
El repte del plurilingüisme
a la Polinèsia (francesa)

Continua a la pàgina 15 F

En el número 339 de la revista 
Kataluna Esperantisto apare-
gué una breu notícia titulada 

“Crispació colonialista a la Polinèsia” 
en relació a la publicació per membres 
l’Acadèmia Tahitiana de la llengua 
(Fare Vāna’a, en tahitià) i d’altres 
intel·lectuals d’una carta oberta pel 
plurilingüisme a la Polinèsia el 7 de 
juliol del 2006. En aquesta carta, els 
signants denunciaven la resolució del 
Consell d’Estat de la República Fran-
cesa d’abolir l’article 15 del regla-
ment de l’Assemblea Territorial de la 
Polinèsia (francesa) que permetia les 
intervencions a la cambra en tahitià. 
La carta oberta culpa d’aquesta dero-
gació l’article segon de la constitució 
francesa, que entronitza el francès a 
tota la República, incloent-hi les de-
pendències colonials. Amb tot, el Fare 
Vāna’a omet un punt molt important 
de l’argumentació emprada pel Con-
sell d’Estat l’abolició de l’article del 
reglament susdit, i és l’article 57 de la 
Llei orgànica, de 27 de febrer de 2004, 

per la qual es constitueix l’autonomia 
i autogovern del pays d’outremer que 
és la Polinèsia (francesa). En aquest 
article ja s’estableix la preeminència 
del francès sobre totes les llengües de 
la dependència polinèsia:

“Le français est la langue offi cielle 
de la Polynésie française. Son usage 
s’impose aux personnes morales de 
droit public et aux personnes de droit 
privé dans l’exercice d’une mission 
de service public ainsi qu’aux usagers 
dans leurs relations avec les adminis-
trations et services publics. La langue 
tahitienne est un élément fondamen-
tal de l’identité culturelle: ciment de 
cohésion sociale, moyen de commu-
nication quotidien, elle est reconnue 
et doit être préservée, de même que 
les autres langues polynésiennes, aux 
côtés de la langue de la République, 
afi n de garantir la diversité culturelle 
qui fait la richesse de la Polynésie 
française.”
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Cinc arxipèlags, set llengües polinèsies, un poder autonòmic tahitià, un invasor imperialista 
francès i la seva llengua colonial. Qui acabarà perdent la batalla per la supervivència? 
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ADN: “Ne perdu tempon 
kaj lernu la anglan”

Finiĝas la jaro kaj alvenas la tempo 
bilanci, ne nur pro la proksimiĝo de 
la jara asembleo, sed pro la neceso 

kompreni, kie ni bone aŭ mise investis 
niajn fortojn kaj kio estas plej farinda es-
tonten.

Unu aspekto estas sufiĉe nova ĉe ni: en 
septembro ni ricevis tri klarajn negativajn 
artikolojn: en ADN, en Diari de Terrassa 
kaj en ABC. En ABC evidente pro afero 
ne rekte rilata al esperanto... tamen sufiĉe 
en rilato, por ke la estraro de KEA deci-
du subskribi polemikan manifeston kaj 
ekriski engaĝiĝon en la politikan arenon 
kaj akiron de konateco. En Diari de Ter-
rassa temas pri rekta atako al la moder-
neco de esperanto, kaj ADN  pli malkaŝe 
esprimas la ideon: “ne perdu tempon kaj 
lernu la anglan” klare komprenigas la di-
rektoron de la senpaga ĵurnalo. Temas pri 
tute senprecedencaj publikaj sintenoj en 
nia lando, ĉar esperanto ĉiam ĝuis sim-

pation en Katalunio: oni ja eble taksas la 
aferon romantika kaj nerealigebla, sed 
kontraŭo apenaŭ ekzistis.

Krome, alia esenca aspekto aperas, se oni 
atente legas la novaĵojn: multas aktivaĵoj 
kaj agantoj ĝojinde diversas. Tamen... 
mankas veraj respondeculoj pri fakoj. 
Nuntempe en nia socio homoj pli kaj pli 
malemas surpreni respondecojn, des mal-
pli longedaŭrajn. Kiam plilarĝiĝanta seg-
mento de la popolo pretas fordoni parton 
de sia salajro por mallongigi sian laborho-
raron, tempo fariĝas esenca valoraĵo kaj 
eble tial oni ja pretas helpi en difinitaj oka-
zoj, sed prefere ne longedaŭre engaĝiĝi. 
Eble estiĝos interesa kontraŭdiro: mem-
broj volontule laboretos sub la gvido de 
profesiuloj, kiujn ili pagos por funkciigi la 
asocion. La mondo ja ŝanĝiĝas: ni konsciu 
kaj adaptiĝu.

Hektor Alos i Font

Ni bilancu kaj adaptiøu
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Kataluna Esperanto-Asocio elektis 
Amposta, la ĉi-jaran ĉefurbon de la 
kataluna kulturo, por okazigi sian 

33an nacian kongreson, la 8an, 9an kaj 10an 
de decembro 2006. Krome, por la unua fojo, 
eksperimente, estis organizita ankaŭ turis-
ma antaŭkongreso, en kiu tri familioj ĝuis 
la belegan kaj variajn pejzaĝojn de la Delto 
de Ebro, sed ankaŭ helpis starigi esperanto-
budon en la regione grava foiro de Amposta 
okazinta dum la semajno de la kongreso.

La riĉa programo, kun entute 31 eroj, turnis 
ĉirkaŭ interkulturo per plej diversaj formoj: 
per matena praktikado de la ĉina gimnasti-
ko ĉikongo, per prezento pri okcitanlingva 
libro pri ukraina revolucio, per prelegoj 
pri la islamaj katalunoj aŭ pri la lingva kaj 
kultura diverseco en Nepalo, per ateliero 
pri interkulturo, per kunveno de Monato-
abonantoj, per koncertoj de Jomo kaj Kaj 
Tiel Plu... Entute 15 prelegantoj, i.a. Stefan 
Maul, Przemek Grzybowski kaj Mukunda 
Pathik, kaj du altiraj koncertoj allogis 134 
aliĝintojn, inkluzive de 23 alilandaj espe-
rantistoj el 9 diversaj landoj. Kiel kutime en 
la katalunaj esperanto-kongresoj, parto de la 
programo estis nacilingva por interesigi ne-
esperantistojn, sed la temaro ne nepre rekte 
rilatis al esperanto: ekz. tiukadre, la renoma 
socilingvisto Jordi Solé Camardons nacilin-
gve prelegis pri la multlingveco en la kata-
luniaj lernejoj.

Aparte menciindas la sukcesa informado pri 
la kongreso. Cent kvindek montrofenestroj 
de la dudekmil-loĝanta Amposta estis kovri-
taj per kongres-afiŝoj, dum du metrojn altaj 
afiŝejoj tra la urbo informis pri la programo. 
La loka radio regule dissendis reklamon, kun 
muziko de Jomo kaj Kaj Tiel Plu, en kiu oni 
invitis partopreni la koncertojn kaj la naci-
lingvajn programerojn. Reeĥe al la varbado, 
okazis kortuŝa anekdoto: la vizito de ŝafisto 
kun lia edzino, kiu venis vidi la kongreson 
post la enstaligo de la bestaro kaj ĝuis la eto-
son per infana miro. Naci-skale, aperis entu-
te 15 gazetaj informoj pri la kongreso (inklu-
zive de El Periódico, Avui, El Punt, Diari de 
Girona, Diari de Tarragona kaj Vilaweb).

Entute la kongreso montriĝis tre sukcesa kaj 
la elekto de la ĉefurbo de la kataluna kulturo 
– tre trafa pro la granda helpo de la magis-
trato de Amposta al la kongreso. q

33a Kataluna Kongreso de Esperanto
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La grupo Esperanto Conflent organizis, kun 
la helpo de KEA, sian kutiman aŭtunan 
renkontiĝon. Post la mezepoka kastelo de Vi-
lafranca de Conflent de pasinta jaro, nia aro 
de geamikoj retrovis sin ĉi-foje en la monta-
ra gastejo de Vallmanya la semajnfinon de la 
30a de septembro kaj 1a de oktobro.

La vilaĝo de Vallmanya situas meze de la 
valo de Lentilla, tiu valego kondukanta ĝis 
la altebenaĵo de Cortalets, piede de l’monto 
Canigó. Kvankam la vojo por tien iri ne sta-
ras inter la plej facilaj, la loko estas belega 
pro la proksimeco de la unuaj pintoj de Pire-
neoj, pro la sovaĝeco de ties arbaroj, pro la 
pureco de la belvidejo.

La unua posttagmezo, nia grupo piediris al 
la malnova fer-minejo de La Pinosa. Krom 
la malfacilecon de la laboro de niaj antaŭuloj 
en tiuj subteraj galerioj, tiuj lokoj rememo-
ras al ni ankaŭ la kruelecon de la Dua Mond-
milito. Ĉi tie okazis la batalo de la nazioj 
kontraŭ la francaj kaj la hispanaj makisanoj 
de la grupo Henri Barbusse; memortabulo 
montras la lokon, kie la nazioj pafmortigis 
Julien Panchot. Dum la reveno al la gast-
ejo ni ĝuis aŭtunan marŝadon, sub kelkaj 
pigremaj nuboj, aŭdante la sonorilojn kaj la 
blekojn de la ŝafaroj reirantaj la ŝafejon.

Grandega momento de kuir-arto atendis 
nin ĉe la tablo: niaj gastingantinoj, s-ino 
Mary kaj ties filino, preparis dum la tuta 

tagmezo nekredeblan “civet de singlar” 
(apran sangosaŭcaĵon), kun kuiritaj piroj kaj 
frambokonfitaĵo, akompanitan de “gratin 
dauphinois” (terpomoj kuiritaj kun kremo 
kaj fromaĝo)... Ŝi mem ĉasis la apron kelka-
jn tagojn antaŭe kaj eĉ la vegetaranoj forge-
sis dum kelkaj horoj siajn kutimojn por ĝui 
tiun regalon (vere)!

Ni devis denove gratuli niajn ĉefkuiristinojn 
pro la tre agrabla matenmanĝo, kie la francaj 
buterbulkoj ludis sur la tablo kun la rostitaj 
panoj meze de la kruĉetoj de lakto, de kafo 
kaj de oranĝsuko. Matenaj sunradioj briligis 
la tasegojn kaj ni ĝuis tre dolĉan vekiĝon, 
ja bezonatan post la frenezaj kantadoj de la 
nokto... La Trinca trinkigas: ĉu vi sciis pri 
tio?!

La dimanĉa mateno daŭriĝis per promenado 
ĝis la fermbienoj de Los Masos, dum babi-
lado pri manĝeblaj fungoj, pri esperanta gra-
matiko kaj pri arto de la instruado. La suno 
milde varmigis nin, kiam ni revenis al la 
gastejo, kie Ferriol kaj Christian kantigis nin 
per la muzikoj de la violonoj, kaj tiu ĝuinda 
vetero ebligis la dimanĉan manĝadon sur 
la teraso. Alia miraklo de tiu kataluna kui-
rarto, “boles de picolat” (buletoj el viando 
kun saŭco el fungoj kaj olivoj), ĝojigis nin 
denove. Post la kafo kaj la likvoroj, venis 
la tempo de l’adiaŭoj, kaj ĉi foje ni forla-
sis malĝoje ne nur nian amikan rondon, sed 
ankaŭ niajn gastigantinojn.

La anoj de la loka grupo de Prada parolas 
nun kun la okuloj plenaj de rememoroj pri 
tiu gastronomia renkontiĝo, jam planante 
iun privatan dimanĉan tagmanĝon ĉirkaŭ 
apraĵo... ĉiam por la sukceso de esperanto, 
evidente!

Christian Pinard

Kaþtanfesto en Vallgorguina

Post multaj jaroj da interrompo, Centro 
de Esperanto Sabadell denove organizis 
kaŝtanfeston, ĉi-foje en Vallgorguina, en 
malnova bieno meze de la natura parko de 
Montnegre i el Corredor. Pli ol 20 personoj 
el ĉiuj generacioj respondis al la alvoko kaj 
povis ĝui la laŭkutime familian kaj trankvi-
lan etoson de tiaj renkontiĝoj. Nia grupeto 

Ekskursa kaj gastronomia renkontiøo
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disponis la tutan domon, kio ege faciligis li-
berajn aktivaĵojn de ĉiuj. Noktemuloj noktu-
mis trinkante kaj klaĉante ĝis la ektagiĝo. 
Frumatenemuloj frumatenumis, lanĉis sin 
arbaren kaj revenis kun interesa kolekto de 
fungoj. Ĉiuj aprezis la riĉan kaj abundan 
manĝon de la domo kaj la afablecon de la 
posedantoj. Vi venu venontjare!

éc

Lasta Zamenhof-festo
en Badlands

Vendredon la 15an de decembro okazis 
lasta Zam-festo en Badlands. Ne estis mul-
te da homoj, eble tial ke estis tago, en kiu 
oni faras multe da familiaj kaj entreprenaj 
vespermanĝoj. Ĉi tio ne estis maloportunaĵo, 
sed ĝuste inverse, ĉar ĝi permesis la kuniĝon 
de malgranda grupo de samideanoj, kiu pa-
rolis amike pri la internacia lingvo kaj la 
lingva imperiismo en nia lando, ĉiam akom-
pane de bona biero kaj muziko.

cc

Manø-feste en Sabadell

La pasintan 17an decembro okazis en Saba-
dell, kiel ĉiujare, tagmanĝa kunveno por fes-
ti la Zamenhofan tagon. Centro de Esperan-
to Sabadell organizis la aranĝon en simpatia 
restoracio, kiu nomiĝas Marko Polo, ĉar en 
ĝi oni proponas orientan kaj mediteranean 
manĝaĵojn. Partoprenis 27 homoj el Saba-
dell, el Ripollet kaj el Barcelono. Ĉio pasis 
bonege, en amuza amika etoso, kaj ĉiuj po-
vis gustumi bonajn ekzotikajn pladojn.

nc

Adiaý al Badlands

En januaro fermiĝos la barcelona muzik-trinkejo Badlands, 
estrita de la esperantistoj Pako Belmonte kaj Belem Prado. 

Badlands dum longa tempo funkciis kiel semajna renkontiĝejo de 
junaj esperantistoj kaj en ĝi okazis pluraj Zamenhof-festoj kun 
bonaj biero kaj muziko en plaĉa, trankvila, gastama ejo. Ĝi mal-
aperos muelita de la spekulado per nemoveblaĵoj kaj la sieĝado 
de la novaj posedantoj por forpeli la malnovajn luprenantojn, kiuj 
en 1992 starigis sian trinkejon kaj de tiam ĉiel klopodis igi ĝin pli 
komforta kaj akceptema. Barcelono perdos amindan ejon, la kata-
lunaj esperantistoj – referencon... kaj du homojn – sian pandonan 
laboron. Profi tos nur spekulaĉistoj, kiuj venkis danke al ĉiel favo-
ra leĝaro. Kiu estos la sekva?

Novaj kursoj

Kiel ĉiujare, esperanto-kursoj rekomenciĝis 
en aŭtuno. Ĉi-foje, laŭ nia scio, estas kursoj 
en Barcelono, Cardedeu, Prada de Confl ent, 
Premià de Mar, Sabadell kaj Vilanova i la 
Geltrú. La listo kun datoj, horoj, niveloj kaj 
adresoj estas afi ŝita en la TTT-ejo de KEA.

Tago de la asocioj en Prada

Okazis la 9an de septembro 2006 en Prada 
de Confl ent la unua “Tago de la asocioj” 
organizita de la urbestraro. Sabato estas en 
Prada ankaŭ la tago de la semajna loka foi-
reto kaj, pro tio kaj pro la agrabla vetero, la 
sukceso ĉeestis.

Deĵoris preskaŭ la tuta grupo Esperanto-
Confl ent por prezenti la asocion kaj ties kur-
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sojn, la lingvon kaj ties avantaĝojn. Krom 
kun la kutimaj vizitantoj komprenantaj, la 
bezonon de internacia lingvo neŭtrala ĉar 
“la angla jam sufiĉas” –eĉ se ili ne scias unu 
vorton de ĝi–, interesajn kontaktojn havis 
nia areto ankaŭ kun personoj, kiuj jam aŭdis 
pri esperanto aŭ jam pensis pri la problemo 
de la egaleco de la lingvoj. Tio montras, ke 
eĉ se niaj pasintaj agadoj, artikoloj au prele-
goj ne tuj fruktodonis, la grenoj tiam semitaj 
nun leviĝas. 

Evidente, kiel ĉiun jaron, ni atendos nun por 
vidi, ĉu la promesoj iĝas realo kaj ĉu el la 
deko da personoj reale interesitaj por lerni 
la lingvon venos almenaŭ kelkaj. Fakte, eĉ 
en nia urbeto kun malpli ol 6000 loĝantoj, 
ekzistas nun pli ol 40 asocioj, ĉiu ŝajne pli 
alloga ol la aliaj. Tiu kreskado de la nombro 
de asocioj malfaciligas nian taskon: kon-
vinkinte pri la intereso lerni nian lingvon, 
ni devas nun trovi la taŭgan horon por ĝin 
instrui meze de la lavango de la aliaj okup-
proponoj...

Tiam, pli ol la raciaj argumentoj, pli savas 
nin la amika etoso de nia grupo kaj la bela 
rideto de ties anoj!

Esperanto Conflent

Budo en Barcelono

La 11an de septembro, okaze de la 5a Asoci-
Foiro de la Kataluna Landaro en Barcelono, 
ankaŭ esperantistoj ĉeestis en la socia kaj 
asocia montrofenestro de la lando. Libroj, 

KDoj, T-ĉemizoj de KEJ kaj la DVD de 
E@I estis disvenditaj. Rimarkeblas, ke ĉi-
foje ne estis tiom da demandoj, pri kio estas 
esperanto; ŝajne la publiko jam sufiĉe bone 
konas nian aferon. La kontaktoj estis do por 
informiĝi pri kursoj kaj agado, kaj multaj 
petis de ni traduki iliajn retpaĝarojn.

fm

Buda kaj prelega maratono

La agado de la asocio daŭre restis turnita 
eksteren en la lastaj monatoj. Nur kelkajn 
tagojn post la starigo de la budo en Barce-
lono, Ferriol Macip prelegis pri esperanto en 
Cardedeu la 17an de septembro. La prelego 
celis varbi por okazonta kurso de esperan-
to kaj estis organizita de la loka anaro de la 
Studenta Sindikata de la Kataluna Landa-
ro, kiu tre bone diskonigis la aranĝon en la 
urbo. La 21an de oktobro KEA ĉeestis en la 
inaŭguro de la biblioteko Pau Bossoms en la 
popola ateneo L’Arboç en Arbúcies kaj do-
nacis ekzempleron de la libro de Francesc 
Poblet Els inicis del moviment esperantista 
a Catalunya (antaŭvidita asoci-foiro estis 
lastmomente malpermesita de la loka ma-
gistrato kaj la planita budo de KEA ne estis 
star-igita). La 18an de novembro KEA de-
nove surstratiĝis per budo okaze de la Duaj 
Liberecanaj Kultur-tagoj de Premià de Mar, 
organizitaj de la loka sindikato CNT. La 
sekvan tagon Ferriol Macip prelegis en la 
sama aranĝo pri la historio de la esperanto-
movado. Plian budon starigis KEA de la 5a 
ĝis la 10a de decembro en la foiro de Am-
posta, nia kongresurbo, kaj la 16an kaj 17an 
de decembro Kataluna Esperanta Fervojis-
ta Asocio partoprenis en la asocio-foiro de 
L’Hospitalet de Llobregat. Entute en la lastaj 
kvar monatoj de la jaro estiĝis budoj en kvin 
malsamaj urboj kaj du publikaj prelegoj.

Aliøo al manifestoj

En septembro KEA aliĝis al la manifesto 
lanĉita de Coordinadora d’Associacions per 
la Llengua, Plataforma per la Llengua kaj 
CIEMEN kun la titolo “A l’ajuntament de 
Barcelona: que el Pregó de la Mercè sigui 
en català!”, celinta, ke la festparolado de la 
ĉeffesto de Barcelono okazu en la katalu-
na. Novembre, KEA aliĝis al alia manifesto 
por la daŭrigo de la katalunlingvaj elsendoj 
en la publika hispana televido. Ĉi-okaze la 

Deĵorantoj en la budo de Barcelono 
la 11an de septembro
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iniciato estis de la laboristoj de la koncer-
na televido en Katalunio. La aliĝo de KEA 
al la unua agado havis reeĥon en la ĵurnaloj 
El Mundo kaj ABC, kiuj aktive kontraŭis 
la manifeston. ABC menciis KEA inter la 
“pitoreskaj societoj subskribintaj kontraŭ la 
festparolado”.

Radie en Barberà

Pasintan 26an de septembro ĉe Ràdio Bar-
berà del Vallès oni intervjuis dum almenaŭ 
tri kvaronhoroj nian aktivulon Llibert Puig. 
La temo estis la aktuala situacio de esperanto 
en Katalunio kaj la mondo, kaj la prezidanto 
de Centro de Esperanto Sabadell prezentis 
trarigardon de la evoluo de la movado kaj 
elstarigis la katalunan partoprenon en la UK 
kaj IJK. Krome li anoncis la venontan kata-
lunan kongreson en Amposta kaj la kursojn 
komenciĝontaj en novembro en Sabadell.

lp

Esperanto 
en la amaskomunikiloj

Esperanto aperis konsiderinde multe en niaj 
amaskomunikiloj en la lastaj kvar mona-
toj de la jaro: ĝi duobligis la nombron de 
novaĵoj de la antaŭaj ok monatoj. La apero 
de KIS-TV meritis la atenton de Vilaweb la 
6an de septembro, de Presència la 15an kaj 
de Barcelona TV la 23an. Ankaŭ la esperan-
ta retejo farbskatol.net estis rimarkita de la 
reta gazeto Vilaweb Tecnologia la 6an de 
septembro.

La 5an de septembro la senpaga ĵurnalo 
ADN aperigis artikolon pri simpligita angla 
lingvaĵo, en kiu en aparta tekstoskatolo oni 
prezentis volapukon kaj esperanton. Al ĝi 
reagis la aktivulo Martí Guerrero en lete-
ro aperinta tri tagojn poste. La letero estis 
reliefigita kaj meritis apudan opinion de la 
gazet-direktoro, en kiu tiu ĉi malrekomendis 
esperanton.

Negativaj aludoj pri esperanto fariĝis pli 
multaj en tiuj tagoj per la artikoloj de deks-
trismaj ABC kaj El Mundo kontraŭ la sin-
teno de KEA en la lingva polemiko pri la 
festparolado en Barcelono. Sed ankaŭ la 
26an de septembro aperis tutpaĝa artikolo 
en Diari de Terrassa pri kurso de esperanto 
en Sant Cugat del Vallès, en kiu la subtitolo 

estis “loka grupo ankoraŭ proponas klasojn 
pri esperanto”.

Tamen tute pozitiva estis la priesperanta 
artikolo aperinta en L’Indépendant la 6an 
de novembro. Siavice, Llibert Puig estis 
intervjuita en tri malsamaj radioj: en Ràdio 
Barberà la 26an de septembro, en Ràdio Sa-
badell la 7an de novembro kaj en la gazeto 
Sabadell Més la 15an de novembro.

La kongreso de Amposta meritis notojn en 
la agendoj de la gazetoj El Punt, Avui, Diari 
de Tarragona kaj novaĵojn en la ĵurnaloj El 
Punt (du tagojn), El Periódico kaj Diari de 
Girona; la ret-gazetoj Vilaweb, Tinet Digi-
tal, Yahoo News, Hispavista Noticias; kaj la 
novaĵ-agentejo Europa Press.

Laste, El Punt de la 20a de decembro men-
cias esperanton ankaŭ en recenzo de la libro 
En el repòs de la trinxera de Frederic Pujulà 
i Vallès.

Entute la jaro fermiĝas kun 47 novaĵoj kaj 
mencioj pri esperanto: pli ol la 33 de 2005, 
sed multe malantaŭ la rekordo de 119 de la 
jubilea jaro 2004.

Du novaj filmetoj en KIS-TV

Post la apero de recenzo pri KIS-TV en plu-
raj katalunaj gazetoj, la teamo de KIS-TV 
plibonigis la retejon kaj alŝutis du novajn 
info-kisojn.

En “JoMo slavumas” la fama okcitana kan-
tisto JoMo parolas pri sia muzika karie-
ro kaj prezentas sian lastan diskon. JoMo 
(Joan-Marc Leclercq) estas okcitana kan-
tisto. Antaŭ longe li estis la kantisto de Les 
Rosemary’s Babies (La Rozmariaj Beboj), 
kiu eldonis du KD-ojn per la franca disk-
eldonejo Boucherie et Willins Production, 
kies urĝa enscenigo leviĝis al ekstreme var-
maj koncertoj tra tuta Eŭropo, el kiuj pli ol 
la duono okazis en Francio. La jaron 1996 
formiĝis la bando JoMo kaj Liberecanoj, 
kiu kunigas punkan, rokan kaj skaan muzi-
kon. La repertuaro de JoMo estas 22-lingva, 
inter kiuj troviĝas esperanto. Sia lasta al-
bumo estas “Jomo slavumas”, ĵus eldonita. 
Sole JoMo proponas al ni longan muzikan 
spektaklon kun energia kaj festa muziko kun 
ritmoj foje rokabilaj sed ankaŭ tradiciaj sla-

Novaĵo pri KIS-TV en Presència

JoMo dum la 33a Kataluna 
Kongreso de Esperanto
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vaj en esperanto, en la okcitana kaj en ĝis 
22 lingvoj.

En “Lingvo de l’ geavoj, lingvo de l’ ge-
nepoj” Christine Vidotto kaj Joan-Marc 
Leclercq rakontas al ni sian surrealisman 
sperton pri sia familia lingvo. La lingva po-
litiko en la Franca Respubliko hontigis i.a. 
la plejmulton de la okcitanoj pri ilia gepa-
tra lingvo kaj sukcesis, ke multaj gepatroj 
rezignis transdoni la familian lingvon al sia 
gefi loj. Tiu fakto kreis tutan generacion da 
okcitanidaj franclingvanoj. Kelkaj el ili, kiel 
Joan-Marc kaj Christine, malgraŭ ĉio, lernis 
la geavan lingvon.

Ĝuu KIS-TV ĉe www.esperanto.cat/kistv. 
kis-tv

Nova eldono de la KEA-
lernolibro

Ĉi-oktobre, kun la komenco de la kursoj, 
publikiĝis nova eldono de la KEA-lernoli-

bro. Pedro Martín entreprenis plibonigon, 
enkondukante bildetojn en ĉiuj paĝo kaj fi -
nan alfabetan indekson laŭteman. Krome la 
nova versio aldonas tekstojn iam verkitajn 
de aktivula skipeto kiel kultur-komplemen-
tojn de la lastaj lecionoj kaj kiuj plej taŭgas 
ĝuste interne de la lernolibro. Entute, plaĉa 
renovigo de elprovita lernolibro.

KE en lernu!

La populara retejo lernu! aperigis paĝon kun 
informoj pri nia revuo en sia biblioteko. Per 
tio Kataluna Esperantisto fariĝas unu el la 
12 revuoj, pri kiuj ĝis nun esperanto-lernan-
toj povas legi, kiel pri Kontakto, La Ondo de 
Esperanto, Juna Amiko aŭ El Popola Ĉinio.

La kataluna en Æuvaþio

Carlos Hernández partoprenis la 11an Lin-
gvan Festivalon en Ŝupaŝkar (Ĉuvaŝio), 
okazintan la 20an, 21an kaj 22an de oktobro 

Indymedia Barcelono en esperanto, dujara

La esperanto-eldono de la alternativa sendependa novaĵejo Indymedia Barcelono fariĝis dujara. Ĝi estis aprobita la 9an de 
septembro 2004 de la asembleo de Indymedia Barcelono kaj, post du monatoj kaj duono da streĉa laboro, ĝi estis lanĉita 

la sekvan 25an de novembro kaj fariĝis unu el la ĉefaj inform-projektoj de KEA por diskonigi kaj normaligi la uzon de espe-
ranto en la lokaj neesperantistaj medioj.

Indymedia estas granda reto prizorgata de grupoj en la tuta mondo kaj organizata per retlistoj kaj asembleoj. La projekto In-
dymedia naskiĝis okaze de la manifestacioj kontraŭ la kunveno de la Monda Organizaĵo pri Komerco en Seatlo en 1999. La 
informcentro tie aranĝita funkciis kiel renkontiĝejo, kie ĵurnalistoj povis trovi informojn kaj/aŭ publikigi siajn proprajn. Unu 
jaron poste, en kunveno en la okupita domo Espai Obert (Malfermita Loko) en Barcelono oni decidis krei Indymedia Barce-
lono, danke al la laboroj de aliaj Indymedia-centroj kaj al volontula laboro. Ĝi fariĝis la unua centro funkcianta en Eŭropo. 
De tiam Indymedia Barcelona kreskis ĝis ĝi fariĝis tio, kio ĝi nun estas: libera kaj kolektiva loko permesanta la sinesprimon 
de individuoj, socialaj movadoj kaj ĉiaj organizoj sen eblecoj aliri la amaskomunikilojn. Sur tiu bazo, la asembleo de Indy-
media Barcelona decidis en septembro 2004 prezenti esperanton kiel novan lingvan eblecon por legi la ĉefartikolojn. Per 
esperanto ĝi “celas kontribui al pli justa mondo, en kiu neniu, pro naskiĝo aŭ ekonomia nivelo, havu pli da eblecoj scipovi la 
superregantajn lingvojn; t.e., ĝi celas eviti diskriminacion pro lingvaj kialoj”. Per tio esperanto prezentiĝas samnivele apud 
la kataluna, la hispana kaj la angla.

Du aliaj Indymedia-eldonejoj estas havas esperanto-eldonojn: la brazilan, kiu pioniris, kaj, en multe malpli alta grado, la 
poste aperintan belorusan. 

Dum tiuj dujara laboro estis regule tradukitaj ĉiuj ĉefartikoloj – entute pli ol 200 – fare de plurkapa skipo, en kiu nuntempe 
aktivas ĉefe Joan Català, Josep Maria Milla kaj Miquel Gómez. Temas pri postulema tasko, ne nur ĉar traduki malfacilas, kaj 
pli de la propra nacia lingvo al esperanto ol inverse, sed ankaŭ ĉar la sociala enhavo, ne kutima en esperanto-medioj, postulis 
la evoluigon de specifa terminaro, kunmetatan de la kunlaborantoj mem. Danke al ĝi, kaj al la formika laboro de la labortea-
mo, ĉ. 500 terminoj, kiaj “kontraŭtumulta policano”, “seksa sieĝo en la laborejo” aŭ “kaserol-protesto” fariĝis kutimaj por la 
regulaj legantoj de Indymedia Barcelono.

Kiki Vidotto dum la 33a Kataluna
Kongreso de Esperanto
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kaj organizitan de la Junulara Esperanto-
Asocio de Ĉuvaŝa Respubliko. Nia sama-
sociano prezentis la lingvojn katalunan kaj 
hispanan en la jara ĉef-agado de la ĉuvaŝiaj 
esperantistoj. La Lingvaj Festivaloj es-
tas bone konataj tut-urbaj aranĝoj ĉiujaraj, 
jam tradiciaj, kun centoj da partoprenantoj, 
en kiuj oni intensive prezentas plurdekon 
da lingvoj en la rusa, la ĉefa lingvo de la 
ĉefurbo de Ĉuvaŝio. Per ĝi la lokaj espe-
rantistoj montras sian sentemon al la lingva 
diverseco... krom en sia lando, ĉar la ĉuvaŝa 
estas neglektita kiel pera lingvo de la araĝo, 
same kiel ĝi forestas en la TTT-ejo de la aso-
cio (www.esperanto.cheb.ru). Tamen la fes-
tivalo tre sukcese diskonigas esperanton en 
la urbo kaj ĉiujare kreas novajn lingvanojn, 
tiel ke Ŝupaŝkar estas unu el la urboj de la 
mondo kun plej multe da esperantistoj, kiuj 
nur esceptokaze superas 30 jarojn.

Komerci per esperanto

Josep Franquesa partoprenis la Azian PTC-
Foiron, pri hidraŭliko kaj pneŭmiko, okazin-
tan de la 10a kaj 13a de oktobro en Shanha-
jo. Helpis en tradukoj tri ĉinaj esperantistoj: 
Wang Minhao, el Ŝanhajo; Wang Tiengi, el 
Xian; kaj Hu Chu, el Wuhan. La prezidanto 
de KEA povis subskribi interkonsentojn por 
sia firmao kaj importi konteneron da mate-
rialoj.

Novjare en Pollando

Kortuŝita jam revenis el Ago-Semajno la 
kataluna teamo. Kvin partoprenantoj aliĝis 
laŭ lando Katalunio: Sjoerd Bosga, Chiara 
Fortunato, Xosé Conde, Jordi Aromí kaj 
Xavi Batlle. Ĉi tiu renkontiĝo, jam tradicia, 
okazis ekde la 26a de decembro ĝis la 2a 
de januaro en la urbo Nowy Sącz, sude de 
Pollando. Kvankam malvarmis ekstere, ka-
talunoj, kiel kutime, tre kontribuis varmigi 
la etoson per ties kantoj kaj gajeco. Kune 
kaj amike, oni ekskursis, ludis tablotenison, 
trankvile parolis en la gufujo trinkante teon, 
dancis kaj festis la novan jaron 2007.

xb

Tre interesa kaj internacia renkontiĝo estis 
Ago-Semajno: vera malmultekosta alterna-
tivo al IS. Multis rusoj kaj ukrainoj. Ĉiutage 
io interesa okazis: kantoj de ukrainianoj, 
nacia vespero kun folkaj polaj dancoj de 
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Novjare en Pollando

Carlos Hernández 
en multlingva festivalo
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Nowy Sącz kaj gustumado de regionaj pro-
duktoj, interesa ekskurso en la regiono, dua 
interesa ekskurso al Stary Sącz kun popola 
muzikgrupo kaj tipa tagmanĝo... Kaj kom-
preneble, celebrado de la alveno de la nova 
jaro ekde la 22a horo (kun rusoj) kaj ĉiuhore 
poste:  ŝaumvinon (preskaŭ netrinkeblan), 
bondezirojn, brakumojn, kisojn... kaj sama 
viruso por ĉiuj venonttage! La du katalu-
noj, la galego (mi), tri polinoj, unu belgo 
kaj unu francino manĝis por la unua fojo 12 
vinberojn laŭ nia plej tipa tradicio. Kaj ili 
estis tiom seriozaj kaj senrida, ke eĉ post 15 
sekundoj de la nova jaro ili neniom povis 
diri aŭ fari dum ĉiuj jam brakumis unu la 
alian kaj bruis.

xc
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... aý en Germanio!

Ĉi-jare okazis la 50a Internacia Seminario 
en la kastelo Wewelsburg, apud Paderborn. 
Entute venis 209 homoj (plena- aŭ parta-
tempe), inter ili estis ses katalunoj kaj mi, 
eksbellaterranino. Fakte kvin el ili partopre-
nis la unuan fojon kaj tre ĝuis la diversan 
programon tage kaj nokte. Kelkaj pintaj mo-
mentoj estis la 1a Internacia Kulinara Festi-
valo (kie katalunoj furoris per la alportitaj 
specoj da ŝinko, tomatpano ktp), la koncer-
toj (ekzemple JoMo kaj la nova franca hi-
phop-grupo Pafklik) kaj la internacia vespe-
ro, kiu enhavis multegajn kontribuojn de la 
partoprenantoj.

il

TTT-ejo de la tago

La retloko de la eldonejo O Limaco Edizions, 
www.limacoedizions.com, estis elektita la 
23an de oktobro kiel la “TTT-ejo de la tago” 

Ni parolu pri metaforoj. Ni donu 
ekzemplon klasikan en la okcident-

eŭropa literaturo: la dentoj de l’amatino 
estas kiel perloj.

Kiam temas pri tutmonda lingvo, natura 
demando estas: Ĉu metaforoj havas uni-
versalan valoron? Verŝajne ne. Almenaŭ 
ne ĉiuj. Ni vidu, kio povas okazi, se temas 
pri azenoj.

Azenoj estas traktataj figurasence en di-
versaj literaturoj, sed la valoro atribuita al 
ili varias depende de la kultura fono.

En la fama romano de la brito George 
Orwell Animal Farm (Besto-bieno), aze-
no kondutas malbonhumore kaj cinike. 
Mi tradukas:

“Post la ĉevaloj envenis Murielo, la 
blanka kaprino, kaj Benjameno, la azeno. 
Benjameno estis la plej maljuna besto en 
la bieno, kaj la plej malbonhumora. Li 
malofte parolis kaj, kiam li tion faris, tio 

estis por ion cinike rimarki (...) Nur li in-
ter la bienbestoj neniam ridis.”

Tute alia estas la vidpunkto de la nobel-
premiita hispana poeto Juan Ramón Ji-
ménez  en lia proza poemaro Platero kaj 
mi (Platero, arĝentulo, estas hispana vorto 
por nomi blankajn azenojn). Tie la azeno 
utilas por montri intimajn pensojn kaj li-
rikajn sentojn. Mi tradukas:

“Arĝentulo estas malgranda, har-abunda, 
glateca; tiel supla ekstere, kvazaŭ tuta el 
kotono, senosta. (...) Li estas tenera kaj 
kares-ama same kiel infano, kiel infani-
no...; sed interne fortika kaj seka kvazaŭ 
el ŝtono.”

En nia originala literaturo, la eminenta 
Jean Ribillard utiligis la azenon M’ Saud 
(araba nomo, kiu signifas ‘feliĉa’) por es-
primi la ironion kaj solidan kulturon de 
la aŭtoro kaj la saĝon kaj la humuron de 
la araba popolo. Post vivo plenplena de 
aventuroj –plej ofte malfeliĉaj–  kaj ne 

malproksime de la morto, M’ Saud bilan-
cas:

“Mi ja agnoskas, ke mi estas nur mal-
nova azenaĉo, kiu urĝe bezonas riparon, 
sed kiu tamen meritus pli da estimo pro 
longedaŭra servuto.”

Kaj malgraŭ ĉio, en lia vivo okazis iuj 
feliĉaj momentoj:

“Ho! tiuj karotoj, karmezinaj, molaj, suke-
raj, kies dolĉa suko gutadis el mia festa 
buŝo, kiujn mi longe maĉadis kaj frandis 
ĝis krakrompo de mia subventra rimeno! 
Ili donis al mi tiun brilrufan hararon, tiun 
fajran rigardon, tiun altfieran mienon, kiuj 
senprudentigis tiom da junaj azeninoj.”

Evidente, en la cititaj ekzemploj, azenoj 
rolas ne en simplaj metaforoj, sed en 
alegorioj kaj kompleksaj situacioj. Juĝu 
mem!

Ramon Perera

fare de la retgazeto lamalla.net. O Limaco, gvidita de nia samasociano Ferran Marín,  eldonas 
papere aŭ elektronike en ĉiuj iberiaj lingvoj –kun speciala atento al la aragona– kaj ankaŭ en 
esperanto. Inter ĝiaj lasta eldonaĵoj elstaras la fabelaro Filandón, en la astur-leona lingvo.

Novjare en Germanio

Lingve: Azenoj en beletro
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William Auld va morir el dia 11 de setem-
bre de 2006 a la seva casa d’Escòcia. Es 
tracta de qui és unànimement considerat el 
més important dels poetes contemporanis en 
aquest idioma internacional, i va ser candi-
dat al premi Nobel en 1999.

Auld, escocès, havia nascut el 6 de novem-
bre de 1924, i era professor de literatura. Va 
aprendre l’idioma esperanto el 1937, amb 
13 anys, i va començar a escriure literatura 
una dècada després. En 1952 va aparèixer 
el llibre Kvaropo (Quartet), amb poemes 
seus i d’altres tres escriptors escocesos en 
esperanto. Kvaropo és una obra referencial 
per a la història de la literatura en esperanto: 
no només és l’obra primerenca d’Auld, sinó 
que també va donar a llum l’anomenada Es-
cola Escocesa, que va agrupar alguns dels 
millors poetes dels anys posteriors a la II 
Guerra Mundial, i va prendre així el relleu 
de l’Escola Hongaresa –noucentista– que va 
dominar el període d’entreguerres. El llibre, 
a més, va suposar a la vegada el naixement 
de l’editorial Stafeto, la més prestigiosa de 
la literatura en esperanto durant els anys cin-
quanta i seixanta del segle passat.

Entre els llibres originals d’Auld destaca 
especialment La infana raso (La raça infan-
til), llarg cicle poètic en dotze parts, que ha 
estat traduït i editat també en anglès, holan-

dès, portuguès i hongarès. Per a molts no es 
tracta només de la millor obra del seu autor, 
sinó també la més important de la literatura 
en esperanto.

Auld és també autor de nombrosos poemes i 
relats, publicats en llibres individuals i anto-
logies. Per la seva obra original va ser candi-
dat en diverses ocasions al premi Nobel, per 
primera en vegada en 1999, cosa que va ser 
destacada per nombrosos mitjans culturals, 
ja que era la primera vegada que era candi-
dat un escriptor en una llengua planifi cada. 

És de destacar també la seva labor traduc-
tora d’obres en anglès a l’esperanto. Entre 
les obres traduïdes podem citar nombroses 
traduccions de la poesia en llengua anglesa, 
majoritàriament recollits en l’Antologia An-
glesa (en dos extensos volums) i l’Antologia 
Escocesa, però també diversos drames de 
Shakespeare i tots els seus sonets, així com 
obres d’Oscar Wilde, Jack London, Arthur 
Conan Doyle, i, la seva última obra, la tra-
ducció completa d’El senyor dels anells, de 
Tolkien. Va traduir també d’altres llengües, 
com Aniara, del suec Harry Martinson –en 
col·laboració amb Bertil Nilsson– i els Ru-
baiat d’Omar Khayyam.

Auld va destacar també per la seva activitat 
en el moviment esperantista. Va ser vicepre-
sident de l’Associació Mundial d’Esperanto, 
president de l’Acadèmia d’Esperanto i pre-

Les obres de William Auld van presentar per primera ve-
gada en la literatura esperantista la possibilitat de conce-

bre l’ésser humà modern com essencialment aspirant a altís-
simes fi tes i assolint, justament per aquest desig, una solitud 
sense precedents. Auld va mostrar amb imatges inspiradís-
simes que en aquella solitud, nascuda de l’intel·lecte, hom 
sent amb agudesa la temptació de rendir-se davant d’algun 
santuari de fe, religiós o doctrinari. 

En Auld, tal capitulació contradiu tota la base intel·lectual 
i moral de la vida de l’home modern. Es demana de quina 
manera aquell qui aspira als astres i accepta el fet de la ne-
gror de l’espai que l’envolta, pot racionalment i diàriament 
reconstruir aquelles bases de la solidaritat humana que bus-
càvem en les religions i les creences seculars. 

Aquesta constant autointerrogació seva, potser més clara-
ment descomposta en Unufi ngraj melodioj (Melodies a un 
dit), condueix la clàssica renarració de la història de la hu-
manitat en la La infana raso (La raça infantil), les melodies 

multidigitals de Humoroj (Humors), les moltíssimes par-
ticipacions en les aventures culturals de la humanitat amb 
abundant obra crítica i traduïda, i manta cosa més per a una 
simple llista. 

La intervenció d’Auld va redissenyar completament el nos-
tre sostre, de tal manera que cap escriptor posterior en es-
peranto no ha pogut deixar de viure sota el seu teulat. Com 
si amb això no n’hi hagués prou, ens va donar una brillant 
antologia, una crestomatia, un llibre de text, llibres d’estudi 
superiors. 

Ara, quan ja no el tenim personalment entre nosaltres, co-
mencem a entendre per què a absolutament ningú en la comu-
nitat esperantista no li ha vingut al cap que algú altre a part 
d’ell podria ser el nostre candidat al premi Nobel de litera-
tura.

Probal Dasgupta

William Auld (1924 - 2006)

William Auld,  considerat el més 
important dels poetes contemporanis 
en esperanto, va morir el dia 11
de setembre de 2006 a la seva casa 
d’Escòcia.
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sident del Centre PEN de literatura en 
esperanto. Va redactar diverses revistes 
en aquest idioma (Esperanto, Monda 
Kulturo, Norda Prismo, Esperanto en 
Skotlando, La Brita Esperantisto, Fon-
to, etc.) i també és autor del popular lli-
bre de text Paŝoj al plena posedo (Pas-
sos cap al domini total), d’antologies, 
d’assaigs sobre el mateix idioma i va 
desenvolupar una important tasca com 
a crític literari. La seva gran activitat li 
va fer recopilar una de les majors biblio-
teques privades de llibres en esperanto 
que el 2001 va llegar a la Biblioteca Na-
cional Escocesa.

L’espanyol 
per a estrangers, 
un negoci llaminer

Diverses comunitats autònomes de 
l’estat espanyol han començat a inver-
tir per guanyar posicions en el llaminer 
negoci de l’ensenyament de l’espanyol 
per a estrangers. Segons recull la me-
mòria del Pla de l’Espanyol per a Es-
trangers 2005-2009 de la comunitat de 
Castella-Lleó, aquest mercat mou 255 
milions d’euros a l’Estat, dels quals 71 
milions corresponen a ingressos directes 
pels cursos i 70 milions són en concepte 
d’allotjament. El tercer lloc per capaci-
tat de generar recursos és de l’hostaleria, 
amb 54 milions, i el quart l’ocupen les 
activitats d’oci, amb 46 milions. Ac-
tualment, l’Estat rep anualment uns 
130.000 estudiants estrangers de llengua 
espanyola. Per destinacions, la prime-
ra comunitat és Andalusia, amb 37.000 
alumnes, seguida de Castella-Lleó, amb 
30.000 (dels quals 24.000 només a Sala-
manca) i Madrid, amb 20.000.

Els governs autonòmics s’han adonat 
del negoci rodó que representen aques-
tes activitats i han endegat iniciatives. El 
govern de Castella-Lleó, per exemple, 
ha anunciat unes inversions de més de 
35 milions d’euros en el seu pla 2005-
2009 per a duplicar en cinc anys la xifra 
d’ingressos i d’estudiants estrangers a 
la comunitat, i la Cambra de Comerç de 
Cadis, per la seva banda, ha participat 
enguany per primer cop en la fira inter-
nacional de turisme lingüístic Perspecti-
ves, que se celebra a Polònia.

Les xifres espanyoles encara estan a 
anys llum de les 700.000 persones que 
visiten el Regne Unit i Irlanda per mo-
tius lingüístics i els 18 miliards d’euros 
i que l’informe Grin, publicat el 2005, 
calcula com a ingressos per a aquests 
dos països. Aquest informe, però, fa uns 
càlculs segons criteris diferents: per una 
banda, no s’atura en els guanys deguts 
al turisme lingüístic, sinó que afegeix 
altres ingressos indirectes i estalvis que 
les economies britànica i irlandesa obte-
nen per l’hegemonia de l’anglès. D’altra 
banda, però, redueix la xifra obtinguda 
en un factor del 25 %, considerant que 
aquest és únicament el pes de la llengua 
en els ingressos i estalvis per la impor-
tància demogràfica i econòmica dels 
països europeus que la parlen. Tot ple-
gat demostra que les xifres oficials que 
s’editen en diferents publicacions sobre 
el negoci generat per tenir una llengua 
en un determinat grau d’hegemonia va 
molt més enllà de les xifres del simple 
turisme lingüístic lligat als cursos per a 
aprendre la llengua.

Pujulà, reeditat

Edicions de 1984 ha reeditat el llibre En 
el repòs de la trinxera de Frederic Pujulà 
i Vallès. Frederic Pujulà i Vallès (Pala-
mós 1877-Bargemon 1963) va ser perio-
dista, escriptor i advocat. En política va 
ser catalanista i federalista, i redactor de 
la revista Joventut. Va ser també, com 
detalla Joaquim Marí en el seu pròleg, 
un molt destacat esperantista i un article 
seu en esperanto en una revista france-
sa sobre els fets del Cu-Cut li va causar 
l’exili a París, on va continuar la seva 
tasca catalanista i esperantista. Havent 
adquirit la ciutadania francesa, va poder 
retornar a Catalunya. L’esclat de la Gran 
Guerra el va sorprendre a París –on s’hi 
trobava per participar en el Congrés Uni-
versal d’Esperanto–, per la qual cosa va 
ser mobilitzat immediatament i enviat al 
front, on passar quatre anys tremolant de 
gana i de fred a Verdun, a Bar-le-Duc, 
a Compiègne, i escrivint en el repòs del 
seu exigu aixopluc unes cartes punyents, 
sense data, al seu amic Salvador Albert 
Puy, a qui transmetria una imatge ben 
poc digna d’heroisme: la d’una corrua 
homes atemorits, amorrats al fang per 

cavar amb les ungles regues intermi-
nables sota el xiscle dels obusos sense 
saber del cert si construïen un refugi o 
la seva tomba. Aquestes cartes, aquests 
“parracs amb gust de tabac, de terra, de 
quitrà, de cuiro, de tot, fora de pa”, mai 
no van ser enviades al seu destinatari, 
però van ser aplegades en un llibret pu-
blicat el 1918 pel llibreter Antoni López. 
Desmobilitzat el 1919, Pujulà va tornar 
a Barcelona, però l’idealisme amb què 
havia somiat en la fraternitat dels pobles 
havia quedat molt tocat. El destí no va 
jugar-li a favor: el 1921 va haver de fu-
gir de nou a França assetjat pel govern 
de Primo de Rivera, i el seu retorn, el 
1933, va durar el temps just de viure la 
Guerra Civil, la victòria franquista i una 
condemna a mort en judici sumaríssim 
que no es va executar, però que va im-
pedir-li exercir mai més el periodisme 
i l’advocacia. Va morir apartat de tota 
vida pública al departament del Var, a la 
Provença. 

PUJULÀ I VALLÈS, Frederic. En el repòs 
de la trinxera. Barcelona: Edicions de 
1984, 2006. 186 pàg. ISBN: 84-86061-
78-7. 15 €.
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Des de ben antic el Caucas ha estat 
una gran olla on s’han fos pobles 
amb diverses llengües, maneres 

de viure i història. Segons una estimació, 
al voltant del segle IX hi varen arribar els 
alans –tribu nòmada descendent dels fa-
mosos escites i sàrmates. Els alans enca-
ra no havien aconseguit formar un estat 
prou sòlid quan va arribar la invasió dels 
mongols. Molts van haver de fugir a les 
muntanyes, on varen sobreviure dalt de 
cims elevats fins al segle XVII, tot barre-
jant-se amb la població autòctona. L’any 
1774 Ossètia es va adherir, per voluntat 
pròpia, a l’imperi rus. Per la seva fideli-
tat i el seu antic cristianisme (adoptat des 
del segle X), els ossets varen rebre noves 
terres de cultiu a les planures properes a 
les muntanyes.

Actualment, més de 90 % dels habitants 
del nord d’Ossètia viuen justament en 
aquests indrets, on la densitat de pobla-
ció és la més alta de Rússia.

Els ossets viuen en molts països i regions 
del món. Grups força nombrosos es tro-
ben a Turquia, a Geòrgia, a la República 
dels Kabardins i dels Balkars i a la Re-
pública dels Karatxais i dels Txerkessos 
(les dues últimes són repúbliques que 
pertanyen a la Federació Russa), a les 
grans ciutats de Rússia, d’Ucraïna i dels 
Estats Units. A la Unió Soviètica tenien 
dues regions autònomes: Ossètia del 
Nord, dins de Rússia, i Ossètia del Sud, 
com a part de Geòrgia. L’actual estatus 
d’Ossètia del Sud és ambigu des de fa 
anys. De fet, ara és un estat independent, 
amb lleis pròpies, milícia, premsa i pre-
sident.

Ossètia del Nord va romandre a Rússia 
com a república autònoma amb tots els 
seus drets.

L’osset, olor d’estepa 
a la serralada més alta d’Europa

 
Viatxeslav Ivanov (de Monato) 

Traducció: Karles Berga

Segons una estimació del 1998, a Ossètia 
del Nord viuen 667.000 persones, de les 
quals 382.000 (57 %) s’identifiquem com 
a ossets i 175.000 (26 %) com a russos. 
Entre altres grups ètnics hi podem trobar 
ingúixos, armenis, georgians i calmucs.

La llengua: indoeuropea

L’osset pertany al grup iranià de llengües 
indoeuropees, més en concret al subgrup 
iranooriental, que es troba quasi extingit. 
La llengua més propera amb la qual està 
emparentada és la llengua dels iagnobs 
(poble de les muntanyes del Pamir, al 
Tadjikistan), però els ossets no poden 
entendre-la.

Molts iranistes van utilitzar l’osset per a 
desxifrar els noms d’escites preeminents 
que apareixien en les antigues descrip-

cions de la regió. Hi ha proves etimolò-
giques i històriques prou sòlides dels 
contactes que els ossets d’aquella èpo-
ca mantenien amb els pobles finoúgrics 
i turquesos. La llengua va rebre moltes 
aportacions de l’entorn caucàsic.

Malgrat la forta influència de les llen-
gües iberocaucàsiques i turqueses, el 
nucli indoeuropeu de la llengua és re-
cognoscible, fins i tot per als qui no són 
lingüistes. Nom significa “nom”, dwœr 
“porta” (compareu amb el rus dver), dy 
(en dialecte du) significa “tu” (compa-
reu, per exemple, amb el suec du, el rus 
ty), dywa és “dos” (en rus dva), ny mad 
és “la nostra mare” (en francès notre 
mère, en rus naša mat), etc.

Les paraules del ritu cristià emprades 
actualment són, en una gran majoria, 
d’origen georgià, a causa del fet que 

El poble de Nar, a Ossètia, on va néixer el poeta Xetagkaty
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1844. El va crear l’acadèmic rus Xogren, 
un dels primers estudiosos de la llengua. 
L’alfabet de Xogren es va basar en el 
ciríl·lic, però posseïa molts símbols espe-
cials (per als sons específi cs de l’osset). 
De fet, l’alfabet era fonemàtic, com el de 
l’esperanto. En aquest alfabet van apa-
rèixer diversos llibres, material didàctic i 
diverses publicacions. En els anys 1920 
es va introduir l’alfabet llatí per a l’osset. 
(Això va tenir lloc en el marc de la po-
lítica general del govern socialista, quan 
també es plantejava la llatinització de 
l’alfabet rus, el suport a l’esperanto i en-
cara es confi ava en l’èxit de l’imminent 
revolució mundial.)

A partir de 1935 es va posar en marxa un 
ràpid procés per a ciril·litzar els alfabets 
llatins de les repúbliques soviètiques. 
Van canviar els líders i va canviar la po-
lítica. A Ossètia del Nord va aparèixer 
un nou alfabet ciríl·lic (emprat encara 
avui dia) amb una lletra afegida, la æ, i 
molts dígrafs (per a la velar-plosiva [q], 
per a [dj], etc.). El mateix any 1938 es 
va introduir a Ossètia del Sud un sistema 
d’escriptura basat en l’alfabet georgià. 
Podríem dir que, just en aquell moment, 
els ossets van esdevenir un poble “divi-
dit” (com ara els bascos, els coreans, els 
uigurs, els kurds i altres). Després de la 
mort de Stalin, també al sud va començar 
a dominar l’alfabet ciríl·lic comú. Però 
la reunifi cació del país és encara un pro-
blema complicat, insoluble en les actuals 
circumstàncies.

Gràcies al fet que la lletra æ consta en els 
alfabets dels pobles del nord d’Europa, 
ha estat possible des de fa temps que 
l’osset sigui usat a Internet gairebé sen-
se problemes. Escrivint amb el teclat de 
forma ràpida, es substitueix la lletra per 
ae o bé per la lletra ciríl·lica э, però en 
els documents HTML s’utilitza el codi 
&aelig. No tots els pobles de l’antiga 
Unió Soviètica gaudeixen d’aquest 
avantatge. Els txuvaixos, per exemple, 
usen unes lletres específi ques que només 
es troben en l’Unicode (per exemple, la 
y amb dues ratlletes a sobre). El mateix 

problema tenen els kazakhs, els buriats 
i altres, mentre que moltes llengües del 
nord del Caucas només tenen signes 
ciríl·lics normatius en els seus alfabets 
(és per això que tenen molts dígrafs i fi ns 
i tot trígrafs).

Llengua literària

La llengua literària osset es va basar en 
el dialecte iron (amb alguns manlleus lè-
xics del digor). El fundador de la tradi-
ció literària osset va ser el poeta de gran 
talent K’osta Xetagkaty (en rus, Kons-
tantin Khetagurov). Entre les obres de 
Xetagkaty hi ha moltes faules i llegen-
des, les quals va reescriure en forma de 
rimes. Molts dels seus poemes parlen de 
la pobresa i la vida perillosa a les mun-
tanyes, de la noblesa dels seus habitants, 
de l’amor veritable.

Avui, a escala mundial, gaudeix de gran 
èxit la història èpica d’El Silmaríl·lion, 
escrit per John Tolkien. El mateix 
Tolkien va dir que en el seu temps havia 
quedat fascinat pel Kalevala fi nlandès i 
altres relats de llegendes, les quals va es-
tudiar com a fi lòleg a Oxford. I es lamen-
tava que els anglesos no conservessin (o 
no haguessin trobat) una èpica pròpia. 
Així, doncs, ell va crear una èpica per a 
l’anglès.

No obstant això, hi ha molts pobles que 
posseeixen una gran riquesa èpica prò-
pia. Entre aquests es troben els ossets.

Enllaços útils

www.ossetia.org: projecte L’Osset a la 
Xarxa: material d’aprenentatge, dicciona-
ri, relats curts en forma d’anècdota “po-
pular”, majoritàriament en rus i osset.

titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/iran/ni-
ran/oss/nart/nart.htm: La saga dels Nart 
en osset (en alguns moments amb una 
transcripció paral·lela amb lletres llati-
nes). q

fi ns al segle XVIII els georgians van ser el 
poble cristià més infl uent de la regió. El 
nom mateix dels ossets i d’Ossètia pro-
vé del georgià ossi i Osseti. No obstant 
això, les tradicions cristianes d’Ossètia 
tenen un origen més antic: en els segles 
X i XI la religió cristiana va arribar a Alà-
nia de l’imperi bizantí. Durant el període 
que van ocupar les muntanyes, la religió 
dels ossets es va transformar en quelcom 
original: els ossets tradicionalment pre-
guen durant els festins de pregàries, al 
voltant d’una taula. Allò que els euro-
peus anomenarien brindis, per als ossets 
és tot un seguit de pregàries establertes, 
la primera de totes és la pregària al Déu 
majestuós, creador de tot el que és viu.

Escriptures

L’única escriptura antiga en osset que 
s’ha conservat fi ns ara és l’epitafi  Zelen-
txuca, en lletres gregues –donat que el 
cristianisme dels ossets prové de l’imperi 
bizantí.

El primer sistema d’escriptura usat a 
bastament pels ossets va aparèixer l’any 

W
IK

IM
E

D
IA

 C
O

M
M

O
N

S



L L E N G Ü E S  I  D I V E R S I T A T

 FVe de la portada

El tahitià “i les altres llengües” tenen el dret 
d’ésser un element fonamental d’identitat 
cultural, un ciment de cohesió social, un 
mitjà de comunicació quotidià i d’ésser pre-
servades, en quant garantia de diversitat cul-
tural; el francès es queda amb l’ofi cialitat i 
l’obligació d’ús en els càrrecs públics i en les 
relacions dels ciutadans amb l’administració 
i els serveis públics. Naturalment, al darre-
re d’aquest article hi ha l’article segon de 
la constitució de la República, però cal re-
marcar que la discriminació lingüística ja 
s’imposa a la llei primera del Territori. Un 
exemple clar d’aquesta discriminació és la 
prohibició explícita de l’ús de la llengua 
tahitiana al darrer Festival de la Joventut del 
Pacífi c.

Malgrat tot, el govern de la Polinèsia (fran-
cesa), encapçalat per l’independentista Os-
car Temaru, ha fet esforços per introduir el 
tahitià en tots els nivells de l’educació. És 
per això que s’ha intentat de crear un grup 
d’hores en l’educació infantil i primària 
d’educació en tahitià i de tahitià, però de 
moment solament es troba en fase experi-
mental. Igualment, s’està oferint formació 
al professorat perquè pugui ensenyar tahitià 
i en tahitià.

El tahitià, un nou enemic
del plurilingüisme?

Sense posar en dubte ni atenuar la pressió 
del francès sobre el tahitià, la discriminació 
que sofreix i el perill real que corre en la 
societat, cal considerar que el tahitià amaga 
una realitat lingüística molt més gran i rica 
al territori de la Polinèsia (francesa). S’està 
apreciant la tendència d’imposar lentament 
el tahitià com a nova lingua franca del terri-
tori. En una hipotètica independència, aquest 
fenomen es podria agreujar, si bé el francès 
no seria substituït en un primer moment pel 
tahitià, de la mateixa manera que tampoc no 
perdria immediatament la seva ofi cialitat.

Al llarg de la història contemporània de la 
regió que avui forma una de les darreres 
colònies franceses, el Regne de Tahití, que 
nasqué l’any 1815 de la unifi cació sota els 
Ari’i Pōmare (una de les dinasties de cab-
dills de l’illa de Tahití) de tots els clans de 
l’illa, amb l’ajuda de les intervencions es-

trangeres, exercí un control directe sobre 
totes les illes de l’arxipèlag de la Societat 
i indirecte sobre les illes de les Tuamotu. El 
Regne de Tahití era el gran poder regional 
de la Polinèsia centreoriental, que comptava 
amb l’ajuda dels missioners britànics i de les 
delegacions britànica i francesa, que alho-
ra pugnaven per l’obtenció del favor dels 

Anne Bouquet, alta comissària de la República a la Polinèsia (francesa),
i Oscar Temaru, president del govern de la Polinèsia (francesa)

Distribució de la llengua tahitiana.
En fosc, l’àrea original;

en clar, l’àrea d’expansió
i imposició posteriorsi imposició posteriors

Pōmare. Quan el 1880 França aconseguí 
de consumar la submissió polinèsia amb la 
incorporació del Regne de 
Tahití i les seves de-
pendències com 
a colònia de 
la Repú-
blica, 
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el nou poder colonial s’instal·là a l’antiga 
capital del regne, Pape’ete, i no es trencà 
amb la influència de Tahití sobre la resta 
d’illes del Pacífic del dissolt regne. Amb la 
incorporació de les illes Marqueses i les illes 
Australs i Gambier, s’amplià el radi d’acció 
de Pape’ete i Tahití.

Amb la progressiva autonomia de la colò-
nia d’ençà de 1946, s’ha anat articulant una 
classe política i una intel·lectualitat amb 
la voluntat de recuperar i promocionar la 
llengua i la cultura del país. Però ací arribà 
la primera amenaça per al plurilingüisme. 
Aquest grup s’inventà el terme reo mā’ohi, 
que vol dir “llengua indígena”. Aquest ter-
me serveix encara avui per a posar sota la 
capa del tahitià tota la resta de llengües par-
lades a la Polinèsia (francesa), per bé que 
són llengües diferents amb baixa o nul·la 
intercomprensió, si bé provinents d’una 
llengua mare comuna. Fins i tot es porta a 
la confusió de considerar-les dialectes del 
tahitià. Quant al tahitià, aquesta és la llengua 
de l’illa de Tahití i de les illes de la Socie-
tat. Res més. També es pot considerar com 

Mapa polític de la Polinèsia (francesa).
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la llengua nuclear del subgrup tahític, dins 
la família de les llengües polinèsies. Però, 
justament, dins la Polinèsia (francesa) hi ha 
dues llengües nuclears més d’un altre sub-
grup, tan importants com el tahitià –si és que 
hi ha llengües que són més importants que 
d’altres–: el marquesà del sud (’eo enata) i 
el marquesà del nord (’eo enana), nuclis del 
subgrup marquèsic, dins el qual s’adscriu 
el hawaià (‘ōlelo hawai‘i), per exemple. A 
més, hi ha el reo rapa –parlat a les illes Aus-
trals– dins el grup de les llengües polinèsies 
centrals, no adscrit ni a les tahítiques, ni a 
les marquèsiques. Igualment, trobem el reo 
mangareva –llengua marquèsica parlada a 
les illes Gambier–, l’australès –quatre dia-
lectes tahítics agrupats en una sola denomi-
nació i que es parlen a les illes Australs–, i 
el tuamotualès –reko pa’umotu, una llengua 
tahítica parlada a les illes Tuamotu i que té 
set dialectes diferents. En suma, si segons 
Ethnologue, hi ha 38 llengües dins la famí-
lia polinèsia, set d’aquestes es troben sota 
l’administració de la Polinèsia (francesa).

Com es pot veure, el panorama lingüístic de 
la Polinèsia (francesa) és complex, atès que 
és un territori que agrupa una gran quantitat 
d’illes diferents que, en una situació normal, 
es trobarien separades i sota governs locals 
autònoms, com Tonga o Samoa. Altrament, 
se supedita la diversitat cultural i lingüística 
a les estructures polítiques. Doncs, si la Po-
linèsia (francesa) és un sol país, ha de tenir 
una sola llengua. I si n’hi ha moltes, com 
és el cas, es crea una denominació artificial. 
I és que hom ha de preguntar-se què uneix 
més el marquesà del nord amb el tahitià, a 
despit del maorí d’Aotearoa (Nova Zelan-
da) o el hawaià, més enllà d’unes fronteres 
artificials establertes per un poder imperia-
lista estranger. Les estructures colonials que 
hereta el govern autonòmic de Pape’ete es 
basen en una visió molt centralista, unitària i 
uniforme del territori, molt francesa, d’altra 
banda. Es tendeix a simplificar-ho tot i a 
oferir un enfrontament entre la llengua i la 
cultura mā’ohi i la dominació cultural i lin-
güística franceses. 

Finalment, hi ha un agreujant de tota la situa-
ció. Tahití, centre del poder, és també el cen-
tre urbà principal, on hi ha tots els serveis, 
la vida moderna i, sobretot, llocs de treball 
en un país on l’atur és un dels grans proble-
mes (11,8 % de la població activa de 1994). 
En conseqüència, Tahití té una població de 
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169.674 habitants (cens de 2002) sobre un to-
tal a la colònia de 245.405 habitants (cens de 
2002). La migració cap a les grans aglome-
racions urbanes de Pape’ete i Fa’a’a (amb- 
dues aproximadament de 26.000 i 28.000 
habitants respectivament) està diluint les es-
pecificitats culturals de cada societat illenca, 
atès que les illes es buiden i els seus habi-
tants s’aculturitzen a Tahití, ja no solament 
a través del francès, sinó també a través del 
tahitià. S’arriba a la situació paradoxalment 
que una llengua minoritària i minoritzada 
com el tahitià faci de llengua dominant de 
les altres sis llengües que es parlen a la Po-
linèsia (francesa) i les converteixi en doble-
ment minoritzades, a més de minoritàries.

La configuració a la regió de la Polinèsia 
d’espais polítics independents eixits de 
processos colonials ha causat a la llarga no 
solament la fi de les demografies illenques 
tradicionals, sinó que ha trencat l’equilibri 
que hi havia entre les diverses llengües. A 
poc a poc, en la nova configuració política 
de la regió s’estan donant casos de creació 
d’unes noves llengües dominants polinèsies 
que minoritzen d’altres llengües polinèsies, 
sense tenir en compte que les llengües dels 
antics imperis europeus les minoritzen totes. 
A les illes Cook, una dependència quasi in-
dependent de Nova Zelanda, el rarotongalès 
s’està imposant com a llengua pròpia de tot 
l’arxipèlag, en detriment de llengües menors 
com el pernhyn, el pukapuka o el rakahanga. 
Es crea, tal com es fa a la Polinèsia (france-
sa) una denominació comuna: maori de les 
illes Cook (Māori Kuki ’Airani). Els espais 
polítics artificials dibuixats en despatxos de 

la vella Europa no responen en cap cas a les 
realitats polinèsies. Els estats independents 
que hereten les antigues fronteres colonials 
continuen exercint les mateixes polítiques 
culturals i lingüístiques, tot adjuntant a la 
llengua colonial de torn la llengua polinè-
sia del nou poder. La Polinèsia (francesa) 
és un cas paradigmàtic. Com sempre, el que 
roman a tots els polinesis, de la mateixa ma-
nera que a la resta d’humans del món, és la 
construcció d’una estructura política amb 
l’esperanto com a lingua franca, solidària 
i lliure, oficial per a tothom i cada llengua 
pròpia oficial al seu territori natural.

Borja Vilallonga

Mapa de Tahití al segle XVIII
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Interreta anguleto

Iom post iom la esperantistaj retu-
mantoj alkutimiĝas al la efi kaj iloj, 
kiujn Interreto nuntempe proponas. 

La sistema publikado de interesaj ligiloj 
fariĝas nenecesa, ĉar iu ajn povas faci-
le trovi la deziratan paĝon per potencaj 
serĉiloj kiaj Google, Yahoo k.s. Tial, ĉi 
Interreta Anguleto celas nur informi pri 
elstaraj novaĵoj el la reta Esperantio kaj 
foje doni utilajn konsiletojn.

Ŝajne malpliiĝis la ritmo de apero de 
novaj esperantaj paĝoj, ĉar la kreivo de 
multaj samlingvanoj direktiĝas prefere 
al la verkado de artikoloj en Vikipedio 
kaj al la publikigo de blogoj. Esperanta 
Vikipedio atingis ĝis nun pli ol 62 000 
artikolojn: eo.wikipedia.org 

Estas tre rekomendinda viziti la katalu-
nan paĝon de Lernu!: ca.lernu.net, por-

talo kiu proponas plurajn vere efi kajn 
kursojn de esperanto. Ankaŭ la portalo 
Edukado.net, servilo por instruistoj kaj 
lernantoj de esperanto, kun katalogo de 
lerniloj, interŝanĝo de ekzercaroj kaj pri-
movadaj informoj, havas prezenton en la 
kataluna lingvo: www.edukado.net 

Jen konsileto pri utila truko: ofte oni 
havas dubon pri iu ajn esperanta vorto 
aŭ esprimo. Vi povas tajpi tiun vorton 
aŭ esprimon en la serĉila fenestreto de 
Google, aldonante la vorton “kaj”, kiu 
nur ekzistas latinlitere en esperanto kaj 
en slovena lingvo. Google respondas 
montrante plejparte esperantajn paĝojn, 
en kiuj vi povas konstati la praktikan 
uzon de la prikonsultata vorto aŭ espri-
mo. Kompreneble tio ne garantias ĝian 
ĝustecon, tial konvenas konsulti ankaŭ 
paperan aŭ retan vortaron kiel ReVo: 

www.uni-leipzig.de/esperanto/voko/
revo 

En la portalo de KEA ekzistas ligiloj nur 
por retvortaroj de esperanto al la kata-
luna (vidu la fakon “Curs virtual”). Nu, 
multaj spertos bezonon konsulti vortaron 
de la kataluna al esperanto. Ĝi ekzistas 
en la reto. Ŝajne ĝi estis kreita per inver-
sigo de la esperanto-kataluna vortaro de 
Joan Inglada. Mi sugestas al vi kontroli 
la rezulton: ĉar la adreso estas tro lon-
ga, mi kreis jenan facilan ligilon al ĝi: 
tinyurl.com/y4ouho 

La akademiano Bertilo Wennergren ĵus 
kreis esperantologian paĝon “Lingva 
kritiko” en la adreso: lingvakritiko.com

Darío Rodríguez

Lingvo kaj Popolo

Humphrey Tonkin. UEA, 
2006. 159 p. 21 cm. 13 
eŭroj. Aktualaj problemoj 
de la esperanto-movado 
pridiskutitaj de unu 
el niaj plej profundaj 
intelektuloj.

Gastono 1

André Franquin (trad. 
D. Hromada). Espéranto 
Jeunes, 2005. 48 p. 30 
cm. 9 eŭroj. Fama franca 
bidstria heroo Gastono 
Lafuŝo malfuŝe tradukita 
en esperanton.

La ŝtona urbo

Anna Löwenstein. FEL, 
1999. 350 p. 21 cm. 22 
eŭroj. Historia romano 
pri juna kelta sklavino, 
kiu konatiĝas kun Romo. 
Unu el la plej popularaj 
verkoj en esperanto en 
facile legebla lingvo

Diverskolore

Trevor Steele. Sezonoj, 
2005. 111 p. 20 cm. 11 
eŭroj. Vojaĝimpresoj, 
leteroj, noveloj, artikoloj 
de la plej elstara 
romanisto en esperanto.

La tago kiam Jesuo 
perfi dis Judason

Manuel de Seabra. IEM, 
2001. 135 p. 23 cm. 13 
eŭroj. Romano kun nova 
atentokapta prezento de 
fama rakonto.

Ombro sur interna 
pejzaĝo

Spomenka Štimec. 
Edistudio, 1996 (2a 
eldono). 142 p. 22 
cm. 15 eŭroj. Intima 
aŭtobiografi a romano, 
unu el la plej elstaraj 
verkoj de la literaturo en 
esperanto.

Manlibro pri instruado 
de Esperanto

Katalin Kovats (red.). 
Espero-ILEI, 2006. 150 p. 
21 cm. 9 eŭroj. Materialoj 
kolektitaj kadre de 
projekto por plivastigi 
kaj subteni instruadon de 
esperanto inter junuloj.

El verva vivo ĵurnalista 

Stefan Maul. FEL, 2005. 
269 p. 21 cm. 18 eŭroj. 
Aŭtobiografi a skizo 
kaj pensoj de elstara 
esperantisto, gastinta en 
nia pasinta kongreso.

Sub la signo de socia 
muzo
William Auld, Stefan 
Maul (red.). FEL, 1987. 
21 cm. 5 eŭroj. Antologio 
pri socia poezio en 
esperanto.

Ni laste ricevis en la libroservo
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La karajoj (karaje: къарай - karaj) 
estas tjurka kaj judisma popolo. Ta-
men, same kiel kelkaj aliaj judismaj 

komunumoj, ili ne kredas je la ne skribita 
leĝaro de tiu religio, nome Talmudo. Tial 
en la hebrea lingvo la nomo de la karajoj 
 signifas legantojn. Ilia (kara’im -  קָרָאִים)
lingvo (къарай тили - karaj tili), tre simila 
al la krime-tatara kaj la kazaĥa, estas parola-
ta de malpli ol 100 homoj en Ukrainio (kvin 
maljunuloj en la vilaĝo Haliĉ) kaj Litovio 
(ĉefe en la urbo Trakai, kie loĝas 45 paro-
lantoj). Ĝi estas skribata per cirilaj, latinaj 
aŭ hebreaj literoj, kio signifas, ke ĝi estas 
la sola tjurka lingvo uzanta tiujn lastajn li-
terojn.

La deveno de la karajoj ne estas klara. Kelkaj 
kredas, ke ili estas judoj, kiuj translokiĝis en 
Krimeon kaj alprenis tiean lingvon. Tamen, 
plej ver-ŝajne ilia deveno rilatas al iama im-
perio, kiun fondis la ĥazaroj, alia tjurka po-
polo eble devenanta de la hunoj. Tiu imperio 
vastiĝis de Krimeo ĝis la rivero Uralo kaj 
estis regata pace dum jar-centoj (de la 7a jc. 
ĝis fi ne de la 10a jc.) danke al la granda to-
leremo de la ĥazaroj. Nun oni scias, ke dum 
la regado de ĝia kalifo Haruno ar-Raŝid 
(786-809), membroj de unu el la ĥazarianaj 
popoloj, plej eble la iamaj kipĉakoj, iĝis ju-
daistoj.

Ĉiuokaze, de 1392 ĝis 1398 la Granda 
Duko de Litvo Vytautas translokigis krime-
ajn karajojn al ceteraj partoj de sia granda 
reĝ-lando: en nunajn Ukrainion, Belorusion 
kaj Litovion (ĉefe en la urbojn Vilno kaj 
Trakai). Fine de la 19a jc. la krime-tatara 
anstataŭis la karajan lingvon en Krimeo, 

kie ankoraŭ nun restas karajoj. Poste, dum 
la dua mond-milito, la karajoj postulis al 
la germanoj ne esti konsiderataj kiel judoj. 
Tiel, malgraŭ kelkaj amasaj mortigadoj dum 
la komenca periodo de la germana atako al 
Sovetio, ili sukcesis savi sin kaj en kelkaj 
okazoj eĉ aliajn kaŝitajn judojn en sia ko-
munumo.

Nuntempe kelkaj miloj da karajoj loĝas en 
Litovio, Belorusio, Ukrainio, Rusio, Pollan-
do, Usono kaj Israelo sed malmultaj sci-
povas tiun lingvon, kiu estas unu el la plej 
endanĝerigitaj en Eŭropo. Post la sendepen-
do de Litovio, la karaja estas skribata surba-
ze de la litova gramatiko en tiu ŝtato, kie ĝi 
ankoraŭ supervivas nur danke al kelkaj kur-
soj kaj al la decidemo de kelkaj aktivuloj.

Gerard Escuer

Progresantoj: La legantoj

imperio: granda reĝlando enha-
vanta plurajn popolojn milite 
venkitajn.

granda duko: nomo de iamaj 
regantoj.

Litvo: iama ŝtato, kiu ampleksis 
pli-malpli hodiaŭajn Litovion, 
Belorusion kaj Ukrainion.

gramatiko: lingvo-reguloj.

Fes-te’n soci
L’Associació Catalana d’Esperanto només es manté amb les vostres aportacions

Com a soci de KEA rebràs el Kataluna Esperantisto, estaràs al
corrent de tots els esdeveniments, tindràs rebaixa en els congressos... 
i sobretot estaràs contribuint amb el moviment esperantista
a casa nostra.

Karaja Kazaĥa Krime-tatara Turka
1 bir bir bir bir
2 eki eki eki iki
3 üč üš ůč üç
4 diort’ tört’ dört dört
5 bieš bes beš beş
6 alty altï altï altı
7 jedi žeti yedi yedi
8 siegiź segiz sekiz sekiz
9 tohuz toyïz doquz dokuz

10 on on on on
(trans-skribitaj el la cirila)

Nomoj de la dek unuaj numeroj en kelkaj tjurkaj lingvoj:



Movadaj

La revuo Esperanto estas la 
ofi ciala organo de Universala 
Esperanto-Asocio. Ĝi enhavas 
artikolojn pri la movado en di-
versaj landoj, pri kongresoj kaj 
pri movada strategio. Ĝi infor-
mas ankaŭ pri novaj libroj en 
esperanto, ofte kun recenzo. 
11 x 24 paĝoj, preskaŭ A4. 36 
eŭroj. (KEA peras ankaŭ la 
membrokotizojn de UEA: mem-
bro-abonanto kun Jarlibro, 57 
eŭroj; junuloj ĝis inkl. 29 jaroj, 
kun Kontakto: 22 eŭroj)

La Ondo de Esperanto es-
tas bone redaktata internacia 
forumo de raportoj kaj opinioj 
el diversaj tendaroj de la es-
perantismo. Ĝi enhavas ankaŭ 
literaturajn kaj kulturajn paĝojn 
kaj elstaran skipon de regulaj 
kunlaborantoj. Rusio, 12 x 20 
p. A4. 32 eŭroj.

Heroldo de Esperanto es-
tis transprenita en 1997 de Ko-
operativo de Literatura Foiro, 
kaj de tiam fariĝis la podio de 
ĝia tre aparta formo koncepti 
esperantismon. 16 x 4 p. A3. 
36 eŭroj.

Pedagogiaj

Kontakto estas la socikultura ma-
gazino eldonata de TEJO kaj vigle re-
dakta de Ĵenja Amis. Ĝi ne enhavas 
artikolojn pri la esperanto-movado, 
sed pri la mondo kaj vivo, kvankam 
ne pri aktuala politiko. Precipe por 
junuloj kaj lernantoj. Kelkaj artikoloj 
en facila esperanto, kun uzo de nur 
la 520 aŭ 1000 plej oftaj vortoj de la 
lingvo. 6 x 16 p. A4. 20 eŭroj (kolekti-
va abono per KEA); Rekta ricevado: 
22 eŭroj.

Komencanto estas revuo por ĉiu, 
kiu lernas, posedas aŭ instruas es-
peranton. Speciale taŭgas por kursoj, 
grupoj, societoj. Enigmoj kaj konkursoj, 
kaj ankaŭ artikoloj el diversaj landoj pri 
la lingvo, la literaturo, la movado kaj 
ties historio. 6 x 16 p. A4. 18 eŭroj .

Juna Amiko. Por lernejanoj kaj aliaj 
lernantoj (kaj ties gvidantoj). Rakon-
toj, ludoj, ekzercoj kaj artikoletoj pri la 
historio de la esperanto-movado. 4 x 
28 p. A5. 16 eŭroj .

Internacia Pedagogia Revuo 
estas la revuo de la Internacia Ligo de 
Esperantistaj Instruistoj kaj enhavas 
raportojn kaj artikolojn pri la instruado 
de esperanto. 4 x 40 p. A5. 18 eŭroj .

Aliaj

Monato estas magazino sendependa, kun 
raportoj, artikoloj kaj debatoj pri politiko, eko-
nomio, kulturo, turismo kaj ĉiaj aferoj de la 
moderna vivo. Unika revuo en esperanto kaj 
tre rekomendinda. 12 x 32 p. A4. Abono: 41 
eŭroj surface, 45 eŭroj aere.

La Jaro estas poŝkalendaro de Monato. ĉ. 
80 paĝoj, A6. 5 eŭroj.

La Kancerkliniko sin taksas “ajnista” kaj 
“skandalema”. Ĝi entenas riĉan kaj tre varian 
enhavon de noveloj, poemoj, bildstrioj. Ĝi es-
tas socie kaj politike engaĝita kaj ankaŭ pri-
komentas novaĵojn de la esperanto-mondeto. 
Abono por kvar sinsekvaj numeroj + kromnu-
mero (plej ofte literatura). 4 x 24 p. A4. 22 
eŭroj.

Etnismo estas la organo de la Internacia 
Komitato por Etnaj Liberecoj. Ĝi enhavas 
buntajn kaj detalajn artikolojn pri minoritatigi-
taj popoloj tra la mondo tre vigle redaktataj de 
Nicole Margot. 3 numeroj, sume 36 p. A4. 10 
eŭroj. Membreco en IKEL: 20 eŭroj

Literatura Foiro estas la organo de Koo-
perativo de Literatura Foiro. Ĝi estas principe 
kultura revuo kun tre interesa enhavo, grand-
parte literatura sed ne nur. Kiel organo de LF-
Koop, ĝi enhavas ankaŭ multajn artikolojn laŭ 
ties vidpunkto. 6 x 56 p. A5. 33 eŭroj.

Esperanto .................................................  36 €
La Ondo de Esperanto  ............................32 €
Heroldo de Esperanto .............................  36 €
Kontakto (kolektiva abono per KEA) ......20 € 
Kontakto (rekta ricevado) .......................  22 €
Komencanto  .............................................18 € 
Juna Amiko  ..............................................16 € 
Internacia Pedagogia Revuo  ..................18 €
Monato  ......................................................41 €
La Jaro .........................................................5 €
La Kancerkliniko  ......................................22 €
Etnismo .....................................................10 €
Literatura Foiro .........................................33 €

Abonu viajn revuojn!
KEA peras konsiderindan nombron da esperanto-revuoj, kredeble la plej interesajn.
Ni listigas ilin laŭteme. Se vi ne trovas vian ŝatatan, ne hezitu peti ĝin al ni.


