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Amb la recent aparició de klaku.
net la comunitat esperantista 
afegeix un nou element a la 

seva xarxa de webs cooperatives, co-
negudes amb el nom d’Internet 2.0. Al 
mateix temps, el cercador Google ha 
afegit l’esperanto entre les llengües 
sobre què es pot buscar específi cament 
i ipernity.com –el lloc d’intercanvi 
de fotos, vídeos i música més gran 
d’origen francès– anuncia que des de 
l’octubre afegirà l’esperanto entre les 
llengües de la seva interfície d’usuari. 
Tot plegat mostra l’excel·lent estat de 
salut de l’esperanto a Internet.

Una petita fi ta en els webs en espe-
ranto va ser l’intercanviador de víde-
os farbskatol.net, semblant al famós 
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L’esperanto creix
amb força a internet

YouTube. Farbskatol’ en aparèixer 
l’abril de 2006 va esdevenir el primer 
projecte sòlid de produir i recollir ma-
terials audiovisuals digitals en espe-
ranto: una necessitat molt sentida des 
de feia temps. Aviat el va seguir una 
nova sensació en la comunitat espe-
rantista: amikumu.com, llançat el ge-
ner de 2007, convertint-se en un lloc 
de contactes i d’intercanvi de fotos, va 
proposant més i mes serveis, com els 

L’esperanto té una 
presència a internet

molt per sobre
del seu nombre de parlants

i del seu estatus polític
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La aserto, ke la reto konsistigas esen-
can faktoron en la esperanto-komu-
numo, fariĝis delonge banala. Diver-

saj novaĵoj tion pruvas en la nuna revuo: 
la apero de nova eldono de la Monda Ka-
lendaro iniciatita de KEJ; la nova sensacio 
en Interreto Klaku, lanĉita de katalunaj 
dezajnistoj kaj programistoj; la publikigo 
de longa artikolo pri Lluís Maria Xirinacs 
en la esperantlingva Vikipedio; kaj ankaŭ 
de multnombraj mallongaj artikoloj pri 
la kataluna esperanto-movado samloke. 
Tio pravigas ne nur regulan rubrikon en 
nia revuo, diligente pretigatan de Darío 
Rodríguez, sed eĉ longan ĉefartikolon en 
la kataluna, por diskonigi la fenomenon 
inter la ekstera publiko. 

Tamen indas pli profunde analizi la feno-
menon. Ni rimarkas, ke preskaŭ entute la 
agado estas orientita internen de la espe-
ranto-komunumo: jen retpaĝoj por plifor-
tigi la ligojn inter la esperantistoj, por ke 
ili amikiĝu aŭ interŝanĝu spertojn. Same 
la Monda Kalendaro, kiel Klaku, kiel 
ankaŭ la esperantlingvaj enciklopediaj ar-
tikoloj pri la kataluna esperanto-movado 
tion celas. Jen grava aspekto certe aten-
tinda, ĉar en nia disa esperanto-komu-

numo transdono de informoj –ĉu de unu 
mondoparto al alia, ĉu de unu generacio 
al la sekva– montriĝas esenca tasko. 

Eta sedo staras ĉe la kvalito. La novaj vi-
kipediaj artikoloj estas mallongaj kaj ofte 
indaj je ampleksigo. En si mem ili res-
pondas al signo de la tempoj kaj al nova 
starpunkto: hasta prilaboro kaj ĉiesa dis-
ponigo de la informoj, esperante je iom-
post-ioma plibonigo fare de la komunu-
mo. La principo ne estas refutebla, ĉar ĝi 
multloke montriĝis mirinde fruktodona, 
sed ni devas agnoski, ke ekz. la esperan-
tlingva Vikipedio staras pro la amplekso 
kaj profundo de siaj artikoloj konside-
rinde malantaŭ la similgrandaj alilingvaj 
Vikipedioj. Ŝajne esperantistoj, ĉu puŝitaj 
de troa propagandemo per impona artikol-
nombro, ĉu de pli disvastiĝinta koncepto 
pri grupa, malferma laboro, riskas forofe-
ri kvanton al kvalito. Ni estu singardaj. 

Alia aspekto staras ĉe la celpubliko: la 
novaj iniciatoj plejparte neglektas la 
enkondukon de esperanto en nacilingvajn 
mediojn. Tre taŭgas aperigi artikolojn pri 
la kataluna esperanto-movado en esperan-
to... sed ĉu ne malpli taŭgus aperigi simi-

lajn informojn en la kataluna, por la vasta 
publiko? En la katalunlingva Vikipedio 
senteble mankas informoj pri esperanto. 
Tamen antaŭ ekstera publiko oni aparte 
zorgu pri la kvalito: la verkantoj ne nepre 
pensu, ke ekzistas vasta esperantoparo-
lanta komunumo, kiu iam okupiĝos pri la 
kompletigo de haste verkitaj artikolĝermoj 
en la kataluna. Aliflanke, se oni komple-
tigas ekzistantajn artikolojn, ekz. por al-
doni, ke difinita gravulo estis esperantisto 
aŭ simpatiis al esperanto, oni tre zorgu pri 
la maniero tion fari: tro ofte evidentiĝas 
fuŝe altrudaj informoj en diverslingvaj 
Vikipedioj (ekz. kiam en la anglalingva 
Vikipedio oni informas, ke unu libro de 
Robert Phillipson estis tradukita nur al es-
peranto... kiam en la tuta artikolo oni ne 
mencias tradukojn de la ampleksa verka-
ro de tiu lingvisto en aliajn lingvojn). Pri 
tio ni estu aparte singardaj. 

La aktivado montriĝas mirinde multa kaj 
elstara: ni nepre ĝoju pri tio. Sed samtem-
pe ni ne ĉesu kritike analizi la faktojn, ce-
lante plibonigon. 

Hektor Alos i Font

Ni celu plibonigon
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Vigla internaciiga renkontiĝo

SPR!, la SenPrograma Renkontiĝo, organi-
zita de Kataluna Esperanto-Junularo, Valen-
cia Esperanto-Junularo kaj Varsovia Vento, 
okazis inter la 16a kaj la 22a de julio en 
Callosa d’en Sarrià (Marina Baixa). Temis 
pri granda internacia tendaro, kun sesdeko 
da partoprenantoj el Portugalio, Hispanio, 
Eŭskio, Kataluna Landaro, Okcitanio, Fran-
cio, Belgio, Nederlando, Pollando kaj Ru-
sio. Tute ne estis strikta programo, sed male, 
la partoprenantaro decidis, kion kaj kiel 
fari. Ĉiutage diversaj skipoj okupiĝis pri la 
aktivaĵoj, la programeroj, la trinkejo, la gu-
fujo, la muziko, la etoso, la manĝaĵo ktp.

Malgraŭ manko de programo, en la 
renkontiĝo okazis multaj aktivaĵoj. Ĉiutage 
okazis esperanto-kurso per rekta metodo por 
novuloj kaj ankaŭ kursoj pri la kataluna kaj 
la eŭska, eĉ ateliero de la planlingvo toki-
pona. Aliflanke, la lokaj katalunoj montris 
sian kulturon al eksterlandanoj, kiuj lernis 
tradiciajn dancojn kaj aliajn lokajn kutimo-
jn, kiel trinki per la tradicia bekkruĉo porró. 
Estis aranĝita ankaŭ ateliero pri homturoj. 
Krome, oni organizis ekscitan ŝak-turniron 
kaj ekspozicion pri la lokaj aromaj plantoj, 
per kiu ni lernis ties esperantajn nomojn. 
La plaĝo troviĝis sufiĉe proksime aŭte kaj 
kelkaj plaĝumis, ankaŭ oni ekskursis tra la 
montaro ĝuante belegajn pejzaĝojn.

La renkontiĝo havis seriozan flankon. Oka-
zis akcepto de reprezentantoj el ĉiuj landoj 
kaj la urbestro dediĉis ĉarmajn vortojn al 
esperanto. Ankaŭ la valencia televido Canal 
9 sendis ĵurnaliston kaj du kameraojn kaj 
kontaktis kvarfoje kun la renkontiĝejo en tre 
simpatia rekta televida elsendo.

Tamen, la plej vivo-plena kaj amuza progra-
mero okazis sendube ĉiun nokton. Tiam oni 
spontane organizadis festojn kun ekskur-
soj al rivero, babiladoj, ludkartoj, amuzaj 
incitiĝemaj ludoj, konkursoj de tintiloj (t.e 
laŭtvoĉa kalkulado de tintiloj, dum oni 
trinkas vinon aŭ bieron per bekkruĉo) ktp. 
Ankaŭ foje la muzikistoj elingigis siajn ins-
trumentojn kaj kune ludis gitarojn, akordio-
non, mandolinon, violonon kaj la tradiciajn 
katalunajn flaĝoletojn dolçaina kaj gralla. 
La festa etoso ebligis dueladon per impro-
vizaj versaĵoj kaj kunkantadon. Komprene-
ble, ankaŭ estis trinkejo kaj dancejo, kie oni 

povis trinki alkoholaĵojn, danci, paroli aŭ 
krokodili, ĝuante bonan muzikon. Kontraŭe 
al internaciaj esperanto-kongresoj, kie 
kutime okazas nacia vespero, okazis unu 
malsolena internaciiga vespero, kie la par-
toprenantoj bruligis la surpapere pentritajn 
flagojn de siaj landoj: eĉ urbaj, regionaj, na-
ciaj, futbalklubaj kaj aliaj flagaj fetiĉoj estis 
bruligitaj, dum oni kantadis ties himnojn.

Ĉio kontribuis al bona, ĉarma, amika kaj es-
peranta etoso, pro tio la adiaŭo estis malga-
ja; laŭ opinio de la plimulto la semajno tro 
rapide pasis.

Anna Raventós i Gascon

Lingvoateliero en Benicàssim

La 6an kaj 7an de julio okazis en la Junu-
lara Domo de Benicàssim esperanto-ateliero, 
organizita de Valencia Esperanto-Junularo. 
La ateliero konsistis en baza enkonduko de 
la lingvo fare de Kasia Idziaszczyk kaj Joan 
Català, kaj ricevis multnombran partoprenan-
taron: tridekon da homoj. La sukceson eĥis la 
ĵurnaloj ADN (la 12an de julio) kaj Levante 
(la 13an). Krome ĝi instigis la organizon de 
esperanto-kurso de la 1a de oktobro ĝis la 30a 
de novembro kaj de esperanto-renkontiĝo 
la 7an kaj 8an de decembro por faciligi la 
praktikon de la lingvo al la kursanoj.

jc / red

Vespermanĝo en Sabadell

La pasintan 6an de julio okazis la tradicia 
kusfina vespermanĝo en la Centro de Es-
peranto Sabadell. Entute kuniĝis ĉirkaŭ 30 
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Kontraŭe al internaciaj 
esperanto-kongresoj, 
kie kutime okazas nacia 
vespero, okazis unu 
malsolena internaciiga 
vespero, kie la 
partoprenantoj bruligis 
la surpapere pentritajn 
flagojn de siaj landoj
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geesperantistoj el Sabadell, Terrassa, Barce-
lono, Ripollet, Mataró kaj ankaŭ el Rusio. 
La agado pasis meze de amika kaj amuza 
etoso, kaj gaje finiĝis je la dua matene post 
manĝado, trinkado, babilado kaj kantado.

nc

Por du finaj venkoj en Barcelono

Por la kvara sinsekva jaro KEA havis budon 
en la Asoci-Foiro apud la Triumfa Arko en 
Barcelono, okaze de la nacia tago de Kata-
lunio, la 11an de septembro. Krom la kuti-
maj Farri kaj Àngels, deĵoris plentage Aida, 
Anna kaj Roger kaj partatempe ankaŭ Kar-
les Berga, Carme, Miquel, Sjoerd, Joan In-
glada kaj Pilar. Ankaŭ vizitis la budon Josep 
Enric, Xavi, Kiara, Aneleen, Gerard Escuer, 
Gerard Sugranyes, Ramon Perera, Cesc, 
kaj certe mi forgesas kelkajn. Disvendiĝis 
preskaŭ la tuta lernomaterialo kaj la kaso 
pleniĝis per rekorda cifero en tiu foiro. 

En la posttagmeza manifestacio centoj da 
flugfolioj estis amase disdonitaj de KTAFV, 
t.e. la Kardedeŭa Taĉmento por Ambaŭ Fi-
naj Venkoj (tiu de la kataluna popolo kaj tiu 
de la internacia lingvo). Flirtis ankaŭ la ver-
da flago, kiu utilis por montri nian ĉeeston 
kaj klarigi la demandojn de sufiĉe multaj 
scivolemaj kunmanifestaciantoj

Ferriol Macip

Kondolenco

Okaze de la forpaso de Lluís Maria Xiri-
nacs, la 11an de aŭgusto, Kataluna Esperan-
to-Asocio aliĝis al la funebrado per kondo-
lenca mesaĝo.

En nom de l’Associació Catalana d’Espe-
ranto, rebeu el nostre més sincer condol. Si 
bé en moments de pena i tristesa com aquest 
ens solem acompanyar en el silenci, creiem 
que en el cas d’en Lluís Maria Xirinacs con-
vé trencar-lo i expressar el nostre suport als 
seus valors, a la seva lluita i agrair tota la 
seva tasca. Els esperantistes, en promoure 
una interllengua neutral que dóna la matei-
xa dignitat a totes les llengües i pobles del 
món, ens sentim units amb en Lluís Maria 
en la seva lluita per la justícia i la llibertat. 
Mentre continuem lluitant per aquests va-
lors, en Lluís Maria serà amb nosaltres.

Lige kun la okazaĵo, Joan Inglada redaktis 
detalan esperantlingvan artikolon en la reta 
enciklopedio Vikipedio pri la forpasinto. 
Tiel ekzistas artikolo pri li en la lingvoj ka-
taluna, hispana, eŭska, angla kaj esperanto.

Aliĝo al manifestoj

Kataluna Esperanto-Asocio aliĝis al mani-
festo por Leĝo pri la Historia Memoro en la 
hispana parlamento. La iniciaton lanĉis re-
nomaj sociaj agantoj kiel Borja de Riquer, 
Rosa Regàs, Carlos Jiménez Villarejo, Pere 
Portabella kaj multaj aliaj, celante la apro-
bon de leĝo, 30 jarojn post la unuaj elektoj 
post la frankismo, por definitive ripari ĉiujn 
diskriminaciojn kontraŭ tiuj, kiuj “peninte 
starigi demokratian reĝimon” estis nejuste 
persektutitaj. KEA aliĝis al la manifestacio 
ne nur por defendi justecon, sed ankaŭ kiel 
“mem viktimo de la faŝisma puĉo pro la li-
kvido de la Kataluna Esperantista Federa-
cio, kaj nome de ties dekoj da reprezaliitaj 
membroj sub formo de pafmortigo, enkarce-
rigo, ekziligo, senigo de la laboro k.a.”, laŭ 
klarigo de la KEA-sekretario, Hektor Alos i 
Font, al la ret-listo nia_listo.

KEA aliĝis ankaŭ al ekologiisma peto 
kontraŭ la ampleksigo de industria zono en 
Collbató, piede de Montserrat. La peton sub-
tenas jam preskaŭ 50 000 subskriboj, inklu-
zive de 1200 loĝantoj de Collbató (el 3300).
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Ferriol Macip, Aida Sunyol kaj Anna Raventós privarbas esperanton en Barcelono

En la manifestacio flirtis ankaŭ la verda flago
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Monda Kalendaro 2.0

La 1an de septembro Kataluna Esperanto-
Junularo lanĉis novan version de sia Mon-
da Kalendaro. Temas pri reta kalendaro de 
esperanto-aranĝoj, kiun KEJ sukcese ek-
funkciigis antaŭ unu jaro. Tiu tempo perme-
sis kolekti ideojn por nova eldono, kun pli 
alloga dezajno kaj rekte uzebla de ĉiu ajn. 
La iniciato rapide kolektis varman subtenon 
sub formo de aliĝintaj kontribuantoj.

Nova esperanto-grupo

La 7an de septembro okazis en Tortosa la 
fondokunveno de Grup d’Esperanto Ter-
res de l’Ebre. Kunsidis kvin aktivuloj el la 
Ebro-regiono, kie pasintjare okazis nia Kon-
greso, kaj ili decidis starigi societon. Oni ne 
antaŭvidas la okazigon de kursoj.

mv / red

Movada foiro

La 4an de aŭgusto, dum la Universala Kon-
greso en Jokohamo, KEA partoprenis en 
movada foiro, en kiu pli ol 20 esperanto-
asocioj starigis budojn por prezenti sin kaj 
faciligi la interŝanĝon de spertoj kun aliaj. 
Deĵoris en la budo de KEA Núria Coll, Jo-
sep Franquesa kaj Ramon Llop.

jf / nc / red

Franquesa, UEA-komitatano

Josep Franquesa, prezidanto de KEA, estis 
reelektita kiel C-komitatano de UEA dum la 
Universala Kongreso en Jokohamo. C-ko-
mitatanojn elektas la aliaj membroj de la ko-
mitato: la A-komitatanoj, reprezentantoj de 
la landaj asocioj aliĝintaj membroj de UEA, 
kaj la B-komitatanoj, rekte elektitaj de la 
individuaj membroj de UEA. Ĉi-jare estis 
15 kandidatoj por 10 postenoj. Franquesa 
ne estis elektita en la unua voĉdono, en kiu 
komitataniĝis pluraj homoj poste elektitaj 
kiel estraranoj, i.a. la nova UEA-prezidanto, 
la barata lingvisto Probal Dasgupta. Tamen 
la nova estraro petis duan voĉdonadon kaj 
subtenis rekandidatiĝon de Franquesa kiel 
11a C-komitatano, kion la kunsido akceptis 
per 42 voĉoj kontraŭ unu.

jf / red

Gazetaraj informoj

Pluraj amaskomunikiloj informis tre diverse 
en rilato al esperanto en la lastaj monatoj. 
Vilaweb, ekzemple, raportis la 3an de junio 
pri omaĝo okazinta en Vic al Antònia Bar-
dolet (Vic, 1879 - Borredà, 1958), aktivu-
lino de la inisma kaj katalunisma movadoj. 
La retgazeto aparte substrekis ŝian esperan-
tistecon.

Aliflanke la sukcesaj aranĝoj en Valen-
cilando aperis en la loka gazetaro: la lin-
gvoateliero en Benicàssim estis raportita 
en ADN la 12an de julio kaj en Levante, la 
13an, dum Canal 9 elsendis la 16an de ju-
lio parton de sia programo “En connexió” el 
Callosa d’en Sarrià, okaze de la SenProgra-
ma Renkontiĝo. Tiu aranĝo faciligis ankaŭ 
intervjuon en Com Ràdio al Guillem Sevilla, 
respondeculo pri informado de KEJ, okazin-
tan la 20an de aŭgusto.

En la antaŭa tago, la televidstacio Localia 
el Majorko elsendis unu horon kaj duonon 
longan intervjuon al Xavier Margais en la 
programo “Personatges”. La intervjuo gra-
vitis ĉirkaŭ lia doktoriĝa tezo pri la historio 
de la Esperanto-movado en Majorko kaj es-
tis elsendita ĝuste en la tago de la centa da-
treveno de la fondo de la Esperantista Klubo 
Palma.

Semajnon poste, la 27an de julio, nia sama-
socianino Margarida Ustrell, estis intervjui-
ta en la televidprogramo “El Club de TV3”, 
kune kun aliaj damaĝitoj de la pasintjara 
neanoncita striko, kiu pintotage kolapsis la 
flughavenon de Barcelono. Ŝi klarigis, ke ŝi 
malfruis al la Universala Esperanto-kongre-
so, okazinta en Florenco, kulpe de la striko.

Krome, nia aktivulo Pako Belmonte estis 
intervjuita en la ĵurnalo Avui la 19an de 
aŭgusto, tamen ne kiel esperantisto, sed kiel 
unu el la motoroj de la anaro “V de viven-
da”, aganta por la efektigo de la konstitucia 
rajto je bonkvalita loĝejo. Ankaŭ Àngels 
Guiu, katalun-nikaragva esperantistino fon-
dinta la esperanto-grupon de Matagalpa, 
estis intervjuita de Miquel Calçada en lia 
fama programo “Afers exteriors” de la kata-
luna televido. La elsendo okazis la 14an de 
aŭgusto. En ambaŭ okazoj ne aperis aludoj 
al esperanto.

cf / dr / ji / xb / xm / red

Núria Coll kaj Josep Franquesa 
prezentis nian asocion en Jokohamo

KEA aliĝis al la 
manifestacio por Leĝo 
pri la Historia Memoro 
kiel mem viktimo 
de la faŝisma puĉo 
pro la likvido de la 
Kataluna Esperantista 
Federacio, kaj nome 
de ties dekoj da 
reprezaliitaj membroj 
sub formo de pafmortigo, 
enkarcerigo, ekziligo, 
senigo de la laboro k.a.
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Katalunoj
en la esperanta Vikipedio

Nia aktivulo Pep Pou redaktis kelkdekon da 
mallongaj artikoloj en la esperanta Vikipe-
dio, la reta enciklopedio multlingva, pri la 
kataluna esperanto-movado. Aperis artikoloj 
pri: Kataluna Esperantista Federacio, Kata-
luna Esperanto-Asocio, Kataluna Esperanto-
Junularo, Katalunaj Esperanto-Kongresoj, 
Barcelon-Provincaj Esperantistaj Kongresoj, 
Katalunaj Esperantistaj Kongresoj, Freqüèn-
cies, Kata Luno, La Suplemento de Kataluna 
Esperantisto, Biblioteko-Arkivo Petro Nuez, 
Diskutkunvenoj de KEJ, Eldonaĵoj de KEJ, 
Renkontiĝoj de KEJ, Iberiaj Esperanto-
renkontiĝoj, Esperantista Klubo Palma, kaj 
ankaŭ ĝermoj pri la Internacia Humanitara 
Organizo Espero, Komisarejo pri Propagan-
do, Kontraŭfaŝista Esperantista Komitato de 
Katalunio, Hispana Esperantista Konfedera-
cio. Krome estis redaktitaj artikoloj pri es-
perantistaj aktivuloj: Jaume Aragay, Andreu 
Arbona, Miquel Arbona, Gemma Armadans, 
Joan Barceló, Antònia Bardolet, Lluís Ba-
tlle, Karles Berga, Manuel Casanoves, Se-
bastià Crespí, Ramon Fernández Jurado, 
Marià Jaquotot, Ferriol Macip, Xavier Mar-
gais, Joan Mascaró, Joan Mates, Josep Maria 
Milla, Jaume Miravitlles, Neus Moly, Ga-
briel Mora, Pere Nuez, Francesc Poblet, Lli-

bert Puig, Òscar Puig, Xavier Rodon, Teresa 
Rosell, Eulàlia Rosell kaj Jaume Viladoms. 
Estis kompletigitaj ankaŭ ekzistintaj artiko-
loj, inter kiuj plej estaras tiu pri la verkistino 
Vimala Devi. Entute, en ĉi tiu momento, la 
esperanta Vikipedio havas 79 biografi ojn de 
katalunaj esperantistoj.

Krome, Pep Pou aldonis ankaŭ artikolojn 
pri: Jacint Verdaguer, Floraj Ludoj, Kata-
luna signolingvo kaj Valencia signolingvo. 
Ili aldoniĝas al pliaj artikoloj pri katalunaj 
temoj redaktitaj de samlandaj vikipediistoj, 
kiel Joan Inglada, Gerard Escuer, Carles 
Vela kaj Ramon Rius.

Traduko en la hispanan

En aŭgusto aperis en la hispana lingvo la 
romano de Abel Montagut El enigma de 
Dulwig. Novela sobre una antología de la li-
teratura universal (Editorial Milenio, 2007). 
Temas pri traduka reverko de la katalunlin-
gva kaj esperanta originaloj L’enigma de 
l’aranya (Pagès Editors, 2000) kaj La enigmo 
de l’ araneo (IEM, 2003). En la romano rolas 
esperanto, la Internacia Esperanto-Muzeo en 
Vieno, kelkaj aktivuloj de la Esperanto-Ci-
vito kaj pluraj membroj de la ibera literatu-
ra grupo, kvankam ĉi tiuj ne estas la centraj 

Nova ZEO: En la granda komerca 
centro Gran Via 2 en L’Hospitalet 
ekfunkciis ŝu-vendejo kun la nomo 
“ŝuo”, en esperanto.
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Jen socia ret-paĝaro laŭ la nuntempa Reto 2.0, kiu permesas al ĉiuj diskonigi blogojn
kaj libere publikigi kiun ajn retaĵon. En Klaku.net ĉiu rajtas publikigi novaĵojn, artikolojn

ligilojn, fi lmetojn, bildojn, komenti, ktp. tute libere kaj senpage.
La tuta uzantaro decidas, per siaj klakoj, ĉu la novaĵo pli aŭ malpli legindas.
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temoj, sed detektivado pri retpoŝta mort-mi-
naco kaj interreta anonima antologio pri la 
tutmonda literaturo.

Abel Montagut, preleganto 
en OSIEK

Abel Montagut gastis en la ĉi-jara Internacia 
Esperanto-Konferenco okazinta ĉi-julie en 
Bulgario pri la temo “Mitoj kaj legendoj”. 
Tiujn aranĝojn organizas ĉiujare la asocio 
OSIEK, eldonanto de la beletra kaj filozofia 
revuo La Gazeto. Montagut prelege montris 
kiel mitoj kaj legendoj ne estas praaj, sed ili 
plu kreiĝas kaj disfloras en la hodiaŭa mon-
do sub la formo de fantastaj romanoj aŭ de 
kartaj aŭ komputilaj ludoj.

Temps de Memòria

Artikolo de nia aktivulo Xavier Margais 
malfermis frontpaĝe la junian numeron de 
la revuo Temps de Memòria, eldonita de As-
sociació per a la Recuperació de la Memòria 
Històrica de Mallorca. Ĉi asocio fondiĝis en 
februaro 2006, surbaze de antaŭaj agantoj 
por la restarigo de la historiaj faktoj ĉirkaŭ 
la enlanda milito en Majorko. La asocio el-
donas la revuon Temps de Memòria, flegas 
informriĉan TTT-ejon www.memoriadeles-
illes.org kaj organizas diversajn agadojn por 
komprenigi la okazintaĵojn kaj rehonorigi 
la viktimojn. Tiucele elstaras la projekto 
de verkado de biografio pri ĉiu el la 3000 
mortigitoj de la faŝisma teroro en Majorko 
sekvinta la puĉon de julio 1936, kiu grand-
parte estas kompleta kaj legebla en la TTT-
ejo de la asocio. Ankaŭ kvar esperantistoj 
–Antoni Coll i Sastre, Joan Mates i Soler, 
Josep Salom i Nadal kaj Sebastià Crespí i 
Valls– pereis, dum aliaj estis enkarcerigitaj 
aŭ devis kaŝe fuĝi eksterlanden, kiel kla-
rigas la libro El moviment esperantista a 
Mallorca de Xavier Margais.

TEJO-kalendaro

Ĉi-aŭguste la membroj de TEJO ricevis 
kune kun la tria numero de la revuo Kon-
takto belan koloran kalendaron kun la ĉefaj 
junularaj esperanto-aranĝoj en la periodo de 
julio 2007 ĝis junio 2008. Ĝin pretigis Julia 
Litinova kaj Joan Català.

Guillem Sevilla, aŭtoro de la jubilea simbolo de UEA, 
diskutas kun Joan Inglada pri la asocia identeco de KEA
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Jubilea simbolo dezajnita 
de Guillem Sevilla

La 24-jara KEJ-aktivulo kaj dezajnisto Guil-
lem Sevilla gajnis la konkurson pri simbolo 
por la centjariĝo de UEA, festota en 2008. 
Partoprenis 19 aŭtoroj el 12 landoj, el kiuj 
kvin proponoj estis selektitaj por fina decido 
fare de la nova UEA-estraro, elektita en la 
pasinta Universala Kongreso en Jokohamo. 
Tiu ĉi unuanime juĝis la verkon de Guillem 
Sevilla la plej taŭga. La kataluna dezajnisto 
klarigas, ke la simbolo emfazas “per simpla 
kaj aktuala aspekto la tut-teran disvastiĝon 
de la neŭtrala lingvo esperanto, atingitan 
grandparte danke al UEA”. La simbolo 
“subtile rilatiĝas al tradiciaj esperantismaj 
identigiloj (stelo), sed ĝi uzas ankaŭ ekste-
rajn identigilojn (parolvezikoj, kvin kolo-
roj) rekoneblajn de la publiko, kiu ne konas 
la la esperantistan heraldikon”. La elektita 
emblemo ne havas unu fiksan formon, sed 
“temas pri fleksebla identiga sistemo kun 
senfinaj potencialaj variantoj depende de la 
bezonoj kaj rimedoj”.

Guillem Sevilla respondecas, kun Pau Cli-
ment, pri informado en KEJ kaj okupiĝas, 
kun Rut Rovira, pri la disvolvo de la asocia 
identeco de KEA.

uea / red
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Por elektrorokuloj

En Supernova oni povas trovi dek tri kantojn, 
kiuj daŭras po tri-kvar minutojn, kaj unu mu-
zikfilmeton. Ĝi estas tiu de la kanto –ankaŭ 
en la KD– “Pasio en katen’”, kaj rakontas 
nenion, sed en ĝi aperas ne pli ol la muzikis-
toj dum ludado. La muzikistoj estas Rogener 
Pavinski, kiu kantas kaj ludas basgitaron, 
Ale Mancini, kiu elektrogitaras, kaj Roĝer 
Borĝes, ludanta drumon kaj sintezilojn. 
La teksto de la kantoj parolas pri interrilatoj 
inter personoj.

La sono de Supernova estas formita, unue, 
de elektrogitaro kun ŝtonroka sono, sed ĝi 
estas uzata ripeteme kaj –krom en malmul-
taj gitarsoloj– kvazaŭ temus nur pri alia 
elektronika efekto. Voĉo estas iom sentek-
nika kaj kun malriĉa registro; ŝajnas, ke 
ĝia sola funcio estas rakonti la tekston. La 

reala gravo de la bando kuŝas ĉe la drumo 
kaj la sintezilo, kie oni povas trovi plurajn 
ŝanĝojn en la ritmo. Ilia muzikado estas la 
plej ellaborita, kun ritma sono memorigan-
ta pri  industri-muziko, kvankam plurfoje la 
ritmo miksiĝas kun brazilaj ritmoj. Sinteziloj 
havas ankaŭ melodian funkcion, kun sono 
simila al la sintezila rokenrola sono, tamen 
ofte sintezilo aperas kvazaŭ piano kaj donas 
al la muziko malpli malvarman noton. Tiel 
okazas en la kanto “Floro kaj abelo”, kie ĝi 
iom ludas orientan melodion. Fine, basgita-
ron oni foje ne perceptas, ĉar la drumo kaj la 
sintezilo kreas multe da ritmoj kaj ĝin kaŝas, 
dum en aliaj okazoj la basgitaro, same kiel 
la elektrogitaro, rolas kvazaŭ ĝi simple estus 
alia elektronika efekto.

Mi, persone, pensas ke ĉi muzikon povas ŝati 
ŝatantoj de elektroroko kaj de similaj stiloj.

Ricard Illa

El volapük avança 
l’esperanto a Viquipèdia

L’edició en la llengua planificada vo-
lapük –creada el 1879 amb un èxit 
fulminant, però pràcticament desapa-
reguda vint anys després– ha avan-
çat l’esperanto, el català i el turc en 
l’enciclopèdia en línia Viquipèdia, 
passant en poc temps de 797 a gaire-
bé 112.000 articles. La causa ha estat 
un programa informàtic que ha generat 
desenes de milers d’articles sobre llo-
garrets de tot el món, incloent-hi casos 
com, per exemple, Jeffersonville (Ohio, 
Estats Units), amb 1.288 habitants.

En declaracions a la revista en esperanto 
Libera Folio, el creador del programa, 
el brasiler Sérgio Meira, explica que el 
volapük és una llengua amb només vint 
o vint-i-cinc usuaris, la majoria dels 
quals l’estan estudiant. No hi havia cap 
possibilitat de fer créixer la Vikipedia 
en volapük, segons diu, per la qual cosa 
va crear el robot. “Vaig pensar que així 
donaria a conèixer el volapük a altres 
usuaris de Viquipèdia. Només vull cri-
dar l’atenció a alguns possibles futurs 
col·laboradors sobre una petita llengua 

planificada no prou coneguda. No crec 
que hagi actuat malament.”

El fet ha aixecat consternació entre 
els col·laboradors de Viquipèdia. 
El recurs a programes d’aquest 
tipus –anomenats bots en l’argot 
cibernètic– ja havia estat emprat en 
altres edicions de l’enciclopèdia, 
però mai fins a aquest nivell. Segons 
diferents opinions en els fòrums 
de discussió, aquesta acció posa 
en evidència la importància de 
valoracions qualitatives dels articles, 
més enllà de les quantitatives, que són 
les que fins ara s’havien destacat.

Selecció bibliogràfica 
sobre interlingüística

L’Associació Catalana d’Esperanto 
ha preparat una versió catalana de la 
selecció bibliogràfica d’obres sobre 
interlingüística recentment publicada 
en la revista Interlingvistika Revuo per 
Detlev Blanke. El professor Blanke és 
una de les màximes autoritats sobre in-
terlingüística –la branca de la lingüís-
tica que estudia les llengües planifica-

des–, i entre l’extensa bibliografia que 
ha publicat sobre aquesta matèria cal 
destacar Internationale Plansprachen: 
Eine Einführung (1985), obra cabdal 
en la disciplina. www.esperanto.cat/
edicions/bibliografia_interlinguisti-
ca_blanke_2007.pdf

Història de la literatura 
en esperanto

S’està preparant la primera obra glo-
bal i extensa sobre la història de la li-
teratura en esperanto. Els autors, Carlo 
Minnaja i Valerio Ari, preveuen una 
longitud d’unes cinc-centes pàgines, 
a més de la publicació simultània de 
dues antologies: una de poesia i una 
altra de relats breus. Actualment, la 
literatura en esperanto és estudiada 
en diferents monografies parcials i en 
uns quants estudis generals, no gai-
re extensos, adreçats als alumnes de 
cursos superiors d’esperanto. L’obra, 
segons anuncien els autors, utilitzarà 
una metodologia historiogràfica aca-
dèmica i abraçarà el període entre la 
publicació del Primer Llibre, el 1887, 
i l’acceptació de l’esperanto en el Pen 
Club Internacional, el 1993.
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La utilització de l’esperanto 
durant la Guerra Civil Espanyola

 
José Antonio del Barrio Unquera (Fundación Esperanto, Madrid) 

Ulrich Lins (Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic, Bonn)

En la present comunicació donarem a conèixer un element poc tractat en els estudis sobre la Guerra Civil Espanyola 
publicats en castellà, a saber, l’ús durant aquesta de l’idioma internacional esperanto. Considerem que pot resultar 
interessant per als estudiosos per diversos motius. En primer lloc, es tracta d’un aspecte de la batalla propagandística 
desenvolupada durant la contesa, interessant en si mateix en el context del tractament acadèmic de la guerra civil. 
En segon lloc, ens permetrà apropar-nos a un moviment social les característiques del qual són representatives 
del context ideològic anterior a la guerra, encara que amb un rerefons cultural que li dóna una personalitat pròpia. 
Finalment, ens permetrà donar a conèixer als historiadors del país una visió inicial sobre la història del moviment 
esperantista, un col·lectiu molt desconegut en el món acadèmic, si no sotmès a forts prejudicis, que en alguns casos 
s’han transmès als seus integrants, i que tanmateix va acollir un grup de persones influents de la vida política, social 
i cultural, que ho van considerar una opció important en els seus interessos.

Cal indicar referent a això que la Guer-
ra Civil va causar una crisi gravíssima 
en el moviment esperantista a l’Estat, 

que havia assolit un important desenvolupa-
ment en els anys trenta, i que va desaparèi-
xer pràcticament fins a la darreria dels anys 
quaranta, i només va poder recuperar-se 
amb moltes dificultats, sense que tornés a 
assolir, almenys fins avui, la important difu-
sió que havia tingut en aquella època. Això 
va comportar també una greu ruptura de la 
memòria històrica del moviment, ja que es 
va produir una fractura en la continuïtat his-
tòrica del moviment esperantista organitzat. 
Per aquesta raó, la història del moviment es-
perantista es coneix de forma fragmentària 
i gairebé exclusivament en publicacions es-
crites en el mateix idioma esperanto1.

1. El moviment esperantista abans 
de l’inici de la guerra civil

Com és conegut, l’idioma internacional 
esperanto va tenir la data de naixement el 
1887, amb la publicació per l’oculista jueu 
Lejzer Zamenhof, nascut en el que llavors 
era l’imperi rus, d’un llibre que contenia la 
proposta d’un nou idioma construït. Entre les 
llengües en les quals successivament va pu-
blicar la seva proposta no es trobava el cas-
tellà, però ràpidament es produeix l’interès 
de diversos intel·lectuals de l’estat espanyol 
per la proposta, i ja l’any següent comencen 
a organitzar-se fogars de persones interessa-

des. El moviment creix de forma ràpida, i va 
atraient persones de totes les classes socials 
i totes les ideologies, encara que potser amb 
una proporció una mica major de membres 
del que podríem anomenar la petita burge-
sia avançada. Es creen diversos clubs, que 
el 1903 constitueixen la Societat Espanyola 
per a la Propaganda de l’Esperanto (HSpPE, 
en les sigles en aqueixa llengua). El 1909 se 
celebra a Barcelona el V Congrés Interna-
cional d’Esperanto. El moviment creix amb 
puixança, encara que amb notables manques 
organitzatives.

Voluntaris polonesos de les Brigades Internacionals

Catalunya va ser 
un dels llocs del món 
on l’esperanto va tenir 
major èxit
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Amb la Primera Guerra Mundial es pro-
dueix una crisi del moviment esperan-
tista internacional, que també repercu-
teix a l’estat espanyol. No obstant això, 
durant els anys vint i trenta el nombre 
de parlants d’esperanto2 creix de forma 
notable.

El moviment esperantista d’aquesta èpo-
ca és molt plural i molt fragmentat, per 
la qual cosa resulta difícil, i sobretot er-
roni, fer generalitzacions sobre aquest.

A més dels parlants no organitzats, que 
empraven l’esperanto de forma esporàdi-
ca o que l’utilitzaven, per exemple, per a 
mantenir correspondència amb parlants 
d’altres països, existien clubs i grups 
organitzats localment, per opcions ide-
ològiques, per ocupacions professionals 
o per interessos personals. Al seu torn, 
hi havia cercles més amplis, que inten-
taven influir en la societat que els en-
voltava o que simplement es constituïen 
per a la propaganda, l’ensenyament o la 
pràctica de l’idioma. Com veurem, en-
tre les diferents organitzacions hi solia 
haver col·laboració en les tasques de 
difusió de l’idioma, però també impor-
tants discrepàncies en la seva concepció 
i organització.

El grup més ben organitzat en l’àmbit 
estatal el constituïa l’Associació Es-
panyola d’Esperanto (HEA). Havia estat 
fundada el 1925, després de la desapari-
ció de l’abans esmentada HSpPE durant 
la Gran Guerra. Era el referent general 
del moviment esperantista espanyol i va 
desenvolupar una important tasca en la 
propaganda a les instàncies oficials. El 
seu líder indiscutible durant tot el perí-
ode va ser el conegut militar Julio Man-
gada Rosenörn, maçó i conegut per les 
seves idees, considerades radicals per 
gran part dels seus companys d’armes. 
Mangada va ser protagonista de nom-
broses actuacions polítiques, i també 
era molt coneguda la seva relació amb 
l’esperanto, en què va desenvolupar tas-
ques no solament organitzatives i propa-
gandístiques, sinó també literàries. Tenia 
fama de excèntric3, i es pot dir que aques-
ta fama es va estendre d’alguna manera 
als esperantistes com a col·lectiu, encara 
que entre els membres de l’Associació 
es trobaven personalitats molt diverses, 

moltes de les quals estaven molt inte-
grades en la societat de l’època. Podem 
citar, per exemple, l’elevada represen-
tació de militars o sacerdots, juntament 
amb mestres o membres de professions 
liberals. L’Associació va dur a terme 
nombroses tasques de propaganda en 
les instàncies oficials i va aconseguir 
certs èxits en aquesta tasca, de manera 
que Mangada i altres membres van re-
presentar el govern espanyol en diverses 
reunions internacionals.

Aquesta tasca era menys apreciada per 
un altre grup d’esperantistes important, 
que preferien que les tasques de pro-
paganda i de promoció de l’esperanto 
es duguessin a terme en l’àmbit local 
o regional, i que l’organització estatal 
tingués només un caràcter coordinador. 
Aquesta tendència era afavorida per la 
Federació Esperantista Catalana, que ha-
via aconseguit que Catalunya fos un dels 
llocs del món on els fruits de la promo-
ció de l’esperanto tinguessin major èxit. 
Juntament amb altres grups, aragonesos, 
asturians i valencians, van constituir 
l’anomenada Confederació Esperantista 
Espanyola. Ambdós grups, l’Associació 
i la Confederació, van mantenir una im-
portant rivalitat, en la qual també van 
intervenir enemistats personals, i on no 
van faltar fins i tot denúncies oficials4.

Un tercer grup el va constituir 
l’esperantisme obrer (o laborista, 
com de vegades s’anomena). Diversos 
grups de treballadors havien abraçat 
l’esperanto com un mecanisme de pro-
moció de l’internacionalisme llavors 
anomenat proletari. El 1921 es va fundar 
una associació denominada Sennacieca 
Asocio Tutmonda (traduïble per Asso-
ciació Anacionalista Mundial), que va 
establir la base a París; es va oposar al 
neutralisme nominal del corrent princi-
pal de l’esperantisme, al qual va deno-
minar burgès, i es va proposar utilitzar 
l’esperanto com un instrument revolu-
cionari5.

A l’estat espanyol, el corrent princi-
pal de l’esperantisme obrer el cons-
tituïen els grups anarquistes, que van 
fer de l’esperanto un dels seus senyals 
d’identitat6. També van existir grups 
socialistes, comunistes i d’altres ten-

dències. Tampoc en aquest grup la 
col·laboració entre els corrents no va ser 
fàcil, i durant els anys vint i trenta es van 
produir diversos enfrontaments i escis-
sions entre aquests.

Com es veu, el panorama a mitjan decen-
ni dels trenta dins dels esperantistes de 
l’Estat era prou complex. Potser un dels 
aspectes més interessants, als efectes del 
tema que ara ens ocupa, és que les di-
visions no seguien exactament les que 
hi havia en el si de la societat espanyola 
general, i concretament la gran divisió 
entre dreta i esquerra que ocasionarà la 
guerra civil. En el moviment esperantista 
es trobaven dins de la mateixa associació 
general, HEA, persones que no trigarien 
a enfrontar-se en els camps de batalla.

En qualsevol cas, sí que es pot dir que 
la majoria dels esperantistes de l’estat 
espanyol eren simpatitzants de les idees 
republicanes, bé per influències liberals, 
nacionalistes o obreristes. No obstant 
això, una minoria procedia del camp ca-
tòlic, i va prendre partit pel bàndol “na-
cional”, com veurem al final.

2. Activitats esperantistes 
a l’inici de la guerra

El juny de 1936, poc abans de l’inici de 
la guerra, s’havia celebrat a Barcelona 
l’XI Congrés Espanyol d’Esperanto. Du-
rant aquest es van reproduir les tensions 
abans descrites, entre altres raons perquè 
la Federació Esperantista Catalana va re-
butjar com una provocació la presència 
dels esperantistes més centralistes. En 
el Congrés va tornar a accedir a la presi-
dència Julio Mangada, que havia dimitit 
un any abans, però havia continuat con-
trolant l’Associació Espanyola.

Mangada s’havia retirat poc abans de 
l’exèrcit, amb el rang de tinent coronel, 
aprofitant les facilitats que la legislació 
de l’època havia previst per a la rees-
tructuració de l’exèrcit. Sens dubte ha-
vien contribuït a la seva decisió certs 
incidents amb militars dretans, que des-
criurà en el seu fullet El fascio en el ejér-
cito, on alertarà sobre les conspiracions 
militars en marxa. Durant aquest perí-
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ode Mangada intensificarà la seva activitat 
política, especialment mitjançant la seva 
col·laboració en la Unió Militar Republica-
na Antifeixista (UMRA). Intervindrà en els 
funerals de Faraudo i Castillo, i en diver-
ses activitats polítiques. Quan es difongui 
en medis dretans una llista d’un presumpte 
govern revolucionari (“Soviet Nacional”), 
el nom que apareixerà com a comissari de 
Guerra serà justament el de Mangada

Quan es produeix la sublevació, Mangada in-
tervé en les lluites per sufocar els moviments 
produïts a Madrid, en especial a les casernes 
de Carabanchel. Organitzarà unes milícies 
amb seu a la Casa de Campo, que poc des-
prés es dirigiran a la part sud de la serra ma-
drilenya, formant el que aviat s’anomenarà 
la Columna Mangada. Tindrà aviat diversos 
èxits parcials en terres d’Àvila, que li dona-
ran una fama extraordinària i sobtada. Les 
seves tropes l’anomenen “general del po-
ble”, encara que el govern només li reconeix 
el rang de coronel; se li lliura la Medalla 
d’Or de l’Ajuntament de Madrid; es posa el 
seu nom a un carrer; es col·loca una placa 
als carrers de Madrid, etc.

Les notícies d’aquestes gestes arriben aviat 
a l’estranger7 i es difonen entre els esperan-
tistes de tot el món, que utilitzaran Mangada 
com a símbol de la resistència antifeixis-
ta. Així, el poeta rus Ievgueni Mikhalski 
dedica diversos poemes a la seva figura8. 
L’esperantista japonesa Hasegawa Teru, co-
neguda sota el pseudònim de Verda Majo, 
que col·labora amb la resistència xinesa 
contra l’ocupació japonesa, dedica a Man-
gada diversos articles, posant en relleu les 
similituds de la lluita de tots dos9.

En les primeres notícies sobre Mangada 
en alguns mitjans esperantistes estrangers, 
inclosos els dos esmentats, s’al·ludeix a 
l’existència d’un batalló d’esperantistes que 
participa en la lluita, amb el nom d’Antaŭen 
(‘endavant’, en esperanto). Les investiga-
cions del japonès Yukio Hirai han demostrat 
que tals notícies es deuen a un malentès, i 
que aquest batalló no ha existit mai10.

Sí que se sap, tanmateix, que alguns espe-
rantistes van seguir Mangada a la seva Co-
lumna. És el cas del també militar Fernando 
Redondo Ituarte, col·laborador de Mangada 
en diversos projectes esperantistes i mem-
bre de la seva mateixa lògia11, en les prime-

res actuacions a la serra madrilenya. Per la 
seva part, al diari que va editar la Columna 
Mangada, Avance (observeu que el nom pot 
ser traduït a l’esperanto per Antaŭen), hi ha 
diverses mencions a l’esperanto.

Els esperantistes madrilenys van convocar 
una subscripció per a l’elaboració d’una pla-
ca en honor de Mangada i la seva col·locació 
en un lloc públic, del destí posterior de la 
qual no hem pogut recollir informació (ve-
geu la figura 1).

Fora d’això, les activitats quotidianes dels 
esperantistes es van veure suspeses a l’Estat. 
Va cessar la publicació de revistes, la cele-
bració de reunions i congressos, les activi-
tats culturals quotidianes.

3. Esperantistes en les Brigades 
Internacionals

Els rumors sobre un batalló esperantista 
poden tenir origen també en la presència 
d’esperantistes en les Olimpíades Populars 
que estaven programades per al juliol a Bar-
celona12. Com és conegut, molts dels atletes 
que havien viatjat a Barcelona es van incor-
porar als diferents batallons republicans. Al-
guns s’adheririen posteriorment a les Briga-
des Internacionals.

La participació d’esperantistes en les Briga-
des Internacionals està documentada en di-
verses informacions que fan referència fins i 

figura 1. Placa en honor a Mangada, elaborada per subscripció popular dels esperantistes 
madrilenys, que va ser col·locada en un lloc públic i actualment es troba desapareguda.

La participació 
d’esperantistes en les 
Brigades Internacionals 
està documentada 
en diverses informacions 
que fan referència fins 
i tot als intents de formar 
un batalló brigadista 
format específicament 
per parlants d’esperanto
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tot als intents de formar un batalló briga-
dista format específicament per parlants 
d’esperanto. En algunes publicacions 
es va donar per feta l’existència certa 
d’aquest, i fins i tot es va donar la xifra 
d’uns 140 esperantistes que van lluitar 
al front havent partit des de la localitat 
de Barcelona. Tanmateix, l’absència de 
detalls fiables i de documents que do-
nin suport a aquestes informacions ens 
fan suposar que es va tractar més aviat 
d’intents fallits o de notícies que re-
collien la concentració d’un cert nombre 
de parlants de l’idioma a les seves files.

El més conegut entre aquests va ser 
l’escriptor alemany Ludwig Renn, que 
va ser comandant del Batalló Thälmann 
i cap d’Estat Major de l’11a Brigada. 
Renn (pseudònim d’Arnold Friedrich 
Vieth von Golssenau), que ja era co-
negut per la novel·la Krieg (‘Guerra’), 
era un actiu esperantista. Havia fundat 
amb Honoré Bourguignon l’Associació 
Internacional d’Escriptors Esperantistes 
Revolucionaris (IAREV), on també van 
participar diversos escriptors soviètics, 
entre els quals l’esmentat Mikhalski.

Disposem, a més, de diversos testimo-
niatges d’esperantistes brigadistes, pu-
blicats en algunes revistes.

Així, l’austríac Franz Haiderer ha ex-
plicat en un parell d’articles en revistes 
en esperanto13 com es va incorporar a 
les Brigades. Segons la seva versió, al 
principi es va pensar fer de l’esperanto 
l’idioma de relació comuna entre els bri-
gadistes, i en certs casos concrets així es 
va poder fer. No obstant això, aviat les 
consideracions pràctiques van conduir 
a l’organització de grups homogenis en 
matèria lingüística, a l’ús del francès en 
certes ocasions i aviat a l’aprenentatge 
del castellà com a manera d’integrar-se 
en el país i de relacionar-se amb la resta 
de les tropes.

Haiderer conta que tot just arribar a Es-
panya a través de la frontera francesa, va 
rebre un fullet de salutació als interna-
cionalistes, en diversos idiomes, entre 
els quals l’esperanto. L’esperanto li va 
servir també per a comunicar-se amb 
altres brigadistes i amb espanyols en di-
verses ciutats. Així mateix, Haiderer va 

utilitzar l’esperanto també com a mitjà 
d’informació, enviant articles i altres do-
cuments a esperantistes d’Ostrava (Txe-
coslovàquia), que els traduïen al seu torn 
per a la premsa d’aquest país. 

L’esperanto va exercir en alguns casos 
un paper decisiu en l’impuls dels briga-
distes per al seu viatge a Espanya, per 
exemple per la relació epistolar o perso-
nal anterior que havien tingut amb espe-
rantistes espanyols. És el cas, per exem-
ple, del polonès Władysław Lekowski, 
mort durant la guerra civil14.

El mateix impuls va ser fonamental en 
el cas del búlgar Nikola Mladénov. En 
un article en una revista del seu país, 
Mladénov va recollir el nom de quinze 
esperantistes búlgars que van participar 
com a brigadistes, dels quals set van mo-
rir a Espanya15. Mladénov explica que 
uns quants dies després de començar la 
guerra, va rebre un butlletí en esperanto 
(Informa Bulteno; vegeu més avall), que 
va traduir en la seva totalitat al búlgar 
per a un diari de Sòfia. Aquesta acció va 
contribuir en gran part al reclutament de 
búlgars a les Brigades Internacionals.

També relata els seus contactes amb es-
perantistes en diverses unitats brigadis-
tes i a les ciutats espanyoles on va estar 
destinat. Sobre els esmentats intents de 
formar un batalló esperantista, Mladé-
nov afirma que això fou desaconsellat 
pels experts militars, i els esperantistes 
es van integrar en les unitats generals.

D’altra banda, diverses fonts esmenten 
la relació de Julio Mangada amb els 
brigadistes. Després dels èxits inicials a 
Àvila, la Columna Mangada havia sofert 
una forta derrota a Talavera, davant les 
tropes procedents de l’Àfrica, i ell ma-
teix va ser rellevat poc després del co-
mandament del grup. Se’l va nomenar 
governador militar d’Albacete, que era 
precisament la seu de les Brigades In-
ternacionals, i inspector de la instrucció 
de les noves brigades. De nou segons el 
testimoni de Haiderer, a Albacete es van 
publicar diversos documents en espe-
ranto, i fins i tot hi va haver un servei de 
censura en aquest idioma per a controlar 
la correspondència dels brigadistes amb 
l’estranger.

4. L’ús de l’esperanto 
en tasques de propaganda

La principal funció de l’esperanto va 
tenir lloc en tasques de propaganda. 
Diversos comunicats es van difondre 
en esperanto, alguns d’espontanis, però 
aviat patrocinats per organitzacions i 
institucions del bàndol republicà.

L’esforç més continuat es va organitzar 
a Catalunya, on, com s’ha indicat, la Fe-
deració Esperantista Catalana havia cre-
at un important teixit social, i on tenien 
la seva seu les principals organitzacions 
de l’esperantisme obrer. Poc després 
de començar la guerra es va formar un 
Comitè Esperantista Antifeixista de 
Catalunya, que agrupava els diversos 
grups esperantistes de Barcelona, el 
qual va col·laborar amb la Generalitat en 
l’elaboració de material en esperanto.

Així, el Comissariat de Propaganda 
de la Generalitat va començar a editar 
l’octubre de 1936 els seus Comunicats 
de Premsa en esperanto, amb periodici-
tat quinzenal. S’editaven a Barcelona i 
contenien la traducció a la llengua inter-
nacional dels comunicats oficials de la 
institució16 (vegeu la figura 2).

La Generalitat també va patrocinar 
oficialment la commemoració, el se-
tembre de 1937, del 50è aniversari del 
naixement de l’esperanto, mitjançant 
l’organització d’una exposició comme-
morativa al Casal de la Cultura de Bar-
celona. En ocasió d’aquesta exposició es 
va editar divers material, entre el qual un 
catàleg de l’exposició17. Part del mate-
rial va ser emprat uns mesos després en 
una exposició en diversos països, patro-
cinada pel mateix Comissariat.

El fruit més difós de l’activitat de la 
Generalitat va ser l’edició d’un cartell 
de propaganda, sobre la intervenció de 
tropes d’Itàlia i d’Alemanya, amb la lle-
genda: “Què fas per evitar això? – Espe-
rantistes de tot el món, actueu enèrgica-
ment contra el feixisme internacional!” 
(vegeu la figura 3).

També van emprar profusament l’espe-
ranto els anarquistes. La CNT va editar 
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a Barcelona ja des del mateix juliol de 1936 
un Informa bulteno (‘Butlletí informatiu’), 
primer ciclostilat i a partir de juliol de 1937 
imprès amb millor qualitat. Es va difondre 
ràpidament a nombrosos països, no solament 
en medis anarquistes, com es dedueix de la 
notícia sobre el reclutament de Mladénov 
que hem citat anteriorment.

També en el POUM hi havia un notable 
nombre d’esperantistes, entre els quals el 
mateix Andreu Nin, que parlava bé l’idioma 
i fins i tot l’havia utilitzat en alguns mítings 
anys abans. El partit va emprar aquest idio-
ma en activitats informatives, en especial 
mitjançant l’edició d’uns quants números 
dels butlletins impresos Informa bulteno: 
POUM (‘Butlletí informatiu: POUM’) i La 
hispana revolucio (‘La revolució espanyo-
la’), i també mitjançant l’emissió de butlle-
tins radiofònics.

Per la seva part, el PSUC editaria Informoj 
pri Hispanio (Informacions sobre Espanya) 
i Unueco (Unitat).

Així mateix, diverses emissions de ràdio de 
Barcelona, tant de la Generalitat com dels 
diferents grups polítics i sindicals, van eme-
tre regularment en esperanto.

Tanmateix, la publicació en esperanto 
més coneguda de totes les editades en es-
peranto es va editar a València: ens refe-
rim a Popola Fronto (‘Front Popular’). 
Va ser editat pel Grupo Laborista Espe-
rantista de València, i el seu redactor en 
cap era un esperantista molt conegut, Luis 
Hernández Lahuerta, que havia organit-
zat en aquesta ciutat el congrés de 1934 
de l’associació obrera internacional SAT, 
esmentada més amunt (vegeu la figura 4).

Popola Fronto va començar a publicar-se el 
novembre de 1936 a València, amb caràc-
ter quinzenal. Constava al començament 
de vuit pàgines, i el contingut era sobretot 
material oficial, amb informació de les ope-
racions militars, de la vida en ambdós cos-
tats del front, sempre des del punt de vista 
governamental. En menor mesura contenia 
també material original, especialment con-
tribucions procedents d’esperantistes. Molts 
d’ells, de gran interès avui, eren missatges 
curts per al front, preguntes sobre desapa-
reguts, sol·licituds de correspondència, etc. 

També s’incloïen agraïments per contribu-
cions econòmiques, sota el títol “Nia muni-
cio” (‘La nostra munició’).

Hernández, juntament amb el seu 
col·laborador Guillem Bosch, van produir 
una revista de gran qualitat des del punt de 
vista lingüístic i propagandístic, amb un 
estil molt combatiu, d’acord amb el subtí-
tol que portava: Informa bulteno internacia 
pri hispana lukto kontraŭ la faŝismo (‘Bu-
tlletí informatiu internacional sobre la llui-
ta espanyola contra el feixisme’). Fins i tot 
avui impressiona la vivor del llenguatge i 
la qualitat de la publicació. Va assolir una 
important difusió entre els esperantistes de 
l’estat espanyol i especialment enllà de les 
seves fronteres, on es difonia amb el su-
port de diversos col·lectius obrers. Un grup 
d’esperantistes holandesos va fer fins i tot 
una versió en neerlandès de la revista.

Popola Fronto va començar imprimint 3.000 
exemplars, i arribaria a assolir-ne 5.000. Els 
seus redactors s’enorgullien de no rebre 
subvencions i de finançar-se exclusivament 
amb les donacions dels seus lectors.

Al final de 1938, el Patronat Nacional de 
Turisme va editar un fullet amb informació 
sobre l’art destruït com a conseqüència dels 
bombardeigs, en esperanto, en la redacció 
del qual va participar la redacció de Popola 
Fronto. El títol era: La internacia faŝismo 
detruas la arton de Hispanio (‘El feixisme 
internacional destrueix l’art d’Espanya’) 
(Barcelona, 1938).

També a València es va emprar la ràdio com 
a mitjà de propaganda. Dues emissores en 
van emetre en esperanto, una sota la respon-
sabilitat del Partit Socialista i una altra del 
Partit Comunista.

A més, al front es van organitzar gran quan-
titat de cursos d’esperanto, on en van apren-
dre alguns dels membres més destacats de la 
generació posterior d’esperantistes. Aquests 
cursos van ser especialment populars en 
aquells casos en què esperantistes estrangers 
formaven part de les unitats.

D’altra banda, també es va organitzar la 
tramesa de material a Espanya per part dels 
col·lectius esperantistes internacionals. Així, 
la Unió d’Esperantistes Soviètics (SEU) va 

figura 2. L’edició en esperanto 
dels “Comunicats de Premsa” 
del Comissariat de Propaganda 
de la Generalitat contenien 
la traducció dels comunicats oficials

figura 3. El fruit més difós de l’activitat 
de la Generalitat va ser l’edició 
d’un cartell de propaganda, sobre 
la intervenció de tropes d’Itàlia i 
d’Alemanya, amb la llegenda: “Què 
fas per evitar això? – Esperantistes de 
tot el món, actueu enèrgicament contra 
el feixisme internacional!”
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organitzar una campanya de tramesa de 
cartes de suport, material de propagan-
da, literatura, etc., als combatents espe-
rantistes.

També van enviar material i van rea-
litzar col·lectes els grups esperantistes 
de caràcter obrer, lligats a SAT. Alguns 
d’aquests van editar divers material 
informatiu sobre la base de les infor-
macions rebudes en esperanto. Una de 
les publicacions més importants va ser 
la traducció a l’esperanto del llibre de 
l’escriptor holandès Jef Last, que havia 
participat en la guerra, i que també va 
formar part del Congrés d’Intel·lectuals 
Antifeixistes de 1937, La tragèdia es-
panyola (La hispana tragedio, Federa-
cio de Laboristaj Esperantistoj, Amster-
dam, 1939); paradoxalment, l’obra es 
troba inèdita en castellà.

L’ajuda material i propagandística va ser 
molt menor en el cas de la mateixa SAT, 
que sempre havia vigilat de no barrejar-se 
excessivament en campanyes activistes i 
fomentar sobretot l’activitat formativa i 
cultural. Tal actitud va ser aviat criticada 
per Popola Fronto, que va exigir un ma-
jor compromís de l’organització.

5. La polèmica en el camp 
republicà

Com s’ha indicat anteriorment, part de 
les polèmiques que s’havien produït en 
el moviment esperantista abans de la 
guerra havien tingut lloc dins dels propis 
ambients de l’esperantisme obrer.

L’associació comuna SAT havia sofert 
diverses friccions, que de vegades van 
conduir a l’escissió de grups anarquis-
tes, socialdemòcrates o comunistes 
successivament. La principal divisió 
a mitjan decenni dels trenta es va pro-
duir quan els comunistes ortodoxos, tant 
l’organització soviètica SEU, que havia 
assolit un important desenvolupament 
amb un cert suport oficial inicial, com 
els partidaris en altres països, van inten-
tar que SAT s’alineés amb les tesis de 
la Komintern. La direcció de SAT estava 
molt influïda pel francès Eugène Lanti, 
que havia estat comunista, però que pos-

teriorment es va mostrar molt crític amb 
l’evolució de l’estat soviètic, i especial-
ment sobre les tendències xovinistes que 
veia en la teoria del “socialisme en un 
sol país”. Finalment, els comunistes es 
van escindir i van formar la seva pròpia 
organització, la Internacional dels Espe-
rantistes Proletaris (IPE)18.

L’escissió s’havia reflectit també a l’estat 
espanyol, amb la creació d’una associa-
ció comunista, la Lliga dels Esperantis-
tes Proletaris de Països Ibèrics (PUIL), 
encara que la majoria dels esperantistes 
obrers van mantenir la seva fidelitat a 
SAT, i en qualsevol cas no s’havia pro-
duït una ruptura total, i ambdós grups 
van mantenir bones relacions fins al co-
mençament de la guerra.

No obstant això, els enfrontaments dins 
del camp republicà van tenir també el 
seu reflex entre els esperantistes, i la 
lluita ideològica entre fraccions es va 
traslladar a les publicacions en esperan-
to. Hernández i Bosch van mantenir el 
discurs oficial, especialment respecte a 
la necessitat de detenir la revolució fins 
al moment en què finalitzés la guerra, i la 
consigna d’unitat i obediència al govern 
dins del camp republicà. Això va xocar 
aviat amb els postulats dels anarquistes 
i poumistes, que tenia gran influència 
entre els esperantistes obrers i moltes 
simpaties al si de SAT, per la qual cosa 
Popola Fronto va ser acusada de estar 
sota la influència comunista.

Ja al començament de 1937 s’havia 
produït una polèmica a l’òrgan de SAT, 
Sennaciulo (literalment, ‘El qui no té na-
ció’), en relació amb l’ús de motius pa-
triòtics per part dels comunistes i de Po-
pola Fronto, per oposar-se a la interven-
ció alemanya, italiana i de tropes mores. 
A més, com hem indicat, Popola Fronto 
havia criticat l’actitud poc bel·ligerant 
de SAT.

Però els principals enfrontaments van 
tenir lloc a mitjan 1937 amb motiu dels 
esdeveniments de Barcelona. Sennaciu-
lo va publicar un article molt crític amb 
el govern republicà i la influència comu-
nista. Popola Fronto va respondre acu-
sant els anarquistes i els poumistes que 
havien participat en els esdeveniments, 

d’agents de Franco, d’acord amb la ver-
sió oficial més extremista.

Hernández i Bosch van participar en el 
XVII Congrés de SAT que va tenir lloc a 
Rotterdam a la darreria de juliol d’aquell 
any, on van acudir amb l’objectiu de de-
manar suports entre els esperantistes 
obrers. Tanmateix, van haver d’escoltar 
acerbes crítiques a la posició de Popola 
Fronto i a algunes actuacions del govern 
republicà.

Tal actitud va contrastar amb l’entusiasta 
acollida que van rebre en el Congrés de 
l’associació comunista IPE, que va tenir 
lloc poc després a París. Aquest Congrés 
va rebre una nota de salutació de Man-
gada, i va comptar també amb la presèn-
cia del socialista Francisco Azorín.

També van començar a arribar crítiques 
a la redacció de la revista. Els redactors 
es van haver de justificar recalcant la 
seva posició suprapartidària i la seva de-
fensa de les posicions generals del Front 
Popular, i manifestaven que les polèmi-
ques “ens resulten enormement desagra-
dables” (número 23), ja que debilitaven 
el suport de l’opinió pública liberal, que 
tant necessitava el poble espanyol.

Al començament de 1938, la revista 
cultural de SAT, Sennacieca Revuo va 
publicar la traducció d’un article de la 
revista francesa L’Espagne nouvelle que 
finalitzava amb l’eslògan: “Per a vèncer 
Franco cal vèncer primer Stalin”. Popo-
la Fronto va protestar enèrgicament en 
el seu número 33, expressant la sospita 
que l’autor estava pagat per Franco, però 
sense esmentar l’eslògan.

Popola Fronto es va continuar publicant, 
però cada vegada amb majors problemes, 
especialment per les dificultats que va 
experimentar el camp republicà. El paper 
va perdre qualitat, la freqüència va passar 
a ser mensual, i l’equip redactor es va re-
duir a causa de la necessitat d’incorporar-
se a tasques al front. El mateix Hernández 
va haver d’abandonar València, i va ser 
destinat a un hospital proper al front, des 
d’on va continuar col·laborant amb la re-
vista en la mesura de les seves possibili-
tats. L’últim número és de gener de 1939.
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6. L’esperanto en el bàndol 
“nacional”

Com hem indicat al començament, és pro-
bable que una majoria dels esperantistes de 
l’estat espanyol s’identifiquessin preferent-
ment amb les idees que es van agrupar en el 
bàndol republicà durant la guerra civil, però 
el moviment era prou plural perquè molts 
d’ells prenguessin partit pels militars que 
es van rebel·lar, i que denominarem amb la 
convencional expressió de “nacional”. Dos 
col·lectius mereixen una consideració espe-
cial: els religiosos i els militars.

Des del començament del segle XX s’havia 
consolidat un important moviment esperan-
tista catòlic, que promocionava l’esperanto 
com, segons expressió que ha fet fortuna, 
“el nou llatí de l’Església”. El 1903 es va 
fundar la revista Espero Katolika, que enca-
ra es publica avui, i poc després l’associació 
Unió Internacional Esperantista Catòlica 
(IKUE). A l’estat espanyol hi va haver un 
important col·lectiu de sacerdots que van ser 
actius en el moviment esperantista catòlic. 
Un d’ells va ser president d’IKUE entre els 
anys 1927 i 1935, el català Joan Font i Gi-
ralt, que hem d’esmentar ací, ja que va ser 
assassinat l’agost de 1936 per un grup de 
milicians a prop de la localitat gironina de 
Collell.

Un altre col·lectiu important és el militar. Es 
tracta d’una característica molt peculiar del 
moviment esperantista espanyol, que sempre 
va cridar l’atenció en medis estrangers. Ja el 
1910 es va fundar una Associació Espanyola 
de Militars Esperantistes, que va ser rebuda 
pel rei Alfons XIII, el qual li va donar suport. 
Una part d’aquells militars esperantistes va 
optar pel bàndol republicà, com els esmen-
tats Mangada i Redondo, o l’aviador Emilio 
Herrera, que va ser l’esperantista amb major 
rang militar en l’exèrcit republicà, ja que 
durant la guerra va ser promogut a general 
de la República19.

Un altre grup va secundar la rebel·lió. Po-
dem esmentar José Perogordo, que havia 
estat president de la dita associació militar i 
mestre de Mangada. Encara que en els anys 
trenta havia disminuït en part la seva dedica-
ció a l’esperanto, aquesta no va desaparèixer 
ni tan sols després de la guerra, i en els anys 
cinquanta va participar en diverses activitats 

dels grups esperantistes reconstituïts després 
de la guerra. Perogordo va arribar a general 
de l’exèrcit franquista (vegeu la figura 5).

Hi hagué fins i tot propostes d’utilització de 
l’esperanto en activitats propagandístiques 
del bàndol “nacional”, especialment per part 
del coronel asturià Antonio Jiménez Mora, 
que havia organitzat el congrés esperantista 
espanyol de 1929, però no es va acceptar.

En general, l’esperanto no estava conside-
rat favorablement entre els cercles revoltats. 
Tenia la imatge de llengua d’esquerrans, 
i ni tan sols els suports esmentats no van 
aconseguir dissipar les sospites. Sens dubte 
influïa també la prohibició que pesava so-
bre tota activitat esperantista organitzada a 
Alemanya, el règim de la qual considerava 
l’esperanto llengua de jueus20. El tancament 
de totes les societats esperantistes a Portugal 
el setembre de 1936 va ser el començament 
d’un període en què les autoritats identifi-
caven amb objectius revolucionaris esquer-
rans qualsevol activitat relacionada amb 
l’esperanto.

En conseqüència, els grups esperantistes 
van ser tancats en la majoria de les ciutats 
on va triomfar la rebel·lió, o a mesura que 
anaven essent conquerides per les tropes de 
Franco. La principal excepció la va consti-
tuir Saragossa, on el president del grup era 
el coronel Ramón de Salas Bonal21. De Salas 
es va adherir a la rebel·lió, i va ser fins i tot 
governador militar, però es va oposar enèr-
gicament a qualsevol mesura en contra del 
grup esperantista.

El de Saragossa va ser l’únic grup important 
que no va tancar, encara que va haver de pa-
tir el 1941 un assalt de joves falangistes, que 
van cremar part de la seva biblioteca. Altres 
grups van ser dispersats i les seves activitats 
prohibides o limitades. 

Al començament de 1937 es van publi-
car informacions que “en diverses ciutats 
s’afusellava tots els esperantistes que es 
trobaven, acusant-los de simpatia envers els 
bolxevics”22. Especial atenció va rebre la in-
formació de l’execució per les tropes fran-
quistes de tot el grup esperantista de Còrdo-
va. La notícia va ser publicada primer en un 
dels Comunicats de Premsa de la Generali-
tat, i recollida també per Popola Fronto, on 

figura 4. Popola Fronto (‘Front 
Popular’), la publicació en esperanto 
més coneguda durant la guerra, 
va ser editada pel Grupo Laborista 
Esperantista de València.

figura 5. José Perogordo va secundar 
la rebel·lió i va arribar a general 
de l’exèrcit franquista. En els anys 
cinquanta va participar en diverses 
activitats dels grups esperantistes 
reconstituïts després de la guerra.
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es precisava que la font procedia d’una 
emissió de ràdio del bàndol “nacional”. 
La informació va córrer per tot el món 
esperantista, i alguns mitjans conserva-
dors com Espero Katolika van fer arri-
bar la seva inquietud al quarter general 
“nacional”. Aquest va negar categòri-
cament la informació, afirmant que si 
algun esperantista havia estat executat, 
ho devia haver estat per altres causes i 
no per la seva relació amb l’esperanto23. 
Les investigacions actuals sobre el par-
ticular indiquen que en efecte es va 
produir la mort d’un important nombre 
d’esperantistes cordovesos, encara que 
probablement no sols per la seva condi-
ció de tals, sinó per la seva relació amb 
cercles maçons i socialistes. No debades 
la persona més coneguda del grup era 
l’arquitecte Francisco Azorín Izquierdo, 
que havia estat diputat socialista i que 
durant la guerra va ser cònsol de la Re-
pública a Tolosa de Llenguadoc; segons 
les declaracions d’aquest, la seva casa 
a Còrdova va ser destruïda per tenir un 
gran estel verd a la façana24.

Nombrosos esperantistes van ser repre-
saliats, especialment per pertànyer a cer-
cles progressistes, i en alguns casos la 
seva activitat en relació amb l’esperanto 
apareix en els seus expedients.

Xavier Margais ha realitzat un estudi 
dels esperantistes represaliats a l’illa de 
Mallorca immediatament després del 
triomf de la rebel·lió franquista25; en-
tre els assassinats es troben Joan Matas 
Soler, sastre de professió, Josep Salom 
Nadal, mestre d’obres, i Antoni Coll 
Sastre, comerciant, els tres membres de 
l’associació obrerista SAT, així com Se-
bastià Crespí Valls, delineant, que havia 
estat president del Club Esperantista de 
Palma, i del grup Lumo, a més de fun-
dador de l’Esquerra Republicana Balear. 
Altres persones empresonades i recloses 
en camps de concentració van ser Anto-
ni Nadal o Gabriel Meneu Piña, un dels 
principals impulsors del Club Esperan-
tista de Palma, del qual va ser molts 
anys president o secretari.

Per la seva part, Antonio Marco ha em-
près una tasca similar per al cas de Sa-
ragossa. Entre els assassinats en aquesta 
ciutat es troba José Carnicer, fundador 

de Zaragoza Esperantisto i delegat 
regional de l’Associació Espanyola 
d’Esperanto, pel que sembla a causa que 
es va trobar en el seu poder una carta de 
Julio Mangada. També es pot esmentar 
els germans González, uns dels quals era 
president del grup esperantista Kultura 
Klubo, i Joaquín Larrumbe, que havia 
estat president del mateix grup.

7. L’esperanto després 
de la guerra

Del que s’ha indicat anteriorment, és 
fàcil deduir que la guerra va representar 
un important cop al moviment esperan-
tista, no sols per la mort de nombrosos 
parlants de l’idioma durant les activitats 
bèl·liques.

Molts dels qui van romandre a Espanya 
van ser represaliats i empresonats. Al-
guns d’ells van morir en la repressió 
dels anys immediatament posteriors 
al final de la guerra. Es poden esmen-
tar dos exemples especialment tràgics 
que només recentment han sortit a la 
llum. Un és el del que fou president de 
l’Associació Espanyola d’Esperanto 
poc abans de la guerra, en el període en 
què havia dimitit Julio Mangada, el pe-
dagog Sidonio Pintado, acusat de per-
tànyer a moviments esquerrans, i afu-
sellat a Tarragona poc després d’acabar 
la guerra26. Un altre és el de Cayetano 
Redondo Aceña, periodista i polític 
socialista, alcalde de Madrid durant la 
guerra civil, que havia estat important 
impulsor de l’esperanto dins del Partit 
Socialista, i que va ser afusellat a Ma-
drid el 1940.

També Hernández Lahuerta va ser con-
demnat a mort, encara que no es va ar-
ribar a complir la sentència. A la seva 
sortida de presó va poder reprendre 
l’activitat esperantista, i seria en els anys 
cinquanta el redactor del butlletí de la 
Federació Espanyola d’Esperanto.

És curiós que fins i tot a la presó es van 
desenvolupar activitats en esperanto. De 
les xerrades en esperanto a la presó de 
Barcelona, en les quals va participar en-
tre altres Delfí Dalmau, ens n’han donat 

testimoni les memòries de Ramon Fer-
nández Jurado27.

En molts altres casos es va interrom-
pre l’activitat en favor de l’esperanto a 
causa de la por de possibles represàlies. 
L’editor de la revista general més difosa 
en aquell temps, Heroldo de Esperanto, 
explica en les seves memòries28 que va 
rebre una carta de l’advocat valencià 
Andreu Piñó, antic diputat socialista, 
demanant-li que no li escrigués en espe-
ranto, ja que “és perillós fins a la mort”.

Molts altres esperantistes es van exiliar, 
entre ells Mangada, Redondo o Azorín. 
En alguns casos els exiliats van conti-
nuar la seva activitat relacionada amb 
l’esperanto. Així, nombrosos testimonis 
han recordat que es van organitzar cur-
sos d’esperanto en els camps de concen-
tració francesos i algerians. Els movi-
ments esperantistes del sud de França o 
de Mèxic deuen part de la seva vitalitat a 
la contribució d’exiliats espanyols.

En qualsevol cas, sigui per la presó, per 
la por a possibles represàlies o per l’exili 
de molts dels socis, o bé per les neces-
sitats materials de la postguerra, tot això 
va ocasionar que durant una dècada 
l’activitat relacionada amb l’esperanto 
es reduís exclusivament a l’àmbit pri-
vat. Només a poc a poc, i gràcies so-
bretot a l’empara d’alguns dels cercles 
catòlics que abans indicàvem, es va 
poder reprendre l’activitat en favor de 
l’esperanto. El 1947 es va fundar una 
nova associació estatal, la Federació Es-
panyola d’Esperanto, que va començar a 
fer propaganda de l’idioma i organitzar 
activitats culturals. Malgrat tot, la des-
confiança es va mantenir, i durant uns 
quants anys van sovintejar els incidents 
contraris a la llengua internacional per 
part de grups o autoritats.

Només molt més endavant es recupera-
ria, i només en part, la brillantor que ha-
via tingut el moviment esperantista es-
panyol durant els anys trenta. En aquest 
sentit, podem dir que aquest moviment 
va ser també, d’alguna manera, una víc-
tima de la guerra civil.

Traducció: Joan Inglada
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Comunicació presentada en el Congrés “La Guerra Civil Espanyola 1936-1939”, 
Madrid, 28 de novembre de 2006.

Notes

1. El text de referència és Anto-
nio MARCO BOTELLA: Analoj de 
la Esperanta movado en His-
panujo, Saragossa, dos volums, 
1987. Antonio Marco és l’autor 
que ha tractat amb major detall 
la història del moviment espa-
nyol, encara que les seves publi-
cacions estan editades principal-
ment en esperanto. Un text més 
accessible, que tracta amb gran 
profunditat el moviment espe-
rantista, encara que amb un ca-
ràcter local i temporal limitat és: 
Xavier MARGAIS: El moviment 
esperantista a Mallorca, Edici-
ons Documenta Balear, Palma 
de Mallorca, 2002; es tracta 
del text de la seva tesi doctoral 
(Universitat de les Illes Balears, 
2001). A ambdós, Antonio Mar-
co i Xavier Margais, els agraïm 
la col·laboració prestada per al 
present treball. 

2. Emprarem la paraula espe-
rantista per referir-nos tant als 
parlants de l’idioma com als 
membres del moviment organit-
zat que el promou. Convé aclarir 
que ambdós conceptes no són 
coincidents. La paraula esperan-
tista també pot al·ludir a la frac-
ció més ideologitzada del movi-
ment, aquells que prenien l’espe-
ranto com un mitjà de fraternitat 
universal i d’acostament entre 
els pobles; convé aclarir que, al 
contrari del que se sol pensar, no 
tots els parlants de l’esperanto 
comparteixen aquesta ideologia, 
ni tots amb la mateixa intensitat.

3. La figura de Mangada manca 
d’un bon tractament historiogrà-
fic en castellà, malgrat la impor-
tància que va tenir en diversos 
moments de la història espanyo-
la en els anys de la República i 
la Guerra Civil. Podem dir fins i 
tot que la seva imatge actual no 
es correspon del tot amb la que 
tenien d’ell els seus coetanis. El 
retrat que d’ell fan persones com 
Madariaga, Zugazagoitia, Cor-
dón, o fins i tot Azaña (a part del 
famós passatge dels seus Diaris 
on el titlla de “boig”), no es cor-

respon amb la visió negativa que 
sobre ell manté en general la his-
toriografia actual. La seva figura 
ha estat més estudiada en obres 
escrites en esperanto, com les de 
Yukio HIRAI (vegeu la nota 10), 
Antonio MARCO BOTELLA («Vivo 
kaj verkaro de Julio Mangada 
Rosenörn (1877-1946)» [‘Vida i 
obra de Julio Mangada Rosenörn 
(1877-1946)’], dins: Klaro kaj 
elasto. Fest-libro por la 80a 
naskiĝtago de Fernando de Die-
go, Irmi i Reinhard Haupenthal, 
Schliengen, 2003, pàg. 243-271) 
i José Antonio DEL BARRIO («Ju-
lio Mangada Rosenörn, la anto-
nomazia esperantisto» [‘Julio 
Mangada Rosenörn, l’esperan-
tista per antonomàsia’], confe-
rència llegida en el 62è Congrés 
Espanyol d’Esperanto, València, 
2003, accessible en la pàgina 
web http://personal.telefonica.
terra.es/web/tdb/mangadauni.
htm).

4. La Federació Catalana s’havia 
hagut de dissoldre el 1928, per 
pressions del règim de Primo de 
Rivera, probablement encorat-
jades per membres de l’Asocia-
ción Española, i el seu president, 
el filòleg Delfí Dalmau, va rebre 
una forta multa. Per a la histò-
ria del moviment esperantista 
català, vegeu Francesc POBLET i 
FEIJOO: Els inicis del moviment 
esperantista a Catalunya – La 
komenca esperanto-movado en 
Katalunio, Associació Catalana 
d’Esperanto – O Limaco Edi-
zions, Constantí, 2004. Per a la 
figura de Delfí Dalmau, vegeu 
Jordi SOLÉ i CAMARDONS: Poli-
glotisme i raó – El discurs ecoi-
diomàtic de Delfí Dalmau, Pa-
gès Editors, Lleida, 1998. KEF 
va ser refundada el 1930.

5. Sobre el moviment esperan-
tista obrer (laborista), vegeu: 
DIVERSOS AUTORS. Illustrierte 
Geschichte der Arbeiter-Espe-
ranto-Bewegung – Den Arbei-
tern aller Lands eine Spache! 
[‘Història il·lustrada del mo-
viment obrer esperantista. Als 

treballadors de tots els països, 
una sola llengua!’], editat per 
l’Institut Fritz-Hüser de literatu-
ra obrera alemanya i estrangera, 
Dortmund, 1993, una col·lecció 
d’articles que va servir com a 
catàleg per a l’exposició de ma-
terial sobre el moviment espe-
rantista obrer que va tenir lloc en 
el Congrés Mundial d’Esperan-
to, celebrat a València el 1993. 
S’hi incloïa un article d’Ulrich 
LINS: «Esperantistoj en la civila 
milito», que ha servit com a base 
de gran part de les informacions 
que es recullen en la present co-
municació. La seva traducció al 
castellà és accessible en la web 
http://personal.telefonica.terra.
es/web/tdb/guerracivil.htm. Per 
al moviment dels treballadors 
esperantistes a Espanya, el text 
de referència és Antonio MARCO 
BOTELLA: Laboristaj kronikoj, 
SAT-Broŝurservo, Beauville, 
1996.

6. Sobre la relació entre l’anar-
quisme i l’esperanto es pot llegir 
l’article de Will FIRTH: «Espe-
ranto i anarquisme», publicat 
per primera vegada en alemany 
en el Leksikonder Anarchie, Ver-
lag Schwarzer Nachtschatten, 
Plön, 1998, i reproduït en caste-
llà a Internet en la revista CNT, 
número 321, març 2006, i en la 
pàgina web http://satenhispanio.
eresmas.com/anarquismo.htm 
(accedida el juliol 2006). 

7. I no sols entre els cercles es-
perantistes: vegeu, per exemple, 
Salvador de MADARIAGA: Es-
pañoles de mi tiempo, Planeta, 
Barcelona, 1974, al qual retrat 
de Mangada es refereix la con-
versa de l’autor amb l’antic 
primer ministre britànic Lloyd 
George, que el sondeja sobre les 
possibilitats de Mangada com a 
dirigent polític.

8. Eŭgeno MIĤALSKI: Plena po-
emaro [‘Poemari complet’]. 
Flandra Esperanto-Ligo, Antu-
èrpia, 1994. El poema dedicat a 
Mangada és accessible a Internet 
a http://personal.telefonica.terra.

es/web/tdb/mihh1.htm (juliol 
2006).

9. Vegeu el seu missatge «Als es-
perantistes del món» (15 de de-
sembre de 1938), reimprès dins: 
Verkoj de Verda Majo [‘Obres 
de Verda Majo’], Beijing, 1982, 
pàg. 387.

10. Hirai va publicar les seves in-
vestigacions per mitjà d’articles 
en diverses revistes japoneses, 
amb el pseudònim de Dil Avia. 
Després de la seva mort prema-
tura van ser recollits en el llibre 
Hispana, Kataluna, Mangada 
– Verkoj de Dil Avia [‘Espanyol, 
Català, Mangada – Obres de Dil 
Avia’], Riveroj, Osaka, 2003, i 
en japonès amb el títol de Diari 
de Barcelona.

11. Fernando Redondo va ser cap 
d’Estat Major de Franco el 1933, 
quan aquest va ser comandant 
militar de les Balears. Anys des-
prés aquest es queixaria davant 
del seu cosí que sempre li nome-
naven maçons com a ajudants, i 
anomena en concret Redondo: 
Francisco FRANCO SALGADO-
ARAUJO: Mis conversaciones 
privadas con Franco, Planeta, 
Barcelona, 2005 (primera edició 
de 1976). Redondo havia causat 
un petit incident en el seu comiat 
de Mallorca, quan va firmar amb 
el símbol maçònic en el Llibre 
de Visites del Club Esperantista, 
cosa que va ocasionar la retira-
da d’aquest per part de la Junta 
Directiva, que va témer veure’s 
embolicada en controvèrsies po-
lítiques. En l’últim període de la 
guerra, Fernando Redondo va ser 
cap d’Estat Major de Menorca, 
d’on es va exiliar a Mèxic, on va 
morir el 1949.

12. A Jaume MIRAVITLLES: Episo-
dis de la Guerra Civil Espanyo-
la, Ed. Pòrtic, 1972, es repro-
dueix un cartell de la secretaria 
general del Comitè Executiu de 
l’Olimpíada Popular, en el qual 
se sol·licita la col·laboració de 
persones amb coneixements 
d’idiomes, entre els quals s’es-
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menta l’esperanto, per actuar 
com a intèrprets. Vegeu també 
l’article de l’esperantista Eduard 
VIVANCOS: «Els jocs olímpics a 
Barcelona», en la revista Flama 
del Casal Català de Torontó (any 
10, núm. 4, setembre-octubre 
1992).

13. Franz HAIDERER: «La In-
ternaciaj Brigadoj kaj la espe-
rantistoj» [‘Les Brigades Inter-
nacionals i els esperantistes’], 
Der Esperantist, 10, 1974, núm. 
67/68, pàg. 10-12 (i suplement 
de la mateixa revista, núm. 20, 
1984, n. 123, pàg. 9).

14. Vegeu: Zofi a BANET-FOR-
NALOWA: «K-do Władysław 
Lekowski, SAT-ano kaj his-
pana batalinto» [‘Camarada 
Władysław Lekowski, membre 
de SAT i lluitador a Espanya’], 
Sennaciulo, juny de 1986, pàg. 
58-59.

15. Nikola MLADÉNOV: «Espe-
rantistoj en la Hispana Civitana 
Milito» [‘Esperantistes en la 
Guerra Civil Espanyola’], Bul-
gara Esperantisto, febrer de 
1987, núm. 2, pàg. 4-5.

16. Sobre aquests comunicats, 
vegeu: Josep Maria SOLÉ i SABATÉ 
i Joan VILLARROYA: Guerra i pro-
paganda. El Comissariat de Pro-
paganda Política de la Genera-
litat de Catalunya (1931-1939), 
ena Edicions, Barcelona, 2006.

17. Cinquanta anys d’esperanto 
– Edició amb motiu de l’Exposi-
ció commemorativa del cinquan-
tè aniversari de l’esperanto, que 
és celebra de l’1 al 12 de setem-
bre de 1937 al Casal de la Cul-
tura de Barcelona, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Co-
missariat de Propaganda, 1937.

18. Aquesta organització va 
adquirir gran força, fi ns a la 
seva desaparició al fi nal dels 
anys trenta, quan la direcció 
de la Unió Soviètica va passar 
a considerar els esperantistes, 
i específi cament la Unió d’Es-
perantistes Soviètics, com un 
grup de cosmopolites i espies, 
i va liquidar els principals di-
rigents d’aquesta associació. 
Durant molts anys el moviment 
esperantista a Rússia va quedar 
desmantellat. Vegeu Ulrich LINS: 
La danĝera lingvo [‘La llengua 
perillosa’], Bleicher, Gerlingen, 
1988, de la qual han aparegut 
traduccions a l’alemany, italià, 
japonès, lituà i rus.

19. Sobre Emilio Herrera es pot 
llegir: Emilio ATIENZA RIVERO: 
El general Herrera – Aeronáu-
tica, milicia y política en la Es-
paña contemporánea, Fundació 
AENA, Madrid, 1994, i Carlos 
LÁZARO ÀVILA: Emilio Herrera, 
Juan de la Cierva: La aventura 
aeronáutica, Nivola, Madrid, 
2001. Per a la seva relació amb 

l’esperanto, vegeu l’article de 
José Antonio DEL BARRIO: «Emi-
lio Herrera y el esperanto», en la 
revista Aerogaceta, núm. 9, tar-
dor 2002. Herrera seria president 
del govern republicà a l’exili al 
començament dels anys seixan-
ta.

20. Vegeu LINS, llibre citat.

21. Tant Perogordo com De Sa-
las havien desenvolupat fi ns i tot 
activitats culturals en esperanto. 
Perogordo va traduir, entre altres 
obres, “El Licenciado Vidriera”, 
la novel·la exemplar de Cervan-
tes, i De Salas va ser l’autor de la 
traducció de Sangre y arena, de 
Vicente Blasco Ibáñez.

22. La Socialisto (Viena), 1937, 
núm. 1, pàg. 5.

23. Espero Katolika, maig de 
1937, i Heroldo de Esperanto, 
núm. 18, 1937, n. 22, pàg. 2.

24. Sobre la fi gura de Francis-
co Azorín, vegeu: Francisco 
GARCÍA VERDUGO (ed.): Fran-
cisco Azorín Izquierdo: Arqui-
tectura, urbanismo y política en 
Córboba (1914-1936); Ciclo de 
conferencias, Còrdova, 17-21 de 
septiembre de 1990, Universitat 
de Còrdova, Servicio de Publi-
caciones, 2005. Aquest llibre 
inclou una contribució de José 
María RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: 
«Aproximación a la fi gura y a 

la obra de Francisco Azorín Iz-
quierdo como esperantista»; ve-
geu també la pàgina web: http://
es.geocities.com/azorin_espe-
ranto/menuazorin.html (accedi-
da juliol 2006).

25. En el llibre esmentat en la 
nota 1 i a l’article: Xavier MAR-
GAIS: «El moviment esperantis-
ta a Mallorca: una víctima més 
de la repressió franquista», a 
Kataluna Esperantisto, núm. 
338, abril-juny 2006.

26. Vegeu: Jordi MORENO: «Si-
donio Pintado Arroyo: Història 
d’un mestre de primera ense-
nyança», Revista Cambrils, fe-
brer 2005, accessible a la xarxa 
a http://www.revistacambrils.
com/index.php?c_noticia=268 
(accedit juliol 2006).

27. Ramon FERNÁNDEZ JURADO. 
Memòries d’un militant obrer: 
1930-1942, Barcelona, Hacer, 
1987. Fernández Jurado havia 
estat un destacat militant del 
POUM; després de la tornada 
de la democràcia va ser diputat 
del Parlament de Catalunya pel 
PSC.

28. Teo JUNG: Ĉiu – ĉiun: 7 jar-
dekojn en la Esperanto-movado 
memoraĵoj de 86-jara optimisto, 
Stafeto, Antuèrpia, 1979.
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DANSES A LA PLAÇA DEL REI

  Kaj Tiel Plu
  Barcelona, Plaça del Rei,
  de les 22h. fi ns a mitjanit.
  

Kaj Tiel Plu ofereix cants i danses dels Països 
Catalans, Occitània i d’arreu del món, en les 
llengües originals o en esperanto.
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Catalans, Occitània i d’arreu del món, en les 
llengües originals o en esperanto.
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jocs en línia, programes de ràdio i revistes. 
La novetat de l’estiu és el web klaku.net, fet 
públic al final de juny i creat per informàtics 
i dissenyadors catalans. Es tracta d’un web 
d’intercanvi de notícies, sobre qualsevol 
tema, en què els usuaris poden valorar-les 
i intercanviar comentaris. I des de l’1 de 
setembre, el calendari d’activitats esperan-
tistes, ttt.mondakalendaro.org, llançat fa un 
any per la Joventut Catalana d’Esperanto, 
estrena una nova interfície, més oberta i 
atractiva.

L’esperanto compta amb milers de webs, ja 
siguin d’informació per al públic (com ho pot 
ser el de l’Associació Catalana d’Esperanto, 
www.esperanto.cat) o bé interns, en espe-
ranto, per a la mateixa comunitat. A vegades 
totes dues finalitats s’ajunten com en el cas 
del Servei d’Informació Català de Televisió 
(www.esperanto.cat/kistv), endegat l’estiu 
de 2006, que produeix vídeos informatius 
i culturals en esperanto i en català, subtitu-
lats en l’altra llengua de les dues. Una altra 
mena de web orientada al públic és el po-
pular lernu.net, el lloc web en 31 llengües, 
entre elles el català, per a aprendre i prac-
ticar l’esperanto, i que posa a disposició 
dels usuaris 15 cursos de diferents nivells, 
diccionaris, gramàtiques, jocs, biblioteca i 
sales de xat. O també el Reta Vortaro (www.
reta-vortaro.de), el diccionari de definicions 
en esperanto en xarxa amb més de 20.000 
unitats lèxiques o l’excel·lent diccionari 
castellà-esperanto de més de 50.000 entra-
des amb abundant fraseologia (www.espe-
ranto-es.net/diccionario), publicat a la xarxa 
el novembre de 2006. També la gramàtica 
més extensa i fiable de l’esperanto es troba a 
la xarxa: www.bertilow.com/pmeg. Es trac-
ta, en aquest cas, d’una obra pionera, ja que 
la primera versió data de 1994 i només el 
2006 s’ha publicat en paper (amb un volum 
de gairebé 700 pàgines).

Els llocs web en la llengua internacional, 
fins ara, consistien sobretot en informació 
cultural per a la comunitat esperantista, però 
també hi havia llibreries virtuals – una eina 
essencial per a la difusió de les noves publi-
cacions en una comunitat tan dispersa com 
l’esperantista. Les més importants són les 
de l’Associació Universal d’Esperanto (ka-
talogo.uea.org) i la de la Lliga Esperantista 
Flamenca (www.esperanto.be/fel/but/ls_
serchu.php). Però també la informació sobre 
llibres és important en forma de recensions, 

de manera que també aquestes s’han reco-
pilat a la xarxa: és particularment ric el lloc 
web esperanto.net/literaturo, que en recopila 
més de 1.400. Per la seva banda la biblio-
teca virtual esperantujo.org/eLibrejo posa 
a disposició de tothom més de 250 llibres 
electrònics en esperanto, entre ells clàssics 
com els Contes d’Andersen, Alícia en terra 
de meravelles i El petit príncep.

Les novetats de la comunitat esperantista 
es recullen en la seva extensa col·lecció de 
butlletins i revistes, escampada pels cinc 
continents. Moltes d’aquestes publicacions 
es poden consultar a Internet, de manera que 
cada vegada se sent més la necessitat d’un 
lloc web especialitzat en la seva recopilació. 
Així, aquest juliol ha aparegut gazetejo.org, 
que de moment conté 32 publicacions dife-
rents. La publicació de revistes a la xarxa 
és considerable. Per exemple, les quatre 
principals revistes en esperanto, Esperanto, 
Kontakto, La Ondo de Esperanto i Monato, 
tenen versions en xarxa per als seus abonats 
(a reto.uea.org, les dues primeres, i a espe-
ranto.org/Ondo/Ind-ondo.htm i www.mona-
to.net, respectivament, les dues segones). 
Al mateix temps que les revistes en paper 
passen a oferir-se també a la xarxa, també es 
consoliden mitjans de comunicació pròpia-
ment d’Internet, com el butlletí de notícies 
esperantujo.org i, especialment, la revista 
electrònica Libera Folio (liberafolio.org), 



Entre altres webs 
internacionals amb 
interfície en esperanto, 
podem citar Google, 
creativecommons.org, 
debian.org, 
netvibes.com 
o pledgebank.com

Ve de la portada



fundada el 2003, que ha esdevingut una 
de les publicacions amb més prestigi so-
bre l’actualitat esperantista. 

En el mateix sentit, però en el camp de 
les emissores de ràdio en esperanto, ja 
fa anys que funciona l’Esperanto Radio 
Arkivo (www.radioarkivo.org), amb 
centenars d’emissions. Malauradament, 
les emissions de ràdio en esperanto es-
tan decreixent, com va esdevenir-se a 
Ràdio Polònia recentment per una polè-
mica decisió política1. En canvi, van 
prenent el relleu els podcasts, o canals 
d’emissió per Internet, generalment 
d’emissions de ràdio o de vídeo (vegeu 
una llista d’alguns podcasts en espe-
ranto a eo.wikipedia.org/wiki/Podkas-
to). Semblantment, el nombre de blocs, 
s’incrementa. La pàgina eo.wikipedia.
org/wiki/Blogo llista més de 200 
d’aquests diaris personals publicats a 
la xarxa, mentre que el recent lloc web 
e-planedo.kerno.org està esdevenint el 
centre comú de les novetats en els blocs 
esperantistes.

Al mateix temps, en esperanto hi ha 
també edicions de publicacions en altres 
llengües. La més important és la de la 
prestigiosa revista mensual d’informació 
política Le Monde Diplomatique, que 
té una edició gratuïta en esperanto (eo.
mondediplo.com). Al nostre país, cal 
citar Indymedia Barcelona (barcelona.
indymedia.org), l’edició barcelonina del 
servei de notícies alternatiu Indymedia, 
que des de fa més de dos anys té una edi-
ció en esperanto.

L’esperanto, però, no s’utilitza només en 
webs pròpiament esperantistes, sinó que 
s’ofereix com una llengua més a triar en 
diferents llocs web. El més conegut de 

tots és sens dubte el cercador Google: 
si el voleu utilitzar, podeu triar el català 
com a idioma de la interfície, però també 
l’esperanto. Entre altres webs interna-
cionals amb interfície en esperanto, po-
dem citar creativecommons.org, debian.
org, netvibes.com o pledgebank.com. 
L’esperanto té aquí un gran potencial de 
creixement, alhora que és interessant de 
notar la sensible presència de la llengua 
internacional en els llocs web de progra-
mari i recursos lliures: per proximitat 
ideològica, un bon nombre d’informàtics 
esperantistes són actius en aquest ter-
reny. D’aquesta manera, el sistema ope-
ratiu Debian GNU/Linux (debian.org) 
és operatiu en esperanto, així com la 
plataforma de programació de llocs web 
Drupal (drupal.org), i s’anuncia que el 
programari lliure d’ofi màtica Open Offi -
ce (openoffi ce.org) ja ha estat traduït a 
l’esperanto i ha entrat en fase de proves 
abans de poder ser distribuït.

Però probablement la Viquipèdia és ac-
tualment el projecte a Internet de major 
envergadura en què participa la comuni-
tat esperantista (eo.wikipedia.org). En-
cara que, de mica en mica, l’esperanto 
vagi retrocedint en el rànquing d’articles 
d’aquesta enciclopèdia multilingüe en 
línia (darrerament, avançat per l’edició 
en turc), continua situada entre les 20 
primeres llengües. Els més de 88.000 
articles que té (l’1 de setembre de 2007) 
avalen la comunitat esperantista com 
una de les més actives a Internet. De fet, 
la pàgina web jxvasxe.free.fr/iloj/abako.
htm dóna una estimació de 2,5 milions 
de pàgines web en esperanto. El núme-
ro pot resultar no gaire fi able, però pro-
bablement ho és la comparació que fa 
amb altres llengües: l’esperanto tindria 
la meitat de pàgines web que l’eslovè 

(llengua ofi cial d’un estat amb 2 milions 
d’habitants), però força més que l’èuscar 
(amb més d’1 milió de parlants i també 
ofi cial en part del seu territori).

L’esperanto, doncs, té una presència a 
Internet molt per sobre del seu nombre 
de parlants i del seu estatus polític. Tot i 
que, lògicament, retrocedeix en els ràn-
quings a mesura que altres comunitats 
lingüístiques van assolint el pes que els 
pertoca per pes demogràfi c i econòmic, 
el creixement de l’esperanto encara és 
molt remarcable, tal com ho mostren les 
novetats de l’últim any, que estan tenint 
un èxit remarcable dins de la comunitat 
de parlants. Hi ha, doncs, molt d’espai 
per a créixer.

Notes:
1. Llegiu “Cacera de bruixes a Ràdio 
Polònia”, de Darío Rodríguez, en el número 
de gener-març d’enguany d’aquesta mateixa 
revista.

Lèxic:
• amikumu: fes amics
• esperantujo: país de l’esperanto
• farbskatol’: capsa de colors
• gazetejo: quiosc
• libera folio: full lliure
• katalogo: catàleg
• kerno: nucli; pinyol
• kontakto: contacte
• klaku: clica
• lernu: aprèn
• monato: mes
• monda kalendaro: calendari mundial
• ondo: ona, onada
• planedo: planeta
• radioarkivo: arxiu de ràdio
• reta vortaro: diccionari en xarxa
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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.
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Plurajn tiajn dosierojn ni havas en nia 
biblioteko, sed ne nur. La ĉefa parto 
konsistas el libroj, sed ankaŭ el multaj 

revuaj kolektoj, albumoj kun fotoj, gazet- 
artikoloj, malnovaj vinilaj muzik-diskoj, 
kanzonaroj kaj afiŝoj tie kolektiĝas. Kaj ĵus 
ni pretigis –sed ne finordigis– etnologian, 
interlingvistikan kaj esperantologian fakon, 
el kiu eblas eltiri informojn pri la diversaj 
etnoj de la mondo kaj informiĝi pri la evoluo 
de la planitaj lingvoj, ĉefe pri esperanto.

Skize mi raportas pri la fondiĝo de nia bi-
blioteko kaj donas kelkajn teknikajn infor-
mojn, kion espereble utilos, por ke vi kom-
prenu ĝian gravecon.

Ĝi inaŭguriĝis okaze de la Zamenhof-fes-
to de la jaro 1997–antaŭ dek jaroj– kun la 
ĉeesto de pluraj samideanoj el diversaj ur-
boj kaj de Maria Garcés, la vidvino de Petro 
Nuez –ĉar danke al ŝia malavara donaco de 
la plej granda parto de la edza biblioteko, 
eblis fondi la nian. Dankemaj pro ŝia donaco 
ni decidis nomi ĝin “Biblioteko-Arkivo Pe-
tro Nuez” kiel atestas tiea murplato.

La libraro dividiĝas laŭ la jenaj fakoj: lerno- 
libroj, legolibroj, vortaroj kaj terminaroj, 
infana literaturo, movado, lingvo, faka lite-
raturo, originala prozo, tradukita prozo, ori-
ginala poezio, tradukita poezio, antologioj, 
originala teatro kaj tradukita teatro, kaj ĵusa 
pri etnologio, interlingvistiko kaj esperanto-
logio. Entute do 15 diversaj sekcioj.

La kolekto daŭre riĉiĝas per heredaĵoj de 
forpasintaj membroj aŭ per donacoj de tiuj 
membroj de nia asocio, kiuj deziras ĝisdatigi 
sian bibliotekon aŭ simple reakiri spacon.

Sed mankas klarigi la duan parton de nia 
biblioteko, tio estas: la arkivon. Ĝia utilo 

estas nekontestebla, ĉar oni povas konsulti 
la diversajn administrajn kaj estrarajn doku-
mentojn, de post la fondiĝo de nia asocio 
en 1982. Elstaras ankaŭ la dokumentoj pri 
konataj katalunaj esperantistoj kaj pri urboj, 
kie okazis esperantaj aranĝoj. 

Nia biblioteko interŝanĝas materialon kun 
kelkaj alilandaj bibliotekoj kaj arkivoj, ĉar 
ni disponas pri granda kvanto da duoblaĵoj 

Nepre vin turnu al nia asocio je la konata 
poŝtadreso: Apartat,1008 - 08204 Saba-
dell. Telefone al 93 710 96 36 kaj trarete: 
l.puig@esperanto.cat.

Malkovru la bibliotekon de KEA
 

Llibert Puig i Gandia

Jen mia propono! Eble kelkaj membroj de nia asocio, ĉefe la novuloj, ne scias, ke nia 
asocio posedas tre interesan bibliotekon en la sabadella sidejo. Kaj cetere kiel membroj 
ili rajtas pruntepreni librojn por ekz. eltiri informojn por kiu ajn verkota artikolo 
aŭ akademia tasko. La petitan materialon ni povas rapide sendi perpoŝte kaj vi pagas 
nur la afrankon kaj resendas al ni per la sama sistemo. Montriĝis, ke tio bone funkcias.

Nia biblioteko konsistas 
el libroj, kaj ankaŭ 
el multaj revuaj kolektoj, 
albumoj kun fotoj, gazet-
artikoloj, malnovaj 
vinilaj muzik-diskoj, 
kanzonaroj kaj afiŝoj
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Interreta anguleto

Plian fojon kataluna teamo surprizis nin per nova sukcesa 
eltrovo: la kreon de  “Klaku net, la nova socia retejo”. 
Ĝi ŝuldiĝas al la kreivo de niaj karaj amikoj Joan, Janzo, 

Farri kaj Guillem. Temas pri retpaĝaro malfermita al la kun-
laboro de iu ajn esperantisto, kiu rajtas afiŝi en ĝin novaĵojn 
au komentojn. Farri deklaris en la retgazeto Libera Folio: 
“Klaku temas pri socia retpaĝaro laŭ la nuntempa Reto 2.0, 
kiu permesas al ĉiuj libere publikigi artikolojn. La uzantoj po-
vas kaj voĉdoni kaj klakumi kies ajn publikigon, se ĝi estas 
konsiderita grava aŭ interesa. Ĝis nun, la esperanta blogaro ne 
estis interkontektita rete. Klaku, ekde ĝia komenco, celas esti 
la deirpunkto, el kie la reta engaĝiĝo povas kreski, kaj kune 
kun Klaku ankaŭ kreskos ĉiuj aliaj projektoj. Klaku helpos la 
diskonigon de viaj blogoj! Uzu ĝin, ĉar ĝi estas la projekto por 
teksi esperantan disan reton. En Klaku.net ĉiu rajtas publikigi 
novaĵojn, artikolojn, ligilojn, videojn, bildojn, komenti, ktp.
tute libere kaj senpage.”

Kaj Joan aldonis, ankaŭ en Libera Folio: “En Klaku ĉiu uzanto 
havas propran karmon. Se vi estas simpatia kaj viaj eldonoj 
plaĉas al la geuzantoj, ili baloto por vi kaj via karmo kreskos. 
Se vi estas malsimpatia, la geuzantoj malpozitive balotos viajn 
komentojn kaj via karmo malkreskos”: klaku.net

Alia grava projekto, Amikumu, pri kiu mi skribis en la lasta 
numero de Kataluna Esperantisto, jam atingis 1500 membrojn 
el la tuta mondo, el kiuj 28 en Katalunio kaj 71 en la ceteraj 
iberiaj landoj. Farri afiŝas 90 fotojn en ĉi portalo, kies adreso 
estas: www.amikumu.com

Revo fariĝis realaĵo: ĉu vi iam sonĝis havi en viaj manoj la 
aŭtentan Unuan Libron de Esperanto, de Zamenhof?  Kvankam 
tio estas ebla, se vi vizitas  en Vieno la Internacian Muzeon 
de Esperanto, fako de la Aŭstria Nacia Biblioteko, nun vi po-
vas legi per Interreto la 48 paĝojn de “Lingvo Internacia de 
Doktoro Esperanto”, kune kun entute 100 inkunablojn de nia 
lingvo, t.e., libroj eldonitaj en Esperanto inter 1887 kaj 1900. 
La Aŭstria Biblioteko skanis tiujn librojn kaj enretigis ilin. 
Vi povas trovi ilin en la adreso: www.onb.ac.at/sammlungen/
plansprachen/eo/index.htm

Guglo jam ebligas viziti prefere paĝojn en nia lingvo: espe-
ranto ĵus estis aldonita al la menuo de lingvoj en la fako “Al-
tnivela serĉo”. Do, oni ne plu bezonas uzi la trukon aldoni la 
vorteton “kaj” por selekti esperantajn paĝojn.

Lingvolanĉilo estas projekto kiu celas instrui esperanton kiel 
enkondukon al la instruado de fremdaj lingvoj. Ampleksa 
priskribo pri la projekto en Britio, anglalingva, troveblas en la 
paĝo: www.springboard2languages.org/home.htm

Detalajn informojn pri la projekto troveblas en Edukado.net, 
kie interalie eblas elŝuti katalunlingvan dokumenton en forma-
to PDF kun multaj ligiloj el la adreso: www.edukado.net/pagi-
na/multlingvaj+informoj/14962

Interlingvistika Revuo (Julio/2007) jam disponeblas ĉe: 
leitejr.sites.uol.com.br/esperanto/ilr200707.htm

Darío Rodríguez

Laste aperis en KIS-TV
Asocia identeco de KEA: Guillem Sevilla, grafika dezajnisto 
kaj membro de la Komisiono pri Informado de KEJ, parolas 
pri la disvolvo de la asocia identeco de KEA.

Guillem Sevilla kaj Rut Rovira estas la dezajnistoj responde-
caj pri la laborgrupo celanta disvolvi la asocian identecon de 
KEA. Tiu laborgrupo celas starigi unuecan kaj firman asocian 
identecon por plej bone kaj klare videbligi la asocion kaj ĝian 

agadon. Por tio oni kreis agadplanon dufazan: en la unua fazo 
oni realigas diagnozon kaj en la dua oni planas la identigon. Ili 
pli detale klarigas tion en artikolo aperinta en la numero 341 
(januaro-marto 2007) de Kataluna Esperantisto.

4a Printempa Renkontiĝo de KEJ: Raporto pri la 4a Prin-
tempa Renkontiĝo de KEJ, okazinta de la 4a ĝis la 6a de majo 
en Can Clarens, Vallgorguina (Vallès Oriental). 
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Progresantoj: La amaziĥtoj
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La amaziĥtoj estas la indiĝena popolo 
de Magrebo. En la jaro 945 antaŭ Kris-
to la amaziĥtoj regis Egiption kaj fon-

dis la dudek-duan dinastion. Daŭre la norda 
parto de Afriko restis grand-parte amaziĥt-
lingva, sed ĉirkaŭ la naŭa jarcento la egiptaj 
fatimidoj komencis arabigadon, kiu de-lokis 
la amaziĥtojn. Nuntempe, tiu popolo grupe 
vastiĝas tra Maroko, kie ili estas 40-60 el-
centoj de la loĝantaro, kaj Alĝerio, kie ili 
estas 20-25 el-centoj, sed ankaŭ estas plu-
raj komunumoj en Tunizio, Libio, Egiptio, 
Maŭritanio, Malio, Niĝero, Burkino kaj His-
panio (ĉefe en Melilo). Tamen, la vera kvan-
to da amaziĥtoj loĝantaj en tiuj ŝtatoj ne es-
tas klara, ĉar la registaro, kiu plej ofte estas 
araba, kutime kaŝas la nombron de amaziĥtoj 
aŭ simple ne faras lingvajn esplorojn. 

Konsistigas la amaziĥtojn: la rifanoj, kiuj 
loĝas en la norda parto de Maroko, en la Rifa 
montaro; la izajoj, loĝantaj en la centra Atla-
so; la ŝeluhoj, loĝantaj en la suda parto de 
Maroko; la kabiloj, kiuj loĝas en la norta par-
to de Alĝerio, en la tiel nomata Kabilio; kaj la 
famaj tuaregoj, la plej granda grupo loĝanta 
en la dezerto Saharo. Ankaŭ la praloĝantoj 
de la Kanariaj Insuloj estis amaziĥtoj.

La lingvo de la amaziĥtoj apartenas al la 
afrik-azia familio. Kiel elstaraĵoj, oni devas 
rimarki, ke ĝi uzas la ergativon same kiel la 
eŭska, kio ebligis estigi kelkajn ne akcepti- 
tajn teoriojn, rilatigintajn ambaŭ lingvojn. 
La ina formo de la nomoj formiĝas kun aldo-
no de la litero t fine de la vorto. Tio ĝenerale 
okazas ankaŭ en la ceteraj lingvoj de tiu 
familio. La amaziĥta estas skribata per tri al-
fabetoj: la tifinaga, kiu estas la propra alfa-

alfabeto: aro de literoj per kiu 
estas skribata lingvo.

dezerto: regiono, en kiu tute 
mankas kreskaĵoj kaj loĝantoj.

dinastio: sinsekvo de estroj de 
la sama familio.

ergativo: markilo per kiu 
evidentiĝas la aganto de la frazo. 
 
indiĝeno: homo, kies antaŭuloj 
loĝis en la sama lando ekde ne-
memorebla tempo.

oficiala: deklarita de rajta orga-
nizo.

movado, ĉar la amaziĥtoj estas plene forigi-
taj de la decidaj aferoj kaj de la oficiala kul-
turo. Fakte, post la sen-dependiĝo la magre-
baj ŝtatoj komencis fortan arabigadon cele 
ne nur al la forigo de la franca kiel lingvo de 
la antaŭaj okupantoj, sed ankaŭ al la sub-pre-
mado de la amaziĥta kulturo. Do, oni devas 
konsideri, ke la amaziĥtoj suferis la sub-pre-
mon de sia kulturo dufoje, tio estas, fare de la 
eŭropaj okupantoj kaj nun de la arabaj regan-
toj. Nun, danke al tiu revigliĝo, la amaziĥta 
lingvo aperas honteme en kelkaj oficialaj 
komunikiloj kaj estas instruata po malmul-
taj horoj semajne, depende de la ŝtato, sed 
mem-kompreneble tio estas ankoraŭ tro for 
de la plena konsidero de la amaziĥta kiel ofi-
ciala lingvo en Magrebo.
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beto de la amaziĥtoj 
kaj estas ĉefe uzata 
de la tuaregoj; la ara-
ba kaj la latina.

La amaziĥta movado 
naskiĝis en la fino 
de la 19a jarcento en 
Kabilio kaj ekde la 
okdekaj jaroj de la 
antaŭa jarcento estas 
revigliĝo de la lingvo 
kaj de la amaziĥta kul-
turo. Nun ĝi naskiĝas 
ankaŭ kiel politika 

Gerard Escuer
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amaziĥtaj lingvaj areoj
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