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L'última tribuna
Alfred Badia i Gabarró ha estat l'inima i la veu
d'aquesta sccció, com ha estat un ferm encoraijador de I'AssociaciÓ Llengua Nacional, de la qual
fou el primer Soci d'Honor, i un amic exemplar
de tots nosaltres. Ell fou !'home que no claudici
mai i féu de Llengua Nacional una esperanca.
Creia en tots i cadascun denosaltres pcrque creia
en el futur, perque nccessitava creure en el futur
delseu poble. L'Alfred Badia sabia estimar isabia
fer-se estimar, perquii sabia jutjar, pero també
sabiaconfiar, acompanyar, encoraijar icreure. Ell
ens ha deixat la seva tasca, pero sobretot la seva
esperanp.
Ptr tot aixb tots els qui col.laborein en aqucsta
revista volem dedicar-li,ambafectesincer, aquesta última tribuna; una secció que es clou amb ell,
perquE amb cll va n6ixer; una secció que el1omplí
magistralmcnt de saviesa, de rigor, de lleialtat i
d'amor a la llengua i al país.
Agraim també a la seva filla, 1,ola Badia, queens
hagi ajudat a omplir aquesta última tribuna que
dediquem avui a qui tant ens va dedicar. Li
agrai'm sobretot que ens permeti de coni.ixer
inillor l'home que recordarem sempre amb amor
i gratihid.

IN MEMORIAM ALFRED BADIA
Alfred Badia va morir
d'una afecció hepitica el 25
dc mar$ de 1994 a l'edat de
vuitanta-un anys. Havia estat Lin horne vital i energic
que, pel damunt de tot va
saber ser fidel a les sevecpacsions. La primera d'aquestes
passions va ser I'excrcici 1úcid dela raóa la recerca deles
idees clares i distintes. La se-
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aix6 col.laborava en aquesta
revista: perque li semblava
que s'hi parlava el Ilenguatge d'aquest ideal que li va
inoculcarlaseva familiaique
vavolerjustificarperdamiint
de qualsevol dubte de validesa.
Alfred Badia va neixer al
carrer de la Princesa de Barcelona en un ambient menestral; el seu pare va caure
malaltquanell teniaviutanys
i es va fcr gran envoltat de
dones: una mare modista,
amb un taller artesanala casa,
i un reguitzell de tietes dedicades mésomenysal mateix
ofici. El fill únic de la modista,pero, tenia inclinacionsartístiques i filosbfiques iva ser
ben inútil qiie li fessin estudiar comer$ a1 Col.legi dels
Jcs~iitesdel carrer de Casp
com a "alumne de favor" i
que, més tard, el posessin a
treballar en una empresa de
canvi i borsa. Alfred Badia
va comencar a ser el1 mateix
el diaqlie, alvoltantdelsvint
aiiys, es va inscriure a
I'Ateneu EnciclopPdic Popular del carrer del Carme per
cursar-lii, [ora d'hores, el
batxillerat: allíva descobrir
les bases de la cultura occidental, el catalanisme politic
de I'Esquerra Iiepublicana i
la majoria dels seus amicsde
tota la vida. Tambí. hi va
concixer la Maria Dolors P'+mies, que més tard va ser la
seva dona.

gona, el seu vessant estetic,
demelhman,d'admiradorde
les arts plistiques, de poeta i
de lector de poesia. La tercera, Cataliinya sentida a traves de laIlengiiaquevacstudiar i que vaensenyar, la Ilenguaqueva usarpera I'assaig
Si la mate i les tiesd'Alfred
i per a la 1iteratura.Catalunya Badia li havien transmes una
va ser per a Alfred Badia un fidelitatingenua i cordial per
ideal sempre en perill, per Catalunya i l'idioma, la cons-
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i, iiifliiit per la dedicació pro- abans LIc jubilar-se, a la Unifessionai d e la seva dona, .versitat Autonoma d e BellaAlfred Badia es va transfor- terra.
mar en docent d e srhYon enQue Alfred Badiava II~iitar
senynment, .en uns anys en per Cataliinya i pel catala
que és podien donar fins a prou que h o saheu; d l , pero,
vuit o deu hores de classc al se sentia u11 h o m d~ e pensadia per iin snu escis. Alfred ment, que fins als darrers
Badia tenia iin taranni vital i momeilts deIasevnvi~li1,com
combatiu i no es va deixar els savis antics, nr, va parar
aniquilar ni com a ensenyant d'estudiar i &informar-se en
ni com a intel.lectiial. Va Ile- tots cls terrenys del saber. l~.i
La Ciierra Civil espanyola gir pensameiit i literatura i interessavcn sobretot la físiva desballestar la vida d e la va tradiiirpoesia en vers (So- ca, l'astronomia i la microgent com Alfreii Bailia, n o ~lcts11 C)rfrlt, d e Rilke, publi- biologia, pero tanihé Ilcgia
únicamcnt perquG va ser ctits el 1'179; I'ocsio tro1iniiorr'- sobre la postmodernitat, el
niohilitzat, s i n 6 p e r q ~ i i . o?,el 1982).Vii escriurt. per al "pencameni leble", la nova
iiurant cls quaranta anys teatre, v i l giionyñr premis i hermeneutica, el iiesconsst-güents va viurc com iin va piiblicar algiins textos lr~ictivismeo la filosofia xivenqut e n tina naci6 (Lltio rriiiido, el 1'171); fins i tol nesa. Alfred Badia e s qüesoprimida, cncl seii cas nbans va veiireiinn obra alsescena- tiotiavacoiitinuamentiafons
rl'haver pogut trobar el seii ris en plena dictadiira fran- sobreqii6 havia de creiire que
Iloc eii la societat: Alfred qiiista (Ciil?~iirnirl,represeii- e r e n
les
coses
que
Radia va ser essencialment t,ida per I'Agriipiicii, d'Art I'erivoltaveii. En deia "receriin talent desaprofitat. Lo Dram;itic, 1' 1962). Vii com- ca d e la verital". A la ratlla
Universitat delsprimersanys pilar iii\,ersiis reciillsde por- deis v~iitaiitaanys, iiiaigrat
1~)70,iiAiih I'afrbliment d e la nialanitia,
quaranta, a la qiial va assistir siii (d'Atzt~r.rir.,de
com sempre forn d'hores, i7ro I'iill~n,ric lL)40, ii Ln 1li.t va voler redactarel Ilihreqiie
i l ' r ~ c ~ i i r i t r i i i i i ~ > i i ,sorqiir
malgrat la llosa f r i n q ~ i s t ~ ii~.;triil
,
mai ni? Iiavia poji~itescriiire
)~i>sti~rii;~rnerit
.i
va lihrir a Alfred Badia t4 tir2
atiaiis. 6 s LIII assaig personal,
).
nión estimulatil d e la I'editorial Oi kiis - T ~ L ITanibenestriicturat, deiis ile confilosofia. L'exercici d e la bé va escriure prr a la prem- tingut i nítid d'expressi6, socrítica racionalista Cs Lin sa, espccialmeiil ii'enia que bre totcs les grans preguntes
terreny q u e permct d e n'hi va tornar a liaver en ca- qiics'han formulatels f i l i ~ f s
sohreviurc sense reniinci.ir tal& i v d p~itilicaralgt~ns111- occidentals des dcls tcmps
hrcs d'assaig, com el volun- dels pre-socritics; l'a~itorI i i
alspropisidealsi alespr~?pii~s
coriviccions: en iin niiin d'iirticlcs d; pensament i d e b~iscacertcscs irrciiiinci,ihles,
gover~iatperlainiqiiit;it,amb política Crí/icn, .xitiiti~,/iri~j~i-qiie e1 condiieixeii a la for,
de I'),qX.
I'angoixa d e les c~i1pc.s t ~ n,i.i,rc.fi,
mulacib d'iiri ccrt s~ibjc.ctiinculcades per una ediicaciii
Alfrc3il Radia vil ser tiimbi. vismrp~icologistai hiologisreligiosa terrorista, I'únic iin proftmstir rlu1~t~rictini.in.i- La inoll treballat, que ni) taiicami pcr viiire amb dignitat vaciitusiasnie.s~~l~rrtr>t
quaii ca la porta a les emocions
qut. va trobar Alfrcd LIadiLi va tenir oc,isió d'enst,iiyar etiques, cstGtiques i reiigioera pensar correctament per matcries de llengua, d e lite- scs, per a les quals, pero, no
compte propi.
rati1r.i o d c filnsofiaapúblics postiila cap funament metiiEl premi extraordinari d e minimnmcnt intcressats, a la fisic.
llicenciatura no livavaler un Institucib Cultural del CIC, a
lloc d e professor iiniversitari 1'Escola Betinia i, pocs aiiys

trucció del seu ideal catalanista va ser una conquesta
personal giianyada a pols:
Alfred Badia, per exemplc,
va conservar fins a la seva
mort els apunts del curs qiie
I'any 1937 Pompeu Fabra va
dictara !aUniversitatdeBarcelona, i estimava d e cor
poetesccm Maragall,Torres,
Espriu o Carrier.
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