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Baghy al Zamenhof. Mia majstro en 
Esperantujo estis malpli elstara, sed por J

mi persone, certe vere grava. Por honto mia, 
mi devas konfesi, ke mi pli balbutas 
esperanton, ol øin parolas, sed se mia 
balbutado iam ajn povas þajni parolo, mi tion 
þuldas al li.
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estis knabo preskaý ok-jara. En Katalunio 
tiun okaza¼on oni ja rimarkis. Lia patro 
rakontis al li kaj favore parolis pri esperanto. 
Laý liaj propraj vortoj, “de tiam, mi fariøis 
latenta esperantisto”.
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L'esperanto,
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Por plibonigi sian ekonomian situacion kaj estontecon, la familio translokiøis en 
Barcelonon. Iun tagon, kiam li estis 16-jara, promenante en la urbo, liajn okulojn 
frapis malgranda afiþo sur montrofenestro, kies teksto informis pri la lernando de 
esperanto. S-ro Gumà enpaþis en la faman esperantan asocion Paco kaj Amo, kaj 
tiel eniris en Esperantujon, kaj neniam plu eliris.

Li prenis esperanton sur sin kiel gravan aferon, kaj diligente studis kaj øisfunde 
øin lernis. La lingvo tuj allogis S-ron Gumà. Tio estis facile antaývidebla: li estis 
homo, krom vere afabla, ankaý bonkora, inteligenta, studema, nature raciema, 
logika, analizema. Tiuj trajtoj igis, ke S-ro Gumà tiel profunde familiiøu al 
esperanto. Cetere, li estis homo obstina. Tio memorigas al mi pri lia granda þato al 
La Vojo. Li kapablis parkere deklami øin. Inter la unuaj skriba¼oj, kiujn li liveris al 
mi, estis lia kataluna traduko de tiu poemo. Homo kun klaraj kaj noblaj celoj, kun 
l'espero, l'obstino kaj la pacienco, neniam li deflankiøis. Sed ne kredu pro tiuj 
trajtoj, ke li estis homo enua, apatia: tute ne! Li estis amuza, þercema, vigla, vere 
sprita homo. Kiel facile estis amikiøi al li! Kiel junulo li iris de vilaøo en vilaøon 
kun muzikgrupo, kie li pianludis.

Li laboris kiel manlaboristo, unue kiel dungito, poste kiel mastro. Kiel junulo li ne 
havis eblecon longe frekventi lernejon. La familio ne estis riæa, sed li æion legis, 
studis kaj analizis.

Dum sia militservo, þtele li forlasadis la kazernon, helpe de la kamaradoj, kiuj 
kaþis la aferon. Tiel li iom laboris, por ne þarøi la familian ekonomion. Tamen, iun 
tagon, la militistoj malkovris tion. Oni punis lin iri en Afrikon, al la koloniisma 

Li estis amuza,
þercema, vigla,
vere sprita homo

Joan Marimon i Bosch
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Salvador Gumà i Clavell
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reagon de la membraro. kaj engaøis sin. Kaj øi preparas sin 

por taýge festi venontjare la 
La revuo, siaflanke, klopodas speguli centjariøon de la kataluna esperanto-
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Brian Kruegger: “La loøej-okupacia movado en Barcelono”
Sabaton, 28an de junio, 18a horo.
Amikoj de Unesko
Mallorca 207, pral.
Barcelono

Hedwig Fischer: “Feminisma teologio”
Vendredon, 8an de aýgusto, 19a horo.
Barcelona Esperanto-Kontaktejo
Padilla 196
Barcelono

R E D A K T O R A A N G U L O

En æi tiu numero kontribuis per noticoj Jeanne-Marie Cash, Lluís Garcia, Christian Pinard, Roger Prieto, Llibert Puig kaj Pep Pou.

Venontaj prelegoj

iam en februaro ni eksciis, ke nia 
amikino Vasvija Zvirac, Vaska, 
edzino de Fetah, unu el la plej K

aktivaj bosnaj esperantistoj, grave malsanis 
je hepatito C, ni restis forte impresitaj, sed 
plusciante, ke tiu malsano nur kuraceblas per 
longdaýra kaj multekostega terapio, kiu en 
Bosnio ne estas kovrita de la publikaj 
saninstancoj, ni indignis. Nur kelkaj jaroj 
antaýe , tia situacio estus nur øena, sed post la 
milito, øi devenas simple tragika.

Nia asocio rapide mobiliziøis per solidareca 
kampanjo tra interreto (www.espero.org) kaj 
Kataluna Esperantisto tuj aldoniøis al øi 
diskonigante nian alvokon.

Nur du monatojn post la komenco de la 
kampanjo ni vojaøis al Sarajevo kaj liveris 
enmane al Vaska kaj medikamentojn kaj 
monon sufiæajn por la kvar unuaj monatoj da 
terapio. Tio eblis danke al la eksterordinara 
sindonemo de katalunaj kaj ankaý de kelkaj 
eksterlandaj geesperantistoj, kiuj øiris 
mondonacojn al nia banka konto (0081-
0346-21-0001048209 æe Banc de Sabadell). 
Ankaý tre grava kaj dankinda estas la aldono 
de medikamentoj fare de la Sabadell-a asocio 
Grup d’Ajuda en Contra de l’Hepatitis C. Ni 
transdonas pere de tiu artikolo la plej elkoran 
kaj emociplenan dankemon de la tuta familio 
Zvirac al æiuj donacintoj.

Kvankam la unua paþo estas donita, ni 
konsciu, ke la minimuma terapio daýras ses 
monatojn, kaj la averaøa dekdu. Ni atingis, 
do, trionon de la bezonata helpo. Dum la 
venontaj semajnoj ni daýrigos kaj etendigos 
la diskonigadon de tiu situacio kaj varbos 
novajn donacantojn. Tiucele nia retejo jam 

aperas en pluraj lingvoj: esperanto, kataluna, 
hispana, franca kaj angla kaj ni celas ankoraý 
trovi pliajn tradukojn por pli facile prezentiøi 
antaý alilingvaj legantoj.

Ni volas memorigi, ke la kampanjo celas 
ankaý helpi la familion rilate al sia loøejo, 
komplete detruita komence de la milito. De 
tiam ili povas nur vagi de loko al loko, 
havante propran – kvankam neuzeblan – 
loøejon. Post malmultaj semajnoj ili estos 
denove devigitaj, jam la sepan fojon!, 
translokiøi. Estus granda helpo, se ni 
sukcesus kolekti monon ankaý por la 
rekonstruo de ilia domo. q

Òscar Puig enmanigas æi-Paske en Sarajevo la ricevitan helpon al Vasvija Zvirac

banka konto 0081-0346-21-0001048209 æe Banc de Sabadell

Bonvolu atenti
la kune senditan

cirkuleron
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R E D A K T O R A A N G U L O

En æi tiu numero kontribuis per noticoj Jeanne-Marie Cash, Lluís Garcia, Christian Pinard, Roger Prieto, Llibert Puig kaj Pep Pou.
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Bonvolu atenti
la kune senditan
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Nia agado

milito por, laý lia trafa esprimo, “anstataýi 
mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q
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lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q

ÜVenas de la frontpaøo

M E M O R E N I A A G A D O

Nia agado

milito por, laý lia trafa esprimo, “anstataýi 
mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q
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mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q
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milito por, laý lia trafa esprimo, “anstataýi 
mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q
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milito por, laý lia trafa esprimo, “anstataýi 
mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
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li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.
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kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
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Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
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poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
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hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q
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milito por, laý lia trafa esprimo, “anstataýi 
mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q

ÜVenas de la frontpaøo

M E M O R E N I A A G A D O

Nia agado

milito por, laý lia trafa esprimo, “anstataýi 
mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q
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milito por, laý lia trafa esprimo, “anstataýi 
mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q
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M E M O R E N I A A G A D O
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milito por, laý lia trafa esprimo, “anstataýi 
mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q

ÜVenas de la frontpaøo

M E M O R E N I A A G A D O

Nia agado

milito por, laý lia trafa esprimo, “anstataýi 
mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q

ÜVenas de la frontpaøo

M E M O R E N I A A G A D O

Nia agado

milito por, laý lia trafa esprimo, “anstataýi 
mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
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Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
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rakontojn?”, li diris.
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montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q
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þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
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mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.
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oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.
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Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
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milito por, laý lia trafa esprimo, “anstataýi 
mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q

ÜVenas de la frontpaøo
Solidare kun Egunkaria

Laý la rezolucio de la pasinta asembleo, KEA 
plu aktivis kontraý la juøa fermo de la eýska 
¼urnalo Egunkaria. Lluís Garcia partoprenis, 
nome de la asocio, plurajn kunvenojn de la 
platformo starigita æi-cele. Inter ties agadoj, 
aparte elstaris la eldono kaj senpaga 
distribuo de 30.000-ekzemplera solidara 
gazeto en la kataluna Egunkaria Endavant, 
en kiu mone kontribuis KEA.

Kiel memstara iniciato, indas mencii la 
tiuteman artikolon verkitan de Hektor Alos 
“Kiam arestoj 'pruvas' terorismajn ligojn...”, 
aprile eldonitan de la revuo Monato. Ferriol 
Macip tradukis øin eýsken kaj diskonigis en 
tiulingvaj medioj.

Plu malneýtrale

Laý sia politiko de socia engaøiøo, kiu agigis 
øin kontraýmilite kaj kontraý la juøa fermo 
de la ¼urnalo Egunkaria, KEA aliøis al t.n. 
Asembleo de Intelelektuloj, Profesiuloj kaj 
Artistoj. Æi tiu nova platformo estis fondita la 
5an de majo en kunveno okazinta en la 
Aýditorio de Barcelono, kaj jam atingis pli ol 
2400 aliøojn de unuopuloj kaj de asocioj, 
fonda¼oj, neregistaraj organizoj, oficialaj 
kolegioj kaj universitatoj el la katalunlingva 
areo.

La Asembleo naskiøis kiel iniciato de la 
intelektularo kaj la artistoj kontraý la milito, 
kaj samtempe por analizi aspektojn kiel 
regeneradon de la demokratio, erodadon de 
la liberoj, edukadon, amasinformilojn, k.a.

Informado

KEA tradukis kaj distribuis tra retlistoj la 
deklaraciojn de Universala Esperanto-
Asocio okaze de la Libro-Tago kaj de Eýropa 
Esperanto-Unio okaze de la Tago de Eýropo. 
Ambaý tekstoj substrekas la nunan lingvan 
malegalecon, kaýzatan de imperiismo, kaj 
proponas esperanton kiel paþon al mondo pli 
justa.

Respublikisma agado en 
Majorko

Majorka Esperantistaro aliøis al la omaøo al 
la murditoj de frankismo, okaze de la 
datreveno de la proklamado de la 2a hispana 
respubliko; øi okazis en la tombejo de Santa 
Maria del Camí la 14an de aprilo.  Dum la 
aranøo parolis niaj samasocianoj Mateu Vic 
kaj Xavier Margais. Jam de pluraj jaroj 
majorkaj esperantistoj partoprenas en tiu 
memortago: pasintjare prelegis Albert 
Herranz kaj ankaý Xavier Margais.

Esperanto-kurso elþutebla

Dank 'al la klopodoj de Pau Climent, Macià 
Falgàs kaj Pep Pou, la brazila komputila 
“kurso de esperanto” jam havas katalunan 
version: per tio øi atingis sian 20an lingvon.

La kurso estas bazita sur dek-leciona kurso 
de Esperanto-Societo Kebekia, sed øi 
evoluis: øia dua eldono enhavis plian 
æapitron, kaj la tria aldonis eæ plian. Øi 
kombinas klarigojn (iom evitantajn fakan 
gramatikan ¼argonon) kaj sufiæe multajn 
ekzercojn, kiuj ofte tute ne bezonas 
korektadon fare de gvidanto. La novajn 
vortojn kaj plurajn tekstojn oni povas 
aýskulti. Se krome la lernanto havas 
mikrofonon, la programo permesas, ke oni 
surbendigu sian prononcon por faciligi la 
komparon kun la aýskultitaj modeloj.

Frua eldono de la kurso meritis la plej altan 
kvalifikon de faka brazila TTT-ejo 
okupiøanta pri programoj kaj lerniloj.

Bedaýrinde la informaj retpaøoj de la kurso 
estas iom eksaj, kaj ankoraý ne informas pri 
ties tria eldono kaj la laste viciøintaj lingvoj. 
Æ i e l  a j n  ø i  e s t a s  e l þ u t e b l a  æ e  
www.kurso.com.br/kurso.exe

Elektronika vortaro

O Limaco Edizions elektronike eldonis la 
esperantan-katalunan vortaron de Alòs kaj 
Carbonell, aperinta okaze de la kongreso en 
Figueres en 1997. Temas ekzakte pli la dua 
eldono, publikigita nur kelkajn monatojn 
post la unua, sed sur nova formato 
permesanta reta elþuton kaj faciliganta 
seræojn (ankaý en la inversa direkto). La 

Albert Herranz

Reus
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milito por, laý lia trafa esprimo, “anstataýi 
mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q
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konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
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Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
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lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
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Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.
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rakontojn?”, li diris.
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kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
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la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
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staris “la tablo de la esperantistoj”. 
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kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
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Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
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Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
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ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
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bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.
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mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q
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en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
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Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
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staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.
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oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
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respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
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prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q

ÜVenas de la frontpaøo

M E M O R E N I A A G A D O

Nia agado

milito por, laý lia trafa esprimo, “anstataýi 
mortintojn”. Li diris al si: “A¶, mi devas iri 
en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
montovojojn, li sukcesis. Tiam li estis junulo 
iom pli ol 20-jara. Alveninte en Parizon, li 
iris æe S-ro Bloudea (aý similnoma), gravulo 
en SAT, kiu afable kaj amike akceptis lin. Se 
mia memoro ne perfidas min, en tiu sama 
vespero, lia akceptanto akompanis lin en 
SAT-renkontiøon. Post tiu sperto, neniu diru 
al li, ke esperanto validas por nenio. Dum 
pluraj jaroj S-ro Gumà loøis en Parizo. Unue 
li laboris en kaj poste estris la unuan 
Vegetalan Restoracion. Kiel li klarigas en sia 
rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
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rakonto Parizo, strato Mathis nº 40a, tie 
staris “la tablo de la esperantistoj”. 
Esperanto fariøis por li æiutaga lingvo. Li 
skribas: “raportu al novaj generacioj tiun 
parteton de mia esperatisma mondo, por kiu 
mi vivis kaj kiu vivigis min”. Lanti mem 
proponis al li zorgi pri la revuo de SAT 
–Sennaciulo–, sed li jam estis decidinta 
forlasi Parizon. De tie li iris suden, kvankam 
ankoraý ne povis transsalti la limon.

Kun la alveno de Respubliko cis Pireneoj, 
oni ne plu seræis lin kiel dizertinton. Li 
revenis en Katalunion, kaj iris en sian 
naskiøvilaøon. Pro lia partopreno en la 
respublika magistrato, post la civila milito 
kaj la alveno de frankismo, oni arestis lin. 
Unu el liaj rakontoj, Sub la botoj de l' tirano, 
subtitoliøas “el mia sperto”. El tie oni bone 
povas kompreni la suferojn de tiom da homoj 
starintaj antaý faþismaj tribunaloj. 
Bonþance, post nelonge oni liberigis lin.

Laýlonge de sia vivo li multe instruis 
esperanton. Regule verkis. Rakontoj liaj 
aperis en La Gazeto, Horizonto, El Popola 
Æinio, k.a. Li prelegis, partoprenis beletrajn 
konkursojn kaj gajnis plurajn, en Japanio, 
Bulgario... Li gajnis en 1960 eæ la beletran 
konkurson de UEA. Longe li estis ¼uriano en 
la Internaciaj Floraj Ludoj. Dum lia vivo li 
partoprenis sennombrajn esperantajn 
kongresojn, æu enlandajn, æu eksterlandajn.

Multege pli oni povus rakonti pri homo kiel 
li, kun longa kaj vigla vivo. El lia libro Kiam 
floras la timianoj oni povas multe scii pri li. 
Li verkis pri la propraj spertoj: “Kial elpensi 
ion, kiam la propra vivo jam liveras al vi la 
rakontojn?”, li diris.

Li verkis diligente, æion kontrolis. Li iam 
montris al mi, el siaj tekstoj, ke por priskribi 
kiel laboras musoj, li prenis kvin verbojn, 
kies unuaj vokaloj ampleksis de a øis u. Tiel 
la Gumà-aj musoj skrapis, tretis, þiris, 
mordis, truis.

Mi konatiøis kun li antaý pli-malpli dek 
jaroj. De tiam mi ekiris al li (laý lia instruo; 
æu pli moderne oni dirus “æe li”?). Amikino 
Luz Vázquez kaj mi, æiun duan semajnon, 
poste æiun monaton, vizitis lin. Li, same kiel 
liaj familianoj, æiam afable akceptis nin. En 
la lasta tempo ni ne tiom ofte iris en lian 
hejmon.

Kun mia familio, li partoprenis en pluraj 
katalunaj kongresoj øis antaý du jaroj, kiam 
lia sanstato malboniøis. La jaron 1995, en la 
kataluna kongreso en Mataró, KEA omaøis 
lin. Kiam li centjariøis, en 2001, lia familio 
festis tiun eventon, en la salonego de la plej 
grava kultur-centro en Reus (kie li delonge 
loøis), Centre de Lectura, kiun feston 
partoprenis la urbestro kaj regiona delegito 
de la kataluna registaro. KEA profitis por 
prezenti lian verkon Kiam floras la timianoj, 
kaj ankaý invitis S-inon Birthe Lapenna, kiu 
venis el Danio; la ensemblo Kaj Tiel Plu 
ludis... Li estis tre kontenta; nu, tre feliæa 
tago øi estis.

La nokton de la 22a al la 23a de majo, lia 
bofilino, mirigita, æar þi ne aýdis lin nokte 
trans la koridoro, ellitiøis, iris en lian 
dormoæambron, tuþis lian haýton, kaj tuj 
komprenis. Þi rakontis al mi, ke þi trovis lin, 
same kiel þi lasis lin. Li mortis pace, same 
kiel li vivis.

Tra densa mallumo briletas la celo
Al kiu kuraøe ni iras
Simile al stelo en nokta æielo,
Al ni la direkton øi diras... Q

ÜVenas de la frontpaøo

M E M O R E N I A A G A D O

Nia agado
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en Afrikon por pafi nekonaton, aý eæ mortigi 
lin, aý ke iu pafu min, aý eæ mortigu min. 
Tute ne!” Lia metiejestro, kiu kontrabandis 
diskojn el Francio, proponis al li fari la 
saman vojaøon, sed inverse. S-ro Gumà tuj 
akceptis: li iris de Barcelono al Parizo. Æe la 
þtatlimo, li devis kaþe trairi Pireneojn piede. 
Dank' al pluraj homoj bone konantaj la 
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ÜVenas de la frontpaøo
Solidare kun Egunkaria

Laý la rezolucio de la pasinta asembleo, KEA 
plu aktivis kontraý la juøa fermo de la eýska 
¼urnalo Egunkaria. Lluís Garcia partoprenis, 
nome de la asocio, plurajn kunvenojn de la 
platformo starigita æi-cele. Inter ties agadoj, 
aparte elstaris la eldono kaj senpaga 
distribuo de 30.000-ekzemplera solidara 
gazeto en la kataluna Egunkaria Endavant, 
en kiu mone kontribuis KEA.

Kiel memstara iniciato, indas mencii la 
tiuteman artikolon verkitan de Hektor Alos 
“Kiam arestoj 'pruvas' terorismajn ligojn...”, 
aprile eldonitan de la revuo Monato. Ferriol 
Macip tradukis øin eýsken kaj diskonigis en 
tiulingvaj medioj.

Plu malneýtrale

Laý sia politiko de socia engaøiøo, kiu agigis 
øin kontraýmilite kaj kontraý la juøa fermo 
de la ¼urnalo Egunkaria, KEA aliøis al t.n. 
Asembleo de Intelelektuloj, Profesiuloj kaj 
Artistoj. Æi tiu nova platformo estis fondita la 
5an de majo en kunveno okazinta en la 
Aýditorio de Barcelono, kaj jam atingis pli ol 
2400 aliøojn de unuopuloj kaj de asocioj, 
fonda¼oj, neregistaraj organizoj, oficialaj 
kolegioj kaj universitatoj el la katalunlingva 
areo.

La Asembleo naskiøis kiel iniciato de la 
intelektularo kaj la artistoj kontraý la milito, 
kaj samtempe por analizi aspektojn kiel 
regeneradon de la demokratio, erodadon de 
la liberoj, edukadon, amasinformilojn, k.a.

Informado

KEA tradukis kaj distribuis tra retlistoj la 
deklaraciojn de Universala Esperanto-
Asocio okaze de la Libro-Tago kaj de Eýropa 
Esperanto-Unio okaze de la Tago de Eýropo. 
Ambaý tekstoj substrekas la nunan lingvan 
malegalecon, kaýzatan de imperiismo, kaj 
proponas esperanton kiel paþon al mondo pli 
justa.

Respublikisma agado en 
Majorko

Majorka Esperantistaro aliøis al la omaøo al 
la murditoj de frankismo, okaze de la 
datreveno de la proklamado de la 2a hispana 
respubliko; øi okazis en la tombejo de Santa 
Maria del Camí la 14an de aprilo.  Dum la 
aranøo parolis niaj samasocianoj Mateu Vic 
kaj Xavier Margais. Jam de pluraj jaroj 
majorkaj esperantistoj partoprenas en tiu 
memortago: pasintjare prelegis Albert 
Herranz kaj ankaý Xavier Margais.

Esperanto-kurso elþutebla

Dank 'al la klopodoj de Pau Climent, Macià 
Falgàs kaj Pep Pou, la brazila komputila 
“kurso de esperanto” jam havas katalunan 
version: per tio øi atingis sian 20an lingvon.

La kurso estas bazita sur dek-leciona kurso 
de Esperanto-Societo Kebekia, sed øi 
evoluis: øia dua eldono enhavis plian 
æapitron, kaj la tria aldonis eæ plian. Øi 
kombinas klarigojn (iom evitantajn fakan 
gramatikan ¼argonon) kaj sufiæe multajn 
ekzercojn, kiuj ofte tute ne bezonas 
korektadon fare de gvidanto. La novajn 
vortojn kaj plurajn tekstojn oni povas 
aýskulti. Se krome la lernanto havas 
mikrofonon, la programo permesas, ke oni 
surbendigu sian prononcon por faciligi la 
komparon kun la aýskultitaj modeloj.

Frua eldono de la kurso meritis la plej altan 
kvalifikon de faka brazila TTT-ejo 
okupiøanta pri programoj kaj lerniloj.

Bedaýrinde la informaj retpaøoj de la kurso 
estas iom eksaj, kaj ankoraý ne informas pri 
ties tria eldono kaj la laste viciøintaj lingvoj. 
Æ i e l  a j n  ø i  e s t a s  e l þ u t e b l a  æ e  
www.kurso.com.br/kurso.exe

Elektronika vortaro

O Limaco Edizions elektronike eldonis la 
esperantan-katalunan vortaron de Alòs kaj 
Carbonell, aperinta okaze de la kongreso en 
Figueres en 1997. Temas ekzakte pli la dua 
eldono, publikigita nur kelkajn monatojn 
post la unua, sed sur nova formato 
permesanta reta elþuton kaj faciliganta 
seræojn (ankaý en la inversa direkto). La 

Albert Herranz

Reus
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Francesc Poblet
ekspozicias en BEK

Kaj Tiel Plu koncerte

N O V A ¬ O J

vortaron eblas elþuti el la retadreso 
www.esperanto-ct.org/vortaro/vortaro.pdf

O Limaco Edizions estas eta ret-eldonejo, 
kiu principe aperigas verkojn hispane, 
aragone kaj katalune. Øin gvidas nia aktivulo 
el Constantí Ferran Marín i Ramos. Øia 
sidejo estas www.o-limaco.com/

Ekspozicio “balkonoj kontraý 
la milito” en BEK

Øis la 14a de junio, Barcelona Esperanto-
Kontaktejo (Padilla 196, Barcelono) montras 
kolekton de fotoj de nia kolego Francesc 
Poblet pri la kontraýmilite ornamitaj 
balkonoj de Barcelono.

Finfine junulara renkontiøo

Dum la 31a de majo kaj la 1a de junio okazis 
en la domo “Mas Po-Canyadó” en Sant Fost 
de Campsentelles la 4a KEJ-Diskutkunveno, 
kun la partopreno de kelkaj homoj el diversaj 
l a n d o j .  K v a n k a m  l a  n o m b r o  d a  
partoprenantoj estis ne tre alta  pro 
lastmomentaj malaliøoj , la æeestantoj øuis la 
bonan kaj internacian etoson  ekzistantan en 
tiu belega kampodomo.

La programo, malgraý sia mallongeco, estis 
tre interesa kaj inkluzivis prelegon far Brian 
Krueger rilate novajn teoriojn pri aidoso, 
atelieron pri muziktradukado kaj diversajn 
alia¼ojn, æio en atmosfero de senæesa festo. 
Mankis eæ tempo por okazigi la kutiman 
vesperan promenadon, inda pro la belega 
æirkaýa pejzaøo.

La renkontiøo pasis tre rapide kaj la tempo de 
la reveno hejmen alvenis tro frue por la 
æeestantoj, kiuj certe bedaýris la fakton, ke la 
kunveno ne pli longe daýris.

La estraro de KEJ taksis tre pozitiva tiun 
unuan revigligon de la tradiciaj renkontiøoj. 
Aliflanke, konkludis, ke tiu aranøo devintus 
esti organizita kun pli da tempo kaj tiucele 
decidis komenci labori super la organizo de 
nova renkontiøo, laýeble okazonta en 
Valencilando, kaj pri kies dato kaj ceteraj 
detaloj oni baldaý informos.
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Kun Irako

La 1an de februaro KEA organizis prelegon 
pri la nuna situacio de Irako. Amikoj de 
Unesko en Barcelono kunlaboris pruntante 
sian ejon. Alparolis la æeestantojn  Lluís 

Garcia Casademont, prezidanto de Kataluna 
Esperanto-Junularo, kiu konas la draman 
periodon vivatan de la iraka popolo. Li mem 
vizitis la landon en januaro 2002 per la 
asocio Solidara Komitato kun la Araba 
Afero, profitante inviton de la iraka reøimo. 
Tie li konstatis, ke la 1991a milito kaj la 
internacia ekonomia blokado antaýenpuþita 
de Usono kaýzis katastrofon por Irako. 
Mankas æio: bazaj nutra¼oj, kuraciloj, 
elektro, laboro... kaj preskaý nenio funkcias.

La preleganto helpis la aýskultantaron 
orientiøi per mapo de la lando, rakontis pri 
historio kaj listigis multegajn datumojn pri la 
homa kaj ekonomia situacio en Irako. Poste 
KEA regalis la æeestantojn per lunæo kaj oni 
babilis. Partoprenis katalunoj, valenciano 
kaj britino.
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Turisme tra Æilio

La 29an de marto, en la salono de la 
barcelona Amikoj de Unesko, inøeniero 
Marcos Salas promenigis nin tra Æilio. 
Akompane de bona kolekto de lumbildoj, li 
interese priskribis la bela¼ojn de sia lando, de 
la norda dezerto øis la glacia suda ekstremo: 
4000 kilometrojn kun plej diversaj klimatoj. 
Tre plaæe.
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Kun esperanto en la dorsosako

Sabaton la 26an de aprilo æe Amikoj de 
Unesko de Barcelono, Manel Vinyals, unu el 
la du rolantoj de la mondvojaøo kaj ties æefa 
raportanto, prezentis nov-eldonitan libron en 
la kataluna. La aventuro paýsis principe la 
romanon de Jules Verne, sed gi fakte longis 
79 tagojn kaj sekvis iom malsaman itineron, 
tra centra Azio, tamen plu sen aviadiloj.

Li spice rakontis la vojaøon, kun pluraj 
anekdotoj kaj multaj lumbildoj kaj per tre 
profesia materialo, kio ege plezurigis la 
æeestantojn. Similan prezentadon la duopo 
faris en diversaj lokoj, i.a. du lernejoj.

Ni gratulas niajn samideanojn pro ilia kuraøo 
kaj iniciato, æar tutcerte ilia aventuro donos 
grandan prestiøon al nia kataluna movado.
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Manel Vinyals, Joaquim Marcoval: Amb 
l'esperanto a la motxilla, La volta al món en 
79 dies; Pagès Editors, Col·lecció Guimet 
núm 66, Lleida 2003; ISBN 84-9779-004-9. 

Prezo: 18 € (300 pagoj, 24 x 17 cm, 20 
kolora j  fo to j ) .  Mendebla  æe  c iu j  
librovendejoj.

Krome, 700-fota lumdisko kaj video-
lumdisko, mendebla kun la libro (nur æe 
KEA). Prezo kun la libro: 30 €.

KTP Brazilen

La kataluna muzik-ensemblo Kaj Tiel Plu 
turneos en Brazilo de la 15a øis la 26a de 
julio. Øi entute koncertos naý-foje en la urboj 
Rio, São Paulo kaj Belo Horizonte, i.a. dum 
la nacia esperanto-kongreso.

Kvankam oni povas spuri ties komencon jam 
ekde 1986, Kaj Tiel Plu praktike naskiøis en 
sia nuna konsisto iom antaý la Universala 
Kongreso en Montpeliero en 1998. Øi 
koncertis en diversaj esperantaj kongresoj, 
i.a. pluraj katalunaj kongresoj kaj en KAFE 
2000, sed ankaý en pluraj tute ne esperantaj 
aranøoj, kiel popolmuzika grupo.

La nunan turneon organizas la sama skipo 
funkciiganta la portalon Øangalo, kiu tiel 
denove montras  surpr ize  e ls taran 
iniciatemon.

Esperanto en la gazetaro

Avui aperigis artikolon titolitan "Ni devus igi 
esperanton la politika lingvo de Eýropo" la 
17an de februaro. En øi Marco Cappato, itala 
deputito de la Radikala Partio, asertas, ke 
esperanto devas fariøi pera lingvo en Eýropa 
Unio.

Dimanæon la 30an de marto La Vanguardia 
aperigis leteron de Hektor Alos. Øi reagis al 
letero de Vicente Martorell, aperinta la 8an 
sammonate, en kiu æi tiu proponis esperanton 
fronte  al la movado por la kataluna kiel 
oficiala lingvo de Eýropa Unio; li eæ taksis la 
movadon “triba”. La asocia sekretario 
substrekis, ke internacia neýtrala lingvo 
celas egalajn rajtojn kaj eblecojn por æiuj 
homoj, kaj øuste tio plene kongruas kun tio, 
ke oni ne flankenlasu la katalunan, la maltan 
aý la estonan.

Diario de Mallorca en sia eldono de la 15a de 
aprilo informis pri la aliøo de la Majorka 
Esperantistaro al respublikisma aranøo kaj 
citis vortojn de nia samasociano Mateu Vic.

La 25an de aprilo ¼urnalo Levante informis 
pri la donaco al la Valencia Biblioteko de 
impona 2500-voluma kolekto de la 
forpasinta valencia esperantisto Ferran 
Ventura. La artikolo mencias, ke parto de la 
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jam renkontis unu el siaj lernantoj 
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66500 Prada  

Kristian.pinard@wanadoo.fr

Antaudankon !

libroj estas en nia lingvo. Rimarkindas, ke 
eta parto de tiu kolekto estis donacita de filo 
de s-ro Ventura al KEA, kio grandigis la 
asocian bibliotekon en Sabadell.

Laste øis nun, El Periódico de la 9a de majo 
aperigis en sia rubriko "La demando de la 
leganto", demandon de Ramon Ferragut 
"Kiucele oni kreis esperanton” kaj 
respondon de la sekretario de KEA.

Televide

La æiutaga posttagmeza felietono “El cor de 
la ciutat” de la kataluna televido aludis 
esperanton en siaj æapitroj 520 kaj 526, 
elsenditaj la 26an de februaro kaj la 6an de 
marto. En la unua, du maljunulinoj 
spionantaj najbaron kaptas lian telefon-
vokon en nekonata lingvo. En la 
sekvasemajna elnodiøo, la du virinoj 
demandas radioprogramon pri la enhavo de 
la kaptita mesaøo, kaj riveliøas, ke øi estas en 
esperanto.

“El cor de la ciutat” estas la plej populara 
televida felietono en nia lando, kaj øin 
averaøe spektas inter 700 000 kaj 800 000 
homoj.

Esperanto en politika 
programo

Candidatura d'Unitat Popular (popol-
unueca kandidatiøo) de Mataró (110 000 
loøantoj), starigita de la sendependisma 
maldekstro, inkluzivis la subtenon de 
esperanto en sia programo por la municipaj 
elektoj. En ties æapitro “Mataró malfermita 
al la mondo”, staras la propono “garantii la 
æeeston de la internacia lingvo aý esperanto 
en la instruado kaj en la publikaj bibliotekoj, 
kaj øin uzi en la internaciaj rilatoj kiel 
pontolingvon ekster la latinida lingva areo”.
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Francesc Poblet
ekspozicias en BEK

Kaj Tiel Plu koncerte

N O V A ¬ O J

vortaron eblas elþuti el la retadreso 
www.esperanto-ct.org/vortaro/vortaro.pdf

O Limaco Edizions estas eta ret-eldonejo, 
kiu principe aperigas verkojn hispane, 
aragone kaj katalune. Øin gvidas nia aktivulo 
el Constantí Ferran Marín i Ramos. Øia 
sidejo estas www.o-limaco.com/

Ekspozicio “balkonoj kontraý 
la milito” en BEK

Øis la 14a de junio, Barcelona Esperanto-
Kontaktejo (Padilla 196, Barcelono) montras 
kolekton de fotoj de nia kolego Francesc 
Poblet pri la kontraýmilite ornamitaj 
balkonoj de Barcelono.

Finfine junulara renkontiøo

Dum la 31a de majo kaj la 1a de junio okazis 
en la domo “Mas Po-Canyadó” en Sant Fost 
de Campsentelles la 4a KEJ-Diskutkunveno, 
kun la partopreno de kelkaj homoj el diversaj 
l a n d o j .  K v a n k a m  l a  n o m b r o  d a  
partoprenantoj estis ne tre alta  pro 
lastmomentaj malaliøoj , la æeestantoj øuis la 
bonan kaj internacian etoson  ekzistantan en 
tiu belega kampodomo.

La programo, malgraý sia mallongeco, estis 
tre interesa kaj inkluzivis prelegon far Brian 
Krueger rilate novajn teoriojn pri aidoso, 
atelieron pri muziktradukado kaj diversajn 
alia¼ojn, æio en atmosfero de senæesa festo. 
Mankis eæ tempo por okazigi la kutiman 
vesperan promenadon, inda pro la belega 
æirkaýa pejzaøo.

La renkontiøo pasis tre rapide kaj la tempo de 
la reveno hejmen alvenis tro frue por la 
æeestantoj, kiuj certe bedaýris la fakton, ke la 
kunveno ne pli longe daýris.

La estraro de KEJ taksis tre pozitiva tiun 
unuan revigligon de la tradiciaj renkontiøoj. 
Aliflanke, konkludis, ke tiu aranøo devintus 
esti organizita kun pli da tempo kaj tiucele 
decidis komenci labori super la organizo de 
nova renkontiøo, laýeble okazonta en 
Valencilando, kaj pri kies dato kaj ceteraj 
detaloj oni baldaý informos.
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Kun Irako

La 1an de februaro KEA organizis prelegon 
pri la nuna situacio de Irako. Amikoj de 
Unesko en Barcelono kunlaboris pruntante 
sian ejon. Alparolis la æeestantojn  Lluís 

Garcia Casademont, prezidanto de Kataluna 
Esperanto-Junularo, kiu konas la draman 
periodon vivatan de la iraka popolo. Li mem 
vizitis la landon en januaro 2002 per la 
asocio Solidara Komitato kun la Araba 
Afero, profitante inviton de la iraka reøimo. 
Tie li konstatis, ke la 1991a milito kaj la 
internacia ekonomia blokado antaýenpuþita 
de Usono kaýzis katastrofon por Irako. 
Mankas æio: bazaj nutra¼oj, kuraciloj, 
elektro, laboro... kaj preskaý nenio funkcias.

La preleganto helpis la aýskultantaron 
orientiøi per mapo de la lando, rakontis pri 
historio kaj listigis multegajn datumojn pri la 
homa kaj ekonomia situacio en Irako. Poste 
KEA regalis la æeestantojn per lunæo kaj oni 
babilis. Partoprenis katalunoj, valenciano 
kaj britino.
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Turisme tra Æilio

La 29an de marto, en la salono de la 
barcelona Amikoj de Unesko, inøeniero 
Marcos Salas promenigis nin tra Æilio. 
Akompane de bona kolekto de lumbildoj, li 
interese priskribis la bela¼ojn de sia lando, de 
la norda dezerto øis la glacia suda ekstremo: 
4000 kilometrojn kun plej diversaj klimatoj. 
Tre plaæe.
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Kun esperanto en la dorsosako

Sabaton la 26an de aprilo æe Amikoj de 
Unesko de Barcelono, Manel Vinyals, unu el 
la du rolantoj de la mondvojaøo kaj ties æefa 
raportanto, prezentis nov-eldonitan libron en 
la kataluna. La aventuro paýsis principe la 
romanon de Jules Verne, sed gi fakte longis 
79 tagojn kaj sekvis iom malsaman itineron, 
tra centra Azio, tamen plu sen aviadiloj.

Li spice rakontis la vojaøon, kun pluraj 
anekdotoj kaj multaj lumbildoj kaj per tre 
profesia materialo, kio ege plezurigis la 
æeestantojn. Similan prezentadon la duopo 
faris en diversaj lokoj, i.a. du lernejoj.

Ni gratulas niajn samideanojn pro ilia kuraøo 
kaj iniciato, æar tutcerte ilia aventuro donos 
grandan prestiøon al nia kataluna movado.

lp

Manel Vinyals, Joaquim Marcoval: Amb 
l'esperanto a la motxilla, La volta al món en 
79 dies; Pagès Editors, Col·lecció Guimet 
núm 66, Lleida 2003; ISBN 84-9779-004-9. 

Prezo: 18 € (300 pagoj, 24 x 17 cm, 20 
kolora j  fo to j ) .  Mendebla  æe  c iu j  
librovendejoj.

Krome, 700-fota lumdisko kaj video-
lumdisko, mendebla kun la libro (nur æe 
KEA). Prezo kun la libro: 30 €.

KTP Brazilen

La kataluna muzik-ensemblo Kaj Tiel Plu 
turneos en Brazilo de la 15a øis la 26a de 
julio. Øi entute koncertos naý-foje en la urboj 
Rio, São Paulo kaj Belo Horizonte, i.a. dum 
la nacia esperanto-kongreso.

Kvankam oni povas spuri ties komencon jam 
ekde 1986, Kaj Tiel Plu praktike naskiøis en 
sia nuna konsisto iom antaý la Universala 
Kongreso en Montpeliero en 1998. Øi 
koncertis en diversaj esperantaj kongresoj, 
i.a. pluraj katalunaj kongresoj kaj en KAFE 
2000, sed ankaý en pluraj tute ne esperantaj 
aranøoj, kiel popolmuzika grupo.

La nunan turneon organizas la sama skipo 
funkciiganta la portalon Øangalo, kiu tiel 
denove montras  surpr ize  e ls taran 
iniciatemon.

Esperanto en la gazetaro

Avui aperigis artikolon titolitan "Ni devus igi 
esperanton la politika lingvo de Eýropo" la 
17an de februaro. En øi Marco Cappato, itala 
deputito de la Radikala Partio, asertas, ke 
esperanto devas fariøi pera lingvo en Eýropa 
Unio.

Dimanæon la 30an de marto La Vanguardia 
aperigis leteron de Hektor Alos. Øi reagis al 
letero de Vicente Martorell, aperinta la 8an 
sammonate, en kiu æi tiu proponis esperanton 
fronte  al la movado por la kataluna kiel 
oficiala lingvo de Eýropa Unio; li eæ taksis la 
movadon “triba”. La asocia sekretario 
substrekis, ke internacia neýtrala lingvo 
celas egalajn rajtojn kaj eblecojn por æiuj 
homoj, kaj øuste tio plene kongruas kun tio, 
ke oni ne flankenlasu la katalunan, la maltan 
aý la estonan.

Diario de Mallorca en sia eldono de la 15a de 
aprilo informis pri la aliøo de la Majorka 
Esperantistaro al respublikisma aranøo kaj 
citis vortojn de nia samasociano Mateu Vic.

La 25an de aprilo ¼urnalo Levante informis 
pri la donaco al la Valencia Biblioteko de 
impona 2500-voluma kolekto de la 
forpasinta valencia esperantisto Ferran 
Ventura. La artikolo mencias, ke parto de la 
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libroj estas en nia lingvo. Rimarkindas, ke 
eta parto de tiu kolekto estis donacita de filo 
de s-ro Ventura al KEA, kio grandigis la 
asocian bibliotekon en Sabadell.

Laste øis nun, El Periódico de la 9a de majo 
aperigis en sia rubriko "La demando de la 
leganto", demandon de Ramon Ferragut 
"Kiucele oni kreis esperanton” kaj 
respondon de la sekretario de KEA.

Televide

La æiutaga posttagmeza felietono “El cor de 
la ciutat” de la kataluna televido aludis 
esperanton en siaj æapitroj 520 kaj 526, 
elsenditaj la 26an de februaro kaj la 6an de 
marto. En la unua, du maljunulinoj 
spionantaj najbaron kaptas lian telefon-
vokon en nekonata lingvo. En la 
sekvasemajna elnodiøo, la du virinoj 
demandas radioprogramon pri la enhavo de 
la kaptita mesaøo, kaj riveliøas, ke øi estas en 
esperanto.

“El cor de la ciutat” estas la plej populara 
televida felietono en nia lando, kaj øin 
averaøe spektas inter 700 000 kaj 800 000 
homoj.

Esperanto en politika 
programo

Candidatura d'Unitat Popular (popol-
unueca kandidatiøo) de Mataró (110 000 
loøantoj), starigita de la sendependisma 
maldekstro, inkluzivis la subtenon de 
esperanto en sia programo por la municipaj 
elektoj. En ties æapitro “Mataró malfermita 
al la mondo”, staras la propono “garantii la 
æeeston de la internacia lingvo aý esperanto 
en la instruado kaj en la publikaj bibliotekoj, 
kaj øin uzi en la internaciaj rilatoj kiel 
pontolingvon ekster la latinida lingva areo”.
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Interesa nova¼o en la portalo de KEA: ¼us 
aperis la elektronika eldono de la Esperanta-
Kataluna Vortaro de Hèctor Alòs i Font kaj 
Jordi Carbonell i Pinyol. Temas pri 
elektronika eldono de la vortaro aperinta en 
1997a. Øi estas elþutebla el la retadreso 
www.esperanto-ct.org/vortaro/vortaro.pdf  
La elþuto bezonos iomete da tempo se via 
konekto interreta estas malrapida, æar la 
dosiero ampleksas 1,6 MB. La elektronika 
eldono ebligas facile seræi ankaý la tradukon 
de katalunaj vortoj al esperanto uzante la 
seræilon de la programo. Krome, oni povas 
printi øin surpapere por privata uzo. Øi 
grandas 162 paøojn.

Vere interesa paøo pri esperanta muziko 
troveblas en www.musicexpress.com.br.  
Surprize la paøo estas en portugala lingvo. En 
ties dekstra menuo "Escolha um gênero" 
elektu "Esperanto". Tie aperas 83 muzikaj 
dosieroj MP3 libere preneblaj. La unua 
kanzono aperanta en la listo estas "Adiaý 
birdeto mia" de nia ensemblo Kaj Tiel Plu.

Alia paøo pri esperanta muziko, "Suda 
Kruco", ¼us aperis kiel fako de la portalo 
"Øangalo". Øi estas vizitebla en la adreso 
www.gxangalo.com/sudakruco/modules/ 
news. Tie oni povas trovi de kurseto pri 
muziko øis kolekto da 27 esperantaj kanzonoj 
en formato MP3 senpage elþuteblaj.

Kataluno en la UFE-komitato

Christian Pinard, el Prada de Conflent, estis elektita membro de la komitato 
de Unuiøo Franca por Esperanto dum la pasinta franca esperanto-kongreso, 
okazinta en Grésillon de la 29a de majo øis la 1a de junio. UFE havas 16 
komitatanojn elektitajn de la membraro, æu æeeste dum la kongreso, æu 
poþte. La komitato estas la supera organo de  la asocio, kiu diskutas la æefajn 
temojn kaj elektas la estraron. Æiujare oni renovigas duonon de øi.

Sensacia novajo: tute nova aperis en la reto 
hejmpaøo "Terminaroj 1980 - 2002", kun 
ligiloj kondukantaj al plurdekoj da 
elektronikaj fakaj esperanto-vortaroj; la 
adreso esta: www.eventoj.hu/steb 

Eblas aýskulti la programojn de Pola Radio de 
la tuta lasta semajno per la servo de World 
Radio Network. Oni povas elekti la aktualan 
programon klakante sur la ligilon "T" (today = 
hodiaý), aý tiujn de la sep antaýaj tagoj, je 
kioma ajn horo. Eblas elekti por la auskultado 
la programojn Real Player aý Windows 
Media Player; eblas elekti ankaý tujan 
aýskultadon aý elþuton de la sondosiero. La 
adreso estas: new.wrn.org/listeners/ 
stations/station.php?StationID=16

La esperantaj programeroj de tiu stacio 
troveblas ankaý en la "Retradio" de Anton 
O b e r n d o r f e r :  r e t r a d i o . s t a r t . a t  k a j  
retradio.dr.ag 

Ligilojn al la esperantaj programoj de Æina 
Radio, Radio Havana, Radio Vatikano kaj 
Itala Radio oni povas trovi en la "Retradio" de 
Oberndorfer, en la paøo: insel.heim.at/ 
mainau/330229/alistaci.html

Darío Rodríguez

Vigla kongreso

Dum la paska semajnfino, okazis en Cap 
d'Agde (Langvedoko, apud Montpeliero) la 
Sat-Amikara kongreso. Vera sukceso, æar 
202 homoj aliøis. Interalie, el Katalunio 
partoprenis Mon Cardona (Barcelono), Jean 
Amouroux (Perpinjano) kaj Christian Pinard 
(Prada); ankaý tri aliaj barcelonanoj aliøis 
(M. Gómez, C. Ibac, M. Verdaguer), sed mi 
ne sukcesis ilin renkonti: tro da esperantistoj!

La debatoj pri la vivo de la asocio interesis 
æefe la francojn kaj la anojn de Sat-Amikaro; 
sed la amaso da libroj prezentataj en la 
salono L. L. Zamenhof, kie okazis la 
diskutoj, mirigis min: kia øuo vidi tiom da 
verkoj nur esperantaj! Interalie, mi aæetis 
plezure la libron de A. Prats, “Fronto kaj 
postfronto de Aragonio" (eldono de la 
esperanta sekcio de CNT-AIT, 1938, 
Barcelono)!

La kursoj por progresantoj estis interesaj kaj 
fruktodonaj. Dum la libertempoj, mi 
konatiøis plezure kaj øoje kun samideanoj 
øis tiam nur trarete konataj: J-M Cash, H. 
Masson, M. Sujet.... Ankaý kun Mon 
Cardona mi konatiøis; li poste vizitis min en 
Prada, kaj mi esperas, ke iom post iom multaj 
esperantistoj el Suda Katalunio vizitos siajn 
gefratojn transmontajn (kaj reciproke!).

La nombro da partoprenintoj montras la 
novajn intereson kaj entuziasmon por 
esperanto; la riæeco de la debatoj, la amikeco 
de la interþanøoj montras la viglon de nia 
movado. Do, ni organizu kaj partoprenu pli 
kaj pli da tiaj aranøoj; tial, pli kaj pli 
diskoniøos esperanto kaj sia frata, neýtrala, 
internacia ideo!
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Lingva semajnfino en Arrot (Arièja), 
la 10-11an de majo

La celo estis, ke praktiku la internacian 
lingvon junaj komencantoj en agrabla 
æirkaýa¼o; krome, ni ambiciis ankaý gastigi 
kelkajn konfirmitajn esperantistojn, kiujn 
allogus la multaj promenado-eblecoj. Kaj se 

venus ankaý homoj el trans Pirineoj, la etoso 
certe bonegus!

Ve! konfirmitaj esperantistoj ne venis (ne 
disponeblis) kaj neniu kataluno aperis: ni 
devis elturniøi.

Ni do decidis, ke la kvalito anstataýu la 
kvanton, kaj efektive la kvar æeestantaj 
lernantoj diligente dialogis, ludis, gramatikis 
kun sia instruisto Rikardo.

Ili des pli aprezis la paýzon kun teo aý 
herboteo kaj la kuketoj de Ségolène; ili þatis 
la vesperon pasigitan æirkau la kamenforno 
kun Anne-Marie, loka esperantistino tre 
kontenta babili en esperanto, dum kiu oni 
aýskultis kaj kantis Brassens-kantojn... 

Ni þatis ankaý rosti kolbasojn æe kampofajro 
sur la herbejo...

La sola riproæo: ne estis tempo por 
promenado; venontfoje nepre prioritatos la 
promenado, eæ se ni devos instrui nur 
plantonomojn!
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Esperanto-festo en Salvanhac (Tarn, 
Langvedoko), la 29an junio

Jean-René kaj Hélène Funel invitas al 
esperanto-festo en sia tendumejo, kiu situas 
je 70 km de Tuluzo (inter Albi kaj 
Montalban). Oni povos alveni sabate kaj 
tranokti en la tendumejo. Dimanæe je la 11a 
horo, okazos la jarkunveno de la 
esperantistoj de regiono Miègjorn-Pirinèus. 

Kunportu viajn þatatajn manøa¼ojn, ni 
interþanøos manøojn kaj receptojn, kaj æiu 
gustumos æion !

«Ni organizos esperanto-feston la lastan 
dimanæon de junio, la 29an, en nia tendumejo 
Domèni St. Julian, Las Cambolassas, 81630 
Salvanhac. Eblos alveni sabate kaj tendumi, 
kun propra tendo. Tiuj, kiuj venos el trans 
Pireneoj, rajtos kunporti nur dormosakojn; 
estos litoj sub granda tendo.

Por manøoj, æiuj alportu po unu pladon, kaj 
ni disigos æion: estos “hispana gastejo” laý la 
franca esprimo.  Kunportu ankaý 
bankostumon por la naøejo, kaj pluvvesta¼on 
se la vetero nubos. Eblos muziki, kanti, 
skeæi, ktp... æirkaý kampofajro. La ejo 
videblas en perso.wanadoo.fr/jean-
rene.funel»

Hélène kaj Jean-René

N O V A ¬ O J

Interreta rubriko

Kelkaj havas karakteron diablan, aliaj gramatikan

Lingva angulo

Po havas karakteron diablan, tion jam diris 
Cherpillod; krome, la radikoj eæ gramatikan 
øin havas.

Sed kio estas la gramatika karaktero de la 
radikoj? Por pli facile respondi, ni preparu la 
temon helpe de la kataluna lingvo. 
Komparinte escombra kun escombrar oni 
klare vidas, ke la dua (verbo) devenas el la 
unua (substantivo). Inverse, la komparo inter 
assecar kaj assecadora montras  æi kaze  ke la 
substantivo devenas el la verbo.

Kio okazas en esperanto? Æiuj konas, ke el la 
radiko bala' oni ricevas kaj la verbon balai kaj 
la substantivon balailo (ilo por balai). 
Inverse, el la radiko bros' devenas kaj broso 
(ilo por brosi) kaj la verbo brosi. Ni formu la 
tabelon:

Kaj tuj venas la demandoj: Æu oni ne instruis 
al ni, ke por nomi la “a¼on per kiu oni faras” 
oni uzu la sufikson il? Kial tia malreguleco? 
Æu esperanto ne estas logika lingvo?

Antaý ol paþi antaýen ni jam povas iom 
respondi la demandon aperintan en la 
komenco. Ni donu nomojn al tiuj malsamaj 
kondutoj:

 
La demandoj æirkaý la gramatika karaktero de 
la radikoj levis kaj levas debatojn en 
Esperantujo, ni ¼us faris unuan paþon por povi 
iomete orientiøi en la debatoj.

Ramon Perera
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Interesa nova¼o en la portalo de KEA: ¼us 
aperis la elektronika eldono de la Esperanta-
Kataluna Vortaro de Hèctor Alòs i Font kaj 
Jordi Carbonell i Pinyol. Temas pri 
elektronika eldono de la vortaro aperinta en 
1997a. Øi estas elþutebla el la retadreso 
www.esperanto-ct.org/vortaro/vortaro.pdf  
La elþuto bezonos iomete da tempo se via 
konekto interreta estas malrapida, æar la 
dosiero ampleksas 1,6 MB. La elektronika 
eldono ebligas facile seræi ankaý la tradukon 
de katalunaj vortoj al esperanto uzante la 
seræilon de la programo. Krome, oni povas 
printi øin surpapere por privata uzo. Øi 
grandas 162 paøojn.

Vere interesa paøo pri esperanta muziko 
troveblas en www.musicexpress.com.br.  
Surprize la paøo estas en portugala lingvo. En 
ties dekstra menuo "Escolha um gênero" 
elektu "Esperanto". Tie aperas 83 muzikaj 
dosieroj MP3 libere preneblaj. La unua 
kanzono aperanta en la listo estas "Adiaý 
birdeto mia" de nia ensemblo Kaj Tiel Plu.

Alia paøo pri esperanta muziko, "Suda 
Kruco", ¼us aperis kiel fako de la portalo 
"Øangalo". Øi estas vizitebla en la adreso 
www.gxangalo.com/sudakruco/modules/ 
news. Tie oni povas trovi de kurseto pri 
muziko øis kolekto da 27 esperantaj kanzonoj 
en formato MP3 senpage elþuteblaj.

Kataluno en la UFE-komitato

Christian Pinard, el Prada de Conflent, estis elektita membro de la komitato 
de Unuiøo Franca por Esperanto dum la pasinta franca esperanto-kongreso, 
okazinta en Grésillon de la 29a de majo øis la 1a de junio. UFE havas 16 
komitatanojn elektitajn de la membraro, æu æeeste dum la kongreso, æu 
poþte. La komitato estas la supera organo de  la asocio, kiu diskutas la æefajn 
temojn kaj elektas la estraron. Æiujare oni renovigas duonon de øi.

Sensacia novajo: tute nova aperis en la reto 
hejmpaøo "Terminaroj 1980 - 2002", kun 
ligiloj kondukantaj al plurdekoj da 
elektronikaj fakaj esperanto-vortaroj; la 
adreso esta: www.eventoj.hu/steb 

Eblas aýskulti la programojn de Pola Radio de 
la tuta lasta semajno per la servo de World 
Radio Network. Oni povas elekti la aktualan 
programon klakante sur la ligilon "T" (today = 
hodiaý), aý tiujn de la sep antaýaj tagoj, je 
kioma ajn horo. Eblas elekti por la auskultado 
la programojn Real Player aý Windows 
Media Player; eblas elekti ankaý tujan 
aýskultadon aý elþuton de la sondosiero. La 
adreso estas: new.wrn.org/listeners/ 
stations/station.php?StationID=16

La esperantaj programeroj de tiu stacio 
troveblas ankaý en la "Retradio" de Anton 
O b e r n d o r f e r :  r e t r a d i o . s t a r t . a t  k a j  
retradio.dr.ag 

Ligilojn al la esperantaj programoj de Æina 
Radio, Radio Havana, Radio Vatikano kaj 
Itala Radio oni povas trovi en la "Retradio" de 
Oberndorfer, en la paøo: insel.heim.at/ 
mainau/330229/alistaci.html

Darío Rodríguez

Vigla kongreso

Dum la paska semajnfino, okazis en Cap 
d'Agde (Langvedoko, apud Montpeliero) la 
Sat-Amikara kongreso. Vera sukceso, æar 
202 homoj aliøis. Interalie, el Katalunio 
partoprenis Mon Cardona (Barcelono), Jean 
Amouroux (Perpinjano) kaj Christian Pinard 
(Prada); ankaý tri aliaj barcelonanoj aliøis 
(M. Gómez, C. Ibac, M. Verdaguer), sed mi 
ne sukcesis ilin renkonti: tro da esperantistoj!

La debatoj pri la vivo de la asocio interesis 
æefe la francojn kaj la anojn de Sat-Amikaro; 
sed la amaso da libroj prezentataj en la 
salono L. L. Zamenhof, kie okazis la 
diskutoj, mirigis min: kia øuo vidi tiom da 
verkoj nur esperantaj! Interalie, mi aæetis 
plezure la libron de A. Prats, “Fronto kaj 
postfronto de Aragonio" (eldono de la 
esperanta sekcio de CNT-AIT, 1938, 
Barcelono)!

La kursoj por progresantoj estis interesaj kaj 
fruktodonaj. Dum la libertempoj, mi 
konatiøis plezure kaj øoje kun samideanoj 
øis tiam nur trarete konataj: J-M Cash, H. 
Masson, M. Sujet.... Ankaý kun Mon 
Cardona mi konatiøis; li poste vizitis min en 
Prada, kaj mi esperas, ke iom post iom multaj 
esperantistoj el Suda Katalunio vizitos siajn 
gefratojn transmontajn (kaj reciproke!).

La nombro da partoprenintoj montras la 
novajn intereson kaj entuziasmon por 
esperanto; la riæeco de la debatoj, la amikeco 
de la interþanøoj montras la viglon de nia 
movado. Do, ni organizu kaj partoprenu pli 
kaj pli da tiaj aranøoj; tial, pli kaj pli 
diskoniøos esperanto kaj sia frata, neýtrala, 
internacia ideo!

cp

Lingva semajnfino en Arrot (Arièja), 
la 10-11an de majo

La celo estis, ke praktiku la internacian 
lingvon junaj komencantoj en agrabla 
æirkaýa¼o; krome, ni ambiciis ankaý gastigi 
kelkajn konfirmitajn esperantistojn, kiujn 
allogus la multaj promenado-eblecoj. Kaj se 

venus ankaý homoj el trans Pirineoj, la etoso 
certe bonegus!

Ve! konfirmitaj esperantistoj ne venis (ne 
disponeblis) kaj neniu kataluno aperis: ni 
devis elturniøi.

Ni do decidis, ke la kvalito anstataýu la 
kvanton, kaj efektive la kvar æeestantaj 
lernantoj diligente dialogis, ludis, gramatikis 
kun sia instruisto Rikardo.

Ili des pli aprezis la paýzon kun teo aý 
herboteo kaj la kuketoj de Ségolène; ili þatis 
la vesperon pasigitan æirkau la kamenforno 
kun Anne-Marie, loka esperantistino tre 
kontenta babili en esperanto, dum kiu oni 
aýskultis kaj kantis Brassens-kantojn... 

Ni þatis ankaý rosti kolbasojn æe kampofajro 
sur la herbejo...

La sola riproæo: ne estis tempo por 
promenado; venontfoje nepre prioritatos la 
promenado, eæ se ni devos instrui nur 
plantonomojn!

jc
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El 2004 es commemoraran 
cent anys des que els primers 

esperantistes catalans
es començaren a organitzar.

Aquesta comunicació, 
presentada al Congrés

“1898. Entre la crisi d'identitat
i la modernització”,

ens situa en aquest 
esperantisme de la primera 

època i ens ensenya
que, en part, està tan allunyat 

de l'actual com, sobretot,
dels tòpics que en circulen.

La interllengua Esperanto: factor d'innovació
a la Catalunya de tombant de segle (1898-1909)

Abel Montagut i Masip

a interllengua Esperanto, amb el nom 
“Lingvo internacia” (Llengua 
internacional), es va donar a conèixer L

a Varsòvia l'any 1887 en un opuscle de 40 
pàgines en rus, signat pel Dr. Esperanto, 
pseudònim d'un oculista, Lejzer Ludwig 
Zamenhof (1859-1917), nascut a Bialystok, 
una ciutat multilingüe, aleshores sota domini 
rus. El mateix any l'opuscle va aparèixer en 
alemany, en anglès i en francès.

Al cap de dotze anys, el gener de 1898 es 
publica el primer article de propaganda de la 
nova llengua signat per un català: Francesc 
Pi i Margall, a “El Nuevo Régimen” de 
Madrid.

Francesc Pi i Margall (Barcelona 1824 - 
Madrid 1901) fou el màxim dirigent del 
Partit Republicà Democràtic Federal. Havia 
estat ministre de la Governació durant la 
Primera República (1873) i president del 
poder executiu. Davant la insurrecció 
cantonal fou acusat per les dretes de 
consentir-la i hagué de dimitir (justament un 
18 de juliol). Durant la Restauració fou 
diputat republicà i féu campanya per la 
independència de Cuba. 

Reprodueixo tres afirmacions del seu article 
del 1898:

“Es el Esperanto una lengua que ideó un 
hombre ilustre con el fin de facilitar la 
relaciones entre los pueblos: Lengua más 
sencilla, ni más fácil habría podido 
difícilmente concebirse.

No es una lengua universal, pero sí una 
lengua internacional que pueden adoptar los 
hombres de todos los pueblos para sus 
negocios exteriores sin que por esto dejen de 
usar y cultivar sus idiomas nacionales y aún 
regionales.

Nosotros que tanto quisiéramos ver abatidas 
las fronteras de los pueblos no vacilamos en 
recomendarlo a todos los hombres de 
inteligencia y de corazón que de verdad 
amen el progreso intelectual y moral de los 
pueblos.”

El primer propagandista català de la 
interllengua, doncs, és un polític republicà 
destacat. La llengua no es difon en primer 
terme des de l'àmbit obrer o socialista.

Quatre anys més tard, el 1902, comença el 

primer curs de la interllengua a Barcelona.

El 1904 s'hi funda el primer grup. La major 
part dels membres són militars. El segueixen 
grups a Manresa i Cardona.

L'editorial Espasa edita una gramàtica en 
castellà, de Vicente Inglada, capità d'Estat 
Major.

El mateix any en un congrés obrer celebrat a 
Sabadell s'accepta unànimement la 
interllengua per a les relacions amb altres 
organitzacions obreres internacionals.

A l'abril de 1905 la Unió Catalanista, a la 
Reunió General de Delegats, accepta la 
interllengua unànimement per a les relacions 
de l 'entitat amb altres moviments 
nacionalistes europeus. També s'hi pren 
l'acord que el secretari general ha de conèixer 
la llengua internacional i que aquesta sigui 
ensenyada en nom de la Unió a Barcelona. A 
tall informatiu, recordem que la Unió 
Catalanista havia celebrat el 1892 la seva 
primera assemblea, sota la presidència de 
Lluís Domènech i Montaner, en la qual 
s'aprovaren les Bases de Manresa. A partir 
del 1901 la Unió es presentà a les eleccions. 
En el període que estem tractant, del 1903 al 
1906, s'obre cap a posicions socialistes i 
participa en la Solidaritat Catalana.

Seguint el recorregut cronològic, el 
novembre de 1905 oficials de l'exèrcit 
espanyol assalten i saquegen les redaccions 
del setmanari satíric Cu-cut! i del diari La 
Veu de Catalunya, per les seves tendències 
suposadament antiespanyoles. Es tanquen 
totes les entitats nacionalistes i són 
interrompudes les classes de la interllengua. 
L'escriptor en aquesta llengua i en català 
Frederic Pujulà i Vallès,  publica una relació 
crítica dels fets del Cu-cut! a Tra la mondo de 
París; això li val la denúncia d'un militar 
espanyol, també esperantista, i es veu obligat 
a exiliar-se i refugiar-se a París.

El 1906 el setmanari Joventut, portaveu 
d'Unió Catalanista, obre una secció fixa 
dedicada a la interllengua. S'hi publiquen 
informacions, exercicis i suplements 
diversos.

A l'agost del mateix any, en el II Congrés 
Universal d'Esperanto celebrat a Ginebra, 
Frederic Pujulà i Vallès representa Catalunya 
en nom de diverses entitats nacionalistes, 

com Espero Kataluna, el grup Quatre Barres, 
la revista Joventut i el Cercle Catalanista de 
Santiago de Cuba.

L'Ajuntament de Barcelona decideix atorgar 
una subvenció anual de 2000 pts, almenys 
fins al 1909, per als cursos de la interllengua 
que s'imparteixen a la ciutat. En pessetes 
actuals, la subvenció de l'Ajuntament 
ascendia a uns deu milions. La importància 
d'aquesta quantitat ens indica que per a les 
ins t i tuc ions  públ iques  la  l lengua  
internacional tenia un gran interès social i 
polític.

Al gener de 1908 Pujulà i Vallès inicia un 
curs d'interllengua a la Sorbona de París. Al 
maig apareixen els primers establiments 
comercials a Barcelona amb el nom de la 
llengua internacional: Bazar Esperanto, 
Restaurant Esperanto. A Sabadell, en 
consonància amb el feminisme naixent, es 
funda un grup exclusivament de dones 
esperantistes amb quaranta-dos membres. El 
primer grup d'aquest tipus, anomenat Virina 
Stelo, havia sorgit a Barcelona l'any anterior. 
El mateix any l'Ajuntament de Barcelona 
publica una guia de la ciutat en esperanto.

Al juny donen suport a la iniciativa de 
celebrar el cinquè Congrés Universal 
d'Esperanto a Barcelona, previst per al 1909, 
diverses institucions de primer rang de la 
ciutat: la Diputació, l'Ajuntament, la Cambra 
Oficial del Comerç i la Indústria, la Unió 
Catalanista, l'Associació Protectora de 
l'Ensenyança Catalana, l'Schola Orfeonica, 
l'Ateneu Barcelonès, la Universitat de 
Barcelona, el Centre Autonomista de 
Dependents del Comerç i de la Indústria 
(CADCI), així com escriptors catalans i 
directors de diaris i revistes de Catalunya.

Durant els mesos de juny i juliol, les 
diferències entre els esperantistes espanyols 
i els catalans fa perillar la candidatura de 
Barcelona. La raó fonamental de la discussió 
és l'excessiu caire independent per part dels 
catalans a ulls dels esperantistes espanyols. A 
l'agost es pacta un acord entre les societats 
esperantistes catalana i espanyola. Els 
primers duran l'organització del congrés, i 
els segons cercaran el suport oficial de les 
autoritats centrals.

Al novembre, en un ambient d'eufòria davant 
la perspectiva del congrés internacional, es 
compten a Barcelona 45 cursos simultanis de 
la interllengua, subvencionats per 
l'Ajuntament.

Ja dins l'any del congrés, el 1909, l'esperanto 
esdevé gairebé una moda: apareixen nous 
butlletins, així com la revista còmica Jen que 
es publicarà fins al 1910 amb el mateix 
format i estil del Papitu, i amb els mateixos 

acudits adaptats al moviment esperantista; 
obren seccions i cursos El Poble Català, La 
Internacional, La Publicidad, de Barcelona, 
i Fides de Vilassar de Mar; es multipliquen 
les festes i celebracions públiques.

Al juliol esclaten a Barcelona les protestes i 
enfrontaments coneguts com la Setmana 
Tràgica en protesta per les lleves per anar a la 
guerra del Marroc. En la premsa 
internacional els fets es presenten sota la 
perspectiva de revolució i inseguretat, 
marcada pels aldarulls i les barricades al 
carrer, les cremes de convents i per l'ús de 
l'artilleria per part de l'exèrcit. El desconcert 
d'aquests dies, especialment del 26 de juliol 
al 2 d'agost, i la incapacitat del moviment 
obrer per trobar els seus representants, són 
reflectits en la pel·lícula d'Antoni Ribas La 
ciutat cremada, del 1976. Ja veiem, però, que 
lluny es trobava la realitat de la interllengua 
esperanto a la Barcelona d'aleshores de la 
imatge que n'ofereix la pel·lícula. L'escena 
dels anarquistes que aprenen la llengua quasi 
clandestinament pot ser real, però és molt 
accidental, una part insignificant del paper 
que jugava la interllengua en la societat 
barcelonina i catalana.

Malgrat els esdeveniments de la Setmana 
Tràgica, el suport de les autoritats 
espanyoles, del rei i tots els ministres, i de les 
autoritats catalanes s'intensifica, preveient el 
ressò internacional del congrés que s'havia 
de celebrar al cap de pocs dies. Era una 
oportunitat per oferir a l'exterior la imatge 
recuperada d'una Barcelona tranquil·la i 
hospitalària.  De fet aquell setembre va ser 
només una pausa de tranquil·litat perquè tot 
seguit va venir la repressió que provocà 175 
desterrats, 59 cadenes perpètues i 5 
executats, entre els quals, el 13 d'octubre, hi 
hauria el pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, 
acusat sense proves de ser l'instigador de la 
revolta.

Però això s'escapa de l'abast temàtic i 
temporal de la nostra comunicació. Tornant 
al setembre de 1909 i al Congrés Universal 
d'Esperanto, el dissabte dia 4 de setembre, 
arribà el Dr. Zamenhof a Barcelona. Els dies 
següents se'n van celebrar activitats oficials 
al Palau de Belles Arts, al Paranimf de la 
Universitat, que fou cedida com a seu del 
congrés, al Parc de la Ciutadella, a l'Ateneu 
Barcelonès i al Teatre Romea. L'obertura 
oficial fou presidida per l'aleshores alcalde 
de Barcelona en funcions, Francesc Layret. 
El dimecres 8 de setembre es van celebrar els 
primers Jocs Florals Internacionals en 
esperanto a la Llotja. Un dels premiats fou el 
jove Carles Riba, que aleshores tenia 16 
anys. Hi obtingué el premi de la revista 
literària La Revuo amb el poema titulat “Ni 

Francesc Pi i Margall
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“1898. Entre la crisi d'identitat
i la modernització”,

ens situa en aquest 
esperantisme de la primera 

època i ens ensenya
que, en part, està tan allunyat 

de l'actual com, sobretot,
dels tòpics que en circulen.

La interllengua Esperanto: factor d'innovació
a la Catalunya de tombant de segle (1898-1909)

Abel Montagut i Masip

a interllengua Esperanto, amb el nom 
“Lingvo internacia” (Llengua 
internacional), es va donar a conèixer L

a Varsòvia l'any 1887 en un opuscle de 40 
pàgines en rus, signat pel Dr. Esperanto, 
pseudònim d'un oculista, Lejzer Ludwig 
Zamenhof (1859-1917), nascut a Bialystok, 
una ciutat multilingüe, aleshores sota domini 
rus. El mateix any l'opuscle va aparèixer en 
alemany, en anglès i en francès.

Al cap de dotze anys, el gener de 1898 es 
publica el primer article de propaganda de la 
nova llengua signat per un català: Francesc 
Pi i Margall, a “El Nuevo Régimen” de 
Madrid.

Francesc Pi i Margall (Barcelona 1824 - 
Madrid 1901) fou el màxim dirigent del 
Partit Republicà Democràtic Federal. Havia 
estat ministre de la Governació durant la 
Primera República (1873) i president del 
poder executiu. Davant la insurrecció 
cantonal fou acusat per les dretes de 
consentir-la i hagué de dimitir (justament un 
18 de juliol). Durant la Restauració fou 
diputat republicà i féu campanya per la 
independència de Cuba. 

Reprodueixo tres afirmacions del seu article 
del 1898:

“Es el Esperanto una lengua que ideó un 
hombre ilustre con el fin de facilitar la 
relaciones entre los pueblos: Lengua más 
sencilla, ni más fácil habría podido 
difícilmente concebirse.

No es una lengua universal, pero sí una 
lengua internacional que pueden adoptar los 
hombres de todos los pueblos para sus 
negocios exteriores sin que por esto dejen de 
usar y cultivar sus idiomas nacionales y aún 
regionales.

Nosotros que tanto quisiéramos ver abatidas 
las fronteras de los pueblos no vacilamos en 
recomendarlo a todos los hombres de 
inteligencia y de corazón que de verdad 
amen el progreso intelectual y moral de los 
pueblos.”

El primer propagandista català de la 
interllengua, doncs, és un polític republicà 
destacat. La llengua no es difon en primer 
terme des de l'àmbit obrer o socialista.

Quatre anys més tard, el 1902, comença el 

primer curs de la interllengua a Barcelona.

El 1904 s'hi funda el primer grup. La major 
part dels membres són militars. El segueixen 
grups a Manresa i Cardona.

L'editorial Espasa edita una gramàtica en 
castellà, de Vicente Inglada, capità d'Estat 
Major.

El mateix any en un congrés obrer celebrat a 
Sabadell s'accepta unànimement la 
interllengua per a les relacions amb altres 
organitzacions obreres internacionals.

A l'abril de 1905 la Unió Catalanista, a la 
Reunió General de Delegats, accepta la 
interllengua unànimement per a les relacions 
de l 'entitat amb altres moviments 
nacionalistes europeus. També s'hi pren 
l'acord que el secretari general ha de conèixer 
la llengua internacional i que aquesta sigui 
ensenyada en nom de la Unió a Barcelona. A 
tall informatiu, recordem que la Unió 
Catalanista havia celebrat el 1892 la seva 
primera assemblea, sota la presidència de 
Lluís Domènech i Montaner, en la qual 
s'aprovaren les Bases de Manresa. A partir 
del 1901 la Unió es presentà a les eleccions. 
En el període que estem tractant, del 1903 al 
1906, s'obre cap a posicions socialistes i 
participa en la Solidaritat Catalana.

Seguint el recorregut cronològic, el 
novembre de 1905 oficials de l'exèrcit 
espanyol assalten i saquegen les redaccions 
del setmanari satíric Cu-cut! i del diari La 
Veu de Catalunya, per les seves tendències 
suposadament antiespanyoles. Es tanquen 
totes les entitats nacionalistes i són 
interrompudes les classes de la interllengua. 
L'escriptor en aquesta llengua i en català 
Frederic Pujulà i Vallès,  publica una relació 
crítica dels fets del Cu-cut! a Tra la mondo de 
París; això li val la denúncia d'un militar 
espanyol, també esperantista, i es veu obligat 
a exiliar-se i refugiar-se a París.

El 1906 el setmanari Joventut, portaveu 
d'Unió Catalanista, obre una secció fixa 
dedicada a la interllengua. S'hi publiquen 
informacions, exercicis i suplements 
diversos.

A l'agost del mateix any, en el II Congrés 
Universal d'Esperanto celebrat a Ginebra, 
Frederic Pujulà i Vallès representa Catalunya 
en nom de diverses entitats nacionalistes, 

com Espero Kataluna, el grup Quatre Barres, 
la revista Joventut i el Cercle Catalanista de 
Santiago de Cuba.

L'Ajuntament de Barcelona decideix atorgar 
una subvenció anual de 2000 pts, almenys 
fins al 1909, per als cursos de la interllengua 
que s'imparteixen a la ciutat. En pessetes 
actuals, la subvenció de l'Ajuntament 
ascendia a uns deu milions. La importància 
d'aquesta quantitat ens indica que per a les 
ins t i tuc ions  públ iques  la  l lengua  
internacional tenia un gran interès social i 
polític.

Al gener de 1908 Pujulà i Vallès inicia un 
curs d'interllengua a la Sorbona de París. Al 
maig apareixen els primers establiments 
comercials a Barcelona amb el nom de la 
llengua internacional: Bazar Esperanto, 
Restaurant Esperanto. A Sabadell, en 
consonància amb el feminisme naixent, es 
funda un grup exclusivament de dones 
esperantistes amb quaranta-dos membres. El 
primer grup d'aquest tipus, anomenat Virina 
Stelo, havia sorgit a Barcelona l'any anterior. 
El mateix any l'Ajuntament de Barcelona 
publica una guia de la ciutat en esperanto.

Al juny donen suport a la iniciativa de 
celebrar el cinquè Congrés Universal 
d'Esperanto a Barcelona, previst per al 1909, 
diverses institucions de primer rang de la 
ciutat: la Diputació, l'Ajuntament, la Cambra 
Oficial del Comerç i la Indústria, la Unió 
Catalanista, l'Associació Protectora de 
l'Ensenyança Catalana, l'Schola Orfeonica, 
l'Ateneu Barcelonès, la Universitat de 
Barcelona, el Centre Autonomista de 
Dependents del Comerç i de la Indústria 
(CADCI), així com escriptors catalans i 
directors de diaris i revistes de Catalunya.

Durant els mesos de juny i juliol, les 
diferències entre els esperantistes espanyols 
i els catalans fa perillar la candidatura de 
Barcelona. La raó fonamental de la discussió 
és l'excessiu caire independent per part dels 
catalans a ulls dels esperantistes espanyols. A 
l'agost es pacta un acord entre les societats 
esperantistes catalana i espanyola. Els 
primers duran l'organització del congrés, i 
els segons cercaran el suport oficial de les 
autoritats centrals.

Al novembre, en un ambient d'eufòria davant 
la perspectiva del congrés internacional, es 
compten a Barcelona 45 cursos simultanis de 
la interllengua, subvencionats per 
l'Ajuntament.

Ja dins l'any del congrés, el 1909, l'esperanto 
esdevé gairebé una moda: apareixen nous 
butlletins, així com la revista còmica Jen que 
es publicarà fins al 1910 amb el mateix 
format i estil del Papitu, i amb els mateixos 

acudits adaptats al moviment esperantista; 
obren seccions i cursos El Poble Català, La 
Internacional, La Publicidad, de Barcelona, 
i Fides de Vilassar de Mar; es multipliquen 
les festes i celebracions públiques.

Al juliol esclaten a Barcelona les protestes i 
enfrontaments coneguts com la Setmana 
Tràgica en protesta per les lleves per anar a la 
guerra del Marroc. En la premsa 
internacional els fets es presenten sota la 
perspectiva de revolució i inseguretat, 
marcada pels aldarulls i les barricades al 
carrer, les cremes de convents i per l'ús de 
l'artilleria per part de l'exèrcit. El desconcert 
d'aquests dies, especialment del 26 de juliol 
al 2 d'agost, i la incapacitat del moviment 
obrer per trobar els seus representants, són 
reflectits en la pel·lícula d'Antoni Ribas La 
ciutat cremada, del 1976. Ja veiem, però, que 
lluny es trobava la realitat de la interllengua 
esperanto a la Barcelona d'aleshores de la 
imatge que n'ofereix la pel·lícula. L'escena 
dels anarquistes que aprenen la llengua quasi 
clandestinament pot ser real, però és molt 
accidental, una part insignificant del paper 
que jugava la interllengua en la societat 
barcelonina i catalana.

Malgrat els esdeveniments de la Setmana 
Tràgica, el suport de les autoritats 
espanyoles, del rei i tots els ministres, i de les 
autoritats catalanes s'intensifica, preveient el 
ressò internacional del congrés que s'havia 
de celebrar al cap de pocs dies. Era una 
oportunitat per oferir a l'exterior la imatge 
recuperada d'una Barcelona tranquil·la i 
hospitalària.  De fet aquell setembre va ser 
només una pausa de tranquil·litat perquè tot 
seguit va venir la repressió que provocà 175 
desterrats, 59 cadenes perpètues i 5 
executats, entre els quals, el 13 d'octubre, hi 
hauria el pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, 
acusat sense proves de ser l'instigador de la 
revolta.

Però això s'escapa de l'abast temàtic i 
temporal de la nostra comunicació. Tornant 
al setembre de 1909 i al Congrés Universal 
d'Esperanto, el dissabte dia 4 de setembre, 
arribà el Dr. Zamenhof a Barcelona. Els dies 
següents se'n van celebrar activitats oficials 
al Palau de Belles Arts, al Paranimf de la 
Universitat, que fou cedida com a seu del 
congrés, al Parc de la Ciutadella, a l'Ateneu 
Barcelonès i al Teatre Romea. L'obertura 
oficial fou presidida per l'aleshores alcalde 
de Barcelona en funcions, Francesc Layret. 
El dimecres 8 de setembre es van celebrar els 
primers Jocs Florals Internacionals en 
esperanto a la Llotja. Un dels premiats fou el 
jove Carles Riba, que aleshores tenia 16 
anys. Hi obtingué el premi de la revista 
literària La Revuo amb el poema titulat “Ni 
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La difusió
de la llengua
internacional

esperanto
a Catalunya

no fou un fenomen
marginal ni clandestí

fosu nian sulkon” (Cavem el nostre solc), tal 
com testimonia la llista dels premiats i una 
carta manuscrita posterior d'un dels 
secretaris, datada el 28 de setembre.

El dijous, dia 9, al Teatre Romea es 
representa la versió en interllengua de 
Misteri de dolor d'Adrià Gual, dirigida pel 
propi autor. La traducció és obra de Frederic 
Pujulà i Vallès. Al cap d'uns dies es 
representa al teatre Euterpe de Sabadell.

El divendres dia 10, al Parc de la Ciutadella, 
amb l'assitència del Dr. Zamenhof, se celebra 
un homenatge multitudinari al prohom de la 
Renaixença Bonaventura Carles Aribau, que 
a principis del segle dinou havia defensat la 
idea d'una llengua universal que agermanaria 
els homes. 

El dia 11 es clausura el congrés al palau de 
Belles Arts, amb l'assistència dels 
representants del Consistori, del Capità 
General de la Regió Militar, el Capità 
Provincial i el president de la Diputació 
provincial, Enric Prat de la Riba.

Conclusions: 

1. la difusió de la llengua internacional 
esperanto a Catalunya no fou un fenomen 
marginal ni clandestí, 

2. no es pot identificar amb l'anarquisme, 

3. li donen suport o hi prenen part 
institucions, tendències o entitats tan 
diverses com:

-els militars

-les feministes

-els nacionalistes

-les autoritats centrals i les barcelonines

-associacions dels establiments de comerç

-revistes, diaris...

En síntesi la difusió de la interllengua a la 
societat catalana de tombant de segle és un 
factor  d'innovació i de progrés,  perquè la 
societat en conjunt s'obre a una perspectiva 
internacional inèdita fins aleshores en el 
camp de la cultura. q

Lloc web romaní en esperanto

Romnet.hu, l'imponent portal de la comunitat 
gitana d'Hongria, redactat en hongarès, ha 
obert un apartat de notícies en esperanto. Fins 
ara s'utilitzava l'anglès i el francès. De les 
traduccions a l'esperanto, se n'encarrega 
l'Associació Hongaresa d'Esperanto, que 
també s'anuncia en el portal.

Maskita katalunigo

Ses jarojn post la eldono de “Karnavale, 
maskita rakonto” æe la Internacia Esperanto-
Muzeo en Vieno, aperis “Carnestoltes”, ties 
kataluna transvestiøo fare de la sama aýtoro. 
Temas pri iom nekutima verko, miksanta 
unuan parton æefe poezian  sed ankaý teatran  
kaj duan prozan, la tuto æirkaý la karnavala 
ludo þajnigi ion, kio falsas, aý, pli ekzakte, sub 
farsa masko eldiri profundajn vera¼ojn.
La poezia parto aspektas kvazaý popola 
rakonto pri diversaj tradiciaj ludoj kaj aranøoj 
kronologie okazantaj dum tri-taga karnavalo. 
Kvardeko da bildoj el la Kataluna Kutimaro 
de Joan Amades bele kaj trafe akompanas la 
vortojn. Post klarig-notoj, sekvas tri rakontoj  
unu ne aperinta en la esperanta eldono. La dua 
estas omaøo al Fernando de Diego kaj lia 
traduko de Ki¶oto el la araba originalo al iu 
universala lingvo inventita de juda soræisto 
Samenhuf.
La verko aý partoj de øi meritis eæ tri lokajn 
literaturajn premiojn.
J. Abel Montagut: Carnestoltes (novel·la 
disfressada) i altres relats; Llibres de l'Índex, 

Barcelona, 2003; ISBN: 84-95317-49-4. 
Prezo: 10 €. Aæetu aý mendu æe via kutima 
librovendejo.

Article ecolingüístic a Nature

La prestigiosa revista científica americana 
Nature va publicar en el seu número del 15 de 
maig un article de l'ecòleg britànic William J. 
Sutherland, de la universitat d'East Anglia on 
s'analitzen les llengües minoritzades en 
relació amb les espècies en perill d'extinció. 
Segons les seves dades, de 6809 llengües que 
es parlen al món, 944 es troben en greu perill i 
732 són vulnerables. Segons l'autor, el treball 
ha estat possible perquè “la diversitat 
lingüística i la biològica s'expliquen i es 
relacionen a través de les mateixes variables” 
tot i que les causes d'extinció d'un animal i un 
element cultural no són les mateixes.

Cent parles europees

El 20 de gener el diari El Punt va iniciar un 
sèrie d'articles amb el títol “Les llengües 
amenaçades a Europa”. La frase inicial de la 
justificació és prou colpidora: “Els europeus 
parlem més d'un centenar de variants 
lingüístiques, i més d'una setantena estan en 
perill perquè els parlants que la utilitzen tots 
són adults”. La presentació, molt dinàmica i 
que inclou un mapa de l'àrea on es parla 
actualment cada llengua i un petit diccionari, 
va arribar al seu 18è capítol el 2 de juny amb la 
presentació del còrnic, parlat tan sols pel 0,3% 
de la població de Cornualla.

Al cap de sis anys de l'edició
de “Karnavale, maskita rakonto”,

ha aparegut “Carnestoltes”,
la disfressada versió en català feta

pel propi autor. Carnestoltes (novel·la 
disfressada) i altres relats;

Llibres de l'Índex, Barcelona, 2003;
ISBN: 84-95317-49-4.

Demaneu-la a la vostra llibreria habitual.


