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Barcelona (ACN).- En el marc del XXIV Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques a 
Barcelona, s'ha retut homenatge al lingüista Antoni M. Bardia i Margarit. Tot i que la seva 
especialitat és la gramàtica històrica, el món de l'onomàstica li ha volgut reconèixer la seva 
aportació a aquest camp. Badia ha assistit a l'acte, però no hi ha intervingut, i ha estat Isidor 
Marí qui ha agraït el reconeixement en nom seu recuperant unes paraules de quan va rebre el 
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes: "Dotem-nos de serenitat i fermesa davant les negres 
nuvolades que es congrien arreu, jo estic convençut que entre tots trobarem la manera de 
desfer-les i tornarà a regnar el bon temps". 
Aquests dies, Barcelona acull el XXIV Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques, una 
trobada que aplega més de sis-cents experts en la matèria. En aquest context s'ha retut un 
homenatge al filòleg i lingüista Antoni M. Badia i Margarit per reconèixer-li la seva aportació a 
l'àmbit de l'onomàstica.  
 
Josep Moran, director de l'oficina d'Onomàstica de l'IEC, ha estat l'encarregat de glossar la 
figura de l'homenatjat. Moran ha recordat des dels orígens i la joventut del lingüista, quan va 
ser mobilitatzat militarment per l'exèrcit republicà i combaté a la batalla de l'Ebre, fins a la seva 
llarga contribució al món de la llengua i l'onomàstica.  
 
Tot i que l'homenatjat ha assistit a l'acte, no hi ha intervingut, i ha estat el president de la 
Secció Filològica de l'IEC, Isidor Marí, qui ha agraït el reconeixement en nom seu. Per fer-ho, ha 
recuperat algunes de les paraules que el doctor Badia va pronunciar en el discurs d'agraïment 
del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 
 
D'aquell discurs, Marí n'ha recordat un fragment "que sembla escrit per avui", ha dit: "Fa segles 
que el destí dels catalans és de lluitar per la llengua. En els nostres dies, la llengua, que ufaneja 
i flaqueja, sembla demanar als responsables de torn i a la societat del moment, que no 
defalleixin. Se baten damunt la llengua unes amenaces que no podíem imaginar fa 30 anys, 
justament ara que disposem de tants recursos que aleshores tampoc no podíem ni imaginar. Els 
altres, de fora estant, no ens entenen. Nosaltres, que som a dins, no ens acabem d'entendre. No 
sóc pessimista, però, dotem-nos de serenitat i fermesa davant les negres nuvolades que es 
congrien arreu, jo estic convençut que entre tots trobarem la manera de desfer-les i tornarà a 
regnar el bon temps. Que sigui així." 
 
Per la seva part, Yvonne Griley, directora general de Política Lingüística de la Generalitat, ha dit 
que el doctor Badia pertany a "aquella casta d'herois culturals que van exercir la defensa de la 
catalanitat durant el franquisme marcant petjades de gegant sobre el que el règim volia com un 
gegant".  
 
Griley ha destacat el compromís personal en la projecció internacional del català del doctor 
Badia i la seva defensa de la llengua també dins el país amb unes paraules que va escriure en 
motiu de les consultes populars sobre el dret a decidir: "Aquest poble català ha lluitat i s'ha 
defensat durant segles per obtenir una vida digna i afortunadament les circumstàncies han fet 
que avui se'ns presenti la possibilitat de dur a terme el nostre objectiu, de ser nosaltres qui ens 
dirigim i apliquem la nostra voluntat a la nostra terra".  
 
Els assistents han pogut sentir les vivències de Badia i Margarit gràcies a la projecció de 
l'audiovisual que Òmnium Cultural va fer sobre la figura d'Antoni M. Badia i Margarit arran de la 
concessió del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al lingüista l'any 2003. 
 
Una vida dedicada a la llengua 
 
Antoni M. Badia i Margarit (Barcelona, 1920) va estudiar filologia romànica a la Universitat de 
Barcelona i als Estudis Universitaris Catalans, i va dedicar la seva tesi doctoral a la morfologia 
històrica. Al 1948 va esdevenir catedràtic de gramàtica històrica de la llengua espanyola a la UB 
i el 1977, de gramàtica històrica catalana.  
 
Ha combinat la docència amb la investigació i ha centrat la seva recerca en el camp de la 
lingüística històrica, sobretot catalana, dins la tradició de Ramón Menéndez Pidal. S'ha dedicat, 
també, als estudis de dialectologia (aragonès i català) i a la geografia lingüística, àrea dins la 
qual es va dedicar a l'Àtles lingüístic del domini català'.  
 
Badia també s'ha dedicat a l'onomàstica i, a partir del seu contacte amb lingüistes estrangers i 
de les seves estades a Alemanya i als EUA s'ha dirigit a altres àmbits. La comparatística, la 
història de la lingüística, les relacions del català amb les llengües veïnes, i alguns aspectes de 
sociologia lingüística han estat objecte del seu estudi i parcialment recollits a 'Llengua i cultura 
als Països Catalans'. 
 
En el camp de la sociologia lingüística, 'La llengua dels barcelonins' és la seva obra més 

ALTRES FORMATS 
DISPONIBLES D'AQUESTA 
NOTÍCIA

Fotografia 
Àudio 

06.09.2011 - 21.36 h 

El món de l'onomàstica homenatja el filòleg i lingüista Antoni M. Badia i 
Margarit 

El reconeixement s'ha emmarcat dins el XXIV Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques celebrat aquests dies a Barcelona

Pàgina 1 de 2ACN :: Agència Catalana de Notícies

08/09/2011http://www.acn.cat/acn/631710/Cultura/text/Onomastica-Antoni-M.-Bardia-i-Margari...



important, però també destaquen 'Gramática histórica catalana' i la 'Gramática catalana'. Al 
1995 va publicar la seva 'Gramàtica Catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica'. 
 
Ha estat president de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1973-76) i 
president del Grup Català de Sociolingüística, des del 1974. Ha estat rector de la Universitat de 
Barcelona (1978-86) i és Doctor 'honoris causa' de set altres universitats. És membre de 
l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1955) i de l'Institut d'Estudis Catalans (1968), la 
Secció Filològica del qual presidí en 1989-95.  
 
Entre altres distincions, al 1997, l'Institut d'Estudis Catalans li va lliurar una medalla en l'acte de 
celebració del 90è aniversari de la institució i al 1999 rebé la Medalla d'Or de la Ciutat de 
Barcelona al mèrit científic. Ja al 2003, Òmnium Cultural li va donar el Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes.  
 
Els noms de la vida quotidiana 
 
'Els noms de la vida quotidiana' és el tema principal del XXIV Congrés Internacional de Ciències 
Onomàstiques, organitzat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona 
conjuntament amb el Consell Internacional de Ciències Onomàstiques, i que se celebra aquests 
dies a la ciutat.  
 
El Congrés pretén ser una plataforma unitària per a la presentació, la discussió i el debat, a 
escala internacional i en un pla interdisciplinari i intercultural, de totes les qüestions teòriques i 
pràctiques relacionades amb l'onomàstica. Hi participaran prop de sis-cents professionals i 
acadèmics de més de cinquanta països.  
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IEC

Antoni M. Badia i Margarit
(enciclopedia.cat)

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha homenatjat aquest dimarts un dels

seus membres més il·lustres, el filòleg Antoni M. Badia i Margarit, a qui

ha volgut reconèixer la seva tasca per projectar internacionalment la

llengua catalana. Durant l'acte, han definit Badia i Margarit, que va ser el

primer rector de la Universitat de Barcelona de la democràcia, com "un

heroi cultural que ha lluitat per la defensa del catalanisme". El lingüista va

rebre el 2003 el Premi d'Honor de les Llengua Catalana.

L'IEC ha recordat que tot i que la seva

especialitat és la gramàtica històrica,

Antoni M. Badia i Margarit també ha estat

un estudiós de la toponímia catalana i és

l’aportació en aquest camp la que li ha

estat reconeguda en l'homenatge d'aquest dimarts, que s'ha celebrat a la

Sala Prat de la Riba, dins del XXIV Congrés Internacional de Ciències

Onomàstiques.

L’acte ha estat presidit per Salvador Giner, president de l’IEC, i ha comptat

amb les intervencions d’Yvonne Griley, directora general de Política

Lingüística de la Generalitat, així com la del president de la Secció Filològica,

Isidor Marí, i la de Josep Moran, director de l’Oficina d’Onomàstica de

l’Institut. Precisament ha estat Josep Moran l’encarregat de glossar la

trajectòria de Badia i Margarit, la personalitat del qual ha classificat, inspirat

en la mitologia grega, "dins de la raça dels titans" i, més concretament, l'ha

comparat amb Prometeu. "Tità per la seva gran potència física però sobretot

intel·lectual, i respecte de Prometeu pel seu esperit d’iniciativa, especialment

en el camp de l’activitat lingüística", ha explicat Moran.

Per la seva part, Yvonne Griley ha volgut "reconèixer públicament el

compromís personal de Badia i Margarit vers la projecció internacional de la

llengua catalana" i l’ha definit com "un heroi cultural que ha lluitat per la

defensa del catalanisme". En aquest sentit, ha recordat algunes cites del qui

va ser rector de la Universitat de Barcelona com, per exemple: "El català no

morirà, però cal que els catalans no canviem de llengua".

Finalment, Isidor Marí ha donat les gràcies en nom de l’homenatjat, a qui ha

qualificat d’"el nostre mestre estimat i un emblema de la fidelitat a

l’educació i a la resistència cultural". Segons ha dit Marí, "el Dr. Badia ha

estat un mestre modèlic que ha obert nous camins per als altres i que ha
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Badia i Margarit rep l'homenatge
del Congrés Internacional de
Ciències Onomàstiques
Serà avui, a dos quarts de vuit del vespre, a l'Institut d’Estudis
Catalans

El lingüista Antoni M. Badia i Margarit rebrà avui l'homenatge dels
especialistes en ciències onomàstiques. L'especialitat de Badia i Margarit és
la gramàtica històrica, però els onomasticòlegs valoren els seus estudis de
toponímia catalana. L'acte serà a dos quarts de vuit del vespre a Barcelona,
a la seu de l'Institut d’Estudis Catalans (IEC), dins el XXIV Congrés
Internacional de Ciències Onomàstiques.

L’acte serà presidit per Salvador Giner, president del IEC, i hi intervindran
Josep Moran, director de l’oficina d’Onomàstica del IEC; Isidor Marí,
president de la Secció Filològica, i Yvonne Griley, directora general de
Política Lingüística de la Generalitat. En el decurs de l’acte es projectarà
l’audiovisual que Òmnium Cultural va realitzar sobre Antoni M. Badia i
Margarit arran de la concessió del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes,
que li fou atorgat l’any 2003.

Antoni M. Badia i Margarit

Enllaços

Entrevista amb Antoni M. Badia i Margarit (TV3).
Acte d'homenatge a Badia i Margarit a la UB (13.12.2007).
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