig donar possessió els vaig dir en un discurs 
que ells i nosaltres confiàvem que podrien entrar a la Universitat 
per una altra via, en la qual havíem posat les nostres esperances 
i que formava part del nostre projecte d’universitat. Però que les 
coses havien anat altrament...»

El doctor Badia va deixar el rectorat el febrer de 1986, coinci-
dint gairebé amb la seva jubilació de la càtedra, que va tenir lloc 
oficialment en un acte de comiat el 29 de maig de 1986. Una do-
ble culminació, doncs, d’una llarga vida d’universitari que va tenir 
continuïtat a partir de 1987 en la categoria de professor emèrit, 
des de la qual Badia i Margarit va anar professant cursos de doc-
torat.

«Hi havia força gent que es pensava que jo passaria del rectorat 
a la política. Molta gent m’ho preguntava directament, insinuant 
que el rectorat era només una plataforma, però jo sempre els deia 
que el meu ideal, el dia que deixés el rectorat, era tornar al Depar-
tament de Català, on havia passat, per trasllat, el 1977, a la càtedra 
paral·lela de Gramàtica Històrica Catalana, a fer les meves inves-
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tigacions, a donar classes, i això ho vaig demostrar amb els fets. 
En deixar de ser rector vaig tornar de seguida al departament. Jo 
soc un home de la Universitat, un universitari cent per cent que es 
va veure al front de la institució, destinat a fer una feina de gestió 
per un seguit de circumstàncies, però que, acabada aquesta tasca, 
va tornar a la seva vida de recerca i d’ensenyament.»
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13. La feina a l’Institut d’Estudis Catalans

Des de la seva jubilació com a professor de la Universitat de Bar-
celona, encara que hi hagi continuat treballant com a professor 
emèrit, el doctor Badia i Margarit va concentrar més el seu treball 
en l’Institut d’Estudis Catalans. La seva vinculació amb aquest 
organisme cabdal de la nostra cultura ve d’aquell llunyà 1946 en 
què Badia va participar en la fundació clandestina de la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics, filial de l’IEC, tal com hem referit 
pàgines enrere. Força anys després, el 1968, Badia i Margarit va 
passar a ser membre adjunt de l’IEC i el 1977 membre numerari. 
Com a culminació del seu treball a l’Institut, el doctor Badia va 
ser president de la Secció Filològica entre 1989 i 1995, durant 
dos mandats. El seu balanç d’aquests anys de dedicació a l’Institut 
inclou diversos aspectes. 

«Em va tocar de ple tota la qüestió de la preparació del Dic- 
cionari, que ens va donar molta feina però també força satisfac- 
cions —remarca en primer terme el doctor Badia—. Des d’un 
punt de vista estrictament filològic i científic aquesta va ser la 
qüestió principal. Ara, com a president de la Secció Filològica 
vaig endegar una sèrie d’iniciatives, també, d’índole diversa, com 
ara una visita anual que fem a una ciutat. Així hem anat a Menor-
ca, a Perpinyà, a Lleida, a Eivissa, a Castelló, a Andorra... Això va 
molt bé. Portem unes ponències, elaborades pels membres de la 
Secció Filològica, demanem als erudits locals que preparin algun 
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tema i llavors fem dues sessions, una el divendres i una altra el dis-
sabte al matí. Normalment hi ha una bona col·laboració de la gent 
de cada població. Ara a la Secció Filològica estem treballant en la 
Gramàtica de l’IEC, que hauria de ser enllestida el 1998 però que, 
tot i l’esforç i la bona voluntat, temem que no ho serà pas encara. 
Aquesta ha de ser la Gramàtica oficial, com ho és el diccionari, i 
per tant hem de filar molt prim en molts aspectes i en aquest cas 
no serien bones les precipitacions...»
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14. El futur de la llengua catalana

El doctor Badia, que va dedicar una bona part de la seva vida a 
la filologia i una àmplia majoria dels seus treballs a l’estudi de la 
llengua catalana, va escriure diversos articles en què es plantejava 
el futur d’aquesta llengua tant pel que fa a les seves estructures 
internes com a la projecció social. És una qüestió que, a hores 
d’ara preocupa a la societat catalana i que ha esdevingut un tema 
de debat i controvèrsia, amb opinions diverses i oposades. A l’ho-
ra de resumir, en una expressió concisa i en un to de conversa, el 
seu punt de vista sobre el futur de l’idioma català, el doctor Badia 
afirmava que és «moderadament optimista».

«Des del 1964 en què vaig fer l’enquesta sobre la llengua dels 
barcelonins, el català, en segons què ha millorat, com ara el conei-
xement de la llengua per part de la població, i en segons què, com 
ara l’ús social ha empitjorat força. Quan es discutia la Constitució, 
a l’any 1978, recordo que el personal no docent de la Universitat, 
gairebé tots castellanoparlants, temien el que podria passar, que o 
haurien d’aprendre català de seguida i a la força o que se n’hau- 
rien d’anar de Catalunya. Després ha resultat que els qui parlaven 
castellà ho han seguit fent sense cap problema i s’han jubilat en 
castellà. No hi ha hagut una pressió forta, en aquest sentit, per la 
raó que sigui, i per tant no sé com acabarà, tot això. L’ús social 
del català fluixeja, aquest és el gran problema. El decret de bilin-
güisme escolar procedeix de la Generalitat provisional. Doncs bé, 
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tants anys després els qui segur que són capaços d’expressar-se en 
les dues llengües són els catalanoparlants. De castellanoparlants, 
n’hi ha que no parlen el català. Els únics bilingües assegurats són 
els catalanoparlants, dels altres hi ha de tot.»

El bilingüisme és un tema que el doctor Badia va tractar en 
llibres com Llengua i societat. Etapes de la normalització, que va 
publicar l’editorial Indesinenter el 1982 o Llengua i poder. Textos 
de sociolingüística catalana (Laia, 1986). El bilingüisme és un con-
cepte essencial dels criteris politicolingüístics vigents ara mateix a 
Catalunya, sobre el qual, doncs, el doctor Badia posseïa una refle-
xió extensa i aprofundida.

«S’ha de distingir entre el bilingüisme de les societats i el bilin-
güisme de les persones —afirma Badia—. El bilingüisme real de 
les persones és molt rar, de vegades es dona en fills de matrimonis 
mixtos. Parlem de bilingüisme pur, de competència equilibrada 
i al mateix nivell en dues llengües. En el bilingüisme social s’ha 
de tenir present que el parlar casolà, el de les famílies, condiciona 
més que el de fora. Al carrer s’usa una altra llengua, si ve d’aquí. 
Això no és bilingüisme, és una suma de diglòssies. D’altra banda, 
la situació no és igual als diferents territoris. Al Rosselló el català 
ha experimentat un gran retrocés, per exemple. A València hi ha 
aquest conflicte polític en què es fomenta el secessionisme lin-
güístic com a estratègia per afavorir el castellà. Diuen que català i 
valencià són dues llengües diferents només per enfonsar el valen-
cià i perquè el castellà no tingui problemes. D’aquesta intenció i 
d’aquests efectes, n’hi ha exemples molt clars. Hi ha gent del País 
Valencià, per exemple, que ha fet gestions amb l’arquebisbe de 
València perquè les misses, que allà són totes en castellà, es di-
guin també en valencià. L’arquebisbe els respon sempre el mateix: 
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“Pónganse de acuerdo sobre qué valenciano usar y luego habla-
remos”. I les misses es continuen celebrant només en castellà, és 
clar.»

A criteri del doctor Badia i Margarit, un dels efectes lògics que 
pot tenir la pressió del castellà sobre el català ha de ser un seguit 
de transformacions en la forma, en l’estructura interna d’aquesta 
llengua, independentment del grau de supervivència que assoleixi 
el català en conjunt, com a idioma.

«No sé com evolucionarà aquesta situació actual en què el cata-
là rep una pressió tan forta del castellà. És molt difícil de dir. Crec 
que aquesta situació afectarà indubtablement la llengua catalana 
a un nivell intern, a la seva morfologia, a les estructures. El català 
anirà canviant. De fet ja va canviant. Però això tampoc no és un 
problema tan greu. Si s’observa la història de les llengües amb 
l’atenció del filòleg s’hi veuen molts canvis. El castellà dels segles 
xv i xvi també era ben diferent de l’actual i ha perdut fonemes. 
Hi havia tres parelles de sibilants, per exemple, i això ha canviat 
substancialment, des del segle xvi. Pel que fa al català penso que 
no ens hem d’esgarrifar perquè la paraula “casa” s’acabi pronun-
ciant en general amb essa sorda, com ja hi ha molta gent que fa 
avui dia. És inevitable que a les llengües hi hagi modificacions 
fonètiques i sintàctiques i en una situació lingüística com la dels 
Països Catalans encara més.»

En definitiva, doncs, des d’una perspectiva fonamentada en els 
coneixements filològics, el doctor Badia considerava que, tot i les 
dificultats per les quals passa la llengua catalana i la preocupació 
lògica i justificada que suscita la seva situació, aquesta llengua no 
desapareixerà encara que probablement resti afectada en la seva 
estructura per les condicions en què ha viscut durant aquests anys 
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de la segona meitat del segle xx. A criteri del doctor Badia, sembla 
que el temps juga més a favor que en contra del català i del seu 
futur.

«No es pot aconseguir així com així que la meitat de la població 
que no parla català el parli. És una qüestió de temps però també 
de condicions favorables, és clar. Ara l’Institut es veu obligat a 
acceptar algunes paraules que s’afegiran a un procés de substitu-
ció lingüística que ve del segle xviii, però és inevitable. D’altra 
banda s’ha de tenir present que és molt difícil que una llengua 
mori. L’occità, sentenciat a mort des del segle xiii, encara hi ha 
gent que el parla i s’ensenya a la Universitat. Poc i malament, si 
voleu, però s’hi ensenya. De moment no s’ha perdut. És clar que 
hi ha exemples que fan efecte i angúnia. A Irlanda van obtenir 
la independència a principis de segle però han perdut la llengua. 
Tots els papers oficials duen les dues llengües, però el gaèlic no es 
parla. És clar que és un idioma com el basc, molt diferent de les 
llengües de l’entorn. El català és semblant a les llengües veïnes i 
això segons com té el perill que és fàcilment contaminable i in-
fluïble, però també té l’avantatge que es pot redreçar, que la seva 
estructura no suposa una barrera. Els sociolingüistes de tot el món 
diuen que la fidelitat que ha tingut la llengua catalana per part 
dels seus parlants és un cas únic arreu. Jo confio que aquesta fide-
litat continuarà. És el que ha de garantir el futur del català. Som 
avall però no hem arribat al fons de tot. Penso que no hi arribarem 
i que d’alguna manera ens en sortirem, que ens recobrarem, que 
remuntarem. Aquesta és la confiança que tinc. Jo no crec en els 
vaticinis funestos que s’han fet respecte d’una mort del català al 
segle que ve, de cap manera. Ara, què passarà, quines transforma-
cions es produiran, cap on anirà el català fa de mal dir. Però penso 
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que el català té un futur possible, que no desapareixerà, al contrari 
que renaixerà a partir d’alguna situació que ara potser no podem 
ni intuir. De fet hi ha un interès, una preocupació per aquesta 
qüestió que és la millor garantia per a la supervivència del català. 
Si veiés que tothom dimiteix de la voluntat de mantenir el català 
ja no pensaria el que penso, però en canvi veig que hi ha força 
gent, encara que sigui una minoria, que és combativa en aquesta 
qüestió i això és bo, és la garantia del futur.»
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15. Addenda
A cura de Carles Duarte i Montserrat, comissari de l’Any 
Badia i Margarit

El Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca concedit al 
professor Antoni M. Badia i Margarit l’any 1996 és a l’origen de 
l’excel·lent biografia que en va redactar l’escriptor Miquel Pairolí, 
que ara, coincidint amb el centenari del naixement del Dr. Ba-
dia, es reedita. Dissortadament el traspàs de Miquel Pairolí l’any 
2011 fa impossible comptar-hi per a l’actualització d’aquell retrat 
biogràfic fins a la mort del Dr. Badia, l’any 2014. S’ha fet, doncs, 
indispensable incorporar al volum aquest breu capítol addicional.

És veritat que aquest important reconeixement científic va 
arribar al Dr. Badia quan tenia 76 anys, un cop culminada la 
seva llarga i fecunda etapa de docència acadèmica a la Univer-
sitat de Barcelona i com a professor visitant, convidat o associat 
en universitats europees i nord-americanes. Però també ho és, 
com li agradava dir, que «on revient toujours à ses premières 
amours». I això, en el seu cas, significava la represa dels estudis 
diacrònics sobre la llengua i singularment l’aprofundiment en 
el que feia referència a un document que ja havia editat inicial-
ment l’any 1950 però que, ocupat en altres projectes d’un gran 
abast, com les seves gramàtiques o l’Atles Lingüístic del Domini 
Català, havia quedat arraconat, tot i el seu interès excepcional: 
les Regles d ’esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, de la fi 
del segle xv. 
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Doncs bé, el Dr. Badia s’hi va abocar de ple, en va fer l’objecte 
de successius seminaris i cursos de doctorat i en va sorgir l’any 
1999 una formidable publicació editada per l’Institut d’Estudis 
Catalans on no tan sols examinava cas per cas el reguitzell de 
formes i mots repudiats i alternativament beneïts (per exemple 
hi condemna l’incorrecte gavinet per ganivet o llangonissa per 
llonganissa), sinó que, a més, posava data al text —1492—, el 
situava en el context d’un període amb un esperit de dignificació 
de les llengües romàniques i formulava una hipòtesi argumentada 
sobre l’autoria de les Regles, que atribuïa a Pere Miquel Carbo-
nell, tot i reconèixer i valorar el paper que d’una manera més o 
menys indirecta hi van tenir així mateix Bernat Fenollar i Jeroni 
Pau. Sens dubte es tracta d’una de les fites més notables de la 
seva bibliografia científica, però també de la filologia catalana en 
conjunt. Aquell any, a més, Antoni M. Badia i Margarit va ser 
distingit amb la Medalla al Mèrit Científic de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Poc temps després, però, el deteriorament de la salut de la seva 
esposa, Maria Cardús, i el pas dels anys van aconsellar Antoni M. 
Badia i Margarit de deixar el pis del carrer de la Portaferrissa de 
Barcelona on Maria Cardús havia nascut i on el Dr. Badia havia 
anat a viure des del seu casament, per traslladar-se el mes de gener 
del 2001 a Igualada a casa del seu fill Xavier, sense deixar, però, de 
desplaçar-se a Barcelona per participar en activitats acadèmiques, 
com les reunions de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans, a les quals, de fet, va continuar assistint regularment fins 
al 2012. Van viure a Igualada fins al maig del 2006, en què el Dr. 
Badia i la seva esposa van tornar a Barcelona, on Maria Cardús va 
morir el 20 de juliol de 2007.
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Ja amb els vuitanta anys complerts, el Dr. Badia va conti- 
nuar rebent importants reconeixements acadèmics, com el doc-
torat honoris causa de la Universitat d’Alacant, de l’any 2002  
—en aquella ocasió va pronunciar un discurs amb el títol 325 Re-
gles de esquivar vocables a la cerca d’autor— o el de la Universitat 
de València, de l’any 2003. Precisament la Universitat de València, 
gràcies a la determinació i a la dedicació generosa i exigent del 
professor Antoni Ferrando, va publicar l’any 2004 els dos darrers 
llibres del professor Badia i Margarit, que són sengles recopila- 
cions de treballs previs; en el primer cas, de caràcter diacrònic i en 
el segon, relacionats fonamentalment amb la normalització lin-
güística: Moments claus de la història de la llengua catalana i Apolo-
gia i vindicació de la llengua catalana. El Dr. Badia va titular el seu 
parlament d’acceptació del doctorat honoris causa per la Univer-
sitat de València, pronunciat el 4 d’abril de 2003, Elogi de l’error. 
Confessions d’un filòleg octogenari. Hi repassava algunes polèmiques 
suscitades per la publicació d’algunes de les seves aportacions més 
rellevants i hi 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 rigor només s’ho pot atribuir gràcies a la 
feina feta abans per aquell».

També l’any 2004 es va dur a terme la I Jornada organitzada per 
l’Associació d’Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit, 
impulsada per la Dra. Maria Teresa Cabré, una entitat constituïda 
per deixebles i col·laboradors del Dr. Badia, que ha realitzat un 
ampli ventall d’activitats per donar a conèixer i reivindicar la seva 
obra acadèmica. I encara el 2004 l’Institut d’Estudis Catalans va 
publicar, en el marc del projecte PatRom (Patronymica Romani-
ca), el volum Diccionari d’antroponímia catalana. Volum de mostra, 
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coordinat pel professor Badia i Margarit, amb la participació de 
diversos col·laboradors d’arreu del domini lingüístic.

Abans, però, l’any 2003 el professor Badia i Margarit va ser 
proclamat Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, un guardó que 
va rebre amb una intensa emoció i que ha estat atorgat, a més, 
a lingüistes i filòlegs tan eminents com Jordi Rubió i Balaguer, 
Francesc de B. Moll, Manuel Sanchis Guarner, Josep Maria de 
Casacuberta, Ramon Aramon, Joan Coromines, Enric Valor, Joan 
Solà, Josep Massot o Joan Veny. És oportú de recordar que el Dr. 
Badia havia estat precisament membre del jurat del Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes durant les sis primeres edicions —en-
tre 1969 i 1974—, en què van ser distingits Jordi Rubió i Balaguer, 
Joan Oliver «Pere Quart», Francesc de B. Moll, Salvador Espriu, 
Josep V. Foix i Manuel Sanchis Guarner.

Com he esmentat, l’any 2007 el professor Badia i Margarit, 
ja de nou a Barcelona, va patir la sotragada del traspàs de la seva 
esposa i companya Maria Cardús, però aquest any dolorós va 
coincidir amb dos reconeixements que el Dr. Badia va apreciar 
especialment. 

El primer va ser el dia 8 de novembre quan va rebre de mans de 
l’aleshores rectora Montserrat Casas el doctorat honoris causa de la 
Universitat de les Illes Balears i hi va fer una intervenció sobre la 
versió que Maria Antònia Salvà havia dut a terme del gran clàssic 
Mireia del premi Nobel occità Frederic Mistral. M’hi refereixo i 
en vull citar fragments perquè ens ajudaran a entendre el seu estat 
d’ànim en aquells moments i el seu tarannà. 

D’una banda, a l’inici del seu parlament assenyalava: «la meva 
muller, Maria Cardús, coneguda de bon nombre de persones que 
avui es troben aplegades aquí, moria el passat 20 de juliol. Us pre-

001M-3068.indd   114 03/12/20   12:14



115

go de fer-vos càrrec de la contradicció que m’aclapara: he vingut 
a una festa acadèmica que sobretot es fa per mi, i no m’és fàcil de 
superar el record d’una vida compartida amb qui ara no m’acom-
panya». 

De l’altra, ja cap al final del discurs hi introdueix una conside-
ració que ens ajuda a entendre qui era i com era el Dr. Badia. Hi 
diu: «si em sento atret per noves matèries i nous mètodes (i sí que 
me’n sentiré) que em temptaran, faré com sempre he fet: pen-
sar-hi, consultar i provar d’aportar-hi, amb humilitat i discreció, 
els meus primers assaigs que, si més no, ajudin els altres a tirar 
endavant».

Un mes després, el 13 de desembre, la seva alma mater, la Uni-
versitat de Barcelona, li dedicava un gran homenatge, incloent-hi 
una exposició de notables dimensions situada al vestíbul central 
de l’edifici històric de la plaça de la Universitat i un acte al para-
nimf, convocat pel rector de la Universitat, Màrius Rubiralta, i al 
qual van assistir el ministre Alfredo Pérez Rubalcaba, el president 
de l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner, el director gene-
ral de Recerca de la Generalitat, Ramon Moreno...

Ja amb una vida creixentment retirada, l’any 2010 la UNED 
va concedir el doctorat honoris causa al Dr. Badia i el 6 de setem-
bre del 2011 l’Institut d’Estudis Catalans va acollir un homenatge 
que se li va fer dins els actes del XXIV Congrés Internacional de 
Ciències Onomàstiques.

Un esment a part mereix la concessió a Antoni M. Badia i 
Margarit de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, la 
més alta condecoració que atorga aquesta institució, en un acte 
solemne dut a terme el 4 de maig de 2012 al Saló de Sant Jordi 
del Palau de la Generalitat, que va comptar amb la participació 
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del president de la Generalitat Artur Mas i de la presidenta del 
Parlament Núria de Gispert i amb un elogi del guardonat a càr-
rec del professor Joan Martí i Castell. En aquell esdeveniment va 
rebre també la Medalla d’Or de la Generalitat l’historiador Josep 
M. Ainaud de Lasarte.

Les seves, ja escasses, darreres intervencions públiques van ser 
per expressar la seva adhesió i el suport a l’exercici del dret dels 
catalans de decidir amb llibertat el seu futur.

El professor Antoni M. Badia i Margarit va morir a Barcelona 
el dia 16 de novembre de 2014 i l’endemà se’n va fer el funeral 
a la Basílica de Santa Maria del Pi, on deixebles, col·laboradors, 
alumnes, admiradors anònims de la seva persona i de la seva obra 
es van aplegar per compartir el sentiment de gratitud per una vida 
tan plena de sentit al servei de la llengua catalana, i la tristesa i 
l’emoció per la pèrdua d’un home savi i bo que va contribuir des 
d’un esperit de fermesa i de concòrdia a reconstruir i a enfortir un 
país que va estimar amb passió.
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Resum del currículum vitae del doctor Antoni 
Maria Badia i Margarit

1. Activitat professional, càrrecs, honors i distincions

1920: Neix a Barcelona el dia 30 de maig.
1924-1938: Estudis primaris i de batxillerat a la Mútua Esco-

lar Blanquerna.
1939-1943: Estudis de Filologia Romànica a la Universitat de 

Barcelona. Llicenciat el juny de 1943.
1943-1948: Ajudant de classes pràctiques a la Facultat de Filo-

sofia i Lletres de la Universitat de Barcelona (1943-1944). Profes-
sor auxiliar temporal (1944-1948). Professor adjunt (1948).

1945: Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de Madrid. 
Tesi dirigida per Dámaso Alonso titulada Los complementos prono-
minaloadverbiales derivados de IBI e INDE en la Península Ibérica. 
Realitza un treball de fonètica i fonologia catalanes al laboratori de 
la Universitat de Coïmbra amb el professor Armando de Lacerda.

1946: Ingressa en el Consejo Superior de Investigaciones Ci-
entíficas (CSIC) com a col·laborador. A partir de 1949 serà cap 
de secció. Membre fundador de la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics (filial de l’Institut d’Estudis Catalans). Nomenat vocal 
de la junta el 1946 i vicepresident el 1954.

1948: Catedràtic de la Universitat de Barcelona. Ocupa la cà-
tedra de Gramàtica històrica espanyola (1948-1977) i posterior-
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ment la de Gramàtica històrica catalana (1977-1986). Obté el 
Premio Antonio de Nebrija, instituït pel CSIC, pel seu treball El 
habla del Valle de Bielsa (Pirineo aragonés).

1950: Investigacions sobre la fonètica del català al Laboratori 
de Fonètica Experimental de la Universitat de Zuric, dirigit per 
Eugen Dieth. Relació amb diversos romanistes europeus. Viatge 
a Munic. Seminari de lingüística espanyola a la Universitat de 
Munic.

1951: Publicació de la Gramática histórica catalana.
1953: Vicedirector de l’Escola d’Idiomes Moderns de la Uni-

versitat de Barcelona. Director el 1969. Vicepresident del comitè 
organitzador del VII Congrés Internacional de Lingüística Ro-
mànica celebrat a Barcelona. Encomienda de la Orden de Alfonso 
X el Sabio.

1955: Membre del consell de redacció de la Revista de Filolo-
gía Española. Membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres, de Barcelona.

1956: Nomenat Conseiller auprès du bureau de la Societé de 
Linguistique Romane, de la qual serà nomenat vicepresident el 
1965, president el 1968, membre d’honor a partir de 1971 i presi-
dent d’honor a partir de 1989. Professor invitat a la Universitat de 
Heidelberg.

1959-1960: Professor invitat a la Universitat de Munic.
1961-1963: Professor visitant a la Universitat de Georgetown 

(Washington DC). Publica Gramática catalana (1962).
1964: Publica Llengua i cultura als Països Catalans. Comença a 

treballar en l’enquesta sobre la llengua dels barcelonins.
1965: Membre corresponent a Catalunya de la Real Academia 

Española de la Lengua.
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1966: Membre de la comissió interdiocesana per a la versió al 
català dels textos litúrgics.

1967-1968: Professor visitant a la Universitat de Madison, 
a Wisconsin (EUA). Rep el Premi Pompeu Fabra de l’Institut 
d’Estudis Catalans (1967). Membre adjunt de l’Institut d’Estu-
dis Catalans (1968), del qual serà membre numerari a partir del 
1977. Organitzador del I Col·loqui de Lingüística Catalana (Es-
trasburg, 1968). 

1969: Publica La llengua dels barcelonins. Resultats d’una en-
questa sociològico-lingüística.

1969-1980: Assessor de lingüística de la Gran Enciclopèdia Ca-
talana.

1972: Doctor honoris causa per la Universitat de Salzburg. 
1973-1974: President de l’Associació Internacional de Llengua 

i Literatura Catalanes (AILLC) (1973-1976). Conseller d’aquesta 
associació a partir de 1985. Vocal de la comissió de lingüística per a 
les Actions thématiques programmées del Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), a París (1973-1974). President del Grup Català 
de Sociolingüística (1974-1991). President d’honor a partir de 1991.

1974-1976: Professor associat a la Universitat de la Sorbona 
(París-IV).

1977: Responsable de l’àmbit de Llengua del Congrés de Cul-
tura Catalana.

1978-1986: Doctor honoris causa per la Universitat de Toulou-
se-Le Mirail (1978). Rector de la Universitat de Barcelona durant 
tres mandats (1978-1981, 1981-1984 i 1984-1986). Rector hono-
rari a partir de 1986.

1986: Es jubila de la càtedra a la Universitat de Barcelona. És 
professor emèrit des del 1987. Doctor honoris causa per la Univer-
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sitat de la Sorbona (París IV). President del II Congrés Interna-
cional de la Llengua Catalana. Membre honorari de l’American 
Association of Teachers of Spanish and Portuguese. Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat de Catalunya. Premi Ciutat de Barcelona 
d’investigació.

1989: President de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans, en dos mandats, fins al 1995. Doctor honoris causa per la 
Universitat de Perpinyà.

1990: Doctor honoris causa pel Knox College, de Galesburg, 
Illinois (EUA).

1994: Publica Gramàtica de la llengua catalana. Doctor honoris 
causa per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i Reus. La 
direcció general de Política Lingüística de la Generalitat de Ca-
talunya institueix el Premi Antoni Maria Badia i Margarit per a 
treballs de sociolingüística.

1995: Rep el Premi d’Honor de la Fundació Jaume I.
1996: Rep el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca.
1999: Medalla al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona.
2002: Doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant.
2003: Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Doctor honoris 

causa per la Universitat de València.
2007: Mort de Maria Cardús. Homenatge de la Universitat 

de Barcelona. Doctor honoris causa per la Universitat de les Illes 
Balears.

2010: Doctor honoris causa per la UNED.
2012: Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.
2014: Mor a Barcelona el 16 de novembre de 2014, a l’edat de 

noranta-quatre anys.
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2. Publicacions

Existeix una exhaustiva bibliografia del doctor Antoni Maria 
Badia i Margarit, publicada per Maria Cardús dins els Estudis de 
Lingüística i Filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit, volum 
III, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996, que depassa àm-
pliament les cinc-centes entrades, solament de treballs científics, 
articles de premsa general, entrevistes, etc., a part. En el llibre que 
teniu a les mans, tenint present les seves característiques de divul-
gació i el fet que sigui tan recent el recull bibliogràfic esmentat, fàcil 
de localitzar i de consultar a les biblioteques, hem preferit de donar 
una bibliografia selecta i compendiada de l’obra del doctor Badia en 
comptes de limitar-nos a reproduir el repertori exhaustiu esmentat. 

2 a) Llibres originals

Los complementos pronominaloadverbiales derivados de IBI e 
INDE en la Península Ibérica. Madrid: CSIC, 1947.

Contribución al vocabulario aragonés moderno. Zaragoza: CSIC, 
1948.

Estudiós de fonética y fonología catalanas, en col·laboració amb 
Armando de Lacerda. Madrid: CSIC, 1948.

El habla del Valle de Bielsa (Pirineo Aragonés). Zaragoza: CSIC, 
1950.

Gramática histórica catalana. Barcelona: Noguer, 1951.
Fisiognómica comparada de las lenguas catalana y castellana. Dis-

curs llegit el 27 de novembre de 1955 a la recepció pública del Dr. 
Badia i Margarit a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barce-
lona. Barcelona, 1955.
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Gramática catalana. Madrid: Gredos, 1962.
Llengua i cultura als Països Catalans. Barcelona: Edicions 62, 

1964.
Atlas lingüístic del domini català. Qüestionari, en col·laboració 

amb Joan Veny i Clar. Barcelona, 1965. 2a edició augmentada. Bar-
celona: IEC, 1993, amb la col·laboració de Lídia Pons i Joan Veny.

Pronunciación española. Curvas de entonación. Trozos escogidos. 
Nueva York: Playette Corporation, 1965. (Conté discos i cassettes 
números GMS-7103-7105).

La llengua dels barcelonins. Resultat d’una enquesta sociològi-
co-lingüística. I: l ’enquesta. La llengua i els seus condicionaments. 
Barcelona: Edicions 62, 1969.

La llengua catalana ahir i avui. Barcelona: Curial, 1973.
La linguistique catalane. París: Klincksieck, 1973. Actes del Col-

loqui Internacional organitzat pel Centre de Filologia i Literatura 
Romàniques de la Universitat d’Estrasburg. El doctor Badia hi fa tres 
aportacions: «Phonétique et phonologie catalanes», 115-179; «Mor-
phosyntaxe catalane», 181-237, i «Le catalan aujourd’hui», 379-451.

Cap a una sociolingüística catalana. Lleida: Institut d’Estudis 
Ilerdencs, 1976.

Vint-i-cinc anys d’estudis sobre la llengua i la literatura catalanes 
(1950-1975). I: La llengua. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1976.

Ciència i passió dins la cultura catalana. Barcelona: Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1977.

Formulari administratiu aplicat especialment a la Universitat, en 
col·laboració amb C. Duarte i Montserrat. Barcelona: Curial, 1979.

La formació de la llengua catalana. Assaig d’interpretació històrica. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1981.
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Gramàtica històrica catalana. València: Tres i Quatre, 1981.
Llengua i societat. Etapes de la normalització. Barcelona: Inde- 

sinenter, 1982.
Llengua i poder. Textos de sociolingüística catalana. Barcelona: 

Laia, 1986.
Coherència i arbitrarietat de la substitució lingüística dins la «Crò-

nica» de Jaume I. Barcelona: IEC, 1987
La llengua catalana: un procés multisecular. Sant Cugat del Va-

llès: Anthropos, 1988.
Sons i fonemes de la llengua catalana. Barcelona: Universitat de 

Barcelona, 1988.
Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatò-

pica, diastràtica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994.
Les Regles de esquivar vocables i «la qüestió de la llengua». Barce-

lona: Institut d’Estudis Catalans, 1999.
Moments clau de la història de la llengua catalana. València: Uni-

versitat de València, 2004.
Apologia i vindicació de la llengua catalana. València: Universitat 

de València, 2004.

2 b) Llibres a cura, editats, revisats o coordinats

VII Congreso Internacional de Lingüística Románica (Universi-
dad de Barcelona, 7-10 d’abril de 1953), en col·laboració amb A. 
Griera i F. Udina. I: Programas (Barcelona, 1953), 134 pàgines; 
II: Actas y memorias (Barcelona, Abadia de Sant Cugat del Vallès, 
1955) 2 volums, 973 pàgines.

J. Vendryes. El lenguaje. Introducción lingüística a la història. 
Traducció a l’espanyol per Manuel de Montoliu i José Maria Ca-
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sas. Revisió i addicions en col·laboració amb J. Roca-Pons. Méxi-
co: Hispano-americana, 1958.

Enciclopedia Lingüística Hispánica. Edició en col·laboració 
amb M. Alvar, R. de Balbín, L. F. Lindley Cintra. I: Anteceden-
tes-Onomástica. CSIC: Madrid, 1960, CXXXVIII + 656 pàgines; 
I. Suplemento: La fragmentación fonética peninsular. Madrid: CSIC, 
1962, 215 p. II: (1a Parte): Elementos constitutivos-Fuentes. Ma-
drid: CSIC, 1967, 465 pàgines.

Sant Gregori, Diàlegs, II. A cura d’Amadeu J. Soberanas. Revi-
sió per Antoni Maria Badia i Margarit. Barcelona: Barcino, 1968.

L’atlas català de Cresques Abraham. Primera edició en el 600 ani-
versari de la seva realització: 1375-1975. Barcelona: Diàfora, 1975.

Actes del VIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Cata-
lanes (Tolosa de Llenguadoc, 12-17 de setembre de 1988). A cura 
d’Antoni Maria Badia i Margarit i Michel Camprubí. I: 460 p. II: 
362 p. AILLC / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989.

Patronymica Romanica. Dictionnaire historique des noms de fa-
mille romans. Actes del III Col·loqui (Barcelona, 19-21 de juny de 
1989). A cura d’Antoni Maria Badia i Margarit i col·laboradors. 
Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1991.

Diccionari d’antroponímia catalana. Volum de mostra. Coordi-
nat per Antoni M. Badia i Margarit. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, 2004.

2 c) Articles científics, conferències, contribucions a miscel·lànies d’ho-
menatge (fins el 1995)

«Algunas notas sobre la lengua de Juan Fernández de Here-
dia». Revista de Filología Española, 1944, XXVIII, 177-189.
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«Sobre la morfología dialectal aragonesa». Boletín de la Real 
Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona, 1947, XX, 57-123.

«Regles d’esquivar vocables o mots grossers o pagesívols». 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, I: Edi-
ció del text, 1950, XXIII (137-152); II: Fonètica del text, 1951-
1952, XXIV (83-116); III: Morfologia i sintaxi, 1953, XXV 
(145-163).

«Katalanisch und Baskisch in Spanien». Hesperia, 1951, VI-
VII, 58-78.

«Los demostrativos y los verbos de movimiento en iberor-
románico». Estudios dedicados a Menéndez Pidal, tom III. Madrid: 
CSIC, 1952, 3-31.

«Le suffixe -úi dans la toponymie pyrénéenne catalane». 
Mélanges de Philologie Romane offerts à M. Karl Michaëlsson. Gote-
borg, 1952, 31-37.

Els orígens de la frase catalana. Discurs llegit en la sessió inau-
gural del curs 1951-1952 de la Societat Catalana d’Estudis Histò-
rics. Anuari de l’IEC, XLV, 1952, 43-54. (Reproduït a La llengua 
catalana ahir i avui, 1973).

«Anglicisms in the catalan language of Menorca». English Stu-
dies, 1953, XX-XIV, 279-282.

«El subjuntivo de subordinación en las lenguas romances y 
especialmente en iberorrománico». Revista de Filología Española, 
1953, XXXVII, 95-129.

«ALCALDE. Difusión de un arabismo en catalán». Homenaje 
a Millás-Vallicrosa, vol. I. Barcelona: CSIC, 1954.

«Más sobre la aportación de la toponimia al Camino de San-
tiago y su justificación histórica». Revista de Filología Española, 
1954, XXXVIII, 212-223.
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«Les derivés phonétiques et sémantiques du latin FERIRE en 
ibéroroman». Révue de Lingüistique Romane, 1955, XIX, 39-58.

«Toponimia de Barcelona». Actas y Memorias del VII Congreso 
Internacional de Lingüística Románica (Universitat de Barcelona, 
7-10 d’abril de 1953), vol. II, Barcelona, 1955, 39-48.

«Ramificacions semàntiques del català “bregar”». Miscelánea 
Filológica dedicada a Mons. A. Griera, tom I. Barcelona-Madrid, 
1955, 39-54.

«Precisiones sobre las concordancias léxicas entre gascón y 
catalan». Actes du II Congrès International d ’Études Pirénéennes 
(Luchon-Pau, 22-25 setembre de 1954), tom VIII, Toulouse, 
1956.

«L’acte de reconaissance de propiété au Monastère de Sant 
Joan de les Abadesses (an 913) et son importance pour l’onomas-
tique catalane». Actes et Memoires du V Congrès International de To-
ponymie et d’Anthroponymie (Salamanca, 12-15 d’abril de 1955). 
Universidad de Salamanca, 1958, vol. 1, 357-375.

«El catalán y los verbos románicos que significan “subir” (al. 
hinaufsteigen)». Romànica, Fest. für Gerhard Rohlfs, Halle (Saale), 
Max Niemeyer Verlag, 1958, 14-25.

«La versione della Divina Commedia di Andreu Febrer (sec. 
XV) e la lingua letteraria catalana». Atti del VIII Congresso Inter-
nazionali di studi romanzi (Firenze, 3-8 d’abril de 1956) vol. II, 
Florència, Sansoni, 1959, 1-35. (Reproduït en traducció catalana, 
corregida i posada al dia a La llengua catalana ahir i avui, 1973).

«La llengua de Ramon Llull». Ramon Llull, Obres essencials, II. 
Barcelona: Selecta, 1960, 1299-1358.

«Toponymie de l’acte de reconnaissance de propiété du Mo-
nastère de Sant Joan de les Abadesses (an 913)». Actes et Memoires 
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du VI Congrès International de Sciences Onomastyques (Munic, 24-
28 d’agost de 1958), vol. II, Munic, 1961, 93-100.

«Els noms de lloc catalans Maçana (i afins), a la llum de la 
documentació llatina medieval». Estudis Romànics, VIII (Estudis 
de llatí medieval i de filologia romànica dedicats a Lluís Nicolau 
d’Olwer), Barcelona, 1961 (1966), 157-174.

«Notes per a una caracterització lingüística dels manuscrits del 
Libre de Contemplació. Contribució a l’estudi de la llengua de Ra-
mon Llull». Estudis Romànics, X (Estudis de literatura catalana 
oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversa-
ri), Barcelona, 1962 (1967), 99-129.

«Els termes de la Roca del Vallès a la llum de l’Acta de Consa-
gració de la seva església parroquial, de l’any 932». Analecta Mont-
serratensia, IX, Miscel·lània A. M. Albareda, Montserrat, 1962, 
275-295.

«Mots nous en la traducció catalana dels Salms». Miscel·lània 
Carles Cardó. Barcelona: Editorial Ariel, 1963, 121-142.

«El gerundio de posterioridad». Presente y futuro de la lengua 
española. Actas de la Asamblea de Filología del I Congreso de Insti-
tuciones Hispánicas. Madrid: Cultura Hispánica, 1964, 287-295.

«Problemes de la commutació consonàntica en català». Boletim 
de Filologia, XXI, Lisboa, 1962-1963 (1965), 213-335. (Reprodu-
ït a Sons i fonemes de la llengua catalana, 1988).

«Función significativa y diferencial de la vocal neutra en el ca-
talán de Barcelona», Revista de Filología Española, XLVIII, 1965, 
79-93. (Reproduït a Sons i fonemes de la llengua catalana, 1988).

«La syntaxe historique de l’espagnol». Communications et Rap- 
ports du I Congrès International de Dialectologie Générale (Lo-
vaina-Brussel·les 21-25 d’agost de 1960). Lovaina: Centre In-
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ternational de Dialectologie Générale, Col. Travaux IX, 1965, 
192-195.

«De nouveau à propos des noms de lieux catalans Maçana, 
Maçanes, Maçanet». Proceedings of the VIII International Congress of 
Onomastic Sciences (Amsterdam, 1963). The Hague / París: Mou-
ton & Co, 1966, 6-17.

Justificació històrico-lingüística del català occidental, conferència 
pronunciada el 16 de gener de 1967, publicada a Les terres de Lleida 
en la geografia, en l’economia i en la cultura catalanes. Barcelona: Edi-
torial Pòrtic, 1971, 37-53.

«Calcs lingüístics en les lletres reials escrites per Johan de Co-
loma, secretari de Ferran el Catòlic, de 1483 a 1510». Homenaje a 
J. Vicens Vives, tom II. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1967, 
41-54. (Reproduït a La llengua catalana: un procés multisecular, 
1988).

«Où en sont les études sur la langue catalane». Actas del XI 
Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas, vol. I. 
Madrid: CSIC, 1968, 45-101.

«Predominio de las vocales abiertas / ȩ / y / o̧ / en el catalán 
de Barcelona». Revista de Filología Española, XLIX, 1966 (1968), 
308-316. (Reproduït a Sons i fonemes de la llengua catalana,  
1988).

«Algunes normes de prosòdia catalana segons les rimes de 
Carles Riba». Festschrift W. Von Wartburg zum 80. Geburstag, tom 
I. Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 1968, 593-610. (Reproduït a 
Sons i fonemes de la llengua catalana, 1988).

«Sociologia del pretèrit simple en el català de Barcelona», en 
col·laboració amb Maria Cardús. Iberoromania, I, Munic, 1969, 
191-208.
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«L’alternance sourde/sonore dans les réalisations de /s/ en ca-
talan». Phonétique et Linguistique Romanes, Mélanges offerts a Ge-
orges Straka, tom I. Lyon-Strasbourg, 1970. (Reproduït a Sons i 
fonemes de la llengua catalana, 1988).

«Les vocals tòniques E i O en el català de Barcelona. Assaig 
d’anàlisi fonològica de la situació actual». Estudis Romànics, XII, 
1963-1968 (1970). Estudis de lingüística i de filologia catalanes 
dedicats a la memòria de Pompeu Fabra, 119-172. (Reproduït a 
Sons i fonemes de la llengua catalana, 1988).

«Els prosodemes en català». Revista Española de Lingüística, 
año 2, 1972, 17-34. (Reproduït a Sons i fonemes de la llengua cata-
lana, 1988).

«Langue et société dans le domaine linguistique catalan, no-
tamment a Barcelone». Revue de Linguistique Romane, XXXVI, 
1972, 263-304.

«Les morceaux français de la Chronique catalane de Bernat 
Desclot». Melanges de Linguistique française et de Philologie et lit-
térature Médievales offerts a M. Paul Imbs. Centre de Philologie 
et de Littérature Romanes de l’Université de Strasbourg, Stras-
bourg, 1973, 533-540.

«El castellanisme estrafet, recurs estilístic dins el Perot Marras-
quí de Carles Riba». In memoriam Carles Riba. Barcelona: Institut 
d’Estudis Hel·lènics / Departament de Filologia Catalana de la 
UB / Editorial Ariel, 1973, 47-60.

«Procés i objectius de la sociolingüística catalana». Iberoroma-
nia, I (nova època), 1974, 19-30.

«Aspects de la description du verbe en espagnol et en catalan». 
Actes du XII Congrès International de Linguistique et Philologie Ro-
manes (Université Laval-Québec, 29 d’agost - 5 de setembre de 
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1971), vol. I, Les presses de l’Université Laval, 1976, 293-310.
«El català, llengua de relació a Barcelona». Problemes de Llen-

gua i Literatura Catalanes. Actes del II Col·loqui Internacional sobre 
el català (Amsterdam, 1970), Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 1976, 231-254.

«Nivelación geolingüística y lenguas en contacto». Revista Es-
pañola de Lingüística, año 6, 1976, 269-300. (Reproduït a Llengua 
i poder. Textos de sociolingüística catalana, 1986).

«Panorama socio-linguistique du catalan contemporaine». Atti 
del XIV Congresso Internazionale di Lingüística e Filologia Roman-
za (Nàpols, 15-20 d’abril de 1974), tom I, Nàpols, 1978, 235-248. 
(Reproduït a Llengua i societat, 1982).

«Evolución, condicionamientos y situación de la lengua cata-
lana en l’actualidad. Referate der I. Wissenschaftlichen Tagung des 
Deutschen Hispanistesverbands (Augsburg, 25-26 de febrer de 
1977). Universitat d’Augsburg, 1978, 9-80. (Reproduït a Llengua 
i societat, 1982).

«Els diftongs amb i en català: la situació dins el Bestiari de 
Josep Carner». Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach, vol II, 
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1978, 23-43. (Reproduït a Sons i 
fonemes de la llengua catalana, 1988).

«La personalitat i l’obra de Joan Corominas en vuit notes fona-
mentals». Taula de canvi, núm. 11, 1978, 117-125.

«Alexandre Galí, precursor en el camp de la lingüística». Acte 
acadèmic en homenatge a Alexandre Galí, 23 de gener de 1978. Bar-
celona: Biblioteca de Catalunya, 1978, 4-9.

«Petita disquisició sobre el lleidatà prou / prouta (estructura i 
analogia)». Homenatge a Samuel Gili i Gaya (in memoriam). Barce-
lona: Biblograf, 1979, 59-63.
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«Fronteres dialectals i fronteres comarcals». Festschrift Kurt 
Baldinger zum 60. Geburtstag 17, november 1979, II. Tübingen: 
Max Niemeyer Verlag, 1979, 687-699. (Reproduït a La llengua 
catalana: un procés multisecular, 1988).

«Dialectalismes baleàrics en Ramon Llull? Una qüestió de mè-
tode». Homenatge a Francesc de Borja Moll, Randa, núm. 9, Bar-
celona, 1979, 31-49. (Reproduït a La llengua catalana: un procés 
multisecular, 1988).

«L’Alt Urgell i el català occidental naixent». Actes del V Col·loqui 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Andorra, 1-6 d’oc-
tubre de 1979). Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 1980, 349-377. (Reproduït a La llengua catalana: un procés 
multisecular, 1988).

«Lexicografia i demologia pirinenques. A propòsit de les notes 
de Verdaguer al Canigó», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 
II, 1981, Homenatge a Josep Maria de Casacuberta, 109-123.

«Alexandre Galí i la llengua catalana: estructura lingüística i 
llengües en contacte». L’obra pedagògica d’Alexandre Galí. Barcelo-
na: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barce-
lona, 1981, 19-31.

«Toponímia hidrotermal». Butlletí Interior de la Societat d’Ono-
màstica, VI, 1981, 22-23.

«Toponímia històrica de la Garrotxa». Butlletí Interior de la So-
cietat d’Onomàstica, VI, 1981, 23-24.

«Entorn dels conceptes de llengua i dialecte aplicats sobretot al 
català». Logos Semantikos. Studia Lingüística in honorem Eugenio 
Coseriu (1921-1981), tom V. Madrid / Berlín: Gredos / Walter de 
Gruyter, 1981, 19-25. (Reproduït a La llengua catalana: un procés 
multisecular, 1988).
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«Entorn de la formació de la llengua literària en català». Es-
tudis de Llengua i Literatura Catalanes, IV, 1982, Miscel·lània Pere 
Bohigas, 5-21. (Reproduït a La llengua catalana: un procés multise-
cular, 1988).

«Record de Sanchis Guarner. Homenatge». Serra d’Or, núm. 
270, març de 1982, 15-16.

«Sobre els elements medievals en la formació de la llengua ca-
talana». Actes del III Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica 
(Toronto, 1982). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Mont-
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Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona l’any 1943, on 
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La vida i l’obra d’Antoni M. Badia i Margarit es projecta en tres 
camps fonamentals. El primer, la investigació lingüística, que  
va donar el fruit d’una obra molt extensa, que abasta aspectes  
i mètodes diversos, atenent a una realitat social catalana en  
plena i conflictiva transformació. És un precursor de la indagació 
sociolingüística. Pel que fa al segon camp, cal destacar la dedicació  
a la docència, i a través d’aquest mestratge Badia i Margarit va 
formar diverses generacions de romanistes. El tercer aspecte 
significatiu de la seva biografia és una ferma actitud de 
responsabilitat cívica i la voluntat de gestió cultural, especialment 
en els anys difícils de la postguerra i de la transició política.

Va rebre, entre d’altres distincions, el premi Ciutat de Barcelona 
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La Fundació Catalana per a la Recerca 

i la Innovació és una institució privada 
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disseminar la ciència i impulsar la 
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al servei de la societat del coneixement.
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