Benvolgut Secretari General de Cultura,
Regidor de Cultura,
Benvolguts Sebastià i Rosa,
Srs. Blanco, Badia, Fernàndez i Sra. Monleon,
Regidores i regidors,
Amigues i amics,
En primer lloc vull donar les gràcies en nom del consistori al
Secretari General de Cultura, Sr. Noguera, per acompanyar-nos i
per haver-se mostrat disposat, des del primer moment, a participar
en aquesta celebració. Gràcies amic Lluís.

Efectivament avui estem de celebració, investim el primer Fill
Predilecte de la Vila en període democràtic. Avui és un dia important
per en Sebastià, per la seva família i també per tot el municipi. Però
el dia d’avui és la culminació de tot un llarg procés de treball, d’un
treball mogut per la il·lusió d’un grup de persones de poder retre
aquest merescut homenatge a en Sebastià. És per això que vull
agrair també, tal i com ja ha fet el regidor, la feina feta per les
persones que han integrat la Comissió organitzativa i que
m’acompanyen a la taula.

En el punt de llibre commemoratiu que vostès han rebut a l’entrar hi
apareix L’Harmonia de Sebastià Badia, una escultura en bronze que
l’artista va donar al municipi fa gairebé 4 anys i que podem trobar al
Museu Thermalia. Darrera d’aquesta imatge hi podreu llegir una
petita frase dita per en Sebastià, 8 paraules que resumeixen la
relació de l’artista amb la vila: “...tot el que sóc li dec a Caldes”.
Permeteu-me que li doni la volta a aquesta idea i que afirmi que
Caldes també li deu molt a en Sebastià. De fet, l’homenatge d’avui
no és l’homenatge d’un grup de persones a en Sebastià, ni tan sols

de l’Ajuntament a un artista local; és l’homenatge de tot un poble a
un artista calderí que ha dedicat tota la seva vida a l’art, que ha
estimat el seu poble i que ha portat el seu nom arreu.

Artista prolífic i incansable, apassionat d’allò que fa, possiblement
en Sebastià ja va néixer artista, amb aquesta intuïció i talent que
només tenen uns quants privilegiats i que ha sabut anar
desenvolupant, adaptant i interpretant al llarg dels anys. Una
intuiïció plasmada en les formes suaus i elegants de les seves
escultures i en els traços ferms i decidits de les seves pintures. Un
traços que deuen reflectir alguna cosa del seu caràcter, de la seva
ànima més interior: una persona de conviccions fermes, sense pèls
a la llengua, agraïda per tot el que ha pogut fer, viure i veure.

Home vital i tranquil alhora, artista fins al final, en Sebastià pinta
encara cada dia, paisatges amb tonalitats amables i vives, talment
com la primavera que tot just hem estrenat. En sóc testimoni
directe, des del meu despatx el veig sovint amb pinzell a la mà,
donant vida a una tela inerta, suposo que com una manera de
sentir-se feliç i ben viu. Darrerament he tingut l’oportunitat de
conversar amb ell un parell de vegades i entre les seves paraules i
les seves anècdotes vitals sempre hi ha reflexions interessants,
pensaments d’home culte i de llarga experiència que enriqueixen
tant la pròpia conversa com a qui l’escolta. Una persona que entén
l’art i la cultura no només com una forma d’expressió sinó com una
forma de llibertat, com un camí més cap a la plenitud humana, com
a via per superar les imperfeccions i limitacions de la nostra
naturalesa.

És per tot això i per molt més que ha arribat el moment que
nosaltres, el seu poble, li retornem un bocí de tot el que ens ha
aportat, del que ha enriquit el nostre municipi i de les vegades que
ha portat el nom de Caldes amb ell, com un orgull més. Amb
personalitats lliures, despertes, creadores com en Sebastià. Així és
el poble que volem.

Així doncs, Sebastià, en nom de tot el poble de Caldes de Montbui
et lliuro tot seguit la insígnia creada exclusivament per a l’ocasió
amb la imatge de la caldera i et nomeno fill predilecte de la vila.
ÆEntregar la insígnia, feta expressament, que el reconeix com
a fill predilecte (alcalde)

Tot seguit el secretari general farà lliurament del diploma que
acredita a en Sebastià com a fill predilecte de la vila tal i com va
acordar per unanimitat dijous el Ple de l’Ajuntament.
Æ Explicar que el secretari li fa entrega del diploma

Per últim, el regidor de Cultura lliura a la Sra. Rosa Viaplana,
esposa d’en Sebastià Badia, un ram de roses en reconeixement
també al seu paper indispensable en la vida i l’art d’en Sebastià.
Æ Explicar que el Pep li fa entrega a la seva dona del ram de
flors

Abans de cloure aquest acte, cedeixo la paraula a en Sebastià
Badia per si vol dir-nos unes paraules o, en tot cas al seu fill Albert
perquè ens parli en nom del seu pare.
Æ Paraules d’en Sebastià Badia

Bé, doncs, crec que no hi ha millor final per un acte com aquest que
les pròpies paraules de l’homenatjat. Així que només em resta
agrair de nou la vostra presència avui aquí, convidar-vos a sumarvos a una copa de cava i petit piscolavis a l’entrada de l’ajuntament
i, per últim, demanar-vos un darrer aplaudiment per en Sebastià
Badia, fill predilecte de la vila de Caldes de Montbui.

Moltes gràcies.

