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L’esperanto a Maó

Els esperantistes dʼalguna manera estem de sort: habitualment, a casa 
nostra, lʼesperanto es veu amb una gran simpatia. Tanmateix, en 
parlar-ne, de seguida sʼhi afegeix que és una cosa del passat i seʼns 

diu que un avi lʼhavia après o que abans de la guerra el parlava molta gent, 
que va ser un fracàs i que és una bella quimera, però que no podrà assolir-se 
mai. Bé, potser que ens ho fem mirar i analitzem si, fet i fet, anem errats. Per 
això, vegem com han evolucionat alguns altres moviments socials.

El moviment dʼalliberament de la dona va aparèixer gairebé en la mateixa 
època que lʼesperanto, ara fa una mica més de cent anys. Durant tot aquest 
temps la situació de les dones, en el nostre entorn, ha millorat considerable-
ment, però tots sabem, i és notícia diària a la premsa, que la igualtat no sʼha 
aconseguit i que queda molt i molt de camí per recórrer. Personalment, em 
temo que no arribi a veure la plena igualtat entre homes i dones, no ja a tot el 
món, sinó ni tan sols aquí.

segueix a la contraportada F

El moviment ecologista 
fa 30 anys se centrava 
sobretot en lʼobjectiu 
dʼaturar la construcció de 
noves centrals nuclears. 
Aquesta batalla sembla 
guanyada, però sʼhan 
obert molts altres fronts, 
alhora que lʼecologia 
ha passat a tractar-se 
en un altre nivell, i és 
ja un tema essencial en 
lʼagenda social i dels 
governs. Aquest major nivell de consciència ha portat a acords com els de 
Kyōto que, tot i les seves grans imperfeccions, simplement no sʼhaurien po-
gut somiar fa una generació. Tot i això, o precisament per aquesta major 
conscienciació, tots veiem que queda molt i molt de camí per recórrer, el final 
del qual ara mateix ningú el pot albirar.

El moviment per la pau fa 20 anys estava centrat, a casa nostra, en la llui-
ta contra el servei militar obligatori –una altra batalla que es va guanyar. 
Però des de llavors ha passat també a un altre nivell, cap a la construcció i 
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Planitaj aranøoj 
fariøas nekredeble 

pli sukcesaj 
ol antaývidite

La viglon oni mezuru 
ne nur laý la kvanto 

de aktiveco, sed ankaý 
laý la partopreno 

de novaj homoj

Foje agadoj disfloras sen centra sprono: tiel okazis en decembro kaj januaro en Barcelono 
(festo de trinkejo Badlands), Manresa kaj Vilanova i la Geltrú. Foje montriĝas ke 
planitaj aranĝoj fariĝas nekredeble pli sukcesaj ol antaŭvidite: tiel okazis en la marta 

Kapeguja Renkontiĝo en Mataró, kie la nombro de aliĝintoj kvarobligis tiun de similaj 
renkontiĝoj pasintjaraj. Tiaj aferoj estas esperigaj, ĉar post paso de la jubilea jaro, povus esti 
pli malfacile lanĉi allogajn projektojn: ili evidentigas aktivemon kaj partoprenemon.

Kaj ankaŭ la kalendaro por la venontaj monatoj estas vigla: prezento de la Jubilea libro en la 
Histori-Muzeo de Katalunio (17an de marto), kurseto pri esperanto-literaturo (9an de aprilo), 
surstrataj budoj en la libro- kaj labor-tagoj (23an de aprilo, 1an de majo), renkontiĝo en 
Vilafranca del Conflent (7an kaj 8an de majo). Estas planata sufiĉe amasa komuna vojaĝo al 
IJK, kaj denove granda renkontiĝo septembre en la ĉirkaŭaĵoj de Barcelono.

La viglon oni mezuru ne nur laŭ la kvanto de aktiveco, sed ankaŭ laŭ la partopreno de novaj 
homoj: ankaŭ en tio la Kapeguja Renkontiĝo estis plena sukceso. Ĝuste por faciligi la iom-
post-ioman akiron de la lingvo, ni lanĉas ekde ĉi tiu numero novan rubrikon por komencantoj 
kaj progresantoj, redaktatan de Gerard Escuer: tiamaniere nia revuo kunigas tekstojn en 
la tri lingvoŝtupoj: katalulingvaj, por la ĝenerala publiko; facilaj, por la lernantoj; kaj en 
nesimpligita esperanto por la spertaj esperantistoj. Ankaŭ la Lagado-konkurso, prizorgata de 
Joan Ramon Guiñón, estas interesa ebleco por plilarĝigi propran vortostokon.

Ĝuu kaj partoprenu!

Hektor Alos i Font

Naskiøoj

Martí Llop i Ollé naskiĝis en Sabadell la 19an de januaro. Ni gratulas la gepatrojn Marina 
kaj Jordi. Lau Quevedo i Ricart naskiĝis en Solsona la 10an de februaro. Ni gratulas la 
gepatrojn Marta kaj Carles.
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Nokta festo

La 18an de decembro okazis nokta festo en 
Barcelono en Badlands, la muzika trinkejo 
de nia esperantista amiko Pako Belmonte. La 
temo de tiu nokto estis, ke muzikoj en ĉiuj 
lingvoj, ne nur en la angla, estas aŭskultindaj. 
Evidente, esperanto ludis gravan rolon dum 
la nokto, kaj tio permesis konigi esperantajn 
muzikojn al ne-esperantistoj kaj ankaŭ al 
novaj lernantoj de esperanto. En bonega 
etoso, la nokto flugis.

sr 

Zamenhofa tagmanøo

La 20an de decembro dudeko da esperantistoj 
renkontiĝis en la jam tradicia tagmanĝo 
organizita de Centro de Esperanto Sabadell 
ĉirkaŭ la Zamenhofa tago.

 
Amase en Tuluzo

Kiel ĉiun jaron, ni festis la Zamenhof-tagon 
en Tuluzo. Ĉeestis 74 esperantistoj, kiuj 
venis el diversaj partoj de la regiono kaj 
partoprenis la renkontiĝon homoj el Pau kaj 
el Nord-Katalunio (unu).

Post la tagmanĝo venis libera tempo, dum 
kiam la homoj povis interkonatiĝi kaj babili. 
Ili havis ankaŭ la eblecon rigardi, aŭdi kaj 
aĉeti multe da libroj kaj kompakt-diskoj en 
la tri starigitaj budoj. Por mi, estis granda 
plezuro retrovi geamikojn, el kiuj kelkajn 
mi vidas nur dum la jara Zamenhof-festo, 
kaj koni novajn esperantistojn. Poste estis 
la momento de la teatraĵo. La ludado de 
“Familia etoso” pliboniĝis rilate al Ceret.

Post paŭzo, ni havis violon-koncerton 
de nia amiko Bogumil Włodarski kaj liaj 
lernantoj.

Por resti ankoraŭ iomete kune, ni finis la 
tagon trinkante kaj babilante. La aranĝo estis 
bonega kaj multaj inter ni dezirus, ke tio 
okazu pli ofte, kunorganizite de la diversaj 
tuluzaj esperanto-grupoj. 

Sylvie Roques

Manresa

Kiel anoncite, okazis en Manresa sinsekvo de 
esperanto-aranĝoj, de decembro ĝis februaro, 
pro la centjariĝo de la loka esperanto-grupo, 
unu el la tri pioniraj klubejoj en nia lando. La 
tuta programo estis prezentita en fruktodona 
gazetara konferenco la 9an de decembro.

La 14an de decembro Llibert Puig prelegis 
antaŭ dudekkelkaj homoj pri “ĉu plu 
esperanto estas utila”, kadre de la ekspozicio 
pri la cent jaroj da esperanto-movado en 
Manresa. Ĝi estis vizitebla ĝis la 18a de 
januaro, kiam ĝi eniris la regionan historian 
arkivon, kiu kunlaboris en la ekspozicio per 
siaj materialoj.

Esperanto-kurso gvidata de Pere Palà 
komenciĝis la 14an de januaro kun kvin 
lernantoj, al kiuj ĝis nun aldoniĝis du pliaj.

Laste, la 17an de februaro estis planita libro-
prezento, kiu ne okazis. Anstataŭe, tute 
spontane, la kunvenintoj ligis interes-plenan 
babiladon en ĉeesto de i.a. Conxita Tubau 
kaj Gabriel Mora i Arana.

fs / lp / red

Nokta festo en Badlands
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Fratinoj Teresa kaj Eulàlia Rosell i Capdevila meritas 
apartan atenton. Teresa estis instruistino de elementa 
edukado kaj starigis privatan akademion helpe de 
ŝia fratino Eulàlia. Tre kompetenta en lingvistiko, ŝi 
dediĉis siajn preferojn al la studado kaj instruado de 
la kataluna kaj de la esperanta lingvoj. Fervorulino de 
nia granda poeto Manuel de Cabanyes, ŝi adoptis lian 
verkaron kiel literaturan lernolibron, laŭ Ramon Ferrer 
i Parera diris en sia libro “Poetes, versaires i rimadors 
vilanovins” (vilanovaj poetoj, versistoj kaj rimantoj). 
La loka folkloro ŝuldas al ŝi la kolekton “Dances i 
Cançons” (dancoj kaj kanzonoj) kiujn ŝi donacis al la 
arkivo de la ĥorusa societo Orfeó Català de Barcelona. 

Eulàlia, tute sin identiginta kun Teresa, akompanis ŝin en 
ĉiuj ŝiaj sopiroj kaj estis, kiel ŝi, devota esperantistino, 
krom havi eĉ pli da viv-entuziasmo por la folkloro kaj 
la lokaj tradicioj. Kun nerakontebla fervoro kolektis 
ĉiajn antikvaĵojn, librojn, dokumentojn, gravuraĵojn, 
“goigs” (kantikojn), ventumilojn, “auques” (vers-parajn 
bild-seriojn), baladajn romancojn kaj ĉiajn paperojn eĉ 
kuriozajn objektojn per kio igis sian hejmon, ĉe strato 
Major 44, angule de la avenuo Sant Josep, vera muzeo 
de popolaj kuriozaĵoj. 

La vilanova ĵurnalisto Santiago Barberà (1912-2001), 
en artikolo publikigita en la loka periodaĵo Villanueva 
y Geltrú en 1975, meritplene laŭdis la spiritecon de 
ambaŭ fratinoj, rimarkante ilian muzikan intereson –ili 
ĉestis ĉiujn koncertojn ekstaze aŭskultante la verkojn 
de la universalaj majstroj–, ili ne maltrafis eĉ unu el 
la prelegoj organizitaj ĉe la Ateneo. Ambaŭ konis la 
verkojn de la plej bonaj katalunaj aŭtoroj kaj oni ĝojis 
aŭdante ilin disertante pri difinitaj verkoj, el kiuj ili 
laŭdire preferis La Atlàntida, de Jacint Verdaguer. 

Ili havis profundan amikecon al Joan Amades 
(esperantisto kaj folkloristo), kiun ili multe helpis en 
la kompilado de la datumoj de la “Costumari Català” 
(katalunaj moroj) kaj de la tradicioj de la lando. 

La vilanova historiisto Albert Virella (1915-2000) 
memoras kun simpatio ilian majstrecon en la kurso pri  
la kataluna lingvo organizita ĉe la Ateneo far la kataluna 
kultura institucio Palestra, –de kies loka delegitaro ili 
estis membroj–, en la jaro 1932, kaj denove ilin, dum 
ili gvidis la lernantojn de la kurso, en la vizito al la 
Masia (kampodomo) de Parellada, hejmo de familio 
Cabanyes, kie ili vidis la ĉambron kie la poeto lasis la 
surteran vivon. 

En 1932 Eulàlia estis prezidantino de la grupo “Cívica 
femenina (Cristianisme i catalanisme)” [virina civito 
(kristanismo kaj katalunismo)] lokita ĉe Círcol 
Catòlic. 

Jen tre resumita kronologio de la esperanta aktivado de 
la fratinoj Rosell: 

En 1909 Teresa Rosell estis nomumita sekretario de la 
komitato de la esperantista grupo de Vilanova “Laboro 
Esperanta”. 

En 1910 Barcelona eldonisto, B. Baxarias, eldonis, 
en la kolekto “De tots colors” (Bunte), la verkon 
“Un retrat” (portreto), kataluna traduko de la dramo, 
“Portreto” verkita originale en Esperanto de Nadina 
Kolovrat. Tradukis Eulàlia Rosell. “Un retrat” estas la 
unua kataluna traduko de esperantista verko. 

En 1910 Teresa Rosell instruis kursojn de esperanto 
kaj de kataluna gramatiko en la sidejo de Laboro 
Esperanta 

En 1914 ili partoprenis internacian esperantan kongreson 
en Parizo; tie la deklaro de la Unua Mondmilito trafis 
ilin. 

La 16an, 17an kaj 18an de oktobro 1915 okazis la 
6a Kongreso de la Kataluna Esperantista Federacio. 
Teresa kaj Eulàlia Rosell estis membroj de la organiza 
komitato. 

Laboro Esperanta funkciis pli-malpli regule ĝis 1930. 
Òscar Martí, plurfaka vilanovano, ĉefe muzikisto, 
naskita en 1916, estis lernanto de fratinoj Rosell kaj 
kasisto de la esperanta fako de la vilanova Ateneo ĝis 
1937 kiam li estis konskripciita al la milito. Oni povas 
supozi ke esperanto instruado daŭrigis ĉar la Ateneo 
funkciis ĝis la 21a de januaro 1939, kiam la faŝistoj 
eniris en Vilanova kaj ankaŭ en la Ateneon, laŭ verkisto 
Xavier Garcia (1919-1998). La esperanta aktivado ne 
reaperas ĝis 1963, kiam la piullerneja pastro Josep 
Maria Claramunt organizis kurson ĉe la vilanova Piula 
Lernejo. 

Afliktitaj de la misfortunoj, kiujn ili devis suferi dum 
kaj post la Hispana Milito, en decembro 1952 ilia 
loĝejo, ĉe la strato Major 44, estis aŭkciita kun ĉiuj 
mebloj, fatrasoj kaj objektoj. Ambaŭ fratinoj pasigis 
la finajn jarojn de la vivo en Casa dʼEmpara (azilejo) 
en treega malfirma situacio. Eulàlia i Teresa mortis en 
Vilanova en la jaroj 1953, respektive 1954. Kaj kun ili 
mortis la majstreco de esperanto (laŭ vortoj de Albert 
Virella).

Joan Inglada
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Omaøo al fratinoj Rosell

La 15an de decembro oni omaĝis en Vilanova 
i la Geltrú fratinojn Rosell, instruistinoj kaj 
multflankaj kulturaj aktivistoj dum la periodo 
de la 20a jarcento antaŭa al la faŝisma ribelo. 
Naskitaj en la 70aj jaroj de la 19a jarcento, 
ili partoprenis la esperanto-movadon de ĝia 
ekesto ĝis la milito. Ili gajnis i.a. premion 
en la Internaciaj Floraj Ludoj. Estis eldonita 
broŝuro pri ili, en kiu oni prezentas en 
apartaĵo ilian esperanto-aktivadon, kaj ĉi 
tiu estis reliefigita en la prezenta artikolo de 
la aranĝo en Diari de Vilanova de la 10a de 
decembro, sed bedaŭrinde dum la publika 
omaĝo tiu flanko estis neglektita.
ji / red

Vilanova i la Geltrú

La biblioteko Joan Oliva de Vilanova i la 
Geltrú, situanta en la ĉefplaco de la urbo, 
gastigis esperanton dum la tuta januaro per 
ekspozicio kun la titolo “Esperanto: libroj 
kaj muziko”. La ekspozicio kombinis afiŝojn 
de kursoj kaj kongresoj, distribuitajn tra la 
tuta ĉefĉambro, kaj vitrinojn, kie oni montris 
librojn, revuojn kaj diskojn en esperanto.

Sabaton la 15an, matene, en la biblioteko, 
semo estis semita al dudeko da infanoj 
akompanataj de la gepatroj, kiuj ĉeestis la 
rakontadon de Ezopa fablo La leono kaj la 
muso aranĝitan de Joan Inglada kaj Joachim 
Bohemeke. Unue ili rakontetis, kio estas 
esperanto, katalune, poste iom surscenigis 
la fabelon, en esperanto, kaj fine faris 
demandojn por konstati la komprenadon.

Ferme, vendredon la 21an, malvolviĝis, 
antaŭ dudeko da ĉeestantoj, triopa prelegaro 
de Hektor Alos, pri esperanto nuntempe, 
Francesc Poblet, pri la komenca esperanto-
movado en Katalunio, kaj Joan Inglada pri la 
historio de la esperanto-movado en Vilanova.

La biblioteko aĉetis kolekton da libroj pri 
kaj en esperanto, kaj konsideras la eblecon 
specialiĝi en tiu fako.

Biblioteke

La dulingva libro Els inicis del moviment 
esperantista a Catalunya / La komenca 

esperanto-movado en Katalunio, prezentita 
en nia pasinta kongreso, estis donacita al 
50 bibliotekoj de la Kataluna Landaro. Per 
tio nia asocio klopodas ŝtopi la mankon 
de nacilingvaj libroj pri esperanto en niaj 
bibliotekoj.

Lerneje en Sabadell kaj Mataró

La pasintan 17an de decembro Llibert Puig 
prezentis esperanton al 25 infanoj 10-jaraj 
en la lernejo “Joanot Alisanda” laŭ invito de 
ties instruistino Munts Casamitjana.

N I A  A G A D O
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La 10an de februaro, Xavier Rodon prezentis 
esperanton dum unu horo en la lernejo “Camí 
del Mig” de Mataró, kie li laboras, antaŭ 
la 56 lernantoj de la sesa klaso (12-jaraj 
infanoj). La aranĝo ricevis absolute gapigan 
sukceson, kaj oni petis duan prezenton kaj 
eĉ ke li ekinstruu ĝin.

lp / ga / red

Vendredaj renkontiøoj 
en Sabadell

La 25an de februaro komenciĝis la “monataj 
vendredaj renkontiĝoj de Centro de 
Esperanto Sabadell”. Ili ekzistas por praktiki 
la lingvon, ĉiam en la lasta vendredo de ĉiu 
monato, ekde la 7a vespere. Oni ĉiam invitos 
gaston, en- aŭ eksterlandan, kiu povos paroli 
pri temo, pri kiu li fakas.

ces / red

Asembleo

La jara asembleo tre glate okazis la 26an 
de februaro kun la partopreno de 16 homoj. 
Prezidanto Josep Franquesa estis reelektita 
por dua tri-jara mandato. Kasiston Llibert 
Puig, post du mandatoj, anstataŭis Òscar 
Puig; li fariĝis komitatano, same kiel Arnau 
Massanes, reelektita por dua mandato, kaj 
Ramon Perera kaj Neus Moly, nove elektitaj. 
En la kontrola komisiono, Sylvie Roques 
anstataŭas Òscar Puig.

Post la ordinara asembleo venis ekster-
ordinara asembleo, kie, pro proceduraj 

problemoj, oni ratifis la statut-ŝanĝojn 
akceptitajn antaŭ du jaroj, kaj profitis la 
okazon por plidifini la asociajn celojn.

Kapeguja kongreseto

La sezona renkontiĝo en Mataró neatendite 
fariĝis preskaŭ dua kataluna kongreso, kvar 
monatojn post tiu en Ceret. Pli ol 70 homoj, 
kun larĝa plimulto de junuloj, partoprenis 
la renkontiĝon, al kiu aliĝis dekkelko da 
eksterlandanoj, ĉefe iberoj, kaj preskaŭ 20 
lernantoj.

La ĉefa tago de la renkontiĝo estis sabato, kun 
preskaŭ 30 programeroj. Ekzistis ĉiam tri 
samtempaj aranĝoj: por komencantoj, por 
progresantoj kaj por fluaj parolantoj. Por la 
unuaj estis aranĝitaj kursoj kaj prelegoj en la 
kataluna; por la duaj, prezentoj en esperanto, 
debatoj kaj malfermaj horoj, kie spertuloj 
solvis dubojn (lingvajn aŭ esperanto-
rilatajn); fine por la triaj okazis diversaj 
prelegoj, kaj fine babilado kun la verkistoj 
Manuel de Seabra kaj Vimala Devi. Paralele 
estis elsenditaj filmoj en aŭ pri esperanto.

La renkontiĝo utilis ankaŭ por movada laboro: 
okazis KEJ-kunveno, kaj ankaŭ liberecanoj 
havis apartan kunsidon; KEA kaj membroj 
de CNT diskutis kiel estonte kunlabori; kaj 
vigla kunveno de iberiaj esperanto-aktivuloj 
skizis komunajn agadojn.

Gazetoj

Daŭris la brila rikolto de artikoloj en nia 
gazetaro. Elstaras la kvar-paĝa prezento de 
esperanto en Presència, la 7an de januaro, 
kiu prezentas unu el la plej favoraj bildoj pri 
esperanto iam aperintaj ĉe ni: ekz. ĝi asertas, 
ke “la esperantistoj de la 21a jarcento estas 
homoj insulte junaj, penetritaj de entuziasma 
aktivismo, kiu iĝas la movadon iaspeca lingva 
NRO”. Inter la informoj kvar intervjuoj estas 
aparte reliefigitaj: al Joan Català, Christian 
Pinard, Gerard Escuer kaj Llibert Puig; 
krome, ankaŭ Kaj Tiel Plu meritas memstaran 
skatolon. Kaj Tiel Plu generis la duan plej 
gravan artikolon de la trimestro: tri kvaronoj 
de paĝo en La Vanguardia de la 19a de 
januaro. Ankaŭ Lletres, kunlaborinta kun nia 
pasinta kongreso en Ceret, aperigis tut-paĝan 
artikolon en sia decembra-januara numero 
pri la libro de Francesc Poblet La komenca 
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esperanto-movado en Katalunio. La 15an de 
januaro ankaŭ Diari de Sabadell aperigis tut-
paĝan artikolon pri la loka esperanto-centro 
en sia serio “Radiografio de la asocioj”.

Aliflanke, ankaŭ la diversaj lokaj agadoj 
vekis intereson de la regiona gazetaro: 
Regió 7, de la 10a de decembro, informis 
en preskaŭ tut-paĝa artikolo pri la eventoj 
planitaj en Manresa; en aparta kolumno oni 
citis vortojn de Gabriel Mora i Arana kaj 
Llibert Puig el la gazetara konferenco de la 
antaŭa tago. Ankaŭ City TV, iom post iom 
tutlandiĝanta televido kun konsiderinda 
spektantaro, en la sama 10a de decembro, 
informis dum kvar minutoj pri esperanto kaj 
pri la programo en Manresa. Siavice Diari 
de Vilanova informis trion-paĝe la 7an de 
januaro pri la aranĝoj okazontaj en la loka 
biblioteko, kaj pli mallonge la 21an, pri la 
ferma triopa prelegaro.

Radioelsendejo RAC 1 intervjuis lundon 
la 3an de januaro, je la 17a kaj duono dum 
duonhoro, Manel Vinyals, Ferriol Macip kaj 
Hu Xu (ĉina esperantisto gastigata de Vinyals, 
kunlaboranta en la ĉina filio de ABC-Pack). 
La intervjuo estis vigla kaj interesa, kaj dum 
ĝi eblis aŭdi esperanton, ĉar la demandoj al 
la ĉina esperantisto kaj liaj respondoj estis 
tradukitaj al kaj el esperanto.

En la fako por legant-leteroj, menciidas tiu de 
Joan Inglada aperinta en Diari de Vilanova 
la 31an de decembro kun la signifoplena 
titolo “Dominar les llengües que ens 
dominen”. Eugeni-Lluís Batalla en El Punt 
de la 2a de januaro pledis por esperanto 
kiel oficiala lingvo de Eŭropa Unio, apud 
la angla, la franca kaj la germana, por ŝpari 
traduk-kostojn. En simila fako, Hektor Alos, 
kiel KEA-sekretario, mallonge respondas al 
demando de leganto pri la nuntempa stato de 
la esperanto-movado, en El Periódico de la 
24a de januaro.

Mencioj al esperanto estas pluraj, el kiuj 
rimarkindas la substreko pri la esperantisteco 
de fratinoj Rosell, aperinta en Diari de 
Vilanova de la 10a de januaro; la mencio pri 
la traduko de la romano Solitud al esperanto, 
okaze de la centjariĝo de la verko (Vilaweb, 
31an de decembro); kaj la kursoj de la 
kataluna kaj esperanto dum la diktaturo fare 
de anarkiistoj en la ekskurs-centro Puig 
Castellar, de Santa Coloma de Gramenet (El 
Punt, 25an de januaro).

Lluís de Yzaguirre procesita

Profesoro Lluís de Yzaguirre, estro de la 
Esplorfako pri Lingvistika Inĝenierio de la 
universitato Pompeu Fabra kaj membro de 
KEA kaj Espero, estas akuzita pri agresoj 
al gardisto. Yzaguirre eliris el la stacidomo 
de Badalona tra nepermesata loko. Gardisto 
haltigis lin kaj petis lian identigilon. Kiam 
Yzaguirre petis alparoli lin katalune, laŭ lia 
versio, la gardisto ŝanĝis sian sintenon kaj 
post mallonga interparolo mankatenis lin. 
Polico lin liberigis. Laŭ la surpriziga versio 
de la gardisto, Yzaguirre agresis lin kaj lin 
vundis ĉe kruro. La gardisto lin denuncis, 
post kio Yzaguirre same agis, sed preskaŭ 
du monatoj post la okazaĵoj, neniu jura 
kuracisto esploris la vundojn ĉe Yzaguirre, 
kaj la laŭdire rapida proceso jam dufoje 
prokrastiĝis.

Intervjuoj en La Ondo 
kaj Pola Radio

Hektor Alos estis intervjuita en la tria 
paĝo de la decembra numero de la Ondo 
de Esperanto. La titolo estas “La mondo 
estas tia, kia oni volas ĝin vidi”, kaj en ĝi 
la sekretario de nia asocio respondas ĉefe 
demandojn pri la lasta kataluna kongreso, 
pri la uzado de la kataluna en niaj kongresoj 
kaj la neŝtatisma mondpercepto de KEA, 
kiu foje ŝokas alilandanojn.

Aliflanke intervjuo al Abel Montagut, 
registrita dum la Eŭropa Kongreso, somere 
en Eŭskio, estis elsendita la 4an de februaro 
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ĉe Pola Radio. Montagut respondis al 
demandoj pri sia lasta romano, La enigmo de 
l’@raneo, pri sia verkaro, pri la esperanto-
literaturo ĝenerale kaj pri sia prelego en la 
lasta Linguapax-kongreso.

Æefa artikolo en Kontakto

Ricard Guasch Montaner, intervjuita en la 
pasinta aprila-junia numero de Kataluna 
Esperantisto, publikigis artikolon pri 
Salvador Dalí en la novembra-decembra 
numero de Kontakto. La artikolo, titolita 
“Salvador Dalí: la plej ekstravaganca geniulo 
centjariĝis”, meritis la centrajn paĝojn de la 
revuo.

Samnumere, Roger Grilo kaj Hektor Alos 
mallonge klarigas pri brazilaj, respektive 
katalunaj, nov-jaraj tradicioj.

Joan-Pere Sunyer 
en Ràdio Arrels

Joan-Pere Sunyer, membro de la esperanto-
grupo en Prada de Conflent, ekgvidis 
mikroprogramon pri poezio en la nord-
kataluna Ràdio Arrels. Ĝi okazas de lundo 
ĝis vendredo, pli-malpli je la 17a horo 55 
minutoj, kaj longas 3 minutojn. La elsendoj 
de Ràdio Arrels estas aŭskulteblaj ankaŭ 
rete ĉe www.arrels.net

Novaj libroj

La dua poemaro Joan-Pere Sunyer, Instants, 
estis eldonita fine de 2004 de la ĝirona 
eldonejo CCG Edicions. Pli frue li aperigis 
la mallongan poemlibron Auca de l’arbre.

Aliflanke, Manuel de Seabra eldonis ĉe El 
Cep i la Nansa sian novelaron-romanon 
Odieu-vos els uns al altres, aperinta en la 
portugala antaŭ du jaroj, kaj kies esperanta 
eldono espereble ne longe postrestos. Temas 
pri kolekto de rakontoj rilataj al la vivo de 
la aŭtoro en formo de po unu ĉapitro por 
jaro, ekde 1932, lia naskiĝjaro. La libro tuj 
kaptas la atenton de la leganto kaj prezentas 
interesan bildon de Portugalio. Ĝia prezento, 
la 10an de februaro en Ateneu Barcelonès, 
kolektis plurdekon da homoj, i.a. diversajn 
verkistojn, kaj fariĝis preskaŭ esperanto-
aranĝo pro la multaj aludoj al la rilatoj inter 

esperanto kaj Seabra (kiu i.a. konatiĝis kun 
la kataluna danke al la Kataluna Antologio 
kaj al Delfí Dalmau).

Jordi Solé i Camardons publikigis novan 
socilingvistikan eseon titolitan Les set tribus 
de la nació catalana ĉe Documenta Balear. 
En ĝi la aŭtoro studas la katalunisman 
rezonadon pri la lingvo aperinta en la 
gazetaro inter la jaroj 1977 kaj 2003. Por 
esperantistoj, elstarindas la rekuperado kaj 
analizo de la proponoj de Delfí Dalmau, la 
granda ideologo de la kataluna esperanto-
movado, al kiu li dediĉis sian magistran 
tezon, publikigitan en 1998 ĉe Pagès sub 
la titolo Poliglotisme i raó. El discurs 
ecodiomàtic de Delfí Dalmau.

Joan-Pere Sunyer: Instants. CCG Edicions, 
Col. “Terra de Pas”. Girona, 2004. ISBN 84-
95483-95-5. 100 p.

Manuel de Seabra: Odieu-vos els uns als 
altres. El cep i la nansa. Vilanova i la Geltrú, 
2004. ISBN 84-85960-98-X. 280 p.

Jordi Solé Camardons: Les set tribus de la 
nació catalana. Edicions Documenta Balear, 
Palma, 2004. ISBN 84-96376-19-2. 368 p.

“Con el esperanto 
en la mochila”, 
libro de la semajno

La 7an de decembro la ret-gazeto La 
Semana.es elektis la libron Con el esperanto 
en la mochila. La vuelta la mundo en 79 
días kiel “la libron de la semajno”. Temas 
pri la hispana traduko de la mondvojaĝa 
libro de Manel Vinyals kaj Joaquim 
Marcoval, aperinta ankaŭ en la kataluna kaj 
en esperanto.

Okcitana dikta¼o

Kvar esperantistoj partoprenis ĉi-jare en 
la diktaĵo en la okcitana lingvo, organizita 
de la Okcitan-Kataluna Fratiga Rondo. 
Temas pri nova tradicio, origine franca, kie 
partoprenantoj konkuras pri siaj ortografiaj 
konoj. Ne por la unua fojo esperantistoj 
partoprenas ĝin: antaŭ du jaroj Lluís Garcia 
kaj Ferriol Macip sukcesis venki.
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Æinaj futbalistoj

Tri knaboj de la sport-lernejo de Hubei 
(Ĉinio), Hu Nan, Cai Wei kaj Huang He, 
fariĝis ekde Novjaro anoj de Club Deportiu 
Tortosa. Temas pri tri promesplenaj 
dekkkvin-jaruloj, kiuj daŭrigas sian lernadon 
nialande, dum ili vespere trejnas sin kiel 
ontaj futbalistoj.

La kontaktoj por venigi la knabojn okazis 
danke al esperanto-rilatoj starigitaj dum 
la mondvojaĝo de Manel Vinyals, kiu nun 
peris tiun eblecon.

ABC-Pack jam naý-lingva

La internacia portalo pri pakado kaj enujigo 
uzanta esperanton fariĝis jam naŭ-lingva. 
Post la komencaj hispana kaj esperanto, 
alvenis la kataluna, la angla, la portugala, 
la franca, la germana, la ĉina kaj, laste ĝis 
nun, la rumana. Laŭ siaj informoj, post 
unu-jara funkciado la portalo atingis jam 
3000 registritajn uzulojn, 30 000 monatajn 
vizitojn kaj 1600 ofert-petojn. Ĝi iom post 
iom traboras sian vojon en siafaka merkato, 
ĉefe en Hispanio, kvankam ankaŭ la kresko 
de la vizitoj en la germana estas atentinda.

La portalo proponas fakajn novaĵojn kaj 
senpagajn informojn pri produktoj en la 
pakada kaj enujiga fako. Ĝi proponas ankaŭ 
respondi al duboj aŭ al petoj pri pliprecizigo 
fare de uzantoj, kiuj povas ankaŭ rekte 
mendi ofertojn de prezentitaj varoj.

Dum la jaro 2004 ok-homa skipo, organizita 
de nia asocio, partoprenis en la tradukoj 
al esperanto. Ili evoluigis tutan fakan 
terminaron, kia ĝis nun preskaŭ ne ekzistis 
en la internacia lingvo.

Al ĉiuj ĉi demandoj, mi modeste klopodos trovi taŭgan 
respondon. Sed necesas diri, unue, ke tiuj taŭgaj 
respondoj rilatos nur al mia opinio. Se vi havas 

malsaman opinion rilate al la valoroj de la internacia lingvo, 
mi petas vin nur pripensi miajn vortojn.

Kiam mi eklernis esperanton, jam antaŭ iom da tempo, mi 
interesiĝis pri tiu lingvo. Sed oni devas scii, ke mi, fakte, ne 
interesiĝis pri esperanto mem, sed pri la ideo kompreni ĉiujn 
homojn loĝantajn en nia mondo. Do, miakaze, esperanto 
ebligus min kompreni, kaj pro tio mi eklernis poste. 

Videblas, ke mia celo estas la komprenado anstataŭ la maniero 
kompreni. Kaj eĉ oni povas pensi, ke ankaŭ la komprenado 
estas ilo, kiu ebligas pacan kunvivadon. Ankaŭ, kaj eble 
pli taŭge, internacia lingvo helpas nin, pli bone organizi la 
tutmondan interklasan batalon, kiu donos al ni socialan kaj 
ekonomian liberon. Nuntempe milito kontraŭ kapitalismo 
povas okazi nur en internacia skalo, sed ni lasu tion.

Kiam mi rimarkis la gravecon interkompreniĝi por pli bone 
organizi la interklasan batalon, kaj por poste vivi harmonie, 
tiam mi serĉis la plej bonan ilon por tiu afero. Mi legis pri 
esperanto, kaj vidis, ke ĝi ja estas bona, ĉar ĝi estas facila, 
neŭtrala kaj jam parolata de multaj homoj el diversaj landoj.

Nun mi pensas, ke multaj geesperantistoj kredas, ke esperanto 
estas sia celo mem, kvankam certe ne estas tiel. Mi volus 
pripensigi ilin. Ĉu via celo estas disvastigi esperanton, por ke 
ĉiuj parolu esperanton? Ankaŭ mi, sed pensu, ke eble ankaŭ 
vi pensas, ke ĉiuj devas paroli esperanton por kompreni unu 
la alian. 

Fine, mi konkludas, ke esperanto estas ilo. Vi elektas la 
celon!

Karlo Verdulo

Æu celo aý ilo?

Kiel lingvo internacia povas esti celo? Ĉu lingvo povas helpi nin atingi celon? Ĉu oni lernas esperanton por paroli esperanton? 
Kial vere oni lernas la internacian?

Manel Vinyals, lanĉinto de ABC-Pack
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De æambro al æambro

Hotel Desperado estas la lasta disko, kiun 
liveras Esperanto Desperado. Por multaj 
legantoj ne necesas prezenti la ensemblon 
ĉar ĝi estas tre populara pro multaj koncertoj 
en esperanto-kongresoj. Ĉiuokaze ili estas 
kvinopo el Danio, Pollando kaj Bosnio. La 
bando fondiĝis en 1993 kun Helle, Kim kaj 
Amir, kun la nomo Brokantaĵo. 

Ĉi nova disko enhavas 12 kantojn verkitajn 
de la membroj de la ensemblo. Amo estas 
temo kiu aperas diversmaniere en pluraj 
kantoj, kiuj eble estas la plej sukcesaj de la 
repertuaro. En “Ĉi nokte” estas vira voĉo 
ploranta pri la malatento kaj foresto de sia 
amatino, kaj sopiranta posedi ŝin. La kanton 
enkondukas mallonga dialogo inter viro kaj 
virino disiĝantaj ĉe hoteldancejo. Sed pli 
ĝoja estas alia peco, “Dancu”, en kiu la ĉarma 
voĉo de Helle Eble Cleary rakontas la feliĉan 
renkontiĝon de viro kaj virino en dancejo. 
Kun ciganaj trajtoj, “Fatalinʼ” estas tre 
pesimisma kvankam belega kria kantado pri 
la malgajo kaj amsuferoj de viro priploranta 
sian senesperan tristecon pro perdo de la 
kunulino, kaj timo ke ŝi eble amas alian. 
La tekston verkis Amir Hadziahmetović 
surbaze de tradicia popolkanto.

Ankaŭ aliaj kantoj estas ege rimarkindaj. 
Min tre agrable surprizis la bonhumora 

kaj ĝuiga ska-ritmo de “Ĉu vi pretas?”, kiu 
alloge prikantas la ĝojon de la festo kaj 
invitas al dancado. Meze de la repertuaro 
elstaras la senteksta “Hotel Desperado”, 
kies orelkaresaj melodioj kunfandiĝas kaj 
fluas harmonie. Ankaŭ estas civilaj kantoj 
kiel omaĝo al forpasinta esperantistino 
Marie Schrøder, kaj deklaro pri pacamo en 
“Mi malbenas militon”. 

La stiloj de la KD estas tre diversaj, ĉiu 
kanto prezentas malsamajn vivbildojn 
kun propraj voĉo kaj aŭtoro de teksto kaj 
muziko. Ege pliriĉigas la rezulton de la disko 
la partopreno de pluraj gastaj muzikistoj en 
diversaj kanzonoj, inter ili la famaj Martin 
Wiese (de Persone) kaj JoMo (de JoMo kaj 
Liberecanoj), kiuj aldonas belajn nuancojn 
al la muziko. Oni situas la grupon en bona 
loko de la esperanto-muzika furor-listo, kaj 
kun tiu disko plu tenas firme altan nivelon.

Guillem Portell 

Altkvalita popolmuziko

Ludi tradician muzikon ne estas facila tasko 
por esperanta ensemblo, tamen Kaj Tiel Plu 
estas pli ambicia ĉar ili frontas eĉ mezepokan 
muzikon. Certe, ilia sukceso sendube ankaŭ 
ŝuldiĝas al la ĝusta traduko de la originalaĵoj 
fare de S. Gumà, A. Montagut kaj J. Virgili, 
sed la muzika adapto montras la elstaran 
kreskon, kiun la trupo spertis de Sojle de la 
klara tempʼ. Tio montras al ni, ke la elektitan 
vojon ili trafis

La etoso ŝprucigita de la KD translokigas 
nin en lokojn kaj epokojn eble revitajn de 
kelkaj legantoj, kie la kataluna, la okcitana 
kaj la sefarda popolaj kulturoj altkvalite 
interplektiĝas. Aldone, la bando inkluzivas 
adaptaĵojn de la solisto Ramon Muntaner, de 
la okcitana ensemblo Nadau kaj kanton de la 
hispana civila milito.

Ĉion ĉi, la KTP-anoj faris danke al siaj tre 
buntaj instrumentoj, kiuj revivigas tiujn 
kanzonojn bonstile, aktuale kaj kortuŝe. 
Definitive Plaĉas al mi estas bona ilo por 
frandi el kia ajna parto de ĉi tiu mondo la 
esencon de popolo kaj de koro.

Gerard Escuer

La ensemblo Kaj Tiel Plu 
kaj la teamo de Vinilkosmo, 

fininte la registradon de Plaĉas al mi.
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Etnismo a Catalunya

La revista Etnismo, un butlletí infor-
matiu  en esperanto sobre problemes 
ètnics, ha publicat el seu últim número, 
el 75è de la seva col·lecció. En les seves 
24 pàgines cobreix una gran varietat 
de casos, com els inuit, els herreros 
de Namíbia, els afrikaner i llengües 
dʼAustràlia, Sibèria, Carib, Argentina, 
Còrsega, Suïssa, Euskadi, Occitània, 
Tatària i la Polinèsia Francesa. En un 
article tracta lʼestatus del català a la 
Unió Europea i en una llarga entrevista 
es dóna veu a un activista romanx 
dʼorigen nord-català.

Es tracta del segon número redactat 
per la romanda Nicole Margot i 
imprès i distribuït a Catalunya, amb la 
col·laboració de lʼAssociació Catalana 
dʼEsperanto.

Justícia i Pau posa 
en marxa un centre 
d’informació sobre 
el poble kurd

L̓ organització Justícia i Pau ha engegat 
el Centre dʼInformació i Recerca sobre 
el poble Kurd (CIRK), amb lʼobjectiu 
dʼoferir informació alternativa i una 
visió especialitzada sobre la “qüestió 
kurda” a mitjans de comunicació, partits 
polítics, institucions, associacions i 
tothom que hi estigui interessat. El 
centre, coordinat pel periodista Jordi 
Tejel, fa un seguiment de lʼactualitat 
dʼaquesta comunitat a les diferents 
regions on viu: Irac, Iran, Turquia i 
Síria, i també preten  sensibilitzar sobre 
els problemes que té aquesta comunitat. 
El centre compta amb una web des dʼon 
es pot accedir a lʼactualitat informativa 
i a un servei de documentació. També 
es farà una tasca divulgativa a través 
de seminaris i xerrades.

El poble kurd ha estat discriminat al 
llarg de la història pels diferents estats 
on han viscut. Turquia, un cop va haver 
eliminat els armenis, va proposar-se 
el mateix amb els kurds. A partir de 
1924 el govern turc va prohibir tot 

allò que tingués a veure amb la cultura 
dʼaquest poble, inclosa la llengua, i va 
enviar intel·lectuals i opositors kurds 
a la presó, entre els quals Leyla Zana. 
Encara ara aquest poble viu discriminat 
a Turquia. A lʼIrac, Saddam Hussein va 
portar a terme una política dʼextermini 
del poble kurd, per a la qual es va 
valdre dʼarmament químic.

Vilaweb

Desenvolupen 
un traductor automàtic 
a Internet per a les quatre 
llengües oficials de l’Estat

Un grup dʼempreses i dʼuniversitats 
de Galícia, Euskadi, Catalunya i el 
País Valencià treballa en un programa 
de traducció automàtica entre gallec, 
català, èuscar i espanyol. Amb codi 
obert, el traductor estarà disponible a 
Internet el 2006 i es podrà fer servir de 
franc per a tots els usos no comercials.

El nou programa permetrà per primera 
vegada traduccions automàtiques 
entre les quatre llengües oficials de 
lʼEstat. Serà el primer dʼaquesta mena 
perquè actualment només existeixen 
traductors a lʼespanyol, com és el cas 
de Internostrum (català-espanyol i a 
lʼinrevés). Es podran traduir textos, 
per exemple, del gallec al català però 
la “llengua pivot” serà lʼespanyol.

Els creadors del programa opinen 
que aquesta eina podria ampliar les 
possibilitats de comunicació entres els 
parlants de les llengües minoritzades. 
“Qualsevol traducció automàtica és 
imperfecta i requereix la revisió dʼuna 
persona, però amb aquest programa es 
fa molta via, la qual cosa redueix els 
costos” informa José Ramón Pichel, 
director del programa per part dʼImaxin 
Software.

Si tot va segons les previsions, el 
programa estarà enllestit a finals 
dʼany i podrà ser consultat a Internet 
al començament de 2006. Gràcies 
al seu codi obert, qualsevol persona 

interessada podrà millorar el seu 
funcionament i prestacions.

Eurolang

Problemes de traducció 
desbaraten un projecte 
de reconciliació germano-
polonès.

“Els francesos no han entès res! El dia 
que es commemorava lʼalliberament 
del camp dʼAuschwitz han arruinat  
un gran projecte de reconciliació entre 
pobles!” es queixava Markus Meckel, 
diputat socialdemòcrata alemany el 
27 de gener en sortir de lʼAssemblea 
parlamentària del Consell dʼEuropa a 
Estrasburg. Havia vingut, en va, per 
mirar de convèncer els 19 parlamentaris 
francesos de lʼAssemblea de la bondat 
de la creació dʼun “centre europeu 
en memòria de les víctimes dels 
desplaçaments forçats a Europa”. 
L̓ oposició dels francesos ha torpedinat 
el projecte, que no ha reunit la majoria 
necessària dels dos terços dels votants.

Inicialment el projecte estava destinat 
a bloquejar les reivindicacions 
“nacionalistes” dʼalgunes associacions 
alemanys dʼexpulsats (Vertriebenen), 
en les quals sʼhan organitzat membres 
de les poblacions expulsades, al final 
de la segona guerra mundial, dels 
antics territoris alemanys integrats a 
Polònia i a la Unió Soviètica (Prússia i 
Pomerània orientals, així com Silèsia) 
o dels altres països dʼEuropa central 
(com els alemanys dels Sudets).

Els francesos, de totes les tendències 
polítiques, han rebutjat la creació del 
centre “per les ambigüitats, per no 
dir les confusions inadmissibles a 
les quals podria donar lloc i dels seu 
efectes desestabilitzadors per a la 
reconciliació europea, encara fràgil”, 
han explicat al llarg dʼuna conferència 
de premsa el 24 de gener. Bernard 
Schreiner (UMP) i Michel Dreyfus-
Schmidt (PS), han especialment retret 
al text dʼemprar el terme “déportation” 
per als desplaçaments de poblacions, 
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“quan la justícia francesa el reserva al 
trasllat cap als camps de concentració 
o dʼextermini”. “És inadmissible, 
sobretot el dia que es commemora 
lʼalliberament del camp dʼAuschwitz”, 
sʼexclama Rudy Salles (UDF). 
“Es tracta dʼun simple problema de 
traducció”, respon el ponent, Mats 
Einarsson (comunista suec). “Estàvem 
disposats a no utilitzar aquest terme 
en la versió francesa”, ha afegit.

Le Monde / red

Petr Ginz, 
un altre cop en el record

En ocasió de lʼaniversari de 
lʼalliberament del camp de concentració 
dʼAuschwitz van aparèixer en mitjans  
de comunicació de diferents països 

N O T Í C I E S

Dibuix de Petr Ginz

notícies  sobre 
lʼedició de 
diverses obres 
recentment re-
trobades del jove 
de 16 anys Petr 
Ginz, que va 
mo-rir, i pel fet 
que sʼha donat 
el seu nom a un 
asteroide.

Ginz es va fer famós fa uns anys per 
un fet totalment atzarós: en lʼaccident 
del transbordador espacial Columbia, 
el 16 de gener de 2003, va morir el 
primer astronauta israelià, Ilan Ramon, 
que havia portat amb ell un dibuix de 
Petr Ginz, dibuixat en el ghetto de 
Terezín (Theresienstadt) a Txèquia. El 
dibuix es va convertir en un símbol de 
lʼholocaust.

El xicot, jueu txec, era fill de lʼactivíssim 
esperantista Ota Ginz, coredactor 
de lʼAntologia Txecoslovaca, i tant 
Petr com la seva germana Chava 
van aprendre lʼesperanto a casa, on 
era la llengua amb què es parlaven 
els pares. Petr va ser el redactor de 
la revista juvenil secreta del ghetto 
“Vedem” (Guiem), les 800 pàgines 
del qual són un document de valor 
extraordinari sobre la vida del jovent 
durant lʼholocaust. Petr també va 
escriure un diccionari txec-esperanto 
i va deixar molts dibuixos, cartes als 
pares i un diari (alguns periòdics sʼhi 
han referit amb  lʼexpressió “lʼAnna 
Frank txec”).

El 2005 els correus txec i israelià va 
editar un segell comú amb el famós 
dibuix.

Toño del Barrio (Sat en Hispanio) /red

Descoberta una nova 
llengua a Sibèria

David Harrison, professor de 
lingüística al Swathmore College 
(Estats Units), afirma haver descobert 
una llengua del grup turquès parlada 
per un poble minoritzat a la Sibèria 
profunda, però que es troba al caire de 
lʼextinció.

La llengua dels “Txulims mitjans”, 
nòmades als boscos de Sibèria 
occidental, avui dia és parlada 
fluidament per només 35 persones. 
El més jove dʼaquesta comunitat de 
425 persones té 52 anys. Esclafats 
numèricament pels colons russos, 
obligats a deixar la seva forma de 
vida nòmada durant lʼèpoca soviètica 
i sense ensenyament en la llengua 
materna, la resta dels membres sʼhan 
passat al rus.

El doctor Harrison i els seus col·legues 
procuren documentar el “txulim mitjà” 
i publicar-ne els primers llibres: una 
gramàtica i uns contes per a infants.

El “txulim mitjà” pertany al conjunt 
creixent de llengües amenaçades de 
desaparèixer perquè els parlants les 
abandonen per adoptar alguna de 
les poques llengües dominants. En 
aquest cas, el procés va començar fa 
més de 350 anys. Aquesta comunitat 
lingüística va ser un dels molts pobles 
siberians que van ser conquerits pels 
russos durant els segles XVI i XVII, 
quan els tsars van expandir el seu 
imperi cap a lʼest. Stalin va causar els 
danys més profunds: durant els anys 
1930, el govern sovètic va obligar les 
minories siberianes a deixar les seves 
formes de vida nòmades i a integrar-
se en granges col·lectives. Alhora va 
llançar una campanya ferotge contra 
les religions i les cultures tradicionals. 
El rus era la llengua del nou ordre.

Etnismo / red



 

F A C I L A J  T E K S T O J

Tiu skoto naskiĝis en 1924 kaj estas unu el 
la plej el-staraj verkistoj kaj gravaj homoj 
de nia movado. Li eklernis esperanton en 
1937 kaj en 1951 li skribis sian unuan libron 
kun tri aliaj sam-landanoj: Kvaropo. De 
tiam oni ekdiris, ke li estas membro de la 
Skota Skolo. Fakte, tio signifis antaŭen-iron 
de la esperanta literatura mondo, ĉar ja Auld 
komencis la nun-tempan literaturon.

En 1956 li aperigis sian plej faman kaj 
grandan unuopan verkon, La Infanan Rason. 
Sekvis aliaj poemaroj ĉiam en esperanto, 
kiujn la libro En Barko Senpilota kun-igis. 
Sed li ne nur verkis esperantan poezion: li 
estas ankaŭ grava tradukisto. Li el-angligis 
la Sonetojn de Ŝekspiro, la Mastron de l  ̓

Ringoj de Tolkien kaj multajn aliajn. Li 
krome verkis lerno-librojn kaj esearojn, 
artikolis, redaktis revuojn, opiniis pri aliaj 
verkoj en gazetoj aŭ en libroj, ktp. Pro tio li 
parto-prenis en aliaj aferoj, ne nur literaturaj, 
sed ankaŭ movadaj.

Per sia verko oni povas lerni pli bone nian 
lingvon kaj nian poezion, ĉar danke al ĝi la 
ĉiu-taga vivo lumiĝas forte kaj mire. Iam 
Auld diris: “amikeco ligas min al esperanto, 
ĉar dum mia vivo mi havis pli da veraj 
amikoj per esperanto ol per mia de-naska 
lingvo”.

 
Gerard Escuer

Komencantoj: Æu vi scias pri...?

William Auld

Progresantoj: Landoj kaj popoloj

La tataroj

eseo: verko pri la pensoj kaj 
opinioj de la verkisto.

skolo: literatur-grupo.

alfabeto: literaro, skrib-formo

Islamo: religio fondita de 
Mahometo

konkeri: havigi al si ter-pecon 
kaj estri ĝin.

parenco: familiano

revolucio: granda ŝanĝo en la 
politiko de lando

Eble per la novaĵoj dissenditaj en la televid-
kanaloj dum la lastaj monatoj pri Ukrainio 
vi jam scias, ke en tiu lando loĝas krom 
ukrainoj ankaŭ multaj rusoj. Sed eble vi ne 
scias, ke en la suda parto de tiu ŝtato, en la 
duon-insulo Krimeo, loĝas islama popolo 
nomata tataroj. Fakte ekzistas ankaŭ aliaj 
popoloj kun la nomo “tataroj” en Rusio, kio 
rilatas al islameco kaj al lingva parenceco 
kun turkoj. Entute la krime-tartaroj estas 
pli-malpli 300 000, sed ne ĉiuj loĝas en tiu 
duon-insulo. Mi tuj klarigos kial.

Krimeo estis memstara lando, ĝis kiam 
en 1783 Katerina la Granda unuigis ĝin al 
Rusio. Post la rusa revolucio oni starigis 
komunumon, kie la tataroj ĝuis la ĉefan 
parton de la povo. Estas dirinde, ke dum 
tiuj jaroj la tatara ŝanĝis sian alfabeton de 
la araba al la latina, same kiel Turkio faris. 
Sed la tempoj ŝanĝiĝis kaj de 1928 ĝis 
1939 inter 35 000 kaj 40 000 tataroj estis 
malliberigitaj aŭ forigitaj de sia lando kaj 
la lingvo estis malpermesita. Pro ĉio ĉi oni 
povas kompreni, kial kelkaj krime-tataroj 
konsideris la germanojn liberigantoj en la 
komenco de la dua mond-milito, kvankam 

ili plene malkonstruis 128 vilaĝojn dum la 
vintro 1943-1944.

Kiam la sovetianoj rekonkeris Krimeon 
en 1944, Stalin grupe konsideris la tatarojn 
“kunlaborantoj de la germanoj”. Sekve 
90 el-centoj el la tataroj estis amase for-
kondukitaj de sia lando, precipe al Siberio, 
kie ili vivis sen bonaj kondiĉoj kaj multaj 
mortis pro malsatado.

Nur en la lastaj tagoj de Sovetio la 
tataroj ekrajtis reveni al Krimeo, 
kion multaj faris. Sed nun ili 
havas novajn problemojn, ĉar ili 
estas la plej malriĉaj en sia nova 
socio (sen-laboreco, loĝejaj 
problemoj, malsanoj, malalta 
eduk-nivelo) kaj la aliaj 
krimeanoj antaŭ-juĝas ilin 
pro la ilia religio.

 

Gerard Escuer
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LAGADO (vd KE n-ro 332) estas cerbumiga literpado-
ludo. Sube, jen vorto-plena kaĉo en toroida kaldrono 
dekses-ĉela. Pro tio, vi jam konstatis ke kolonoj dekstra kaj 
maldekstra kuntuŝiĝas kaj same la linioj supra kaj malsupra. 
Konsekvence, ĉelo 11 kuntuŝiĝas al 44, 14 al 41, 41 al 14 
kaj 44 al 11. En ĝi vi eltrovu plej multajn minimume kvin-
literajn Nov-PIVajn kapvortojn. Por tion fari, oni iru de ĉelo 
en ĉelon laŭ ir-movo de reĝo ŝaka. Tamen, oni ne rajtas 
eniri plurfoje saman ĉelon en sama kapvorto. Ekzemploj: 
OOMOT ( 43 - 32 - 31 - 21- 22 ); ATONI ( 14 - 11 - 21 - 12 
- 13 ); AMONIAK (34 - 31 – 21 – 12 – 13 - 14 - 41). Notu 
bone, ke en la kaldrono troviĝas 132 validaj kapvortoj: 70 
kvin-literaj, 45 ses-literaj, 16 sep-literaj kaj… 1 ok-litera, kiu 
valoras 256 poentojn !!!

Konkursanto sendu sep plej valorajn (nepre minimume 
kvin-literajn) Nov-PIVajn kapvortojn eltrovitajn en la 
kaldrono. Por ĉiu ĝusta solvo oni ricevas poentojn laŭ la 
longeco de kapvorto, -t.e. laŭ la N-a potenco de du, kie N 
estas la nombro de literoj de kapvorto. Ĉi tiuj poentoj estas 
enskribitaj en liston, kaj ies poentonombro kreskas, se oni 
daŭre konkursas. Post ĉiu Konkurso, kiu havas plej altan 
poentaron, tiu ricevas premion (okaze de egaleco, decidas 
la alfabeta ordo de familia nomo de konkursantoj) kaj ĝiaj 
poentoj estas nuligataj. Se premiito denove konkursas, tiam 
ĝi komencas kun nul poento. Ĉi tiu sistemo ja garantias, 
ke konkursanto iam gajnos premion, ĉar rekompenco ne 
dependas de lotumado. Sendu viajn eltrovaĵojn antaŭ la 15a 
de majo al la ret-adreso joaramgui@hotmail.com aŭ al Joan-
Ramon Guiñón i Roset, carrer de Vilamarí 106-108, 08015 
Barcelona. 

2a Lagado-konkurso 

SOLVO DE LA 1a LAGADO-KONKURSO

La plej bela solvo estas: ARAGONIT, ARISTOFAN, 
KATASTROF, KRIOSTAT, KRONOGRAF, 
KRONOSTRATIGRAFI (kiu estas la nura 16-litera kapvorto 
en Nov-PIV) kaj STRATIGRAF. Entute, 68 608 poentoj !.

En la 1a Kaldrono troviĝas jenaj kapvortoj: AARON, 
AFONI, AGONI, AĜIOT, AKONIT, AKTIN, AKTOR, 
ANORTIT, ARAGON, ARAGONIT, ARGAN, ARGANI, 
ARGON, ARION, ARIOST, ARIST, ARISTOFAN, 
ARKAN, ARKTI, ARTIŜOK, ASTAK, ASTAN, ASTART, 
ASTAT, ATONI, ATROFI, FAKTIS, FAKTOR, FAKTORI, 
FAKTOT, FAROS, FATRAS, FIGAR, FIRST, FITIS, 
FORSITI, FORST, FRAKT, FRAKTO, FRANK, FRATRI, 
FROST, GARON, GITAR, GRAFIT, GRAFITI, GRANIT, 

Partoprenis tri konkursantoj: Grupo Esperanto-Conflent 
(2 944 poentoj): ARISTOFAN, FORSITI, KATASTR, 
KATASTROF, KONSTAT, KRONOGRAF, STRATIGRAF. 
Hèctor Alòs (1 760 poentoj): KRONOGRAF, RATAFI, 
RATIF, STRATIGRAF, TRIGON, TRITI, TROGI. Christian 
Pinard (512 poentoj): AGONI, FAKTORI, GRAFIT, IRONI, 
KARTON, KONSTAT, RISORT.

 
GAJNIS PREMION GRUPO ESPERANTO-
CONFLENT. GRATULOJN !

 
Post la 1a konkurso, la klasifiko estas jena: (1) Hèctor Alòs, 
1 760 poentoj; (2) Christian Pinard, 512 poentoj. 

INFRA, IRONI, ISAAK, KANOS, KANOT, KARAR, 
KARAS, KARAT, KARON, KARTON, KATAIF, KATAR, 
KATARI, KATART, KATASTR, KATASTROF, KATON, 
KONFIT, KONSTAT, KORAN, KRATAG, KRATON, 
KRIOSTAT, KRIST, KRISTIN, KRIŜN, KRONOGRAF, 
KRONOSTRATIGRAFI, NATRI, NITRO, NORIT, NOTARI, 
ONAGR, ORATOR, ORATORI, ORGAN, ORIGAN, 
ORIGIN, ORION, ORNAT, OSTAĜ, OTARI, RAFIN, 
RANKOR, RASTR, RATAFI, RATIF, RIGOR, RESORT, 
ROKFORT, ROSTR, SARAK, SARTORI, SARTR, SATAN, 
SATIR, SIFON, SOFIT, SOKRAT, SONAT, SONOR, SORIT, 
STAKT, START, STATIN, STATOR, STINK, STOTINK, 
STRAT, STRATIGRAF, STRIAT, STRIG, STROF, ŜARIF, 
ŜARON, ŜIOKAR, ŜITAK, TARIF, TAROK, TARSI, 
TARTAN, TARTAR, TARTR, TATAR, TIFON, TITAN, 
TRAKT, TRAKTOR, TRIAS, TRIGON, TRITI, TRITON, 
TROFI, TROGI, TROKAR.
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Juĝu vi mem:

- Juneco ne scias, maljuneco ne povas. (fari 
kion?) 

- Trio plaĉas al Dio. (kaj laŭdire al multaj 
aliaj) 

- Plej granda potenco kuŝas en la komenco.   
(jes, poste oni estas tre laca) 

- Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu. 
(senkomente) 

- La sama afero, sed kun la kapo al tero. (ĉu 
kamasutra pozicio?) 

- Lang  ̓estas mola kaj laŭvole petola. (jes, 
sed ...) 

- Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne 
svingas. (memkompreneble) 

- Farita via faro, nun adiaŭ, mia kara! 
(malfeliĉa fino de multaj am-aferoj) 

- Plenumita via ofico, nun pasis via vico! 
(same, sed profesie)

Sed ni forgesu tiujn stultaĵojn kaj vidu kion la 
legantoj de Kataluna Esperantisto proponas 
kiel tradukoj de la katalunaj proverboj en la 
lasta numero. Ĉi-okaze ni havis multajn kaj 
bonajn sugestojn, jen ili:

Qui alça lʼanca perd la banca, qui aixeca 
el cul perd el bagul.

- Forleviĝis, forfikiĝis. 
- Kiu levas sian gambon perdas sian 

benkon, kiu levas sian pugon perdas sian 
kofron. 

- Tiu kiu elsidiĝas sen loko kaj manĝo 
finiĝas. 

Niaj proverboj (3)
Pedro Martín Burutxaga

En la unua artikolo de ĉi tiu serio, mi asertis, ke mankas proverboj maldecaj en la verko 
de Zamenhof. Sed releginte lian libron nun mi ne tiom certas; eble tiu friponeto ja enmetis 
kelkajn kun duba senco por eviti la tiaman cenzuron. Aŭ ĉu temas nur pri miskompreno 
fare de mia tordita menso? 

De mig cos en avall no hi ha cap dona 
lletja.

- El talio malsupren ĉiu virino belas. 
- Neniu malbelas pisile. 
- Ĉiuj belas interkrure. 
- Umbiliko malsupren ĉiuj belas. 
- Viro aŭ virino, neniu estas malbela 

malsupre la talion.

Eren set que lʼhi aguantaven i encara 
pixava tort.

- Plenumkomitatece malsuksesis. 
- Sep akademianoj korektis la tekston kaj ĝi 

aperis sen akuzativoj. 
- Sep homoj por li ĝin tenis, tamen li 

daŭre malrekte pisis. 
- Sep tenadis la palison kaj la maleo frapis 

for.

Kaj jen mia lasta propono pri traduko de 
katalunaj proverboj. Temas pri la sekvaj:

De Joans, Joseps i ases nʼhi ha per totes 
les cases.

La merda com més es remena, més put.

El carall, quan està tret, tot ho admet. 
(origina signifo: dum seksa ekscitiĝo viroj 
ne estas tre selektemaj)

Kiel kutime, ni tre dankos vian kunlaboron. 
Ne hezitu sendi viajn proponojn. Kaj 
memoru: ne restu prudaj, estu krudaj!

KURSO 
HISTORIO DE LA ESPERANTO-LITERATURO

Sabaton la 9an de aprilo je la 16a 
en Amikoj de Unesko 

Strato Mallorca, 207 - Barcelono
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Post la eklerno de la lingvo, kiam oni 
provas akiri fluecon, de tempo al tempo 
aperas aferoj kaptintaj nian atenton; 
tiel, tri vortoj komencis danci kune 
antaŭ miaj gramatikaj okuloj: aspekti, 
simili, ŝajni. Ĉu vere la diferencoj inter 
ili garantias senerarecon dum fluaj 
parolado aŭ verkado? Mi ektimis!

Jen la rakonto de la esploro kiu sekvis. 
PIV diras, ke ŝajni signifas “ekstere 
aspekti simile al io alia,...” Mi estis 
kontenta: vere ili apartenas al la sama 
familio :-) Oni povas dedukti, ke ŝajni 
kaj aspekti estas sufiĉe proksimaj laŭ 
la senco. Mi finas la difinon: “... tiel 
ke povas okazi aŭ efektive okazas 
interkonfuzo aŭ eraro”. Sekvas dek 
ekzemploj, unu anonima kaj naŭ el 
diversaj aŭtoroj. Nur unu el tiuj strikte 
kongruas kun la difino: “tio ŝajnas oro”, 

ĝuste tiu de nekonata verkinto; en la naŭ 
aliaj oni enkondukas ŝajnajn kvalitojn 
de la subjekto, kiel en “la arbaro ŝajnis 
ploranta pri la printempo” (el Zamenhof) 
aŭ “li ŝajnas heziti” (el Kalocsay). Mi 
ne skribos pri la fraztipo ŝajnas al mi, 
ke..., tute ne ebla kun aspekti aŭ simili.

La vortaro kaj ĝiaj ekzemploj instruas, 
ke ankaŭ aspekti oni uzas por priskribi, 
sed per realaj kvalitoj: “aspekti sane” 
(Z), “ŝi aspektas kiel la matenruĝo” (sed 
ne estas matenruĝo; verki pri vortoj ne 
estas facile :-) Tiu lasta citaĵo devenas 
el la Londona Biblio (PIV diris). Ni 
retroiru al verkeroj por ŝajni : ĉu vere 
oni povas erari kaj kredi, ke la arboj 
ploras, des pli pri la printempo?

Unuavide simili promesas pli klaran 
situacion, ĝian signifon bone klarigas 

la frazoj de la Iniciatinto: “filo, kiu 
similus al li korpe kaj anime” kaj “tiu 
gaja svarmado similis al la fajreroj en la 
cindro”. Ĉu klara? Ni skribu: “ŝi similas 
al la matenruĝo”. Ankoraŭ: “tiu gaja 
svarmado aspektas kiel la fajreroj en la 
cindro”.

Konklude: la afero ne estas facila; 
studu kaj lernu, vi sentos vin feliĉaj kaj 
aspektos tiaj.

Fina noto. Estiĝo kaj deveno de la 
triopo: simili kaj ŝajni aperas en la Unua 
Libro por Esperantistoj (1887a jaro) kaj 
aspekti eniris poste la lingvon kaj estis 
agnoskita de la unua Oficiala Aldono.

 
Ramon Perera

Interreta rubriko

Lingva angulo
La petolema triopo

Aperis aktualigita versio de la esperanto-
tekstotraktilo “Simredo”. Laŭ informas 
ĝia aŭtoro, Klivo, Simredo estas senpaga 
unikoda redaktilo, kun facila instalado 
por GNU/Linukso kaj Vindozo, limigita 
subteno por kunstilaj dokumentoj (RTF-
formato) subteno por lingvoj kiuj kuras 
maldekstren, kiel la araba, interfaco i.a. 
en esperanto, kaj literumilo por la angla 
kaj esperanto:

purl.oclc.org/net/klivo/simredo

“La ĉashundo de la Baskerviloj” estas 
eble la plej populara verko de Arthur 
Conan Doyle. En 1998 Sezonoj eldonis 
ĝin en la traduko de William Auld. Ĉar 
la libro jam elĉerpiĝis, kaj oni ne planas 
reeldoni ĝin, la eldonejo publikigis ĝin 
elektronike. Nun la teksto estas legebla 
en la retpaĝaro de Sezonoj (rubriko 
“Anglalingva literaturo en esperanto”): 

esperanto.org/Ondo

“La Amikeco” estas interesa junulara 
reta revuo en esperanto kiu jam aperigis 
plurajn numerojn. Oni povas kontribui 
per artikoloj:

www.la-amikeco.net

Nesto anoncis ke siaj kursoj estas nun 
pagendaj se oni postulas instruanton: 20 
eŭroj por la kurso bazita sur la brazila 
kaj 30 eŭroj por tiu bazita sur “Gerda 
malaperis”:

www.monda.org/nesto/nesto-eo.htm

Oni povas koni la veter-datumojn kaj 
prognozon de multaj urboj el la tuta 
mondo per la esperantlingva retpaĝo

esperanto.wunderground.com

Detala priskribo de ĉina ŝakludo 
troveblas en la jena retpaĝo de Sonja 
Lisa:

www.kisa.ca/shako/china.html

“Enigmoj de Ludoviko Zamenhof” 
estas interesplena paĝo kun studo de 
Boris Kolker pri dubaj punktoj en la 
biografio zamenhofa:

www.esperanto.mv.ru/Cetero/enigmoj.
html

La retpaĝaroj de TEJO kaj Lernu.net 
enhavas versiojn en la kataluna lingvo:

www.tejo.org/info/index.
php?lingvo=ca

www.lernu.net/lernu.php?lingvo=ca

 
Darío Rodríguez
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Per les noves que tenim en aquests 
moments, la llengua auxiliar 
internacional va arribar a Menorca un 

temps abans. El 1904 lʼeditorial Hachette de 
París va editar un anuari que contenia adreces 
dʼesperantistes dʼarreu el món, i incloïa 
lʼanterior registre dʼadreces que havia creat 
Llàtzer Zamenhof en el seu primer llibre i 
els següents. Així, el primer illenc que es va 
adherir a aquell anuari fou el prevere menorquí 
Josep Juaneda Calleja, que hi apareix registrat 
per primera vegada lʼany 1905 i aquesta 
aparició es repetirà sense interrupció fins que 
se suspengueren les edicions de Tutmonda 
Jarlibro Esperantista, a causa de lʼesclat de la 
Gran Guerra. El prevere va esdevenir un dels 
motors de lʼesperantisme a Maó juntament 
amb alguns oficials de lʼexèrcit; dʼaquests 
citarem els oficials Vicenç Inglada Ors, que 
fou destinat a lʼIlla i hi va romandre entre 
el març de 1906 i el juny de1907, i també 
Juli Morató Gil. Ambdós van ser autors de 
literatura esperantista, àmplia el primer, amb 
contribució a camps diversos de la literatura, 
la ciència i la lingüística, fins a esdevenir 
membre de lʼAcadèmia de la Llengua 
Esperantista. Per la seva banda Juli Morató 
escriví prosa i sobretot poesia en la llengua 

internacional i fou distingit amb un accèssit 
en els Primers Jocs Florals Esperantistes 
celebrats a Barcelona el setembre de 1909. 

A la redacció de La Revista de Menorca, 
doncs, hi van col·laborar membres del 
grup esperantista, allà van informar sobre 
les activitats que duien a terme i empraren 
lʼespanyol i lʼesperanto. 

Vegem a continuació algunes de les 
informacions que van aparèixer a la revista 
maonesa: 

a) sobre periòdics i revistes. En aquells anys 
els socis de lʼAteneu de Maó podien llegir 
més de dos-cents periòdics o revistes, dʼarreu 
del món. En esperanto rebien els següents: 
de Barcelona, Semo; de Budapest, La Verda 
Standardo; de Dresden, La Bela Mondo; 
dʼIgualada, Stelo Kataluna; de París, Juna 
Esperantisto, Lingvo Internacia, Laboro i 
La Revuo; i de València, La Suno Hispana.

b) activitats. En diferents articles i noves 
que van aparèixer, assistim a la preparació 
i naixement del grup esperantista de Maó, 

Noves sobre l’esperantisme 
a Maó (1905-1910)
Xavier Margais

Un dels problemes que tenim els investigadors del moviment 
esperantista als Països Catalans resideix en lʼescàs material 
imprès existent, cosa que ens impedeix conèixer, amb la 
profunditat que voldríem, com estaven organitzats els grups 
esperantistes, quines eren les seves activitats, quins plans dʼestudi 
havien programat, quines eren les seves estratègies per tal de 
divulgar lʼesperanto a les seves àrees respectives. Així les coses, 
tenim la sort i el privilegi de poder comptar amb La Revista de 
Menorca, que ens informa de les activitats que duien a terme els 
membres de Mahona Grupo Esperantista. Aquesta publicació es 
va fundar el 1888 i des del 1906 passà a ser lʼòrgan de lʼAteneu de 
Maó. Es tracta dʼuna publicació periòdica de caràcter científic i 
literari que es va fer ressò de lʼesperanto i lʼesperantisme, sobretot 
durant el període que va del 1906 al 1910.

Els esperantistes 
de Maó celebraven 
el fet que una tradició 
cultural catalana 
es pugués viure 
en esperanto
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que es formalitzarà el 18 de juliol de 1907. 
Va sortir publicada a la revista la bandera 
i una foto de Zamenhof. Aquest darrer el 
triaren de president honorari juntament amb 
els següents: Josep Juaneda, el president 
de la Hispana Societo por Propagando de 
Esperanto i el president de lʼAteneu de 
Maó. Més endavant, el president del grup 
esperantista de la ciutat menorquina va rebre 
una lletra de Llàtzer Zamenhof, que li agraïa 
el nomenament com a president honorari i 
aprofitava per encoratjar els membres del 
grup a treballar sense perdre lʼalè en la seva 
tasca de progrés.

A lʼAteneu se celebraven vetllades literàries 
i en conseqüència, algunes es feren es 
esperanto. Van publicar a les pàgines de la 
revista els poemes de L. Zamenhof, “La 
Vojo” i “La Espero”, aquest darrer amb una 
traducció a la llengua espanyola que titularen 
“La esperanza”. També van aparèixer pàgines 
especials per a la literatura en esperanto. 
Així, fou publicat algun conte original, 
articles en prosa i també poesia, signats per 
menorquins. Dʼentre aquests col·laboradors, 
citarem J. Sala i Juli Morató pel seu poema 
“Al ŝi”, significat al congrés universal 
celebrat a Barcelona el 1909. Prèviament, 
els redactors de la secció dʼesperanto de 
la revista van informar de la fundació de 
Vilasara Stelo i qualificaren positivament la 
quantitat dʼassociats que en formaven part: 
cinquanta en un poble de 3000 habitants. 
Més endavant publicaren noves sobre el V 
Congrés Universal a Barcelona i els Jocs 
Florals, alhora que celebraven el fet que una 
tradició cultural catalana es pogués viure en 
esperanto. 

També apareix a la revista maonesa noves 
sobre relacions o contactes que van tenir 
amb altres col·lectius esperantistes. En 
aquest sentit indiquen que J. Juaneda serà el 
cònsol esperantista de Maó per a totes les 
associacions. També es fan ressò dʼalgunes 
de les visites que rep lʼagrupació maonesa, 
dʼaquestes citarem la que feren els membres 
dʼEspero Kataluna L. Madrenys i Joan Rosals 
lʼany 1908 o la que féu lʼany següent Alfons 
Sabadell. Surten publicades, també, noves 
dʼaltres col·lectius esperantistes del país, 
i expliquen una de les festes organitzades 
per Espero Kataluna: la Zamenhofa. De 
manera que lʼany 1910 van posar en escena 
unes comèdies de caire humorístic: Vivu 
Esperanto de Miquel Casas, Venĝemuletino 

de Concepció Salvatieri i Tie ĉi oni parolas 
esperante de Maria Hankel.

En relació al món esperantista, van voler 
aclarir expressament que lʼagrupació 
maonesa refusava les modificacions 
suggerides pels revisionistes de la llengua 
alhora que es declarava totalment conforme 
amb la circular signada per L. Zamenhof 
el 18 de gener de 1908, amb la declaració 
de Boulogne i amb el Fundamento de 
Esperanto. També es van fer ressò del 
discurs que féu Llàtzer Zamenhof en cloure 
el IV Congrés Universal dʼEsperanto.

Finalment citarem unes noves ocorregudes 
a Maó en relació a lʼesperantisme: una 
conferència que va donar J. Juaneda sobre 
els progressos de lʼesperanto. Cursos 
dʼesperanto a lʼAteneu Obrer i el fet que 
quatre dependents de la Casa Pasarius van 
aprendre esperanto amb la finalitat de poder 
atendre els compradors en aquesta llengua.

c) recensions de bibliografia esperantista. 
Durant el període que hem indicat van 
aparèixer les següents recensions de 
bibliografia esperantista:

Kuracisto per batoj (Tri akta proza 
komedio), Grand dictionnaire Français-
Espéranto. Esperanta Radikaro, de Th. Cart; 
L’Esperanto, de L. De Beaufront; Esperanta 
frazlibro de la turisto, La kalendaro, de 
Lengiel Pal; Pri la homa radikaro, dʼÉ. 
Boirac; Une heure d’Esperanto, de Th. Cart; 
La benkoj de la promenejo, traduïda de P. 
Corret; Du biletoj, de Florian, traduïda per 
H. J. Bulthuis; Guide Esperanto de la Croix 
Rouge, de Bayol; Sinjoro Vento kaj Sinjoro 
Pluvo, de P. de Mousset; Mozart kaj Salieri, 
de Puixkin; Rapport sur l’Esperanto adressé 
à M. le Ministre de l’Instruction Publique, 
de Th. Cart; Hungara poemaro, de R. 
Fiedler; Naŭlingva Etimologia Leksikono 
de la Lingvo Esperanto, de L. Bastien; 
Rakontoj al mia bebulino, de J. Bach-Sisley, 
traduïda per L. Touchebeuf; Dictionnaire 
Français-Espéranto et Espéranto-Français 
(Radikaro), de Th. Cart. I també recomanaren 
els quaderns que lʼEsperanta Universala 
Biblioteko publicava a Budapest.

d) articles variats. El prevere J. Juaneda 
descriu La Rondiranto. Es tracta dʼuna 
revista que circula entre subscriptors, que 
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són alhora els autors/col·laboradors dels 
articles. Els manuscrits són corregits pels 
propis membres de la subscripció. Els 
participants cerquen dʼaugmentar el nivell 
literari i el coneixement de la llengua. El 
“rondestro”, dirigeix, marca les pautes i 
estableix els temes amb què podran participar 
els membres dʼaquesta revista.

“La esperantujo” és un article bilingüe en 
castellà i en esperanto sobre el II Congrés 
Universal celebrat a Ginebra i escrit per 
J. Juaneda. Dʼaquest autor trobem també 
Idioma Internacional. La necessitat de 
l’Esperanto. 

A lʼàrea científica hi trobem aportacions 
com les següents: Esperanto inter la 
scienculoj, de Vicenç Inglada Ors, traduït 
per J. Juaneda. També sobre la trobada 
de Internacia Scienca Asocio durant el 
II Cóngrés Universal celebrat a Ginebra. 
Sobre la declaració feta per científics en el 
sentit dʼemprar la llengua zamenhofiana 
en els seus congressos. Relació dels homes 
de ciència que participaren en el segon 
congrés, a Ginebra. I a la secció dʼeconomia 
un article sobre lʼspeso, lʼintent de crear un 
sistema monetari decimal auxiliar proposat 
per René de Saussure el 1907.

A causa del port natural de Maó i de la seva 
base naval, en aquella àrea hi havia un nombre 
important de militars. En conseqüència, un 
dels articles els fou dedicat en funció de la 
professió que hi predominava: “El esperanto 
en el mundo militar” signat per P. Kugelman. 
Feia referència a una comissió presidida 
per membres de la Societat Francesa per la 
propagació de lʼesperanto, entre els quals, 
L. De Beaufront, el tinent Bayol i altres, 
els quals visitaren el ministre de la guerra 
francès, el general Picart, amb la finalitat 
que ordenés lʼestudi de lʼesperanto als 
distints quarters de França i a les acadèmies 
militars. En lʼarticle es descriu també la 
situació de lʼesperanto en medis militar 
de diversos països, entre els quals lʼEstat 
espanyol. En un altre article informen sobre 
la fundació de lʼAssociació de Militars 
Esperantistes a Madrid. L̓ objectiu: propagar 
la llengua de Zamenhof als exèrcits de 
mar i terra com a única solució possible 
per a la intercomprensió entre militars de 
diverses àrees. Presidia lʼassociació José 
Perogordo. Salvador Múgica i el maonès 
Fernando Redondo foren secretaris, i 

Saturnino Cambronero, Julio Mangada i 
Julio Fernández foren vocals.

A La Revista de Menorca de lʼany 1911 ja 
no hi apareix res dedicat específicament a 
lʼesperanto, només hi ha una referència a la 
memòria llegida pel secretari de lʼAteneu, 
Llorenç Lafuente, a la sessió dʼobertura del 
curs acadèmic, el 12 de novembre del 1911, 
on esmenta que hi ha programades classes 
de diverses llengües: francès, alemany i 
esperanto, aquesta darrera a càrrec de Josep 
Juaneda. Val a dir que els cursos següents 
es continuaren impartint classes de llengües 
a lʼAteneu. Observem la incorporació de 
lʼàrab i, en relació a lʼesperanto, el prevere 
J. Juaneda continuà essent-ne el professor.

Fins aquí aquestes notes sobre lʼesperantisme 
a Menorca a partir de la informació obtinguda 
de La Revista de Menorca. Pensem que poden 
ser útils per llegir els paràmetres en què es 
movien aquells primerencs esperantistes 
al nostre país i serà interessant confrontar-
la amb la que puguem obtenir en un futur 
procedent dʼaltres agrupacions esperantistes 
a la mateixa època. q

Maó
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arrelament dʼuna autèntica cultura de la pau, on la resolu-
ció de conflictes sempre ha de ser dialogada. Han aparegut 
noves tàctiques per fer la guerra als qui fan la guerra, com 
lʼobjecció fiscal, el desarmament de bancs o els bons ètics... 
Però un món sense guerres: això sí que és una quimera!

I si pensem en un món sense fam, sense morts per malalties 
que es poden combatre i amb una distribució justa de la 
riquesa... tot això ja és quimera i mitja!

L̓ esperantisme, com la resta dels moviments socials, té 
també objectius llunyans, però no inassolibles –o, en tot 
cas, pels que val la pena intentar-ho. En més de cent anys, 
com els altres moviments, sʼha anat obrint camí: ha acon-
seguit ni més ni menys que convertir una proposta en una 
llengua viva i totalment funcional, fet únic en la història, 
gràcies a lʼesforç continuat de milions de parlants.

Però ningú no dubta, i nosaltres els primers, que som molt 
i molt lluny dels objectius de la nostra lluita: la igualtat 
de drets lingüístics. Perquè en això estem, gairebé arreu 
del planeta, molt pitjor que fa cent anys. Si ets un parlant 
dʼuna llengua petita, tʼomplen el cap que no val un ral. Si 
és una mica més gran, et diuen que és massa cara de man-
tenir, que és una nosa o un luxe. Seʼt segueix inculcant, 
dʼinnombrables maneres, que tens lʼobligació dʼutilitzar la 
llengua del poderós. I ell veu, a tot estirar, que té un privile-
gi lògic, raonable, inevitable. Que és una trista fatalitat ser 
el més maco! I no mou un dit per posar-se al mateix nivell 
que lʼaltre.

Però ser parlant dʼuna llengua hegemònica no és simple-
ment una qüestió de comoditat: comporta uns enormes 
avantatges econòmics. En primer lloc, tots els ingressos 
relacionats amb el turisme lingüístic: totes les estades re-

budes relacionades amb lʼaprenentatge de la llengua. I tot 
allò lligat amb la indústria de la llengua i lʼensenyament. 
I les edicions de llibres, música i pel·lícules –ja sigui di-
rectament per aprendre la llengua o pel fet que, en ser la 
llengua a bastament coneguda, sʼobra mercat molt més fà-
cilment. I, finalment, dʼuna manera més amagada, perquè 
pràcticament només parlants nadius o persones amb un 
sòlid aprenentatge de la llengua i cultura dominants (i, per 
tant, parcialment aculturats en la seva llengua) formen els 
quadres dirigents dels organismes internacionals i de les 
grans empreses (amb tots els problemes de qui realment, 
fora dels països on la llengua dominant és la nativa o està 
vernacularitzada, sʼhi pot accedir a un coneixement apro-
fundit). Tot plegat, segons les estimacions, aporta cente-
nars de milers de milions dʼeuros lʼany als països anglo-
saxons –diners amb què la resta del món està finançant les 
seves polítiques.

Certament, la dels esperantistes és una lluita més contra 
les desigualtats, una entre moltes altres. Justament aquesta 
presa de consciència de molts col·lectius diferents ha gene-
rat en els darrers anys els anomenats moviments globals, 
o “moviment de moviments”, el moviment altermundista. 
Perquè tenim clar que tot està lligat: que no hi haurà drets 
humans sense pau, no hi haurà pau sense lʼabolició de la 
pobresa, i lʼabolició de la pobresa no serà possible sense 
solidaritat i un creixement sostenible.

I aquí ens trobem els esperantistes, amb la nostra quimera, 
una lluita més dins del moviment de moviments, fent veure 
que també cal aconseguir la igualtat de drets lingüístics per 
assolir un món més just i solidari.

Hèctor Alòs i Font

L ’ E S P E R A N T O  A V U I ,  ¿ P E R  Q U È ?

PROPERES PARADETES 
AMB MATERIAL 
EN ESPERANTO 

23 d’abril  a la  Rambla de Barcelona

23 d’abril als Jardins de la Caixa 
de Sabadell

1 de maig a Mataró


