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Iobra pnmera. esra molt vrn, ulada a I obra del gran Vanolo. Lom l e.cultor.
Badia ha sabut extreure del seu mestre, que ell tan admira, el sentit ple i profund
de l'escuhura, si be la seva obra, amb el temps, com el bon vi, s'ha anat enriquint
amb personalitat prbpia, dotada d'una cena esquematitzaci6 Seomdtrica de les
figures, inspiracid arcailzanl, mirada noble i fixa, i cos estalic. la seva obra reIigiosa consisteix en I'escultura de pedra de (Santa Maria de Molleto de I'any
1962, el Crisr que esculpi mentre feia la <mili> a l'esgl€sia de Castello d'Emptiries, el Cris! Majestat i els baixos relleus de totes les estacions del Via Crucis
de I'esglesia de Caldes i el Crist de l'esgl€sia de Sant Sebasrid de Monrmajor.

Lliltima obra de caracrer religi6s

ha estat el retaule en pedra de I'esgl€sia de Sant

Esteve de Granollers.
Tambe ha esculprr estatues de drcades a llocs pubLLcs, com <El monument al
Bomber' en el Parc de Bombers de Barrelona del carrer Provenga, la . Materni

tat" delsjardrns de Mosser Clnto Verdrguer de Monrlurc r altres
La seva obra pictbica se centra en la tradici6 m€s viva del paisatgisme ca
talal, esta molt en la linia deJoaquim Mir, tan pel seu localisme llumin6s com
per les pulsacions ritmiques i fluctuants de les pinzellades. la seva admiracid en
pinrum es centra en Gimeno.
El seu hrsronal d erposrcions comen(a als anys 50, sale. "Vincon " i " Medi
rerr:rniao de BarLelona. exposi( ions Nacronals i Municrpals. Salo de Maig. Bien
nals Hispano Ameflcane:. amb premr' tan impon.rnls com el de nSant Jordi'
dels anys 1.954 r I 955 r les Medalle- d Or de la Diputacro de Bar.elona. i direrses Medal e: en Expo.ir ions Nacionals de Belles Ans. (1.960 i LooT).
Figuren obres seves en el Museu dArt Modern de Barcelona, altres museus
i col leccions privad€s de Catalunya i I'estranger.
He escrit aquest anicle sense el coneixement de I'anista Sebastiil Badia, donat
que 6s un home d'una modastia tan extraordin?lria que la fa compalible amb
1a seva gran capaciLat artistica. Algunes vegades l'hi he sentit dir: <el meu pitjor
enemic, s6cjo mateixD, i penso que 6s real aquesta definicid, doncs es un home
que riu quan treballa, sols parla d'art, i1o I'he vist plorar quan li oferiren un Sran
homenatge en el Museu Termalia de caldes.
Com que ds un home que m honora amb la seva amistat, espero que perdoni rient el meu atrcviment.
Josep M- Blanch
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