
 
 

L´Esperanto 
Per Farri i Jomo,  membres de la Associació Catalana d´Esperanto 
 

  L 'Esperanto és també llengua de creació cultural per una rica comunitat 
esperantista internacional que produeix tota mena d 'obres literàries o musicals. 
 
  A totes les regions del món i a totes les èpoques els pobles han necessitat llengües 
pont per entendre's. A casa nostra la llengua pont més important i durant més temps ha 
estat el llatí. Quan aquest va deixar de fer-se servir van sortir iniciatives per trobar-ne o  
crear-ne una de nova. Filòsofs com Descartes i Leibniz hi van dedicar esforços. La 
primera iniciativa que va tenir un cert èxit va ser el Volapük, però va ser arratonada per 
l'èxit imparable de l'Esperanto, proposat el 1887 per en Lluís Llàtzer Zamenhof, iniciativa 
que no ha parat de créixer fins avui en dia, especialment a principis del segle XX on va 
trobar una excel·lent acollida entre els grups llibertaris i internacionalistes d'arreu.    
 
  L'esperanto està pensat com a llengua internacional auxiliar, és a dir, per ser la segona 
llengua de tothom de manera que cadascú pugui parlar la seva llengua materna amb els 
seus paisans i l'Esperanto amb els foranis. 
 
 Això posaria totes les llengües del món en peu d'igualtat superant la imposició de les 
llengües estatals o imperials. L'Esperanto està pensat amb el cap, això vol dir que les 
coses es fan de la manera més senzilla possible i sempre de la mateixa manera. S'ha 
triat el lèxic més internacionalment conegut i un sistema de composició de paraules que 
tot i ser ben senzill permet crear totes les paraules imaginables. Conseqüència de tot 
això és que resulta una llengua considerablement menys difícil d'aprendre i, per a molts, 
fins i tot divertida i engrescadora.  
 

               
 
 En els gairebé cent vints anys de vida de la llengua, s'ha aplegat al seu voltant un 
nombrós grup de persones que pels seus contactes ha creat una manera de fer i una 
manera nova de relacionar-se internacionalment d'igual a igual. Aquest fet és, 
malauradament, poc conegut fora dels cercles esperantistes. 
  
  L’Esperanto és principalment un pont entre cultures i una insuperable eina de 
comunicació entre grups d'afinitat de tot el món. Hi estan traduïdes, per exemple, les  
més grans obres de la literatura i el pensament polític i social universal. Esperantistes 
d'arreu del planeta han anat contribuint a la difusió internacional de la seva cultura i la 
seva història. Per això és fàcil trobar en Esperanto obres de cultures a les que no hi 
tindríem accés d'una altra manera, i informació de primera mà sobre fets, passats o 
actuals, que per altres vies no ens arriba o ens arriba distorsionada. Internet ha facilitat la 
comunicació entre esperantistes. Són cada cop més nombrosos els xats, els programes 
de ràdio o televisió, els llibres electrònics, diccionaris, enciclopèdies, portals 
d'ensenyament i tota mena de serveis habituals a la Xarxa. Una recerca a Google amb el 
mot clau "esperanto" torna uns cent setanta-quatre milions de resultats. 
  
 A casa nostra hi ha diverses associacions i grups esperantistes, la majoria aplegats a 
l'Associació Catalana d’Esperanto (www.esperanto.cat) i la Joventut Catalana 
d’Esperanto (www.esperanto.cat/kej). Totes dues associacions coordinen l’activitat dels 
grups locals, faciliten l'aprenentatge de la llengua internacional, participen en 
esdeveniments internacionals i organitzen cursos, trobades, jornades i congressos. 
 Participen en la vida asociativa i social col·laborant sempre que sigui possible amb altres 
organitzacions. Un exemple d'això són els recents cursos d'esperanto i trobades 
organitzats conjuntament amb grups locals de la CNT. 
  

 

 
Crònica de  
l´1 de maig 
Per CNT-AIT Barcelona 
 

 
 
 Un any més,el miting/manifestació de 
l’1 de maig de la CNT/AIT a Barcelona 
va transcorrer amb normalitat i molta 
motivació per parts dels/les 
aproximadament 500 assistens,corejant 
crits en contra la precarietat 
laboral,l’estat,els “sindicats 
majoritaris”,etc. 

 Al miting van participar diversos 
membres de la CNT, entre ells el nou 
director del periòdic Solidaridad Obrera, 
un delegat de la Secció Sindical al 
centre logístic de Caprabo actualment 
en lluita per la millora de les condicions 
laborals,membres dels sindicats de 
Terrassa i l’Hospitalet, així com també 
el Secretari General de la Regional que 
va fer una breu presentació de l’acte. 

 S’ha d’assenyalar també, que hi havia 
força parades de llibres tant dels 
sindicats com de distribuidores ,així 
com també un servei de bar. 
 El recorregut de la manifestació es va 
iniciar a Arc de Triomf, passant per 
Plaça Catalunya, Les Rambles, Plaça 
de Sant Jaume i va finalitzar un altre 
cop a Arc de Triomf, on es va donar per 
acabada la convocatoria. 
 
 

La CNT surt  
al carrer 
 

 El passat divendres 2 de maig 
membres del Sindicat van posar una 
parada informativa al carrer Gran Vía 
de Premià per donar informació sobre 
els riscos laborals, els accidentes que 
patim els treballadors i la resposta que 
hem de donar en cas que patim una 
sanció o acomiadament.  
 
 Es varen repartir mes de 300 fulles 
informatives sobre aquests afers, a més 
a més es donaren als viandants 
exemplars del nostre butlletí i del diari 
Solidaridad Obrera. A part de 
"buzonejar" aquest últim per alguns 
carrers del Casc Antic del Poble. 


