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1) Introducció  

 
El primer cop que en vaig sentir parlar va ser quan tenia uns 9 anys. Estava veient 
la pel·lícula de la Ciutat Cremada quan de sobte em vaig fixar en una escena en què 
dos nois parlaven una cosa estranya. Vaig  què era allò que parlaven i em van dir 
que es tractava d’una llengua internacional que ja no es parlava. Vaig estar un 
parell de dies pensant-hi però aviat ja me’n vaig haver oblidat.  
 
  No va ser fins  8 anys més tard, l’onze de setembre, quan, en una paradeta em van 
donar un pamflet on vaig tornar a veure aquell nom: esperanto. Va ser una noia 
jove que, en veure que m’interssava el tema, em va demanar l’adreça electrònica 
per si en volia rebre més informació1. Va ser a partir d’aquell moment que el meu 
interès envers aquesta llengua, per mi, desconeguda va anar augmentant. Tant és 
així que, al cap d’un temps d’haver fullejat enciclopèdies i clicat pàgines web 
diferents, vaig trobar que el treball de recerca era una bona oportunitat per a 
estudiar a profunditat  la llengua esperanto.  
 
 Per començar, vaig voler saber de primera mà quin grau de coneixement en tenia 
la gent. És per això que vaig  decidir d’elaborar tot d’enquestes per saber fins a 
quin punt l’esperanto era una llengua coneguda en el meu entorn més proper: 
l’institut2.    
 
De mica en mica, després d’anar llegint diferents informacions se’m formulen tres 
qüestions a investigar: 
 

1) Per què l’esperanto ha de ser la llengua internacional? Per què hauríem 
d’engegar una nova llengua vehicular entre els països de parles diferents  si ja hi ha 
l’anglès amb aquesta funció? 
 

2) Què ha representat l’esperanto al llarg de la història? Què la fa diferent de la 
resta de llengües artificials?  
 
I sobretot: 
 

3) Com l’esperanto pot assumir el paper de llengua internacional des del punt 
de vista lingüístic? La seva gramàtica ha influït en el resultat del projecte? Pot 
competir amb llengües naturals com l’anglès, el català, el castellà i el francès? 
 
 
En primer lloc, intentarem respondre a la segona pregunta i per fer-ho recercarem 
en la història de les llengües artificials per saber què la’n diferencia i de quina 

                                                        
1 Consulteu l’apartat “Cartes” als annexos. 
2 Consulteu l’apartat “Enquestes” als annexos. 
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mena és. En acabat, viatjarem al llarg de la seva història, des que va néixer de la 
ploma d’un jove polonès fins que es va estendre a tot el món,  per poder esbrinar 
quin paper va tenir-hi la llengua universal. 
 
 La primera, la trobarem en un manifest en què es desenvolupen els principals 
pilars de l’esperantisme i per acabar d’entendre-ho presenciaré una trobada 
esperantista per veure més de prop tant el llur perfil com els seus motius per 
defensar l’esperanto. 
 
La tercera pregunta, la que més m’inquietava, l’anirem descobrint al llarg d’un petit 
estudi  analític i comparatiu de les quatre llengües més properes (el català, el 
castellà, el francès i l’anglès) amb la lingüística de l’esperanto.  
 
Cal tenir en compte, però, que no es tracta pas d’una comparació exhaustiva sinó 
d’una mostra de diferents categories gramaticals comparades (etimologia, fonètica 
i gramàtica) que ens permet de fer-nos una idea de les característiques de 
l’esperanto lingüísticament parlant. 
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2) L’esperanto i les 
llengües artificials 
Una llengua artificial 
 
 
 
Abans que parlem de les llengües artificials tinguem clars alguns conceptes: 
 
 Una llengua artificial és aquell llenguatge parlat o escrit la fonètica, gramàtica i 
lèxic de la qual han estat dissenyats per un individu o grup de persones en comptes 
d’haver-se desenvolupat de manera natural.  
 
 A diferència de les llengües naturals, és creat voluntàriament i amb un període de 
temps ben curt. Així doncs, mentre una llengua natural com és ara el català pot 
haver trigat 1500 anys a crear-se (si considerem que el català es comença a formar 
a partir de la caiguda de l’Imperi Romà) una d’artificial en té prou amb menys de 
1500 dies per a ser del tot completada. 
  
Una llengua artificial pot ser anomenada també amb el nom de planificada, 
construïda o forjallengua i conlang, forgelangue i ideolengua en anglès, francès i 
castellà respectivament. 
 
Els parlants de l’esperanto s’estimen més utilitzar el concepte de llengua 
planificada. Sostenen que totes les llengües, en tant que són creades per l’home, 
són igualment artificials. Tot i això, nosaltres considerarem els dos conceptes com 
a sinònims. 

 
 
 
 
 



P à g i n a  | 8 
 

Les llengües artificials 
Història 
 

especulació i la reflexió sobre la gramàtica es documenta ja des de 
l’Antiguitat, amb Cràtil (Κρατυλος) de plató. Tanmateix, els mecanismes 
emprats eren més aviat destinats a explicar les llengües existents (llatí, 
grec, sànscrit), que no pas a construir noves gramàtiques.        
. 

 Les primeres llengües no naturals no eren del tot considerades com a 
“construïdes” sinó com a “sobrenaturals” o “místiques”. N’és un exemple la lingua 
ignota, elaborada el segle XII per  Hildegard von Bingen (Alemanya, 1098-1179), 
abadessa de Rupertsberg . La lingua ignota era una forma de cant3 privat místic. 
Hom la considera la primera llengua no natural elaborada.   
 

 

Més tard, la teorització de la gramàtica del kabbalístic va ser dirigida per substituir 
la llengua original parlada per Àdam i Eva al paradís, perduda en la confusió de 
llengües amb què Déu castigà els homes mentre bastien la immensa torre de Babel.  
 El primer projecte Cristià per fer una llengua ideal, per tant, artificial apareix amb 
l’assaig “De vulgari eloquentia” (sobre la llengua vernacle) de Dante Alighieri on 
cerca el millor italià amb què escriuria més tard la seva literatura. A casa nostra, 
l’Ars Magna de Ramon Llull va ser un  projecte d’una llengua perfecte  amb què els 
infidels podrien ser convençuts de la veritat de la Fe Cristiana.  Era bàsicament una 
aplicació de combinatòria a un conjunt de conceptes donats.  
  
 Durant el Renaixement, les idees kabbalístiques i lul·lianes van ser emprades en 
un context màgic, convertint-se en aplicacions criptogràfiques. El manuscrit 
Voynich (1450 i 1520), llenguatge indesxifrable fins ara i  d’origen desconegut, en 
pot ser un bon exemple.  
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Criptolecte o llenguatge emprat per amagar un missatge o text. 

L 

I Alfabet emprat en la lingua ignota 
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L’interès que s’estengué durant el 
Renaixement per la cultura egípcia, sobretot 
la descoberta de Hieroglyphica d’ Horapollo, 
i els primers contactes amb l’escriptura 
xinesa van dirigir esforços cap a la creació 
d’una llengua escrita perfecta . Johannes 
Trithemius, al seu Steganographia i 
Polygraphia, va provar de demostrar com 
totes le 

llengües poden ser reduïdes a una de sola.  
 
 Al segle XVII l’interès per les llengües 
màgiques va ser continuat pels seguidors de 
la Rosa-creu4 i de l’alquímia5  (com ara John 
Dee)”.  
 
Les llengües musicals del Renaixement van 
aparèixer en el misticisme,  la màgia6  i 
l’alquímia, de vegades també anomenades 
llengües dels ocells. El projecte del Solresol, 
enginyat el 1817, va reinventar el concepte amb un context més pragmàtic. En 
aquestes llengües, a cada nota musical s’atorgava un camp semàntic de manera que 
per representar un concepte calia combinar diverses notes. 
 
  El segle XVII també va veure el naixement de projectes de llengües “filosòfiques” i 
”a priori”. En van ser els pioners Francis Lodwick amb A Common Writing (1647) i 
The Groundwork or Foundation laid (or So Intended) for the Framing of a New 
Perfect Language and a Universal Common Writing (1652), Sir Thomas Urquhart 
(Logopandecteision, 1652),  George Dalgarno (Ars signorum, 1661) i John Wilkins 
(Essay towards a Real Character, and a Philosophical Language, 1668) produint 
sistemes de classificació jeràrquica amb què es pretenia alterar tant l’expressió 
escrita com la parlada. Gottfried Leibniz amb lingua generalis el 1678 perseguia un 
objectiu similar, elaborant un lèxic de caràcters amb què l’usuari podia fer càlculs 
que donarien lloc a premisses veritables, com a conseqüència  desenvolupant un 
càlcul binari. Aquests projectes no només s’ocupaven de reduir o modelar la 

                                                        
4 Societat secreta originada a Alemanya. 
5 Doctrina  espiritual i filosòfica i estudi experimental dels fenòmens químics. 
6 Pensament amb què la veritat es podia assolir mitjançant els sentits i la superstició, no pas amb 
mètodes científics. 

III Manuscrit de Voynich 

II Manuscrit de Voynich 
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gramàtica, ans també de la classificació de tot el coneixement humà en “caràcters” 
o jerarquies, una idea que amb la il·lustració  portaria finalment a l’Encyclopédie. 
 Leibniz i els enciclopedistes es van adonar que era impossible d’organitzar el 
coneixement humà inequívocament en un diagrama d’arbre, i conseqüentment 
construir una llengua a priori basada en tal classificació de conceptes. Sota 
l’entrada Charactère, d’Alembert va revisar i analitzar els projectes de llengües 
filosòfiques del segle precedent. Després de l’Encyclopédie, els projectes de 
llengües a priori van caure en la foscor.   
   
 Autors individuals, inconscients de la història de la idea, van continuar proposant 
llengües filosòfiques taxonòmiques fins l’inici del segle XX . El Ro, llengua 
inventada el 1904 per Edward Powell Foster, n’és un bon exemple. En aquesta 
llengua, les paraules són construïdes fent servir un sistema de categories de 
manera que si bofo significa color, el vermell és bofoc i el groc és bofof. Amb aquest 
sistema s’aconseguia trobar més fàcilment el significat de cada paraula ja que el 
lexema o prefix en marcava el camp semàntic. 
 
Però les llengües experimentals més recents han tingut més èxit. Algunes d’elles 
són limitades a un camp específic, com el formalisme matemàtic o càlcul. La 
llengua Lincos (del llatí lingua cosmica) és una llengua artificial creada, el 1960 per 
Dr. Hans Freudenthal, per ser entesa per qualsevol possible vida extraterrestre 
intel·ligent. Aquesta llengua seria emesa via transmissions de ràdio interestelars.  
 
Per complir tal objectiu, calia que l’idioma fos neutral i per tant no tingués cap 
semblança amb la vida o el coneixement humà.  
 
 
     Els llenguatges de programació, que s’empren en màquines i ordinadors, també 

en són un bon exemple.  
D’altres llengües són 
creades per tal 
d’eliminar l’amibigüitat 
sintàctica  (exemple: 
Loglan i Lojban) o 
maximitzar la concisió 
(exemple: Ithkuil, 
Ygyde). 
Ja a l’Encyclopédie  

l’atenció començava a centrar-se en les llengües auxiliars a posteriori. Joachim 
Faiguet a l’article Langue ja va escriure una proposta curta d’una gramàtica 
lacònica o regularitzada del francès.  
 
Durant el segle XIX, van emergir una desconcertant varietat de Llengües Auxiliars 
Artificials.  Louis Couturat i Leopold Leau a Histoire de la langue universelle (1903) 
van analitzar 38 projectes diferents.  
 
El primer que marcà un important impacte internacional fou el Volapük (parla del 
món), proposat per Johann Martin Schleyer. Amb tan sols una dècada 283 clubs 
volapükistes van ser comptabilitzats arreu del món. Nogensmenys, tot i el seu èxit, 

IV Un exemple de la llengua Lincos 
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perdé la seva unitat quan el creador en reclamà els drets d’autor i l’Acadèmia de 
Volapük, conseqüentment, abandonà en favor de l’Idiom neutral, que fou creat per 
Vladimir Karlovitsj Rozenberger l’any 1902, i amb pocs anys caigué a la foscor, 
deixant pas a l’esperanto, el 1887,  la qual acabarà esdevenint la llengua artificial 
més reeixida de la història. 
 
 L’ ido, mostrat al públic el 1907, no fou sinó una reforma de l’esperanto. 
Finalment, l’interlingua aparegué el 1951, quan l’Associació Internacional de 
Llengües Auxiliars va publicar el diccionari interlingua-anglès i una gramàtica. 
 
Loglan (1955) i els seus descendents constitueixen un retorn pragmàtic cap als 
objectius de les llengües d’apriori. Fins ara aquestes llengües modernes a priori 
només han arribat a tenir petits grups de parlants. 
  
Les llengües artístiques, construïdes pel mer gaudi literari o per raons estètiques 
sense cap objectiu d’utilitat, comencen a aparèixer a la primera literatura moderna 
(a Pantafrugel, i a Utopian contexts), però semblen aparèixer projectes seriosos 
només a partir del segle XX. A Princess of Mars  d’Edgar Rice Burroughs va ser 
possiblement la primera ficció del segle XX a enginyar una llengua construïda com 
a tret propi del gènere.  
  
Tolkien fou el primer a desenvolupar una família de llengües relacionades i també 
el primer acadèmic a discutir sobre llengües artístiques públicament, al discurs 
que féu al 1930 en un congrés d’esperanto titulat  A secret Vice.  
 
 A l’inici del segle XXI, havia esdevingut normal per la ciència ficció i la fantasia que 
es fessin treballs en què els móns  imaginaris tinguessin llengües totalment 
diferents. Així doncs, d’aleshores ençà les llengües construïdes  esdevingueren un 
recurs propi del gènere de ciència ficció. (La Guerra de les Galàxies, Star Trek, amb 
l’idioma Klingon, el qual representa la llengua artística més coneguda ,  Stargate 
SG-1, Atlantis: the lost empire, o Myst ( jocs d’ordinador).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificació 

Segons l’Origen. 
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Les llengües construïdes, segons quin en sigui l’origen, són dividides en llengües a 
priori, en les quals  la major part de gramàtica i vocabulari són creats del no res, és 
a dir, inventats fent servir la imaginació de l’autor o mitjançant computadores 
automàtiques,  i llengües a posteriori, en les quals la gramàtica i el vocabulari 
deriven d’una o més d’una llengua natural. 
Al seu torn, les llengües a posteriori es divideixen en les llengües  esquemàtiques i 
les naturalistes. 
 
Esquemàtiques: (Ido,) donen èmfasi a la lògica de les llurs regles de construcció; 
tot i que extreuen la major part del vocabulari de les llengües naturals, amb prou 
feines són llegibles per un no-parlant. Normalment estan construïdes mitjançant la 
combinació de moltes llengües diferents. 
 
Naturalistes: (interlingua i d’altres) la major part són versions simplificades i 
actualitzades del llatí. No són tan regulars com les anteriors però són força 
llegibles fins i tot en un primer contacte (si més no per als parlants de llengües 
llatines) ja que s’hi manté el so i aparença de la llengua original. 

 
 
 
Com que l’esperanto va ser creada a partir de llengües naturals ja existents com 
l’anglès, el polonès, el francès i el rus, podem entendre  que sigui una llengua a 
posteriori. El fet que es doni molta importància a la lògica de les seves regles de 
construcció  i que, per tant, sigui fàcilment il·legible, ens demostra que l’esperanto 
té un caràcter totalment esquemàtic.  

 

Segons la intenció d’ús 

Pel que fa a la intenció d’ús, la majoria de llengües artificials (construïdes, 
planificades o forjallengües) poden ser: 
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LLengües artificials (construïdes, planificades o forjallengües) 

1)   Reals   Són creades per ser parlades pels éssers humans 

1.1) Auxiliars   

Serveixen per què els parlants de llengües maternes 
diferents s’entenguin mitjançant una llengua neutral. 
D’aquesta manera una llengua artificial sempre haurà de ser 
la segona llengua d’un individu  i mai la primera.   

1.1.1) Regionals 

Serveixen per què els parlants de llengües dins d’un 
mateix territori es puguin comunicar. Així doncs, una 
llengua auxiliar regional sovint estarà elaborada 
mitjançant la combinació de les diverses llengües 
d’aquest territori. El folkspraak, per exemple, volia 
esdevenir la llengua franca dels pobles de parla 
germànica.    

1.1.2) Universals  

Serveixen per a possibilitar la comunicació entre 
persones de tot el món.  L’interlingua, el volapük.  

1.2) D’enginyeria   

Serveixen per a experimentar amb les llengües i eliminar 
qualsevol possible ambigüitat com les que es donen en els 
llengües naturals. 

1.2.1)  lògiques   

            La llengua s’empra per a experimtentar en la lògica. El 
       logban i el lojban en són bons exemples. 

1.2.2) Filosòfiques 

             La llengua s’empra com a eina d’experimentació en la                           
       filosofia.                  

1.2.3) Experimentals lingüístiques.  

          La llengua serveix per teoritzar i reflexionar sobre la  
     mera       lingüística. És a dir, té una funció     
     metalingüística. 
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1.3) Privades  

Tenen l’objectiu que siguin parlades i apreses per un nombre 
de receptors restringit de manera que resultin 
inintel·ligibles per als qui no pertanyen al grup. 

                           1.3.1) Criptolecte  

                                          Sol ser escrita en un llenguatge xifrat que només             
        coneixen els determinats membres d’un grup.  En 
        són exemples el shelta dels travellers irlandesos,  el 
        el lunfardo dels barris baixos de Buenos Aires o   
el polari                     dels homosexuals britànics dels anys 50 i 60. 

                   

                           1.3.2) Personal 

                                           El creador de la llengua n’és l’únic receptor. La llengua 
         Ignota n’és un exemple.  

    

    2)   Ficitícies (artístiques) Són parlades per personatges ficticis o 
    indefinits. 

                              2.1) Humanes 

                                    Els personatges que la parlen són humans. 

                              2.2) No humanes 

                                     O bé els personatges que la parlen  no són humans, o bé  
    són creades per motius estètics, artístics, lúdics...  
    En     aquest grup també hi 
    entrarien llengües com el    
    brithening que vindria a ser la llengua que ara es 
    parlaria    a l’oest d’Anglaterra si el 
    llatí no s’hi hagués extingit.  
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L’esperanto és una llengua artificial ja que una persona, L.L Zamenhof, la creà 
conscientment i per tant no és una llengua que hagi nascut o evolucionat a partir 
d’una altra naturalment. Podem dir, a més, que és real perquè fou creada amb la 
intenció que fos una eina de comunicació per a la humanitat i no pas per a uns 
éssers fantàstics o com a activitat lúdica. El fet que tingués l’objectiu de possibilitar 
aquesta comunicació internacional, o sigui, entre parlants de diferents nacions, en 
comptes de ser una llengua per a experimentar-hi o per a ser emprada només per 
un cert col·lectiu, palesa que l’esperanto és una llengua auxiliar universal.  
 
*Les llengües controlades són aquelles que són formades mitjançant la 
simplificació d’una llengua natural. En són exemples l’indonesi, el serbocroat, el 
bokmål, l’hebreu modern i el basic english (British-American Scientific 
International Commercial English"), que només té  850 paraules i fou creat per 
Charles Kay Ogden el 1930. Cal afegir que la majoria de les llengües occidentals 
presenten aspectes propis de les llengües controlades ja que en el moment 
d’uniformar-les o de fer-ne les normatives gramaticals se n’han alterat parts 
conscientment, és a dir, de manera artificial. Per exemple, Pompeu Fabra va 
controlar els verbs del català estàndard en establir que tots els presents de 
subjuntiu tindrien com a morfema flexiu –i menys en la 4ª i 5ª persona en què el 
morfema flexiu seria el mateix que el del present d’indicatiu. 
 
**Les llengües naturals són totes aquelles que els humans hem fet evolucionar 
inconscientment, és a dir, mitjançant-ne l’ús. Tant el català, l’amazic, el turc o 
l’anglès són llengües naturals. 
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3) El Creador 
3.1 Zamenhof 
 Ludwik Lejzer Zamenhof (15 de desembre, 
1859 - 14 d'abril, de 1917) era un oftalmòleg 
jueu, filòleg. La seva llengua nativa era la 
russa, però també parlava polonès i alemany 
fluïdament. Més tard va aprendre francès, 
llatí, grec, hebreu i anglès, i també s’interessà 
pel jiddisch, l'italià, l'espanyol i el lituà. 
 
  Zamenhof nasqué a la ciutat de Bialystok, 
Polònia. En aquella època, Polònia era una 
part de l'Imperi Rus, i la població de la ciutat 
estava constituïda essencialment per cinc 
grups ètnics: russos, polonesos, alemanys, 
lituans i un grup gran de jueus de parla 
jiddisch. Zamenhof s'entristia i es frustrava a 
causa dels múltiples enfrontaments que es 
produïen entre aquests grups. Ell entenia que la 
motiu principal de l'odi i el prejudici raïa en el malentès mutu, provocat per la 
manca d'una llengua comuna que jugués el paper d'una eina de comunicació 
neutra entre gent de continguts ètnics i lingüístics diferents. 
  
 Com a estudiant a l’escola d'ensenyament secundari a Varsòvia, Zamenhof  va fer 
intents per crear alguna mena de llengua internacional amb una gramàtica que era 
molt rica, però també molt complexa. Quan estudià anglès (junt amb alemany, 
francès, llatí i grec), decidí que la llengua internacional havia de tenir una 
gramàtica relativament simple amb un ús ampli de sufixos per fer formes noves de 
paraules. 
  
  El 1878, el seu projecte, Lingwe uniwersala, estava gairebé acabat. Tanmateix, 
Zamenhof era massa jove llavors per publicar el seu treball. El 1885, Zamenhof es 
graduà a la universitat i començà la seva pràctica com a oftalmòleg. Així doncs, 
mentre tenia cura dels ulls de la gent continuava treballant en el seu projecte de la 
llengua internacional. 
  
Durant dos anys intentà de recollir fons, per publicar un fullet que descrivia la 
llengua que havia creat, fins que rebé ajuda financera del seu futur sogre. El 1887 
es publicava el primer llibre (Unua Livro), titulat Doktoro Esperanto. Internacia 
Lingvo. Antaŭparolo kaj plena lernolibro ("Dr. Esperançat. Llengua Internacional. 
Prefaci i Llibre de Text Complet"). Per a Zamenhof aquesta llengua no era 
merament una eina de comunicació, sinó un mitjà d'estendre les seves idees sobre 
la coexistència pacífica de poblacions i cultures diferents.  
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Cap al final de la Primera Guerra Mundial, el 14 d'abril de 1917,  Ludwik Lejzer 
Zamenhof morí a Varsòvia. Abans, però, va ser nominat dues vegades per al Premi 
Nobel de la Pau en reconeixement de les seves idees homaranistes7.  

 

3.2 Zamenhof com a lingüista 
 
La segona part de l’activitat de Zamenhof en el camp de la llengua internacional  va 
durar des del 1905 fins la seva mort el 1917. Fou possible gràcies al temps lliure 
que li proporcionaren els ja creixents beneficis de les seves publicacions i sobretot 
els ingressos per les seves contribucions a la “Revuo” (la revista) creada per la 
signatura Hachete gràcies a la intervenció de C. Bourlet. Aquesta activitat es va 
manifestar de tres maneres: treballs de lingüística, traduccions i assaigs ideològics. 
 
  Dins els treballs de lingüística, cal destacar la prudència i tolerància de l’autor. 
Zamenhof al començament només proporcionà el més bàsic, una gramàtica  de 16 
regles i un breu diccionari amb 917 arrels, tot deixant la resta a l’evolució 
paulatina de la llengua. Va evitar sempre d’afegir-hi noves imposicions, temia totes 
les precisions que poguessin esdevenir obstacles. 
   
  Gairebé a cada pàgina de “Lingvaj Respondoj” [Respostes sobre la llengua] 
(recollides en un llibre el 1912) es troba la mateixa actitud: “només l’ús gradual 
anirà elaborant les regles definitives… Encara no ha arribat el moment d’ésser 
minuciosos… No hem d’obstinar-nos que la llengua sigui molt precisa, car, al 
capdavall, només aconseguiríem d’immobilitzar-nos a nosaltres mateixos… 
En aquestes circumstàncies, en què una mica de llibertat no ens aporta cap 
perjudici, per què cal que ens encadenem sense tenir-ne nescessitat?...”       
   
  Però aquesta tolerància, l’objectiu de la qual era permetre que l’evolució de 
l’esperanto fos realment una tasca col·lectiva, fou possible només gràcies que les 
bases de la llengua estaven fermament assentades davant de qualsevol canvi. Això 
ho va aconseguir fent que no es poguessin modificar les tres obres “Plena 
Gramatiko” (Gramàtica Completa), “Ekzercaro” (exercicis) i “Universala Vortaro” 
(Diccionari Universal), que aplegà l’any 1905 amb el títol de “Fundamento de 
esperanto”  (Fonament d’Esperanto).  
 
  Per tal que qualsevol llengua pugui desenvolupar-se i créixer regularment, cal que 
posseeixi prou inèrcia interna de manera que els elements d’aquesta llengua 
disposin de la invariabilitat i l’estabilitat oportunes, condicions imprescindibles 
per què sigui possible la comprensió entre parlants.  
 
  A les llengües nacionals, aquesta inèrcia, la proporciona una tradició de segles, a 
l’esperanto, on aquesta tradició no existia, Zamenhof la substituí pel Fonament i la 
seva impossibilitat de modificació. Aquest tabú lingüístic, després de la creació 
mateixa de l’esperanto, és la idea més genial de l’autor. Va assegurar a la llengua la 

                                                        
7 Primer fou nominat al Premi Nobel de la Pau el 1907 per dotze membres del parlament britànic i 
el 1910 per 42 membres del parlament francès. 
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possibilitat d’evolucionar sense risc, de manera que a l’ “Antologio (de la originalaj 
esperantaj poemoj) 1887-1957” [antologia (de poemes originals en esperanto) 
1887-1957], el lector no troba cap dificultat deguda a l’època en què cada peça va 
ser escrita.    

3.3 L’ ètica de Zamenhof 
 
 L’any 1912, havent participat al 5è Congrés Internacional a Barcelona i havent 
estat condecorat pel rei Alfons XIII amb l’orde d’Isabel la Catòlica, decidí de deixar 
qualsevol mena de lloc d’honor als congressos per a recuperar plenament la 
llibertat privada. 
   
 El preocupaven els problemes ètics de la humanitat, com a bon filantrop que era, i 
desitjava deixar els aspectes merament lingüístics en mans de les organitzacions 
fundades amb aquest afany, com ara l’”Acadèmia d’escriptors i lingüistes”, que 
controlaven l’evolució normal de la llengua i donaven caràcter oficial a les paraules 
novament introduïdes per l’ús i la vida internacional.   
 
 Durant el congrés celebrat a Londres el 1911, havia presentat un informe en què 
donava suport a l’opinió, defensada per diversos científics, que sostenia que les 
diferències físiques entre les diferents races són menys importants que les que es 
deriven de la moral i la tradició. 
   
Segons ell, sobretot les llengües i els costums religiosos són allò que separa 
veritablement els pobles. És per això que va proposar l’adopció d’una llengua i 
d’una ètica neutrals per a tota la humanitat. Que cadascú sigui fidel a la seva 
llengua materna i a la seva pròpia religió, però que es relacioni amb els estrangers 
mitjançant una llengua neutral i una ètica comuna segons el consell: “No facis als 
altres allò que no voldries que et fessin a tu”.  
  
La primera guerra mundial fou tot un cop per Zamenhof. L’exèrcit rus, i després 
l’alemany, ocuparen Varsòvia quan ja tenia problemes cardíacs. El 1916 com a 
última acció que féu, escrigué “Cartes als diplomàtics” per a recomanar-los que no 
només deliberessin sobre els canvis fronterers, sinó que garantissin els drets 
lingüístics i religiosos de les minories. Els aconsellà també de fer servir  noms 
neutrals, preferentment geogràfics, a l’hora d’anomenar les províncies o nacions 
que tinguessin una població plurilingüe per a evitar que part d’aquesta se sentís 
estrangera al seu propi país si  a aquest se’l denominava amb el nom del poble 
dominant.  
  D’aquesta manera elogià topònims com ara “Estats units” o “Suïssa”, que no 
contenen pas el nom d’un poble sobre la resta. Com hi podria haver harmonia si 
hom anomenés “Alemanya” o “País Romanx”  a “Suïssa” i “Flandes” o “Valònia” a 
Bèlgica? 
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4) Història 
4.1 La creació 
 
 
Zamenhof primer pensà en la renovació d’una llengua morta, el llatí; després 
en una llengua totalment apriorística en què les paraules consistissin en la 
sèrie matemàtica de totes les combinacions possibles de sons articulables (a, 
aa, ab, ac,..., ba, ca, da, etc.). Amb aquesta línia,  sotmeté a la pràctica cada 
sistema nou i, havent-ne comprovat els defectes, seguia cercant tenaçment 
les millors solucions.  
 
Amb l’estudi de l’anglès va observar que les declinacions i conjugacions de 
les llengües antigues i eslaves eren completament innecessàries. Més tard, la 
profunda recerca del rus i de l’alemany li van demostrar en quina mesura 
una bona tria d’afixos pot rendibilitzar el lèxic; també el polonès i l’alemany 
li van fer descobrir un tresor ja disponible de mots internacionals i  
l’alemany i el francès van provar la utilitat de l’article definit, desconegut en 
les llengües eslaves. I així feia amb cada nou idioma que estudiava per tal 
que la seva llengua fos, havent considerat totes les estructures possibles de 
les llengües naturals, com més simple millor.  
 
Així, tragué moltes conclusions per al seu projecte, que va acabar el 1878, al 
qual va anomenar “Lingwe Universala”. Consistia en una gramàtica, un 
diccionari, diverses traduccions i fins i tot alguns versos originals. Però això 
que ell creia definitiu, va resultar ser només el primer esglaó que l'havia de 
conduir a l'esperanto8. 

                                                        
8 Es diu que si no hagués estat per què el seu pare, que no creia en aquelles idees i va preveure que 
hi hauria problemes amb la policia tsar, cremà el seu projecte de llengua internacional el 1879, 
l’esperanto hauria estat la primera llengua construïda internacional auxiliar amb èxit ja que, com 
que el projecte s’endarrerí uns anys, Schleyer va poder crear el volapük abans que el projecte de 
Zamenhof fos reconstruït. Tot i això, molts dels volapukistes de seguida es van opassar a 
l’esperanto.  
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D'aquest " preesperanto" se’n conserva ben poca cosa: només dos estadis 
són una mica coneguts, el del projecte estudiantil de 1878 i el del nou 
projecte elaborat entre 1881 i 1882, quan ell ja era universitari a Varsòvia.  
 
 Però va anar massa lluny en el seu afany de facilitar l'ús parlat, decidint, per 
exemple, fer monosil·làbiques les arrels més freqüents, la qual cosa va 
ocasionar moltes manques inacceptables que feien la llengua 
incomprensible a primera vista.  
   
Entre els anys 1882 i 1885, evidentment, va comprendre aquests excessos i 
va intentar trobar-hi una solució que satisfés, almenys en part, les exigències 
d'una llengua destinada a totes les persones i a tots els usos. 
 
L'any 1885, any en què també es va doctorar, va fixar l'esperanto tal i com 
avui es coneix, al seu diccionari i a la seva gramàtica. 
 
Quines característiques presentava, doncs, la nova llengua? Tres, a primera 
vista, cridaven l'atenció de l'observador: en primer lloc era, per l'elecció de 
les arrels i els afixos, procedent sobretot de les llengües llatines i de 
l'alemany, veritablement internacional i fàcil d'entendre per a les persones 
cultes; en segon lloc, totes les arrels eren invariables, totes les distincions 
gramaticals s'expressaven mitjançant elements fonètics separables, i les 
paraules consistien només en la combinació d'aquestes arrels i aquests 
elements -així la llengua tota, tant la seva gramàtica com el seu lèxic, es 
trobava al diccionari i podia entendre-la algú que no l'hagués après abans; 
finalment, la llengua, encara que consistent en elements procedents de 
llengües nacionals, era plenament autònoma i tenia individualitat pròpia. 
 
Els dos anys que van transcórrer en la recerca vana d'un editor fins i tot que 
va decidir editar ell mateix la seva obra, el 26 de juliol de 1887, li van 
mostrar les dificultats que l'esperaven en la tasca de divulgació. Per això va 
renunciar al temps imperfet (acabat en -és) i a alguns sufixos que no 
semblaven absolutament necessaris. Era conscient de la necessitat que la 
llengua es mostrés tan simple com fos possible. 
 
Aquesta primera obra publicada el 1887 fou la “Unua Libro” Doktoro 
Esperanto. Internacia Lingvo. Antaŭparolo kaj plena lernolibro ("Dr. Esperançat. 
Llengua Internacional. Prefaci i Llibre de Text Complet"), una introducció que 
parlava per primer cop sobre la gramàtica de l’esperanto, un esperanto que era 
pràcticament el mateix que el que avui es parla9.  

                                                        
9 Tot i que Zamenhof primer proposà Internacia Lingvo (Llengua Internacional) com a nom de la 
seva creació, hom ben aviat l’anomenà Esperanto arran de la publicació de l”’Unua Libro” en què 
signava com a “Doktoro Esperanto”, en català Doctor Esperançat.  
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4.2 Naixement de l'esperanto 
 
  Mitjançant els quatre fulletons (Unua Libro) que van aparèixer respectivament en 
rus, polonès, francès i alemany, i signats amb el pseudònim "Dr. Esperanto", va 
sotmetre el seu projecte de "llengua internacional" a la crítica dels experts, amb la 
promesa que, al cap d'un any, la perfeccionaria amb les millores proposades. 
  
  Va enviar aquests fulletons a moltíssimes revistes, a gasetes, a societats i a diaris 
europeus. Va posar anuncis a diaris russos i polonesos. Va emprar, amb el seu 
consentiment, el dot de la seva muller per llançar, entre els anys 1888-1889, una 
sèrie comple ta de llibres: "Dua Libro" [Segon Llibre]; "Aldono al la Dua Libro" 
[Suplement del Segon Llibre]... i va proporcionar els diners necessaris per editar 
les obres divulgatives de L. Einstein i H. Phillips. 
 
  A finals de 1889, degut, sobretot, a aquesta gran activitat editorial estava 
completament arruïnat. A part d’això, el govern tsarista li tenia prohibida l’entrada 
al teritori rus. A partir d'aquell moment, tot i que va continuar sent fins al 1905 el 
motor principal del moviment, la divulgació va dependre materialment dels 
recursos econòmics dels primers seguidors. 
  

V Primera edició de l'Unua Libro en 
rus. 

VI Segona edició de l'Unua Libro 
en anglès 
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  En aquest sentit personatges com ara Leo Tolstoy10, qui escriu un article en 
contra el sitema tsarista, Leopold Einstein, que no momés fundà La Esperantisto 
sinó que va organitzar a Nüremberg (Alemanya) el primer grup esperantista o 
Théophile Cart, escriptor francès que més tard es mostrarà fidel partidari del 
fundamento11, van col·laborar-hi cap al 1889.  
 
  Tot i la forta censura del sistema tsar envers l’esperantisme, aquesta època Rússia 
fou el país amb més activitats per la llengua. Això ho demostra el fet que més del 
60% dels abonats a “La Esperantisto” fossin russos el 1895. Aquest mateix any, un 
estudiant de la universitat d’Uppsala12 i un director de l’institut vínicola 
d’Odessa13 engeguen un nou diari, Lingvo Internacia. Així el període suec relleva el 
rus i les iniciatives es multipliquen. 
 
Durant els primers anys, l’esperanto fou emprat principalment per 
Zamenhof en publicacions i, de seguida, per seguidors com ara Anton 
Grabowski que escrigué una extensa correspondència a la revista La 
Esperantisto(L’esperantista14),  i ocasionalment en trobades.  
 
El 1894 sota la pressió de Wilhelm trompeter, l’editor de la revista La Esperantisto, 
i d’altres usuaris, Zamenhof, de mal grat, proposa una reforma radical que els 
lectors haurien de votar.  
Aquestes reformes, però, foren rebutjades d’una manera aclaparadora que féu que 
l’esperanto romangués amb la mateixa estructura. Aquest rebuig, però, 
desencadenà la creació de l’ido uns anys més tard15.  
  
Així, el 1904, a Boulogne-sur-Mer (França), s’havia celebrat el primer congrés 
esperantista amb 688 esperantistes de 20 nacionalitats diferents. Zamenhof hi 
enuncia, oficialment, la seva dimissió del lideratge del moviment esperantista 
basant-se que no volia que el fet que ell fos jueu perjudiqués en el progrés de la 
llengua16 (cal esmentar que en aquell moment començava a créixer 
l’antisemitisme).  El lingüista també presenta la  publicació del “Fundamento de 
Esperanto” fixava com havia de ser la llengua estrictament. Es considera que 
aquest fonament combinat amb la participació dels esperantistes17 van ser els trets 
més característics de la llengua que  possibilitaren que l’esperanto hagi estat fins 
ara la llengua artificial més reeixida. 

                                                        
10 Escriptor, novel·lista, assagista, dramatista i filòsof, autor d’Anna Karenina i Guerra i Pau, entre 
d’altres. També fou un pacifista cristià anarquista.  
11 Théophile Cart tindrà un paper molt important en evitar un cisme quan aparegui l’ido. 
12 La universitat d’Uppsala és la més antiga de tota Escandinàvia i se situa a Suècia. 
13 Ciutat russa, ara a l’actual Ucraïna. 
14 La esperantisto va ser la primera revista esperantista, creada per Leopold Einstein que fou 
publicada entre el 1889 i el 1895. 
15 Vegeu el final de l’apartat “L’expansió”. 
16 Això vol dir exactament que Zamenhof renuncia als seus drets d’autor que havia tingut fins ara. 
17 L.L.Zamenhof ja va dir de bon principi que l’esperanto pertanyia a tots aquells qui la volguessin 
compartir, és a dir, als esperantistes. D’aquesta manera, i a diferència d’altres lllengües com el 
volapük, l’esperanto no va evolucionar segons canvis arbitraris de l’autor o d’una aurtoritat central 
ans amb el suport popular.  
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4.3 L’expansió 
 

 
Primerament el moviment va créixer a l’Imperi Rus i a l’Europa de l’Est però ben 
aviat s’estengué a l’Europa Occidental, 
especialment a França, on, al 1905, ja hi 
havia 27 revistes esperantistes en 
circulació, i més enllà. Així el 1889  arribà a 
l’Argentina on al cap de vint anys es  

fundarà 
l’Associació 

Argentina 
d’Esperanto i  

permetrà 
l’ensenya-

ment de l’es-
peranto a les 
escoles pú-
bliques, el 
1901 al Ca-
nadà, a 
Algèria, Xile, 
Japó, Mèxic, 
Malta i el 1903 

a Perú. A Tunísia hi arribà el 1903 i a Austràlia, Estats Units, Guinea, Indoxina, 
Nova Zelanda, Tonkin i Uruguai el 1905.  
D’aquesta manera, ja el 1910 països com són ara la República de la Xina, Samos i 
Macedònia van apostar fort per l’esperanto i van fer que s’ensenyés a les escoles 
públiques.  
També, a Brasil es declara l’esperanto “llengua clara” en telegrafia i es funda la 
Lliga Brasilera d’Esperanto el 1906 i 1907 respectivament, es funda el Ĉekbanko 
Esperantista (Banc de Comptes Esperantista) en què es feia servir l’spesmilo, una 
moneda basada en l’or estàndard 18, es funda la famosa         Universala Esperanto-
Asocio (Associació Esperantista Universal) el 1908 pel jove suís Hector Hodler. 
 
 

                                                        
18  L’spesmilo era una moneda decimal internacional proposada el 1907 per René de Saussure i 
emprada per alguns bancs britànics, suïssos i, principalment, pel Ĉekbanko esperantista. Equivalia a 
mil spesoj i valia 0’733 grams d’or i, al mateix temps, a mig dòlar d’E.E.U.U, un ruble rus i 2’5 francs 
suïssos. L’spesmilo desaparegué amb l’arribada de la Primera Guerra Mundial. 
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El 1907 un comitè organitzat per Louis Couturat a París fa sortir a llum l’ido, una 
nova llengua auxiliar universal resultat de les propostes de reforma de l’esperanto 
rebutjades l’any 1894. L’ido va competir amb l’esperanto fins el 1914, quan tant 
l’esclat de la Gran Guerra com la mort de L. Couturat van fer que pràcticament 
caigués en l’oblit. 
Cal afegir que a Barcelona, el 1909, arran de la celebració del 5è congrés 
internacional s’hi funda l’Associació Internacional Esperantista de Treballadors del 
Ferrocarril. 

4.4 Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
 
 La Primera Guerra Mundial esclata el 2 d’agost del 1914, just al moment en què se 
celebra el 10è congrés esperantista internacional a París, al qual 3739 persones 
d’una cinquantena de països diferents esperen sentir Zamenhof19.. Tanmateix, el 
lingüista no hi assistí mai car les autoritats alemanyes li ho van prohibir. 
La guerra s’emporta nombroses associacions i publicacions en esperanto, entre les 
quals destaca Lingvo Internacia. Molts d’esperantistes són abatuts al front i 
S’organitza una recerca de desapareguts.  
Hector Hodler, qui va fundar, i n’és president, la Universala Esperanto-Asocio 

(UEA), recomana als delegats de visitar els 
presoners de guerra per veure si n’hi ha cap 
d’esperantista. L’associació cristiana de joves 
(YMCA) difon ella mateixa tot de pamflets 
sobre l’esperanto a presos de diversos països. 
Així, de mica en mica, l’esperanto s’aprèn als 
camps de detenció on cap altre mitjà no els 
permet d’entendre’s atesa la llur procedència 
diversa. D’aquesta manera la fraternalització 
es pot establir. En aquests camps, no era 
estrany de veure un sol detingut ensenyant la 
llengua a centenars de presoners que en 
copien mots i regles.  
La Universala Esperanto-Asocio, la seu de la 
qual ara és a Ginebra, assegura cada dia la 
transmissió de 200 a 300 correspondències 
entre els països bel·ligerants, entre els amics 
separats, els presoners, la llur família, o els 
propers.  
  L’esperanto també és emprat per la Creu 

Roja. El 1916, mentre és sotssecretari d’estat de la salut, Justin Godart recomana 
l’aprenentatge de la llengua internacional als metges militars. També encarrega 
10.000 exemplars del petit manual del capità Bayol, Esperanto-Ruĝa Kruco, per fer-
los distribuir. 

                                                        
19 De congressos mundials esperantistes se n’han celebrat cada any des del 1905 excepte durant les 
dues guerres mundials. Per a més informació vegeu la llista dels congressos esperantistes als 
annexos. 
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4.5 L’esplendor 
 

L’any 1921, ja acabada la Gran Guerra20, l’esperano es va 
recuperar molt ràpidament i hi va haver una proposta a la 
Lliga de Nacions21 per part del sotssecretari, Dr Nitobe Inazō, 
d’acceptar l’esperanto com a llengua de treball d’aquesta 
Lliga tot declarant-la llengua viva i d’aprenentatge fàcil. Deu 
delegats acceptaren però, el delegat  francès Gabriel 
Hanotaux hi votà en contra. Al delegat no li agradava com la 

llengua francesa anava 
perdent el seu estatus de 
llengua internacional de la 
diplomàcia i veia l’esperanto 
com una greu amenaça.  
Un altre exemple d’aquest  
extremat nacionalisme francès 
que dificultava l’evolució de la 
llengua és el del 1922, quan a 
les escoles franceses se’n va 
prohibir l’ús i 
l’ensenyament.22  
  Tot i aquests incidents el 

col·lectiu esperantista sempre va tenir prou forces per a afrontar-los i, dos anys 
després, la Lliga va recomanar que els estats membres incloguessin l’esperanto 
dins els plans d’estudis educatius i al cap d’un any demanà que els estats membres 
adaptessin l’esperanto com a llengua auxiliar. Pel que fa a l’ensenyament, cal alarir 
que el 1924, amb el govern d’Édouard Herriot, se’n va anul·lar la prohibició. 
 Com dèiem abans, una mostra facilitat amb què l’esperanto va revifar és el fet que, 
amb només quatre anys (1922), se’n dispensa l’ensenyament a Alemanya a 20.000 
alumnes i 630 mestres.  
 La gran aparició de diverses iniciatives i activitats en favor de la llengua arreu del 
món fa que hom consideri la dècada dels 20 com el zenit del moviment 
esperantista.  
  En són exemples la fundació de l’Acadèmia d’Esperanto, com a institució per a 

salvaguardarl’evolució de la llengua el 1919, la nova gaseta Heroldo de Esperanto23 
i la revista per a cecs Aŭroro es comença a publicar a Txecoslovàquia el 1920, 
encara en circulació, la fundació de la Sennacieca Asocio Tutmonda (Associació 
                                                        
20 El gener del 1918  Woodrow Wilson, president dels Estats Units,  que encapçala la Triple Entesa, 
imposa finalment la pau. 
21La Lliga de Nacions era una organització internacional fundada com a resultat del tractat de 
Versalles el 1919-1920, acabada la Primera Guerra Mundial. Tenia com a objectius el desarmament, 
prevenir la guerra mitjançant la seguretat col·lectiva, i resoldre els problemes internacionals 
mitjançant negociacions  i diplomàcia, i millorar el benestar global. La Lliga o Societat de Nacions 
estava formada per 40 estats (27 vencedors de la Primera Guerra Mundial i 13 de neutrals) i 
desaparegué amb la 2ª Guerra Mundial. Fou un precedent a la ONU actual. 
 
 
 
23 Heroldo Esperanto és creada pel periodista Teo Jung a la ciutat de Colònia (Alemanya) 
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Mundial Anacional) a Praga24 i la recomanació per part de l’Acadèmia Francesa de 
les Ciències de l’ús de l’esperanto en la comunicació internacional entre científics 
el 1921, la fundació de la Societat Esperantista Uruguaia el 1924 , la utilització de 
l’esperanto en la correspondència internacional per part del Ministeri 
d’Ensenyament del Brasil i l’entrada de Lu Xun, pare de la literatura xinesa 
moderna, en els seguidors de l’esperanto el 1925, la reorganització del moviment 
esperantista internacional sota el nom de UEA el 1933, l’Enciclopèdia d’Esperanto 
publicada a Budapest el 1934, o la publicació de la Plena Gramatiko de Esperanto 
(Gramàtica Completa de l’Esperanto) per Kalocsay i Waringhien l’any 1935. 
 
També cal destacar que a Kassel, el 1923, s’esdevé el 3r congrés de la Sennacieca 
Asocio Tutmonda (Associació Mundial Anacional) on 42 savis de l’Acadèmia de les 
Ciències, sota la presidència d’honor d’Albert Einstein, emeten un vot a favor de 
l’ensenyament de l’esperanto en tant que “obra mestra de la lògica i la simplicitat”. 
Veiem, doncs, com, malgrat alguns rebutjos com els de França en què es tem que 
l’esperanto competeixi amb altres llengües, fins el 1930-35, gairebé tot el món 
obre les portes a aquesta nova llengua i la seva ideologia de fraternitat 
internacional,  ja sigui mitjançant decrets com fundacions. Com dèiem, l’arrelament 
de l’esperanto és tal que el lingüista anglès Edward Thorndike constata a l’inici 
dels anys 30 que l’esperanto és tan difós com l’Alemany a la Unió Soviètica 
(tingueu en compte que la gent que, com Zamenhof,  hi va néixer tenia un domini 
de l’alemany altíssim).   

4.6 La Guerra Civil Espanyola (1936-1939)25 
 
Tot el progrés que hi havia hagut a Catalunya va sofrir una inflexió amb l'inici de la 
guerra civil. Tot i que l’esperantisme és un moviment molt plural, amb partidaris 
de totes les ideologies possibles, no és aventurat dir que una majoria notable dels 
esperantistes, o almenys dels més notoris, va prendre part pel bàndol republicà. 
Cal subratllar la participació de diversos esperantistes estrangers en les Brigades 
Internacionals, o l'edició de nombrosos textos propagandístics del govern 
republicà o de la Generalitat catalana, incloent un periòdic d'àmplia difusió "Popola 
Fronto".  
 
Un cop s’acabà la guerra amb el triomf del bàndol nacional, en gairebé tots els 
casos es va interrompre 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 memòries que va rebre una carta de 
l’advocat valencià Andreu Piñó, antic diputat socialista, demanant-li que no li 
escrigués en esperanto, ja que “és perillós fins a la mort”. 
 
Molts altres esperantistes es van exiliar. En alguns casos els exiliats van continuar 
la seva activitat relacionada amb l’esperanto. Així, nombrosos testimonis han 
recordat que es van organitzar cursos d’esperanto en els camps de concentració 

                                                        
24 El naixement de la SAT fou possible, en part, gràcies al creixement d’esperantistes en la nounada 
Unió Soviètica. 
25 Per a més informació, vegeu el reportatge sencer de la Guerra Civil Espanyola als annexos. 
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francesos i algerians. Els moviments 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 de possibles represàlies o per l’exili 
de molts dels socis, o bé per les necessitats materials de la postguerra, tot això va 
ocasionar que durant una dècada l’activitat relacionada amb l’esperanto es reduís 
exclusivament a l’àmbit privat. Només a poc a poc, i gràcies sobretot a l’empara 
d’alguns cercles catòlics, es va poder reprendre l’activitat en favor de l’esperanto.  
 
 No seria fins molt més endavant que recuperaria, i només en part, la brillantor que 
havia tingut el moviment esperantista espanyol durant els anys trenta. En aquest 
sentit, podem dir que aquest moviment va ser una víctima de la guerra civil. 
 

4.7 Segona Guerra Mundial 
 
L’antagonisme entre l’Esperanto i els Nazis va ser natural des d’un bon 
començament, car l’esperanto es basa en la comunicació sense traves ni obstacles i 
en la tolerància i l’ajut entre els pobles del món, 
trencant barreres lingüístiques, racials, culturals, 
polítiques, guerres i el que Jefferson va anomenar 
“totes les formes de tirania sobre la ment humana. 
Evidentment els Nazis estaven en contra d’aquests 
ideals. 
  
Adolf Hitler i Joseph Stalin van assassinar molts 
esperantistes ateses les seves “tendències anti-
nacionalistes”.  
Hitler va escriure a Mein Kampf 26 que s’havia creat 
una llengua universal per tal d’unir la diàspora 
jueva: l’esperanto. També deia que l’esperanto no 
era sinó una eina per a  la conspiració iternacional 
jueva que voldria dominar el món i, en acabat, 
forçaria els Gentils27 a parlar esperanto entre ells 

per tal de poder controlar-los millor. 
 Reinhard Heydrich28 va promoure una intensa campanya en contra els 
esperantistes a partir del 193529. Unes cartes enregistrades ens mostren també 
com va incitar  Joseph Goebbels, Rudolf Hess and Martin Bormann a adoptar una 
postura més dura contra la llengua internacional. 

                                                        
26 Mein Kampf (en alemany “La Meva Lluita”)  és un llibre escrit per Adolf Hitler, combinant 
elements autobiogràfics amb una exposició de la ideologia política del Nazisme d'en Hitler. El 
primer volum es publicà el 1925 i el segon el  1926. 
 
27 Terme amb què es denominava els no-jueus, sovint despectivament.   
28 Reinhard Heydrich fou l’infame Cap de Policia Nazi que va planejar la conferència Wannsee on es 
va decidir la “solució final” del problema jueu (Endlösung der Judenfrage), la qual conduiria a 
l’Holocaust. 
29 Tot just acabava de pujar Hitler al poder. 

VII Mein Kampf de Hitler 
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Aviat la Gestapo va afegir l’acusació  de “llenguatge secret dels comunistes” a la 
suma de difamacions en contra de l’esperanto.  
 Cap al 1939 la llengua fou prohibida així com totes les seves organitzacions i l’any 
següent l’oficina de Reichsführer-SS Heinrich Himmler va publicà un informe que 
declarava l’esperanto eina dels jueus en tant que part de l’esperantisme. 
D’aleshores ençà, els esperantistes van ser especialment perseguits i, en força 
casos, liquidats.  
 Un exemple d’aquesta cruel persecució dels esperantistes és el fet que tots tres 
fills30 de Zamenhof fossin assassinats. 
 L’esperanto, però, també va servir de salvació del Tercer Reich, tant als jueus, que 
havent-se escapat dels nazis feien servir les xarxes esperantistes per ajudar-se 
mútuament, com als gentils alemanys anti-nazis, els quals en feien ús al seu 
moviment clandestí contrari al règim totalitari. 
A Alemanya, lògicament, l’’ensenyament de l’esperanto no era permès als camps de 
presoners, per això, de vegades els esperantistes enganyaven els guàrdies dient-los 
que ensenyaven italià, la llengua de l’aliat més pròxim a Alemanya. Però a mesura 
que el règim s’anava endurint i els esperantistes pasaren a formar part del punt de 
mira del govern nazi, el moviment esdevingué pràcticament invisible.  
  Com hem dit abans Hitler no fou pas l’únic dictador a qui no agradava l’esperanto. 

Així, Joseph Stalin i els seus 
col·laboradors, tot i tenir una 
ideologia, a primer cop d’ull, 
molt diferent, també van 
perseguir esperantistes i van 
dissoldre l’associació 
esperantista tot executant-ne els 
principals dirigents. Ells, veien 
l’esperanto com una llengua dels 
espies i del cosmopolitanisme 
odiós. Incomptables 
esperantistes, incloent-hi molts 
pioners i figures principals del 
Moviment Esperantista Soviètic 

van ser castigats i assassinats al Gulag31. D’altra banda, paradoxalment, la Itàlia 
feixista féu alguns esforços per 
promoure el turisme a Itàlia a 

través de prospectes en esperanto. 

4.8 Finals Segle XX 
 

                                                        
30 N’eren tres: N’Adam, que va ser executat per ordres especials de Berlín, na Lidia i na Zofia, que, 
un cop mort el seu pare, va ensenyar esperanto i en féu propaganda infatigablement fins que el 
1938, en tornar dels Estats Units,  va ser executada. 
31 El gulag era el sistema pel qual s’administraven els camps de concentració, tot i que més tard ha 
adoptat el  significat de sistema soviètic de treballs forçats. El nom provés de l’arxipèlag de Gulag, 
lloc on es van crear aquests primers camps de concentració.  

VIII Camp de concentració rus "Gulag" 
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En aquest temps, a causa de la gran intervenció, per part dels EEUU en la 
reconstrucció d’Europa, l’anglès, com a llengua, es va anar estenent fins al punt de 
prendre el paper de llengua internacional. D’aleshores ençà, l’esperanto tindria un 
gran competent.  
 
La guerra freda, sobretot, les dècades dels 50 i 60, també va esdevenir un obstacle 
important, ja que es temia des de tots dos bàndols (tant el rus com el nord-
americà) que l’esperanto fos emprat com a propaganda de l’enemic. A més, el 
senador Joseph McCarthy dels Estats Units, conegut pels seus rabiosos discursos 
anticomunistes, va considerar que conèixer l’esperanto era gairebé sinònim 
d’ésser simpatitzant del comunisme.  
 
Tanmateix l’idioma va experimentar una mena de renaixença cap al 1970 i es va 
escampar amb força a noves parts del món. Un clar exemple és Iran l’any 1975.  
L’any 1991 ja hi hagué prou esperantistes africans per a celebrar el congrés 
panafricà. La llengua continua difonent-se tot i que no és reconeguda oficialment 
per cap país i momés en alguns (la Xina, Bulgàri i Hongria) l’esperanto forma part 
dels plans d’estudis d’ensenyament. 
 
Actualment el moviment esperantista s’ha recuperat força respecte la situació en 
què es trobava després de la guerra però tot i així, no ha recuperat el nivell a què 
va arribar als anyss 20. Tanmateix, ha entrat en joc l’internet, un nou factor que pot 
ser important per a l’esperanto de cara al futur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 Què? 
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Conclusió 
 
L’esperanto al llarg de la història, com hem observat, ha tingut un paper canviant. 
Primer de tot va aparèixer de la mà d’un doctor esperançat (Doktor Esperanto) que 
la societat podria canviar. No sabem si s’ho esperava o no però el resultat és que va 
aconseguir el seu propòsit: que l’esperanto fos la llengua internacional que 
comuniqués  les diverses nacions del món d’una forma neutral. Així, des que va 
néixer, com a símbol de l’internacionalisme, fins la Segona Guerra Mundial, 
l’esperanto va tenir una gran repercussió en la societat. A diferència d’ara, qui més 
qui menys coneixia l’esperanto i el moviment de l’esperantisme era frenètic i molt 
actiu. Es va aconseguir que en moltes escoles públiques s’ensenyés la llengua 
auxiliar i fins i tot, algú podria dir que va competir amb les llengües que en aquell 
moment feien la funció de llengua auxiliar. 
 
Totes aquestes característiques fan de l’esperanto la llengua més reeixida de totes 
les llengües artificials auxiliars ja que cap altra no havia aconseguit un nombre de 
parlants tan elevat.     
 
A més, fins l’esclat de la Segona Guerra Mundial,  l’esperanto va aconseguir 
l’objectiu d’ésser políticament neutral, si bé és cert que, per exemple, a Catalunya 
la majoria d’esperantistes eren republicans, anarquistes i comunistes, també hi 
havia un col·lectiu esperantista religiós força important. Podríem dir que 
l’esperanto, en aquell moment, no només unia països sinó que també unia els 
variats moviments de la societat.  
 
Però tot això aviat es va estroncar amb la Segona Guerra Mundial. A partir d’aquell 
moment, l’esperanto va començar a polititzar-se, només corrents polítics molt 
determinats en van fer defensa. L’esperanto va tocar fons quan polítics, 
independentment del seu color, van començar a perseguir els esperantistes sense 
miraments, tant Hitler, com Stalin i com Joseph McCarthy. D’aleshores ençà 
l’esperanto ja no tornà a ser el que un dia havia estat. 
 
La història, per a la llengua universal, es va capgirar, com aquell que diu, d’un dia 
per l’altre.  Així, davant de l’imparable procés de globalització que havia començat 
ja a inicis del segle XX, s’obriren dos camins:  
 
-l’esperanto (unió de totes les nacions tot respectant-ne les identitats)  
 

O 
-l’anglès (unió de totes les nacions per mitjà de l’assimilació de les seves diferents 
identitats).   
 
I com podem deduir, es va inclinar cap a la segona opció. 
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5) L’esperantisme 
 

Per a conèixer quins són els objectius i les bases ideològiques del moviment 
esperantista emprarem dues fonts. Per una banda, el manifest de Praga i per l’altra 
un seguit d’entrevistes a diferents esperantistes. Pel que fa al manifest, és la crida 
que es va fer per a defensar el moviment esperantista en motiu del 90è congrés 
universal d’esperanto i es considera que és una de les millors defenses de la 
llengua universal que s’hagin fet mai. Quant a les entrevistes, serviran per veure i 
comparar diferents punts de vista del moviment i alhora observar-ne les 
diferències i els punts comuns. 

5.1 Manifest de Praga 
 
(0) Introducció 
 

  Nosaltres, membres del moviment mundial per al progrés de l'esperanto, 
dirigim aquest manifest a tots els governs, organitzacions internacionals i 
gent de bona voluntat; declarem el nostre compromís ferm de continuar 
treballant per als objectius aquí expressats, i convidem a totes i cada una de 
les organitzacions i persones a afegir-se a la nostra aspiració. 
  Nascut el 1887 com a projecte de llengua auxiliar per a la comunicació 
internacional i evolucionat ràpidament a una llengua plena de vida i rica en 
matisos, l'esperanto fa més d'un segle que funciona per enllaçar els homes a 
través de les barreres lingüístiques i culturals. Mentrestant els objectius dels 
seus parlants no han perdut importància ni actualitat. Ni l'ús mundial 
d'algunes llengües, ni el progrés en la tècnica de la comunicació, ni el 
descobriment de nous mètodes d'esenyament d'idiomes aparentment faran 
realitat els següents principis, que nosaltres considerem essencials per a un 
just i eficaç ordre lingüístic.  
 
(1) Democràcia 
 
  Un sistema de comunicació, que confereix de per vida privilegis a alguns 
homes, mentre exigeix a d'altres, que inverteixin anys d'esforç per 
aconseguir un grau de capacitat comunicativa inferior, és fonamentalment 
antidemocràtic. Encara que, com qualsevol idioma, l'esperanto no és 
perfecte, supera amb escreix qualsevol rival en l'esfera de la comunicació 
igualitària mundial. 
  Afirmem que la desigualtat lingüística provoca desigualtat comunicativa 
a tots nivells, inclusiu a nivell internacional. Som un moviment per a la 
comunicació democràtica.  
(2) Comunicació Transnacional 
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  Cada llengua ètnica32 està lligada a un cultura i a una/es nació/ons 
definida/es. Per exemple, l'escolar que estudia l'anglès, aprèn en relació a la 
cultura, la geografia i la política del països de parla anglesa, principalment 
Nordamèrica i Gran Bretanya. L'escolar, que estudia esperanto aprèn sobre 
el món sense límits, en el qual cada país és com a casa. 
  Afirmem que l'educació a través de qualsevol llengua ètnica està lligada a 
una determinada perspectiva del món. Som un moviment d'educació 
transnacional.  
(3). Eficàcia pedagògica 
  Només un petit percentatge dels que estudien una llengua estrangera la 
dominen. El ple domini de l'esperanto és possible fins i tot per autoestudi. 
Diversos estudis informen de l'eficàcia propedèutica33 per a l'estudi d'altres 
idiomes. Hom també recomana l'esperanto com a nucli en cursos per a la 
conscienciació lingüística dels estudiants. 
 Afirmem que la dificultat de les llengües ètniques sempre serà un obstacle 
per a molts estudiants que tanmateix traurien profit del coneixement d'una 
segona llengua. Som un moviment per a l'ensenyament lingüístic eficaç.  
(4.) Poliglotisme 
  La comunitat esperantista és una de les poques comunitats lingüístiques 
a escala mundial, els parlants de la qual són sense excepció bilingües o 
plurilingües. Cada membre ha acceptat la tasca d'aprendre almenys una 
llengua estrangera fins el grau de parla. En moltes ocasions això condueix 
al coneixement de, i amor a, diverses llengües, i generalment a un horitzó 
personal més ampli. 
  Afirmem que els membre de totes les comunitats lingüístiques, grans i 
petites, haurien de disposar de l'oportunitat real d'aprendre una segona 
llengua fins un alt nivell de comunicació. Som un moviment per al 
proveïment d'aquesta oportunitat.  
 
(5). Drets lingüístics   
 La desigual divisió de potència entre les llengües és una recepta per a una 
inseguretat lingüística constant, o una directa opressió lingüística a una 
gran part de la població mundial. A la comunitat esperantista els membres 
de llengues grans i petites, oficials i no oficials, es reuneixen sobre un 
terreny neutral gràcies a la voluntat recíproca de compromís. Aquesta 
mena d'equilibri entre drets lingüístics i responsabilitats lliura precedència 
per evolucionar i avaluar altres solucions a la desigualtat lingüística i als 
conflictes lingüístics.   Afirmem que les àmplies diferències de poder entre 
les llengües soterren les garanties expressades en tants documents 

                                                        
32 Llengua ètnica= llengua natural que té ubicació en una determinada àrea geogràfica i que roman 
inseparable de la  cultura, tradicions i maneres de pensar dels seus parlants.    
33 Relatiu o pertanyent al coneixement preliminar d'un art o una ciència. 
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internacionals, de tractament igualitari indistintament sobre la llengua. 
Som un moviment pels drets lingüístics.  
(6). Diversitat lingüística. 
  El governs nacionals tendeixen a considerar la diversitat lingüística en el 
món com un barrera a la comunicació i a l'evolució. Per a comunitat 
esperantista, tanmateix, la diversitat lingüística és una font constant i 
imprescindible de riquesa. En conseqüència cada llengua com cada espècie 
vivent té valor per si mateixa i és digna de protecció i suport 
  Afirmem que la política de comunicació i desenvolupament, si no està 
basada sobre el respecte i suport de totes les llengües, condemna a mort la 
majoria de les llengües del món. Som un moviment per la diversitat 
lingüística.  
(7.) Emancipació humana 
  Cada llengua allibera o empresona els seus membres, donant-los el poder 
d'intercomunicar-se, barrant la comunicació amb els altres. Planificada 
com a eina de comunicació universal, l'esperanto és un dels grans projectes 
en marxa per a l'emancipació humana - projecte per possibilitar a cada 
home participar com a individu en la comunitat humana, amb arrels fermes 
en la seva cultura local i identitat lingüística, però no limitat per elles. 
  Afirmem que l'ús exclusiu de les llengües nacionals inevitablement 
construeix barreres a la llibertat d'expressió, comunicació i associació. Som 
un moviment per a l'emancipació humana. 

Praga, juliol 1996  
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5.2 Entrevistes 
 
 
1) Perquè trobeu que  l'esperanto és més escaient com a llengua 
internacional que no pas llengües més esteses com ara l'anglès? 
 
2) Creieu que el projecte de l'esperanto pot reeixir? Com? 
 
3) Amb quins obstacles topa l'esperanto actualment? 
 

1) Perquè l'anglès és la llengua dels anglesos i d'alguns nord-americans i 
l'esperanto és neutral. 
 

 2) Estem a anys llum del moment en què  
 l'esperanto serà la segona llengua de 
 tothom, però també ho estem de la pau 
 mundial, de la igualtat de sexes, d'eradicar 
 la fam, etc. Tanmateix, val la pena lluitar-
hi.  A diferència de molts esperantistes, estic 
 en desacord que l'esperanto sigui 
 oficialitzat pels governs dels diferents 
 estats i que el seu ensenyament sigui 
 obligatori .Crec que cal fer pedagogia per 
 tal que la gent agafi consciència lingüística 
 i, més encara, consciència que tothom té 
dret a comunicar-se amb gent  d'arreu del 
planeta. L'esperanto ha de ser una elecció 
voluntària de cadascú. 

 
3) Està clar que comunicació és poder, els mitjans de comunicació estan 
controlats pels poderosos. Els esperantistes poden saber què passa al món 
sense itermediaris periodístics, parlant directament amb la gent sigui d'on 
sigui. Un altre impediment és la manca de cohesió en l'ideari esperantista 
per part del moviment esperantista. El moviment està composat per gent 
diversa, uns creuen en la igualtat lingüística i en el dret que tothom pugui 
entendre's, d'altres es prenen l'esperanto com una festa per fer amics i 
gaudir de conèixer món, i un grup gran de gent s'ho pren com un 
passatemps. 
 

 
 
 
Ferriol Macip: Membre de l’Associació Catalana d’Esperanto (KEA), violinista del 
grup musical  Kaj Tiel Plu (cançons tradicionals en esperanto), ha col·laborat en la 
viquipèdia en esperanto (vikipedio) i ha treballat en les notícies del BTV en occità i 
esperanto. Parla:esperanto,  català, castellà, anglès, francès, basc i occità. També ha 
donat classes d’esperanto a diversos pobles, un d’ells, Premià de Mar. 
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1) L'anglès l'utilitzo amb qui parla 
anglès, i l'esperanto amb qui parla 
esperanto. Prefereixo aquest últim 
perquè la manera de parlar és 
determinada només per regles. En 
llengües més populars com les 
naturals, a més de les regles,  has de 
seguir els costums. En anglès de 
vegades em diuen: ”Ho has dit 
correctament, però sona estrany, no 
queda bé.” En esperanto no hi ha 
aquestes situacions. 
 
 

2) A mi m'agrada que l'esperanto, ara, 
el parla només qui vol. Això determina molt el tipus de gent que et trobes. 
Ningú no la parla contra la seva voluntat ( bé per naixement, bé per 
obligació social). M'estimo més que el seu ús es quedi així, d'aquesta 
manera.  
 
 

3) L'esperanto acontenta qui  vol  jugar amb la parla, independentment dels 
costums lingüístics que exigeixen les llengües populars (evolucionades a 
partir de la parla d'analfabets). També ofereix una manera fàcil de parlar 
amb estrangers. Crec que molt poca gent vol jugar amb la parla, i molt poca 
vol parlar amb estrangers, prou com per a aprendre un idioma. Crec que 
majoritàriament, la gent aprèn  idiomes per pressions socials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Batlle:  Membre de l’Associació Catalana d’Esperanto (KEA), col·labora en 
l’elaboració  de pàgines web en esperanto. Parla:esperanto, català, castellà, anglès i 
està estudiant rus. 
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1) Perquè l'esperanto s'aprèn en molt menys 
temps, degut al fet que té una estructura 
molt regular i s'hi poden construir paraules 
molt fàcilment. Perquè l'esperanto és una 
llengua neutral, creada amb aquest fi per 
un humanista que no tenia cap  afany de 
lucre sinó el de fer un món millor, on 
tothom pogués entendre's en condicions 
d'igualtat. 
 
 

2) Sí, de fet, està tirant endavant, especialment 
darrerament gràcies a la democratització 
d'internet. Quant pot avançar? No és gaire 
clar però, de moment, va endavant. Aconseguint que els polítics s'involucrin 
en la difusió d'aquesta idea tan interessant. S'hauria d'aconseguir que fos la 
llengua de treball de les institucions europees. Mentre l'esperanto sigui un 
autèntic desconegut que es desenvolupa a soles en la vida privada de la 
gent, no anirà gaire lluny. 
 
 

3) Manca participació pública. Manca la convicció que, de veres, un altre món 
és possible si s'hi lluita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raúl Salinas: Dinamitza l’esperantisme a València, ha redactat pàgines web en 
esperanto. Parla: esperanto, català, castellà i anglès. 
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1) He triat l'esperanto com a 
llengua internacional 
perquè trobo que, ara com 
ara, és la llengua de 
caràcter neutral que més 
èxit i història té al darrera, i 
perquè no estic d'acord 
amb l'actual imperialisme 
lingüístic d'estats com els 
EUA, França, Espanya, 
Anglaterra... 

 
 

2) Crec que l'esperanto pot 
tirar endavant, però cal 
entendre l'esperanto com 
una llengua que avanci 

d'acord amb la voluntat dels seus parlants, mai per la imposició d'aquesta. 
Aprendre l'esperanto és i ha de ser una elecció lliure de l'individu. 
L'objectiu de l'esperanto serà assolit el dia en què, sense cap altre interès 
obscur al darrere, sigui la llengua d'ús comuna entre els parlants de 
diferents estats del món. L'esperanto pot avançar amb iniciatives que 
sorgeixin de la pròpia societat sense la intervenció expressa de les 
autoritats, eines lliures i plurals com internet han demostrat ser un 
important revulsiu per aquesta llengua. 
 
 

3) Els impediments principals són la globalització econòmica que promou 
l'hegemonia cultural d'estats com EUA, els prejudicis de part de la societat 
envers aquesta llengua  (que impedeixen a la gent adonar-se de la 
necessitat de tenir una llengua de comunicació internacional que no fomenti 
injustícies ) i la manca d'interès dels estats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cesc Castellet: membre de l’Associació Catalana d’Esperanto (KEA). 
Parla:esperanto, català, castellà i anglès. 
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1) Caram, és el primer cop que em fan aquesta pregunta!.  Jo trobo que una llengua 
com l'esperanto és més escaient  
 A) Perquè, d'entrada, no privilegia a cap comunitat lingüística ja que, en no ser 
llengua pròpia de ningú, tots hem de fer l'esforç per aprendre'l. A més, precisament 
per això, no hi ha una comunitat lingüística que en surti directament beneficiada 
en termes econòmics (venda de cursos, de professors, de música, de pel•lícules, 
etc...).  
B) Tota llengua nacional porta associada la cultura del país que l'ha generada; quan 
estudiem anglès, per exemple, tenim penjats a classe 
els mapes d'Anglaterra i EEUU. Per tant, si usem una llengua nacional 
com a internacional, estem donant rang de cultura internacional a una 
cultura local amb la qual cosa es creen una mena de "classes" entre 
les cultures. 
L'esperanto, en no ser de cap país en concret,  pot vehicular moltes 
cultures a l'hora. 
En resum, l'ús d'una llengua nacional ens porta a un món 
unidireccional (d'una comunitat lingüística, al món) mentre que l'ús 
d'una interllengua afavoreix una comunicació multidireccional o 
multipolar (amb múltiples emissors amb el mateix rang). 
  
C) Les llengües nacionals no estan dissenyades per a fer funcions de 
llengua internacional: són complexes i fan sevir idiotismes que només 
entens bé si estàs immers en una cultura concreta. 
L'esperanto soluciona tot això perquè és una llengua racional i 
pensada per a poder ser apresa amb menys esforç i més eficaçment. I a 
sobre, funciona :) 
  
 2)  L'esperanto fa temps que ha deixat de ser un projecte i és, 
actualment, una llengua amb una comunitat transnacional de parlants. 
Per tant, l'esperanto ha reeixit ja. 
Si la pregunta fa referència a si és possible una major expansió, no 
sé si la puc respondre. 
En principi, és una pura qüestió de voluntat política el fet d'afegir 
l'assignatura d'esperanto progressivament a nivell internacional, tal 
i com ara es fa amb l'anglès. 
El que està clar és que això passa per ser capaços d'informar  
vastament a la gent del que és l'esperanto i com pot ser una millor 
alternativa en la comunicació internacional. Les associacions 
d'esperanto han de revisar les seves estratègies de comunicació i 
dirigir-se a la massa social i a les forces polítiques simultàniament. 
  
3) Manca de recursos per a informar la gent (i competència brutal 
d'algunes llengües nacionals, com l'anglès, amb estats i empreses 
fortes al darrere que el consideren un "big business"...). 
 
Guillem Nicolás: professor voluntari d’esperanto a la CONEX-Premià de Mar. Ha col·laborat 
en l’elaboració de pàgines web en esperanto i ha adaptat el diccionari d’esperanto català 
de Frederic Pujulà i Vallès al català normatiu. Parla: esperanto, català i castell 
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5.3 Per què? 
 

Conclusió 
 
Havent comparat el manifest i diverses opinions dels esperantistes podem dir: 
  
Coincideixen tots que l’esperanto ha de ser una la llengua internacional ja que 
garanteix la igualtat lingüística, posa a tothom al mateix nivell en tant que tothom 
ha de fer el mateix esforç per a comunicar-se. Tothom ha d’aprendre la mateixa 
segona llengua i, per tant,  no hi ha cap comunitat lingüística superior a les altres 
que imposi la seva llengua. Així, com que no hi ha cap llengua ètnica que faci el 
paper de llengua internacional, no es diferencien les llengües entre classes, 
simplement els individus d’una mateixa comunitat lingüística  parlen la seva 
primera llengua i si un idividu es vol comunicar amb un individu d’una altra 
comunitat, s’utilitza la segona llengua, l’esperanto, que no és ni de l’un ni de l’altre  
ans de tots dos.  
 
 També defensen l’esperanto com a eina per a assolir un major grau de llibertat car 
si només dominem la primera llengua, és a dir, la de la nostra comunitat, el nostre 
àmbit de comunicació serà tan reduït com aquesta ho sigui, en canvi, si dominem 
l’esperanto, l’àmbit de comunicació serà tot el món. No hi haurà més barreres 
lingüístiques, i el nostre abast de comprensió serà infinit. Això comporta que ens 
puguem informar millor del que passa al món i de primera mà.  
 
L’esperanto, a més, per la seva estrucutura, estimula el fàcil aprenentatge d’altres 
llengües, però cal tenir en compte que l’esperanto ha de tenir sempre el lloc de 
segona llengua, o sigui,  utilitzada en ocasions puntuals, ja que preval 
l’ecolingüisme  o posició en favor de la diversitat lingüística. Cada llengua té 
inherent tota una cultura i una visió del món diferent de manera que si desapareix 
una llengua, desapareix un univers i en tant que és una riquesa, la humanitat 
s’empobreix i s’apropa cada cop més a una visió de les coses totalment homogènia.  
 
Un exemple clar d’això podria ser-ho l’inuktikut, llengua parlada pels esquimals de 
Grenlàndia, que pot arribar a diferenciar més de 100 colors de la neu diferents. 
Així, si aquesta llengua desaparegués, també ho farien tots aquests matisos de la 
neu.    
 
Relacionat amb el darrer punt, hi ha el motiu, segurament, més important: l’ús de 
l’esperanto, que és una llengua no ètnica i per tant “objectiva”,  com a llengua 
internacional evita que la cultura i la visió del món d’un país determinat s’acabi 
imposant sobre la resta.  
 
  
 
Per tant deduïm que el perfil d’un esperantista, actualment, és el d’una persona 
que ha viscut alguna experiència de discriminació lingüística o que simplement 



P à g i n a  | 40 
 

mostra una gran sensibilització envers la diversitat lingüística, i també solen ser 
multilingües o tenir molta capacitat lingüística. Tanmateix, com hem vist, a part 
d’aquests punts en què tots els esperantistes estan d’acord, hi ha diverses 
posicions: 
 
Segons  el grau de convicció que es pugui produir “la victòria final” (finavenko) o 
dia en què tothom tindrà l’esperanto com a segona llengua, hi ha els finvenkistes, 
que creuen que la finavenko és possible a curt termini,  i els que creuen que no 
arribaran a veure la finavenko .  
 
Dins dels primers, hi ha els qui, com en Ferriol o en Lluís, volen que l’esperanto 
esdevingui la segona llengua de tothom de manera voluntària havent-ne fet 
propaganda i difusió i els qui, com en Raúl o en Guillem, pensen que si no és per 
mitjà de la política i l’ensenyament públic, no s’assolirà mai la fita.      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

IX Trobada esperantista 
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6) Lingüística de l’esperanto 

comparada amb el català, el castellà, el francès i l’anglès. 

6.1 Etimologia 

El manlleu 

 
Per tal de constituir les bases lexicals de l’esperanto, Zamenhof es va basar en dues 
famílies de llengües indoeuropees34 35, les romàniques, de les quals prové el 70% 
dels mots de l’esperanto, sobretot del llatí en primer lloc i  del francès en segon,  
 

 del llat í: abio (avet), sed (però), tamen (tanmateix), okulo (ull), akvo (aigua)  

 del francès:  dimanĉo (diumenge), fermi (tancar), ĉe (a, en, a casa de), frapi (colpir, 

picar, trucar), ĉevalo (cavall), butiko (botiga)  

 de l'italià:  ĉielo (cel), fari (fer), voĉo (veu)  

 diverses: facila (fàcil), fero (ferro), tra (a través de), verda (verd)  

 
 

 

i les germàniques, les quals inspiraren el 20% dels mots,  
 

 de l'alemany:  baldaŭ (aviat), bedaŭri (saber greu, lamentar), haŭto (pell), jaro (any), nur 

(només)  

 de l'anglès:  birdo (ocell), mitingo (míting), spite (malgrat), suno (sol), teamo (equip)  

 diverses: bildo (imatge), fiŝo (peix), fremda (estrany, foraster), grundo (sòl, terreny), halti 

(aturar-se), hasti (afanyar-se), hundo (gos), ofte (sovint), somero (estiu), ŝipo (vaixell), vintro 

(hivern) 

 
 

 

                                                        
34 Llengües indoeuropees són aquelles que pertanyen a la “macrofamília” lingüística anomenada 
indoeuropea, caracteritzada per provenir d’una suposada llengua, l’indoeuropeu, que es parlava a 
quasi tota Europa i Part de l’Àsia. Les principal famílies que hi pertanyen són les següents: 
bàltiques, cèltiques, eslaves, germàniques, indoiranianes, romàniques, albanès i armeni i grec. 
35 Zamenhof sostenia que les llengües a partir de les quals es construiria l’esperanto havien de 
complir un requisit, que fossin les llengües més ensenyades de tot el món. Per alguns, això pot 
explicar el motiu pel qual Zamenhof, de les 6.000 llengües que es calcula que hi ha al món, 
pràcticament només en féu servir 8 (llatí, francès, alemany, anglès, rus, polonès, italià i grec).   
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El 10% del vocabulari restant  té la procedència en altres famílies lingüístiques 

pertanyents a la macrofamília  idoeuropea, com ara el grec36 antic, que té la seva 

pròpia família, o les eslaves. Cal tenir en compte que el rus era la seva llengua 

materna.  

|del grec:  hepato (fetge), kaj (i), biologio (biologia), politiko (política) 

llengües eslaves :  

 del polonès:  celo (fi, objectiu), ĉu (partícula interrogativa), krado (graella, reixa), luti 

(soldar), moŝto (tractament honorífic)  

 del rus:  barakti (agitar-se, forcejar), serpo (falç), vosto (cua)  

 diverses: klopodi (maldar, intentar aconseguir), krom (a més de, excepte), prava (just, 

legítim)  

 

Pel que fa a la resta de les 6.000 llengües parlades al món, només en trobem 

representació en mots folklòrics o referents a un concepte propi d’un lloc o bé 

mots recentment internacionalitzats (que han esdevingut comuns en la majoria de 

llengües).  

 altres llengües indoeuropees:  

  

 del lituà:  du (dos), ju (com), tuj (de seguida)  

 del sànscrit:  budho (buda), nirvano (nirvana)  

 llengües uralianes:  

 de llengües lapones:  samea (lapó), boaco (ren), jojko (joik, cant tradicional lapó)  

 del finlandès:  lirli (remorejar), saŭno (sauna)  

 de l'hongarès:  cinci (xisclar el ratolí), ĉako (xacó), ĉardo (hostal), ĉardaŝo (csárdás, 

dansa hongaresa), ĉuro (esperma)  

 llengües semítiques:  

 de l'hebreu:  kabalo (càbala)  

 de l'àrab:  kadio (cadi), kaido (caid)  

 altres idiomes :  

 del japonès:  cunamo (tsunami), haŝio (bastonet), hajko (haiku), utao (uta, poema), 

zeno (zen)  

del xinès:  toŭfuo (tofu) 

                                                        
36  Cal tenir en compte, també, que Zamenhof  va obtenir bona part del vocabulari científic, animal i 
vegetal del grec i el llatí clàssics. 
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Els Procediments 
 
 Però ara centrem-nos en els procediments  de què es va servir el lingüista per tal 
d’aconseguir un vocabulari  addient. Addient vol dir que fos un vocabulari en què 
s’adaptessin les paraules dels diferents idiomes a la lògica i la fonètica de 
l’esperanto per tal d’obtenir una llengua cohesionada i, alhora,  coherent amb la 
seva estructura interna.  
 
  Així doncs, dins les llengües esmentades, hi cercà, primer de tot, paraules que 
fossin comunes al major nombre de llengües possible com ara els mots 
internacionals. N’és un exemple  el substantiu ”interrompo”: interrupció37, 
interrupción, interruption, interruption o el verb ”telefoni”:  telefonar, telefonear, 
téléphoner, to telephone . 
 
 Sovint però, quan hi havia dues paraules molt semblants entre elles, optava per 
una solució inter-mitja. Aquest és el cas del concepte “relliscar”, Zamenhof va 
trobar dos mots semblants:  
 
Opcions: 
 

glisser i gleiten 
 
Solució intermitja: 
 

Gliti 
 
O bé el d’”oblidar”: 
 
Opcions: 

Forget i vergessen 
 
Solució intermitja: 
 

forgesi 
 
  En cas que no trobés paraules comunes per a definir un concepte va haver de fer, 
mot per mot, tries arbitràries sempre intentant però, que fossin com més diverses 
millor. Seguint aquest barem, es van incorporar els dies de la setmana del francès: 
lundo, mardo, merkredo, jaŭdo, vendredo, sabato, dimanĉo (lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi, dimanche), o els mesos de l’any de l’alemany Januaro, 
Februaro, Marto, Aprilo, Majo, Junio, Julio, Aŭgusto, Septembro, Oktobro, 
Novembro, Decembro. 

                                                        
37 Vegeu el codi de colors al final d’aquest apartat. 
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Però un cop elaborades les adaptacions Zamenhof es trobà que havia de resoldre 
un “problema” per tal d’assolir un llenguatge gens complex, fàcilment 
comprensible i lògic: 
 
Zamenhof volia acabar amb l’homonímia38 i la polisèmia39. D’aquesta manera, ho 
féu separant els diferents significats40 o conceptes que compartien un sol 
significant i atribuint-los ( als darrers) un nou significant41. 
Així podríem dir que, mentre l’estructura de la major part de llengües europees sol 
ser:   

   
 
 
en esperanto només és possible l’estructura: 
 

 
 Observeu que, en aquest cas, han aparegut dos nous significants, el significant C i 
el significant D, tot obtenint el resultat que esmentàvem abans: eliminar la 
polisèmia i la homonímia, és a dir, suprimir la pluralitat de significats que pot tenir 
un significant. 

                                                        
38 Qualitat pròpia dels mots escrits idènticament però que tenen significat i origen diferents. 
Exemple: mena1  (verb menar)  i mena2 (sinònim de tipus) o cap1 (part del cos), cap2 (cordill),  
cap3 (accident geogràfic) i cap4- (ni un).    
39 Qualitat pròpia d’un mot que ha adquirit altres significats. Exemple=ratolí1 (mamífer rosegador) 
ratolí2 (cursor d’ordinador). 
40 El significat, en lingüística, és el contingut mental, és a dir, el concepte associat al significant. És 
una de les parts del signe lingüístic. 
 
41. El significant és la part del signe lingüístic que es pot transmetre mitjançant un conjunt de sons o 
grafies. És la part física que vehicula el significat, part mental, representació. Així, per a un mateix 
significat (planta superior amb tronc i copa), el català té un significant (arbre), el castellà un altre 
(árbol) etc. Aquesta distinció es va popularitzar amb Ferdinand de Saussure. La relació entre 
significant i significat és immotivada o arbitrària (excepte en casos especials com el de 
l'onomatopeia). El relativisme lingüístic, però, afirma que el significat mai no és igual si varia el 
significant, perquè cada cultura té associades una sèrie de connotacions a cada paraula 
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 Així per exemple, el significant  llengua, lengua, langue, tongue que arrossega els 
conceptes llengua1 ( part de la boca) i llengua2 (idioma) a primer cop d’ull 
inseparables, en esperanto es materialitzen tot esdevenint els significants lingvo 
(llengua1) i lango (llengua 2). 
Com dèiem abans, Zamenhof volia fer canvis en les paraules manllevades per a 
poder respectar una sèrie de característiques pròpies de la llengua. Aquestes eren 
principalment les següents:  
 
· Ortografia42: en aquest cas els canvis es produïen per tal de fer compatible o 
pronunciable el so d’una paraula amb les possibilitats fonètiques de l’esperanto. En 
general el creador respecta l’ortografia del mot d’origen i en  modifica la 
pronunciació com en el cas del verb  soifi, [s’ojfi] (tenir set)  provinent del 
substantiu soif  [swaf] (set).  Però en alguns altres casos en què considerà que calia 
mantenir-ne la pronúncia hi adaptà l’ortografia. Aquest darrer és el cas d’eksploati 
[eksplo’ati] (explotar) provinent d’exploiter [eksplwat’e]. 
 
· Eufonia43 (belsoneco en esperanto) (molt lligat amb l’ortografia): a fi que una 
paraula tingui una pronúncia coherent amb els trets o costums fonètics de 
l’esperanto, molts mots en resulten alterats. Per exemple, els mots provinents del 
francès que contenen el so [ʃ], en esperanto ŝ (això, Ø, chaque, she),  com  acheter o 
chef normalment es converteixen en el so [ʧ], en esperanto ĉ (cotxe, coche, match, 
each),  resultant-ne aĉeti i ĉefo respectivament. Però, tot i aquesta tendència 
general, en alguns casos com chance o changer el so [ʃ],  es manté intacte ŝanco i  
ŝanĝi. El motiu d’això no és sinó la mera eufonia fixada segons un criteri de 
Zamenhof probablement determinat pel seu propi gust.  

· Gramàtica44 : sobretot, per tal que no es confonguessin mecanismes propis de 
l’esperanto, com ara els afixos, amb alguna grafia de la paraula original. Per exemple en 
el cas de rigardi (esguardar, mirar) provinent de regarder s’ha canviat la e per la i de 
manera que no es confongui amb el prefix “re” que implica repetició. 

· Abreujament: per dinamitzar la llengua sovint escurçava paraules que, altrament, 
semblarien massa llargues o sobrecarregades. N’és un exemple el verb terni 
(esternudar), provinent de éternuer  , que en comptes d’esdevenir eternueri, s’ha 
abreujat.   

  

  

 
 

                                                        
42 Part de la gramàtica normativa que fixa les regles per a l'ús de les lletres i signes de puntuació en 
l'escriptura. L'ortografia es basa en l'acceptació d'una sèrie de convencions per part d'una 
comunitat lingüística per tal de mantenir la unitat de la llengua escrita. 
43 Qualitat de les paraules que “sonen” bé, o sigui, que tenen un so adequat per a les regles 
fonètiques d’una llengua concreta. 
44 Part de la lingüística que estudia els mecanismes de generació de mots i frases a partir dels 
elements fonètics, fonològics, morfològics, sintàctics, lèxics i semàntics en una determinada llengua. 
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Conclusions  i valoracions. 
 

Resulta contradictori que, malgrat que Zamenhof fos ecolingüista45 i volgués 

enginyar una llengua internacional reflex de la diversitat lingüística, l’esperanto no 

sigui gens representatiu de les múltiples llengües parlades al món. Això ho podem 

afirmar ja que, que de les 6.912 llengües vives al món, el 90% del vocabulari de 

l’esperanto només en representa el 3’5% (239) sent totes europees. Aquest 3’5%, a 

més, tan sols és parlat pel 26’3% de la població mundial.  

A 

més, com que l’esperanto es va fer pensant només en la macrofamília de 

l’indoeuropeu, i més en concret de les 4 famílies itàliques, germàniques, eslaves i 

gregues (excloent-ne la resta: bàltiques, cèltiques, indoiranianes, albaneses i 

armènies), s’han ignorat moltíssimes possibilitats, tan pel que fa al vocabulari com 

a les estructures sintàctiques, que podrien haver enriquit molt més la llengua.  

 

 

                                                        
45 Ecolingüística: corrent que vetlla per la defensa de la diversitat lingüística. Vegeu-ne més 
informació a l’apartat “l’esperantisme”. 
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Així doncs, admetent que si s’hagués optat per aquesta proposta construir 

l’esperanto hauria estat força més complicat, una bona solució per dur-ho a terme 

hauria estat la de treballar en equip diversos lingüistes especialitzats en les 

diferents macrofamílies lingüístiques del món. Però possiblement, si això no es féu 

així, va ser perquè, a la pràctica, no hi havia gaires persones que, com Zamenhof, 

volguessin esmerçar tan d’esforç i tan de temps en un projecte sense beneficis 

econòmics.   

A pesar d’aquest abismal desequilibri, cal admetre que els fets han demostrat com 
aquesta aquest “monopoli etimològic” no ha pas impedit, ni de bon tros, la difusió 
d’aquesta llengua en zones de parla no indoeuropees. Així ho demostra el cas de la 
Xina que, ja als inicis del segle XX, tingué un gran nombre d’esperantistes.  
També cal admetre que per als europeus, i especialment per als catalanoparlants, 
la situació els  ha estat molt favorable en l’aprenentatge d’aquesta llengua per dues 
raons.   
 
 La primera és el fet que l’esperanto extragués molt del seu vocabulari del francès i, 
en menor mesura, de l’italià, les quals són llengües que comparteixen molts mots 
amb el català. Per exemple menjar=manger=mangiare=manĝi a diferència de 
comer o bé parlar=parler=parlare= paroli a diferència de hablar. 
La segona és el fet que la majoria de catalanoparlants també dominem la llengua 
castellana, cosa que no només fa que puguem copsar els mots que en provenen 
sinó que tinguem gran facilitat per canviar estructures lingüístiques amb no gaire 
esforç.  
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 Pel que fa als procediments utilitzats, cal reconèixer que va tenir grans encerts 
com el de la recerca de mots comuns al màxim nombre de llengües possible, cosa 
que ha permès reduir el nombre de paraules per aprendre i ha donat un caràcter a 
l’esperanto més modern i més simple, el de la supressió d’ambigüitats 
morfològiques que sovint indueixen a errors, cosa que ha permès distingir millor la 
funció de cada partícula morfològica i, per tant, ha agilitzat la comprensió del 
llenguatge, però sobretot el de suprimir la polisèmia i l’homonímia. Aquest darrer 
punt constitueix un gran canvi que capgira l’estructura de la relació entre significat 
i significant que hi havia hagut fins aleshores. D’aquesta manera, a diferència del 
català, el castellà el francès, l’anglès  moltes altres llengües més,  en un diccionari 

d’esperanto si cerquem la 
paraula banc ja no hi 
trobarem més d’una 
accepció. Ara, per cada 
entrada (significant) 
només hi haurà una 
definició (significat). Això 
vol dir que s’eliminen els 
problemes lingüístics 
derivats de la confusió 
entre dos significats que 
comparteixen un mateix 
significant. Com a 
conseqüència final, els 
parlants d’esperanto 
poden assolir una major 
capacitat d’organització 
de les idees.         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.2 
Fonètica:  
 

L’esperanto s’escriu amb una versió simplificada de l’alfabet llatí: inclou 6 lletres 
amb un circumflex ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ però no inclou les lletres q, w, x, y tret de noms 
estrangers no assimilats46. 

                                                        
46 Com que l’ordinador sovint no accepta aquestes grafies específiques de l’esperanto, és freqüent 
trobar el "h-sistemo" (convenció-H) (ch, gh, hh, jh, sh, uh) es basa en els dígrafs 'ch' i 'sh' de l'anglès i 
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Les 28 lletres de l’alfabet són les següents: 
 
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z 
 
Totes les lletres es pronuncien de manera similar a la llur equivalent minúscula en 
l’Alfabet Fonètic Internacional (AFI) amb l’excepció de les lletres pròpies de 
l’esperanto que abans esmentàvem: la c i les consonants accentuades.  
 
I, com que cada lletra té un únic so, s’elimina la multiplicitat de sons que pot tenir 
una grafia en, per exmple, el català, la lletra r : 

regularitzar           r1= [r], r2= [ɾ], r3= [∅] 

 
 
I també elimina la multiplicitat de maneres d’obtenir un so:  

escassetat, caça                s, ss, ç= [s] 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consonants: 

                                                                                                                                                                   
la "convenció x" (cx, gx, hx, jx, sx, ux) que és estri per a l'ordenació alfabètica en computadors (cx ve 
després de cu, sx després de sv, etc.). 
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     Punt 
d’articulació 

Mode 
d’articulació 

 
 

Bilabial Labio- 
dental 

Alveolar 
(dental) 

Post- 
alveolar 
 

Palat
al 

Velar Glotal 

Oclusiva p 
pot 
palo 
puis 
pay 
  

b 
bou 
buey 
boeuf 
bone 

  t 
trau 
tuyo 
tien 
tone  

d 
dau 
dice 
dont 
do 

    k 
aquí 
aquí 
coeur 
speak 
 

g 
guany 
galo 
gagne 
game 
 

  

Nasal   m 
mà 
mío 
mon 
moon 

    n 
neu 
pan 
neuf 
new 

        

Bategant       ɾ 
ara 
para 

Ø 
Ø 

        

Fricativa   f 
fes 
fui 
font 
off 

v 
afgà 

Ø 
vache 
heaven 
 

s 
caça 
saco 
assiette 
east 

z 
casa 

Ø 
maison 
casual 

ʃ  (ŝ)  
això 

Ø 
chaque 
shake 

�  (ĵ) 
ajut 

Ø 
gens 
agent 
 

  x  (ĥ)47 
Ø 
ojo 

Ø 
Ø 
 
 

  h 
ha* 

Ø 
Ø 
have 

  

Africada     ʦ(c)  
ets 

Ø 
tsar* 
odds 

  ʧ (ĉ) 
cotxe 
coche 
match 
catch 

! (ĝ) 
patge 

Ø 
adjudant* 
adjective 
 

      

Aproximant 
lateral 

      l 
oli 
lío 
aller 
law 

        

Apoximant      j 
aigua 
haya 
envoyer 
avoid 

  

 sor
da 

so
no
ra 

sor
da 

son
ora 

sor 
da 

so 
no 
ra 

sor 
da 

so 
no 
ra 

so 
no 
ra 

sor 
da 

so 
no 
ra 

sor 
da 

*Poc freqüents. 
En aquest quadre fonètic podem veure els diferents sons de l’esperanto comparats 
amb els sons propis del català, el castellà, el francès i l’anglès. Així ens adonem de 
com els sons són ja existents però no pas comuns en totes les llengües.  

                                                        
47 Aquesta lletra és una adaptació de la lletra grega ji (x) que només es troba en mots provinents del 
grec com ara  ĥemio (química) o  arĥitekturo (arquitectura) . Tot i això, al pas del temps s’ha anat 
marginant aquesta grafia tot esdevenint k o h.  
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Així veiem com, consonànticament parlant, el català és la llengua que més s’apropa 
a l’esperanto ja que només l’al·lòfon48 fricatiu velar [X] hi és estrany. A més a més, 
aquest so no resulta gens difícil de pronunciar per a un catalanoparlant atès que la 
majoria, som capaços de parlar el castellà que si que la té com a pròpia. Pel que fa 
al so fricatiu glotal [h], cal dir que, al català,  només es pronuncia en la interjecció 
ha, ha, significant rialla. És semblant al cas de la fricativa labiodental sonora [v] que 
en el català estàndard només apareix quan una f entra en contacte amb un so sonor 
com en el cas de afgà o el de baf bullent. Tot i això, a un catalanoparlant no li 
resulta gaire difícil de pronunciar en posicions diferents. 
 
L’anglès, veiem que també comparteix la majoria de sons amb l’esperanto llevat  de 

dos: l’al·lòfon bategant alveolar [ ɾ], que els anglesos converteixen en [‘] o bé en [‘,], 
i, com al català, l’al·lòfon [X] que converteixen en [h]. 
En canvi, el francès i el castellà ja difereixen força més de la fonètica de l’esperanto 
ja que el francès no coneix sinó 17 sons dels 22 que hi ha i el castellà, per la seva 
banda, només 15. 
 
Així el francès no comparteix ni les africades, tant l’alveolar [ts] com la post-
alveolar sonora [dz], ni la fricatives, tant la velar [x]  com la glotal [h] ni tampoc no 

té l’al·lòfon bategant alveolar [ɾ]. Aquest últim so és el  que es troba en la grafia r 
en posició no final de paraula que un francès convertiria en la vibrant uvular 
sonora [R] tan característica del francès. Aquest constitueix, possiblement, un dels 
sons més difícils de pronunciar en aquesta llengua i suposa un gran esforç ja que, 
per un francòfon, és tot un nou mode d’articulació que han d’aprendre. 
 
En últim lloc, la llengua més distant a l’esperanto quant a les consonants és el 
castellà que no hi comparteix 7 sons. Així, no coneix  cap fricativa sonora, ni la 

fricativa post-alveolar sorda [ʃ], ni l’africada alveolar sorda [ts], ni tampoc 

l’africada post-alveolar sonora [!]. Tot i aquesta notable diferència, aquesta no 
suposa un problema insuperable, com han demostrat molt esperantistes 
castellanoparlants, ja que es tracta, sobretot d’aplicar la sonorització a uns sons 
que ja els són propis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocals 
L’esperanto tan sols té cinc vocals: 

                                                        
48 Realització fonètica d’un fonema. So. 
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 Frontal Posterior 

 Tancada 
iiii uuuu 

Mitjana 
eeee oooo 

 Oberta 
aaaa 

 
 
 
 
 
Cal tenir en compte que Zamenhof va cercar que el sistema vocàl·lic en fos un que 
tingués vocals comunes en la major part de llengües del món per facilitar la 
pronunciació. Però tenint esguard que hi ha sistemes molt més complexos en les 
altres llengües, es permet una ampli grau de variació, és a dir, la lletra e, per 

exemple, es pot pronunciar [e] o [ε], l’únic que cal tenir en compte és que el so 
vocàl·lic sigui intel·ligible pel receptor. Aquestes diferències són determinades pels 
hàbits fonètics de la llengua materna de l’esperantista. Així, podem dir que 
l’esperanto, si bé limita les possibilitats fonètiques, no té un accent concret ans 
tants com llengües o sistemes vocàl·lics hi ha al món.  
 
Aquestes vocals són exactament les mateixes que les del castellà, el suahili i el grec 
modern. Es tracta, com tot just dèiem,  d’un dels sistemes vocàl·lics més senzills del 
món. Comparem-lo, sinó, amb altres llengües: 
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 Català: 
En el cas del català, veiem com té tres sons 

més que  l’esperanto.   Com a canvis importants, cal 
destacar que, a diferència del català, l’esperanto, 
fonèticament, no distingeix les síl·labes tòniques de 
les àtones i, com a resultat, les o les a  i les e àtones 
no es neutralitzen en u i en vocal neutra 
respesctivament.    
Francès:  
 
 

 
El francès, com veiem, és una de les                        
llengües amb més diversitat vocàl·lica, car,  si 
comptem les vocals nasals, posseeix uns 16 sons 
vocàl·lics diferents, o sigui, 11 més que l’esperanto. 
Això fa que es pugui notar fàcilment si un 
esperantista té el francès com a llengua materna ja 
que els resulta pràcticament impossible reduir tots 
els 16 sons a només 5. 
 
 

 
 

 
 
En la llengua anglesa es compten més d’11 vocals 
diferents incloent-hi totes  les pròpies de l’esperanto 
menys la [a] que normalment acaben pronunciant 

amb o bé una [ε] o bé una  [ɑ] . 

 

 
 

 
 
 
L’hongarès, com el francès, és considerat una de 
les llengües amb més vocals ja que en té fins a 
14, o sigui, 9 més que l’esperanto. 
Pel que fa al castellà, com hem comentat 
anteriorment,  no hi ha cap complicació alhora 
de pronunciar bé les paraules en esperanto  ja 
que els llurs sistemes vocàl·lics  són idèntics. 
diferència.  
 

Semivocals 
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A l’esperanto hi ha dues semivocals, la j al darrere d’a, e, o, u i la ŭ,  que formen sis 
diftongs decreixents: 

uj, oj, ej, aj, aŭ, eŭ ([ui�, oi �, ei�, ai�, au�, eu�]) 

El català els té tots- Avui, noi, rei, mai, au, veu-, el castellà també- Luis, boina, rey, 
daina, sauna, Zeus- l’anglès els té tots menys l’ eŭ -booey, boy, bay, bough- i el 
francès, en canvi, només té el diftong uj- nuit-.És per això que no és estrany de 
sentir un francòfon pronunciant hodiau [hodíaw] com a ho-di-a-u.  Així veiem que 
un cop més, el francès s’allunya de la pronunciació típica de l’esperanto. 
 

Tonicitat 
 
La tonicitat constitueix, sens dubte, un dels trets més característics de l’esperanto 
ja que totes les paraules hi són planes, és a dir, la penúltima síl·laba sempre és la 
tònica:  
 
Esper’anto, ‘ami, fami’lio, hod’iau...  
  
Aquest fet, primerament, permet eliminar tota classe d’accentuació de la llengua i, 
en segon lloc, ens estalvia d’haver d’aprendre on cau l’accent de cada paraula com 
ens passa quan estudiem una nova llengua. 
Vegem, doncs, com totes les llengües que comparem poden tenir la tonicitat a 
gairebé qualsevol posició del mot: 
 
Aguts: mussól, país, streét 
 
Plans: pórta, cósa, ápple 
 
Esdrúixols: música, película, impóssible 
 
Per tant, no suposa gaires dificultats fer totes les paraules planes. Tanmateix sí que 
ho suposa per al francès que, un cop més, es distancia de l’esperanto. En francès 
totes les paraules són agudes –panoramá, bouillón, curiéux, important - menys 
algunes que són planes però acaben sempre en vocal neutra [ə]- pórtent, vieilles, 
impossíble, musíques -. Això fa que sovint hom pugui sentir-los paraules amb 
l’accent desplaçat a l’última síl·laba- esperantó, parolás, telefoní, sportó, familiá-. 
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Conclusions i valoracions: 
 
L’esperanto és una llengua pensada perquè tota la població mundial pugui parlar. 
Això, com hem anat veient, és l’aspecte principal en què Zamenhof es va basar 
alhora de dissenyar la fonètica i la tonicitat de la llengua. Ho han palesat el sistema 
consonàntic, que no només té uns sons la major part dels quals són presents en les 
altres llengües sinó que correspon directament amb l’Alfabet Fonètic 
Internacional49 i el vocàl·lic, un dels més simples del món. A més no hi ha 
excepcions, cada lletra té un so i podríem dir que, si en l’ortografia de les nostres 
llengües sovint preval marcar l’origen etimològic a marcar-ne la pronunciació, en 
l’ortografia de l’esperanto sempre preval marcar la pronunciació de cada paraula. 

Exemple: 

 
És una paraula grega que en francès es pronuncia 
[fizioteRapí] i no és pas que en francès el so [f]  es 

representi amb ph, o que el so [i] i el so [t] es representin amb un y i una th 
respectivament sinó que són l’adaptació de les lletres φ (fi), θ (theta) i la ύ 
(ipsílon) que el llatí ja féu de les paraules gregues i que el francès ha mantingut. 
Així en aquest cas veiem com l’ortografia ha respost a una funció etimològica, no 
pas fonètica.  
 
En canvi, en l’esperanto:  

 
Fizioterapio  Es pronuncia [fizioterapío]. Com podem veure, en aquest 

cas, es dóna importància només a la pronúncia. 
Aquest principi que tota la població pogués parlar l’esperanto també es troba en 
l’accentuació, si totes les paraules són agudes se simplifica molt més l’aprenentatge 
de l’esperanto. 
Així, qui vulgui parlar esperanto només cal que consideri que ha de fer planes totes 
les patraules i, si ja coneix el funcionament de l’AFI només caldrà que tingui 
present les set consonants diferents.  
Amb tot plegat veiem que la tècnica de Zamenhof era comparar opcions diverses i 
triar-ne la menys complexa sempre que no limités les possibilitats lingüístiques de 
la llengua (supressió d’estructures innecesàries, reducció dels sons...). Així va 
aconseguir simplificar moltíssim la llengua universal. 

 

 
 
 
                                                        
49 Llevat de les set consonants que hem esmentat al començament que tenen el seu propi so.  
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6.3 Gramàtica  
 

La gramàtica de l’esperanto es pot resumir, practicament, en només 16 regles50: 

 
1 L'esperanto només té l'article determinat la, igual per a tots els gèneres, 
nombres i casos –la knabo, la knabino, la templo-. No hi ha article indefinit.  

Per tant, només hi ha un  gènere gramatical igual com a l’anglès - the boy 
,the girl, the temple- i a diferència del català –el  noi, la noia, el temple-, del 
castellà –el chico, la chica, el templo- i el francès – le garçon, la fille, le 
temple- que tenen el gènere masculí i femení, i de llengües com el llatí-  ille 
puer, illa puella, illum templum. 

2. El  substantiu acaba en o. Per formar el plural s'afegeix una j al singular. La 
llengua només té dos casos: nominatiu(Subjecte) i acusatiu (Objecte Directe51). 
Aquest últim es forma afegint una n al nominatiu. Els altres casos es formen amb 
preposicions: el genitiu amb de (de), el datiu amb al (a), l'ablatiu amb kun (amb) o 
amb  altres preposicions, segons el sentit.  

Substantiu Subjecte Objecte Directe 

Singular -o -on 

Plural -oj -ojn 
 

 

En cap altra llengua els substantius acaben amb unes lletres determinades com en 
l’esperanto. 

 
3. L'adjectiu acaba en a. Els seus casos i nombres es formen com en els 
substantius. El grau comparatiu adjectiu es forma amb la paraula pli (més, más, 
plus, more) i el superlatiu amb el mot plej (el més, el más, le plus, the most). El que, 
que, que, than del comparatiu es tradueix ol i el de, de, de, in del superlatiu el.  
Aquest sistema no contempla ni  

 
En aquest cas tampoc no hi ha cap altra llengua que 
diferenciï els adjectius amb una lletra determinada. 
Pel que fa als graus de l’adjectiu, per bé que en 
l’esperanto no hi ha ni adjectius comparatius irregulars 
– millor, pitjor, superior, inferior, major, menor- ni 
adjectius superlatius irregulars- el millor, el pitjor...-,  

s’assembla força a les llengües que comparem menys l’anglès.  
                                                        
50 Publicades a l’Unua Libro. Formen part del Fundamento de Esperanto. 
51 També pot tenir la funció de C. Circumstancial si porta una preposició al dava<nt 

Adjectiu Subjecte Objecte 

Singular -a -an 

Plural -aj -ajn 
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L’anglès, com ja hem indicat, fa servir els adverbis more i el most (more important, 
the most important) però en la major part dels adjectius monosíl·labs en grau 
comparatiu i superlatiu afegeixen les partícules -er i      -est respectivament 
(smaller, smallest). Això en canvi l’esperanto ho elimina i, per consegüent, es 
regularitzen els graus de l’adjectiu.  

 
4. Els adjectius numerals cardinals són invariables: unu (1), du (2), tri (3), kvar 
(4), kvin (5), ses (6), sep (7), ok (8), naŭ (9), dek (10), cent (100), mil (1000). Les 
desenes i centenes es formen per la simple reunió dels esmentats numerals. Als 
adjectius numerals cardinals s'afegeix: la terminació a de l'adjectiu (tria=tercer), 
per formar els numerals ordinals; obl per als múltiples (triobla=triple) ; on per als 
fraccionaris (triono= terç); op per als col·lectius (triopo=trio). Po abans dels 
cardinals forma els distributius.  

5. Els pronoms 
personals són: 
mi (jo), vi (tu, 
vós, vostè, 

vostès, 
vosaltres), li 
(ell), ŝi (ella), ĝi 
(ell, ella, això, 
per a animals o 
coses), si (es, se, 
reflexiu), ni 
(nosaltres), ili 
(ells, elles), oni 
(hom, es). 
Afegint la 

terminació a de l'adjectiu es formen els adjectius pronominals possessius. Els 
pronoms es declinen com a substantius. 
Com podem observar en el quadre comparatiu, els pronoms personals de 
l’esperanto són gairebé idèntics als de l’anglès. Així, si ho comparem amb el català, 
el castellà, i el francès,  l’esperanto perd el matís de la segona persona del plural i la 
distinció de gènere en els plurals. Per contra en guanya un, el de tercera persona 
singular neutre que podríem traduir per això, allò, ell, ella... en funció del context.  
 
També guanya un matís si ho comparem amb l’anglès i el castellà, el pronom 
indefinit oni (hom, on) que se,  uno, they, one depenent del context.  
També caldria apuntar l’avantatge que significa el fet de poder obtenir els 
determinants possessius a partir d’un pronom personal afegint-hi tan sols una a 
cosa impensable en les nostres llengües (mi=jo, yo, je, I | mi+a=el meu, mi, mon, my). 
 
 
 
 
 
 
 

Persona Singular Plural 

Primera  mi  (jo, yo, je, I) ni  (nosaltres, nosotros, nous, we) 

Segona vi  ( tu,vós, vosaltres, tú, usted, vosotros, tu, vous, you) 

Masculí li  (ell, él, il, he) 

Femení ŝi  (ella, ella, elle, she) 
Tercera 

 

Neutre ĝi  ( això, éso, ça, it ) 

ili  (ells,elles, ellos,ellas, ils,elles, they) 

Indefinit oni  (hom, se, on, one, "they") 

Reflexiu si  (es, se, se, self) 
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 6. El verb és invariable en les persones i en els nombres. El present acaba en as, el 
passat en is, el futur en os, el condicional en us, l’imperatiu en u i linfinitiu en i. Els 

participis actius en ant el present, en int el passat i 
en ont el futur. Els participis passius en at el 
present, en it el passat i en ot el futur. Tots aquests 
participis s’adjectiven amb una a. La veu passiva es 
forma amb el verb esti (ser) i el participi passiu del 
verb que es conjuga. El de o el per de l'ablatiu agent 
es tradueixen per de.  
 No existeix cap inflexió que indiqui  persona o 
nombre a diferència del català ( canto, cantes, 
canta, cantem, canteu, canten) el castellà (canto, 
cantas, canta, cantamos, cantáis, cantan) i el 
francès (je chante, tu chantes, il chante, nous 

chantons, vous chantez, ils chantent). Així els verbs en esperanto funcionen amb els 
pronoms personals+verbs (al seu mode o temps 
corresponent) quasi idènticament a l’anglès. La 
diferència entre aquests dos és que l’anglès té el 
verb ésser irregular i té una inflexió gramatical en 
la tercera persona del present (I sing, you sing, he 
sings, we sing, you sing, they sing)    
Així veiem que a l’esperanto, per poder utilitzar 

els verbs correctament, només ens cal recordar 6  
inflexions, 3 de temps i 3 més de mode. Però per 
si no som conscients del que això representa 
comparem-ho amb les altres llengües: 

 

Verbs Comparats 1 
 Present Pretèrit Futur imperatiu condicional TOTAL 

Esperanto 1 1 1 1 1 
5 

Català 2 10 2 1 2 
17 

Castellà 2 8 4 1 2 
17 

Francès 2 8 2 2 3 
17 

Anglès 3 3 2 1 2 
10 

 
 
En aquesta primera taula podem observar com, de totes les llengües, l’esperanto és 
la que té menys temps verbals ja que tant el català i  el castellà com el francès 
tenen 17  temps verbals diferents52 i l’anglès 10. Però possiblement hom es 
preguntarà: Llavors, si verbs com el pretèrit plusquamperfet que determinen el 
moment en què s’esdevé una acció s’eliminen, la parla s’empobreix? Doncs la 
                                                        
52 Incloent-hi, també, els temps verbals menys emprats. 

Temps verbal Sufix 

Present -as (kantas) 

Passat -is (kantis) 

Futur -os (kantos) 

 

Mode verbal Sufix 

Infinitiu -i (kanti) 

Jussiu (imperatiu) -u (kantu) 

Condicional -us (kantus) 
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resposta és NO.  La llengua no s’empobreix de la mateixa manera que l’anglès 
tampoc no ho fa per tenir 7 temps menys que el català. En tots dos casos, l’únic que 
succeeix és que, respecte les 3 llengües romàniques, canvien els mecanismes que 
aporten un matís (temporal, duratiu, imperfectiu...) al verb.  
Per exemple: 
 
Vaig menjar una poma. Abans(1), havia menjat(2) pa.  
 
El pretèrit plusquamperfet d’indicatiu de la segona oració ens indica que l’acció és 
anterior a un fet esmentat, però aquest matís també ens el dóna l’adverbi de temps 
“abans”  Així, podem dir que hi ha dos elements que ens idiquen anterioritat i, per 
tant, un d’ells és innecessari.  
 
Mi manĝis unu pomon. Antaŭ(1), mi manĝis pano. 
 
Aquí, el que fa Zamenhof és, de les dues possibilitats que ell té per indicar 
anterioritat (verb en pretèrit plusquamperfet o adverbi de temps), tria l’opció més 
simple, l’adverbi; però en cap cas no s’eliminen matisos, simplement se 
simplifiquen.    
 
Però segurament no us podeu arribar a imaginar quantes combinacions verbals53 
s’estalvia l’esperanto. En la següent taula hi ha una estimació del nombre de 
combinacions verbals de cada llengua54.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
53 Anomenarem combinació verbal a cada verb conjugat segons una persona, un nombre,  un 
aspecte i un mode d’una llengua els parlants de la qual han de memoritzar per poder fer servir tots 
els verbs de cada conjugació en tots els temps i totes les possibilitats. Així si el català només tingués 
les formes canto, cantes, canta, cantem, canteu, canten, cantaré, cantaràs, cantarà, cantarem, 
cantareu, cantaran diríem que té 12 combinacions verbals.  
54 Cal tenir present que només és una aproximació que ens permet fer-nos una idea però que no 
s’hi han inclòs els verbs irregulars, ni els temps impersonals com l’infinitiu i que tot i que alguns 
lingüistes consideren que al francès hi ha 5 conjugacions i al català 4 he calcular com si tots dos en 
tinguessin tres.     
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Fórmula aplicada [(NOMBRE TEMPS VERBALSXNOMBRE PERSONES)+(NOMBRE IMPERATIUSXNOMBRE 

PERSONES IMPERATIU)]X NOMBRE CONJUGACIONS 
 

 

Verbs Comparats 2  

Present Pretèrit Futur Condicional Imperatiu TOTAL 

Temps 

Verbals Esperanto 1) Simple 2) Simple 3) Simple 4) Simple 5) Simple 

combin

acions 

Verbals 

5 

Indicatiu 1) Simple 

 

3) Indefinit 

4) Imperfet 

5) Perfet 

6) Plusquam. 

7) Anterior 

8) Perfet Perif. 

9) Anterior Peri 

Temps 

Verbals 

 

 

17 

Opera 

cions 

[(16x

6)+5]

x3 

Català 

Subjuntiu 2) Simple 10) Imperfet 

11) Perfet 

12)Plusquamp. 

13) Simple 

14)Compost 

15) Simple 

16) Compost 

17) Simple 

Combi 

nacions 

Verbals 

303 

Indicatiu 1) Simple  3) Compuesto 

4) Imperfecto 

5) Perfecto  

6) Pluscuamp. 

7) Anterior 

11) Simple 

12)Compuest 

Temps 

Verbals 

17 

operaci

ons 

[(16x

6)+4]

x3 

Castellà 

Subjuntiu 2) Simple 8) Imperfecto 

9) Perfecto 

10) Pluscuamp. 

13) Simple 

14)Compuesto 

15) Simple 

16) Compuesto 

17) Simple 

Combin

acions 

Verbals 

300 

Indicatiu 1) Simple 3) Composé 

4) Imparfait 

5) Simple 

6) Plus-que-

parfait 

7) Antérieur 

Temps 

Verbals 

17 

operaci

ons 

[(15x

6)+(3

x2))] 

x3 

Francès 

Subjuntiu 2) Simple 8) Simple 

9) Imparfait 

10) Plus-que-

parfait 

11) Simple 

12) Antérieur 

13) Présent 
14) Passé 1re 

forme 

15) Passé 2e 

forme 

16) Présent 

17) Passé 

 

combin

acions 

Verbals 

288 

Temps 

verbals 

11 

operaci

ons 

+2+2

+3+1

+1+2

+1+1

+2+1

+1 

Anglès 1) Simple 

2) Perfect 

3) Continuous 

4) Simple 

5) Perfect 

6) Continuous 

7) Simple 

8) Perfect 

9) Simple 

10) Perfect 

11) Simple 

combin

acions 

Verbals 

17 
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 En el quadre veiem la relació dels diferents verbs amb la llengua, el mode 
(indicatiu o subjuntiu) i el temps verbal (Present, pretèrit, futur, condicional i 
imperatiu). D’aquesta manera veiem com l’anglès i l’esperanto no tenen els modes 
subjuntiu i indicatiu diferentment del català, el castellà i el francès. A la columna 
final de la graella hi veiem la relació entre el nombre de temps verbals de cada 
llengua amb el nombre de combinacions verbals. En aquesta, notem com 
l’esperanto tant el nombre de combinacions verbals com el de temps verbals és 5 
atès que no hi ha cap infexió més que les de temps (present, pretèrit i futur) i les de 
mode (condicional i imperatiu). En l’anglès ja hi ha més del triple de combinacions 
que en l’esperanto car, per bé que només té 11 temps verbals, el present simple i el 
present perfect adopten –s a les terceres persones del plural (2 combinacions 
gramaticals més), el present continuous i el past continuous es conjuguen amb el 
verb ser que és irregular (3 combinacions gramaticals més) i, per últim, l’imperatiu 
que podríem dir que en anglès té, com a segona persona, go! i com a primera del 
plural let’s go! (1 combinació verbal més). Malgrat això, els temps verbals no són 
gens complexos si els comparem amb el català, que té fins a 303 combinacions 
gramaticals, el castellà, que en té 300 i el francès, que en té 288. Això és degut que 
cada temps verbal pot tenir 6 persones i es pot conjugar segons els tres models de 
conjugació. 

7. L'adverbi acaba en e. Els seus graus de comparació es formen com els de 
l'adjectiu. Podríem dir que aquesta e equival a –ment, -mente, -ment, -ly  
amb la diferència que en les nostres llengües l’àmbit d’aplicació d’aquesta partícula 
és molt més reduït. Així l’esperanto pot afegir e al darrere de gairebé qualsevol 
adjectiu, adverbi (en aquest darrer cas l’adverbi es converteix en adverbi de 
manera, o ) i aconsegueix “adverbialitzar” paraules com avui (hodiaŭ=avui, hoy, 
aujourd’hui, today | hodiaŭ+e= avui dia, hoy en día, aujourd’hui, nowadays) o 
locucions adverbials com de fet (facto=fet, hecho, fait, fact | facte= de fet, de hecho, 
en fait, in fact ) que nosaltres no aconseguim s i no és  mitjançant mecanismes 
diferents. També cal afegir una altra aplicació, més aviat estilística que no pas 
utilitzada, que permet fer construccions com ara : 
 
La naztuko kuŝas sur la tablo = El mocador roman damunt la taula. 
La naztuko kuŝas surtable = El mocador roman “damunttauladament*”. 

 
8. Totes les preposicions regeixen, per si mateixes, el nominatiu.  
A diferència de les altres llengües que estudiem: jo55+a= a mi56,  yo+a= a mí, je+à=à 
moi, I+to= to me.  

 
9. Com hem explicat abans, totes les paraules es pronuncien de la mateixa manera 
com s'escriuen.   

10. L'accent tònic cau sempre sobre la penúltima síl·laba, tal i com s’ha esmentat 
anteriorment.  

 
                                                        
55 Jo, = nominatiu= mi(en esperanto) 
56 Mi=datiu= mi(en esperanto) 
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11. Les paraules compostes es formen per la simple reunió dels elements que les 
formen. En elles la paraula fonamental va sempre al final. A més hi ha els afixos i 
terminacions es consideren paraules. Aquest punt és el que dóna a l’esperanto la 
categoria de llengua, sobretot, aglutinant. 
Aquests afixos i terminacions són els anomenats correlatius. Els correlatius 
s’afegeixen a les paraules i serveixen per fer paraules unint una idea bàsica 
(manera, temps, quantitat...) amb una funció (preguntar, indicar, negar) 
 
Pel que fa a l'ordre de les paraules és comparativament lliure: els adjectius poden 
anar abans o després dels substantius, i els subjectes, verbs i objectes (marcats 
amb el sufix -n) poden col·locar-se en qualsevol ordre. No obstant això, l'article, els 
demostratius i les preposicions sempre van abans del substantiu. De manera 
similar, el negatiu ne (no) i les conjuncions com kaj (i) i ke (que) han de precedir la 
frase o clàusula que introdueixen. En clàusules copulatives (A = B), l'ordre de les 
paraules és tan important com en les nostres llengües: un lleó és un animal vs. un 
animal és un lleó, un león es un animal vs. un animal es un león, un lion est un animal 
vs. un animal est un lion, a lion is an animal vs. an animal is a lion. 

 

 

 

 
 
 
 
 Interrogatiu 

(Què) 
Indicació 
(Aquest) 

Indefinit 
(algun) 

Universal 
(Cada, tot) 

Negatiu 
(res) 

Taula dels 
correlatius 

ki– ti– i– ĉi– neni– 

Objecte –o kio  
(què) 

tio  
(això) 

io 
(quelcom) 

ĉio  
(tot) 

nenio  
(res) 

Persona –u kiu  
(qui) 

tiu  
(aquell) 

iu  
(algú) 

ĉiu  
(cadascú, 
tothom) 

neniu  
(ningú) 

Pertinença –es kies  
(de qui) 

ties  
(d’aquell) 

ies  
(d’algú) 

ĉies  
(de tothom) 

nenies  
(de 

ningú) 

Qualitat –a kia  tia  ia ĉia nenia  
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(quin) (tal, aital) (algun) (cada) (cap) 

Lloc –e kie  
(on) 

tie  
(allà, 
aquí) 

ie 
(en algun 

lloc) 

ĉie 
(arreu) 

nenie  
(enlloc) 

Manera –el kiel  
(com) 

tiel  
(així, tan) 

iel  
(d’alguna 
manera) 

ĉiel  
(de totes les 
maneres) 

neniel  
(de cap 
manera) 

Causa –al kial  
(per què) 

tial  
(per això) 

ial  
(per algun 

motiu) 

ĉial  
(per tots els 

motius) 

nenial  
(per cap 
motiu) 

Temps –
am 

kiam  
(quan) 

tiam  
(llavors) 

iam 
(algun 
cop) 

ĉiam  
(sempre) 

neniam  
(mai) 

Quantitat –
om 

kiom  
(quant) 

tiom  
(tant) 

iom  
(una mica) 

ĉiom  
(tot) 

neniom  
(gens) 
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12. Si en la frase ja hi ha una paraula (adjectiu, pronom o adverbi) negativa se 
suprimeix l'adverbi ne (no). És a dir, en l’esperanto no existeix la doble negació 
obligatòria en el català, el francès i en el castellà57, sinó que, com l’amglès, només hi 
pot haver una negació.  
 

13. La paraula que indica el lloc on hom va (direcció) porta la terminació de 
l'acusatiu.   

 
14. Totes les preposicions tenen en esperanto un sentit invariable i ben 
determinat que fixa el seu ús. No obstant això, quan el sentit que volem expressar 
no indica amb tota claredat quina preposició hem d'usar, usarem la preposició je, 
que no té significat propi.  
Aquesta regla no danya la claredat, ja que en aquests casos totes les llengües fan 
servir qualsevol preposició, sense més norma que el costum. En comptes de je es 
pot usar també l'acusatiu, si no crea ambigüitat.  

 
15. Les paraules "estrangeres", és a dir, les que la majoria de les llengües han tret 
d'un mateix origen, no pateixen alteracions en passar a l'esperanto, però n'adopten 
l'ortografia i les terminacions. Tanmateix, de les diferents paraules derivades d'una 
mateixa arrel, és preferible usar inalterada només la paraula fonamental, i formar 
les altres segons les regles de l'esperanto.  

 
16. Les terminacions a de l'article i o del substantiu en singular poden suprimir-
se, substituint-se per un apòstrof, la qual cosa fa l’esperanto més dinàmic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
57 En castellà  hi pot haver doble negació si la partícula negativa va després del no. 



P à g i n a  | 65 
 

Conclusió i valoracions 
 
 
Un cop més, Zamenhof ens ha demostrat fins a quin punt es pot simplificar una 
llengua sense escapçar-ne les possibilitats d’expressió ni la capacitat que tenen les 
altres llengües per a definir conceptes. I encara diria més, no només ho ha 
aconseguit sinó que, mitjançant uns bons fonaments, arriba allà on altres llengües 
no ho fan. Posem-ne un exemple: si hi ha una paraula  que és retadreso (internet) i 
volem expressar que en fem ús, gràcies al senzill sistema de sufixos verbals, es pot 
construir un nou verb afegint-hi el sufix escaient: mi retadresas. Aquesta 
possibilitat no existeix en català i en moltes altres llengües: Em connecto a internet 
o navego per internet. Seria impensable dir Internetejo a més, en esperanto, només 
que uns quants esperantistes empressin aquest verb automàticament s’introduiria 
en els diccionaris d’esperanto. Així s’aconsegueix donar un color de creativitat i de 
dinamisme a l’esperanto, no pas com en les tres llengües romàniques on 
normalment es tarda molt més, a acceptar un mot, que segurament ve de l’anglès. 
 
 Continuant amb la simplificació que hem comentat a l’inici, també hem demostrat 
en els verbs com un bon joc de combinacions verbals, per reduït que sigui, si està  
ben elaborat, a part de simplificar, pot eliminar ambigüitats que altres llengües 
tenen. I sinó, digueu-me, quantes vegades heu sentit un “qui?”  després d’una frase 
similar a cantava i ballava tota la nit ? O, ja que hi som,  com traduiríeu l’oració:  
Póngaselo! ? Posi-se’l o bé posi-l’hi? No us hi capfiqueu més, a no ser que busquem 
en el llur context, no en traurem mai l’entrellat, són tot ambigüitats sintàctiques. 
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6.4 Com? 

Conclusió 
 
Al llarg de totes aquestes comparacions i anàlisis hem descobert com Zamenhof 
realment, tant en l’etimologia, en  la  fonètica com en la gramàtica, tret d’algunes 
excepcions que ja hem esmentat anteriorment, va aconseguir enginyar una llengua 
totalment coherent amb la ideologia esperantista. Això ho féu tant tenint en 
compte moltíssimess llengües diferents a l’hora de construir paraules com 
adoptant un sistema fonètic que totes les llengües puguin reproduir.  
 
Però, sobretot, per assegurar l’èxit, va bastir la llengua segons un criteri: que fos 
una llengua com més simple millor sense que els parlants veiessin limitades les 
possibiltats d’expressió.  Això  va ser tot un repte per a Zamenhof  que hagué 
d’estripar i guixar molts projectes abans d’obtenir la llengua tal i com la coneixem 
avui.  Però efectivament se’n va sortir. El creador va seguir un procediment molt 
rigorós per assolir la perfecció: eliminar les ambigüitats gramaticals, ja que podien 
induir a confusions,  i regularitzar tot el llenguatge, això sí, sempre vigilant de no 
limitar el llenguatge semànticament parlant.  
 
El sistema d’afixos i terminacions que va crear Zamenhof va possibilitar, per 
primera vegada, que un interlocutor pogués dominar la lògica d’una llengua la qual 
cosa en facilita molt l’aprenentatge. 
Per exemple:  
 
Unua vol dir “primer” perquè sé que unu vol dir “un” i –a és el sufix adjectivador. 
Per tant unua vol dir primer. 
 En canvi primer vol dir primer perquè ho he memoritzat, no guarda cap semblança 
amb el nom un.  
 
En l’esperanto si coneixes el significat de cada afix i terminació ja no cal haver de 
memoritzar cada concepte individualment sense relacionar-lo amb els seus mots, 
de significació,  lligats. És això el que estimula la capacitat d’organitzar les idees i 
poder-les relacionar, en altres paraules, l’esperanto agilita la ment. 

 
Per tot plegat podem afirmar que l’esperanto, no només és una llengua totalment 
escaient amb la seva condició, sinó que representa tota una revolució lingüística.  
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7) Conclusió Final 
 
Un cop ja hem vist el per què es va crear l’esperanto el què va ser i el com va ser 
possible  l’esperanto tot ens porta a fer-nos una altra pregunta: arribarà mai a 
assolir el seu objectiu? 
 
Possiblement la resposta la trobarem en la manera com evolucioni la nostra 
societat. Ara per ara, no sembla pas que hom tingui la intenció de deixar 
d’ensenyar l’anglès a les nostres escoles ni a les d’enlloc, ni tampoc que la música 
en anglès estigui passant de moda,  ans el contrari. L’única solució seria que es 
produís una revolució. Una revolució en la ideologia de tota la humanitat i en la 
manera de fer de cadascú que capgirés l’actual consumisme compulsiu i el 
menyspreu de la coneixença i la saviesa. Que els nous valors fossin els de respecte 
envers les minories lingüístiques, la pluriculturalitat i l’exaltació de la cultura en 
general.  
 
Però reflexionant-hi més,  arribo a la conclusió que la pregunta està mal plantejada. 
Hi ha un agent molt més fort que condiciona qualsevol hipòtesi sobre l’esdevenidor 
de l’esperanto. Quan parlàvem de l’esperantisme, ja hem dit que cada llengua 
natural és el reflex d’una realitat cultural, d’una nació. Però atenció! Què és allò que 
determina que en una zona geogràfica determinada hi hagi una nació o dues?  
Doncs, el principal factor és el grau de comunicació que hi ha entre elles. És a dir,  
com més aïllada o incomunicada estigui una zona d’una altra, més possibilitats hi  
haurà que esdevinguin nacions diferents. 
 
 Sinó, fixem-nos en el cas de l’Imperi Romà que, un cop va haver caigut, com que les 
diferents províncies que el configuraven van anar quedant incomunicades, es va 
començar a dividir en el que, amb el pas del temps, es convertiria en totes les 
nacions de parla romànica.  
 
Així doncs, si considerem que el món on estem anant cada cop estarà més ben 
comunicat i que, per tant, s’hi globalitzarà una sola realitat cultural o nació:    
 
És possible que la diversitat lingüística sobrevisqui? El temps ens ho drirà.  
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No saben què és

0%

N'han sentit 

parlar

11%

El coneixen

89%

0%

Coneixement de l'esperanto

(professors)

11) Annexos 
 

Enquestes 
 
Primer en vaig fer una a 16 professors: 
 

 
 
 
El  89% el coneixen i no hi ha ningú que no n’hagi sentit parlar mai. Però els 
professors són gent amb un perfil força semblant així que, per ser més realista 
provo de fer-ne unes 116 més però, aquest cop als alumnes de 1r i 2n de 
batxillerat. Tal i com em temia els resultats van ser molt diferents:  
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No saben 

què és

63%

N'han sentit 

parlar

25%

El coneixen

12% 0%

Coneixement de l'esperanto 
(alumnes)

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Només el 12% dels enquestats coneix l’esperanto i el 63% assegura que no sap què 
és. En les enquestes també veig com la gent que coneix la llengua és perquè algú els 
n’ha explicat i en cap cas perquè ho hagin vist escrit enlloc. De manera que, aviat 
em vaig fer a la idea que trobar-ne informació seria difícil.  
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Cartes 
 
Hola!  
Com anem? 
  
No sé si encara te’n recordes o què però sóc la noia que estava a la parada  
dels esperantistes l'onze de setembre... 
No he tingut temps per escriure’t abans, la veritat és què he tardat molt,  
em sap greu... 
  
Em sembla què te vaig dir que te passaria algunes webs. Encara que molta  
gent pensi tot el contrari, l’esperanto també té la seva pròpia cultura, amb  
la corresponent literatura, música... 
  
KisTV. Aquí hi pots veure vídeos que fem els esperantistes, és com una  
espècie de televisió en esperanto, encara que només hi pengem documentals de  
curta durada. Normalment tracten de trobades, però també de tradicions  
catalanes... en vam gravar un el dia de la diada, però encara s’ha de  
muntar... Gairebé tot el què té relació amb l’esperanto és voluntari, i això  
fa que coses com muntar vídeos, revistes... sigui una mica lent. 
http://www.esperanto.cat/kistv/ 
  
Esperanto.cat. Aquesta és la web catalana d’esperanto, aquí hi anunciem  
algunes de les trobades que fem, d’altres com anar a sopar, quedar amb  
esperantistes d’altres països quan venen a Catalunya... les parlem per la  
llista de correu, si t’hi volguessis apuntar digue-m’ho. Simplement  
passa-t’hi i veuràs què hi ha una mica de tot: cursos, àlbums de fotos... 
http://www.esperanto.cat/ 
  
Klaku. Vol dir “clica” en esperanto i és una web similar a Menéame, no sé si  
la coneixes. La gent pot publicar-hi diferents articles i els lectors o  
usuaris poden clicar els què segons ells són els més interessants, d’aquesta  
manera, els més “clicats” apareixen sempre a la primera pàgina. 
http://klaku.net/ 
  
Kaj Tiel Plu. En esperanto significa etcètera. És un grup de Barcelona. A mi  
m’agraden molt, encara que fins que no els vaig veure en directe, no  
m’acabaven d’agradar... 
Normalment canten en esperanto, però depèn del lloc on facin el concert i  
el públic que tinguin. 
Si t’interessés, el 16 de novmebre toquen a la Plaça del Rei de Barcelona.  
Evidentment, jo els aniré a veure, hi aniran molts esperantistes. 
http://www.geocities.com/kajtielplu/ktp.html 
  
Et podria donar un munt de pàgines web més, però no sé què vols saber  
realment, ni si encara t’interessa. Si vols diccionaris... tu demana! 
Jo puc dir-te que vaig començar a aprendre’l el mes de febrer d’aquest any,  



P à g i n a  | 74 
 

de manera autodidacte i me n’he sortit molt bé. Ara sóc capaç de parlar-lo  
sense cap problema. 
Molt gent pensa que és una cosa inútil, a mi m’ha ajudat molt, he conegut a  
gent molt interessant i conviure amb ells en acampades o trobades et fa ser  
més tolerant i obert. 
La idea de l’esperanto és genial, i realment a mi m’encanta poder parlar-lo  
amb gent d’altres països, s’aprenen moltes coses... 
  
Crec que t’ho vaig dir, si t’interessa, organitzo una trobada al Castell de  
Cabrera, a dos quilòmetres de l’estació de Capellades. Si hi participessis,  
coneixeries l’ambient esperantista, encara que en aquesta em penso que serem  
tots catalans. És la trobada més tranquil•la i menys diversa de l’any, en  
les altres solem ser 60 o 70 o més, però en aquesta no... Celebrarem la  
castanyada, tindrà lloc els dies 3, 4 i 5. 
  
Si vols saber qualsevol cosa més o tens qualsevol dubte, pregunta, ràdios en  
esperanto, llibres, revistes...., com aprendre’l, perquè, de què van les  
trobades, què s’hi fa, de quina edat són els esperantistes.... ja tens el  
meu correu, pots preguntar-me el què vulguis. 
No sé si et connectes gaire pel msn, jo no massa, però sinó també podem  
parlar per allà. 
  
  
&#284;is balda&#365;! 
Kore, 
  
Anna. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hola Marc! 
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Doncs estic molt contenta que facis el treball de recerca sobre 
l'esperanto :) 

Ja saps què em tens aquí per a tot el què et faci falta! Tu només 
demana!  

Per cert, d'on eres? De Barcelona?  

D'altra banda, també et volia comentar una altre cosa. No sé si ja 
t'ho vaig dir però organitzo una trobada d'esperantistes al Castell de 
Cabrera, a dos quilòmetres de l'estació de Capellades.  

La trobada serà els dies 2.3 i 4 de novembre per a celebrar la 
castanyada tots junts. Aquí et deixo la web: 
http://www.esperanto.cat/autuno2007/  

Seria genial què vinguessis, així coneixeries altres esperantistes 
juntamnet amb l'ambient de les trobades, que t'asseguro què és molt 
festiu.  

Les trobades de tres dies acostumen a ser més tranquil·les que les 
d'una setmana que tenen lloc a l'estiu o a les vacances de Nadal, 
pe`ro ens ho passem bé igual. 

Si vols, també pots venir-hi a passar un dia només, farem cursos, 
tallers, excursions...  Encara què no hi ha un programa fix, anirem 
improvitzant sobre la marxa.  

Si t'interessa també t'informo quan fem quedades amb esperantistes 
de l'estil avui anem al Correfoc i de pas ensenyem una mica de 
cultura catalana a tal persona que ha vingut de tal país... o quan 
quedem simplement per parlar una estona, així els coneixes. 

Ja em diràs alguna cosa. 

Salut!         Anna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P à g i n a  | 76 
 

Fotografies de la trobada esperantista 
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Fotografies del concert de “Kaj Tiel Plu” 
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La Guerra Civil Espanyola  
 

 
 
 
 

 
L’esperantisme abans de la Gran Guerra 

esprés de la publicació del primer llibre en què el Dr. Zamenhof descrivia 
l'idioma, al juliol de 1887 a Varsòvia, no va passar gaire temps per què les 
notícies arribessin a casa nostra. L’interès de diversos intel·lectuals de 
l’Estat Espanyol per la proposta augmenta de seguida, i ja l’any 1888 

comencen a organitzar-se fogars de persones interessades. Se sol esmentar el 
malagueny José Rodríguez Huertas i el madrileny Joaquín d'Arce, bibliotecari del 
Senat, com els primers espanyols que van aprendre i van utilitzar l'idioma, ja el 
188 9. Cal esmentar, també, la transcendència que va tenir l'article que publicà 
l'expresident de la I República Espanyola, Francesc Pi i Margall, en el diari 
republicà "El nuevo régimen" el gener del 1888, on es feia un cant a les 
possibilitats que la nova llengua oferia per a l'acostament dels pob les del món. A 
Catalunya fou Frederic Pujulà qui, a inicis de segle, introduí l’esperanto i, es 
considera,  en fou el màxim difusor58. Una de les seves tasques realitzades més 
conegudes fou l’engegada dels Jocs Florals en Esperanto, ja existents en català. 
També caldria destacar-ne la seva gran aportació pel que fa tant a traduccions 
d’obres catalanes a l’esperanto com a edicions de textos originals en aquesta 
llengua. 
El moviment creix ràpidament, i comença a atreure persones de totes les classes 
socials i totes les ideologies, tot i que potser amb una proporció una mica més gran 
de membres del que podríem anomenar la petita burgesia avançada. Es creen 
diversos clubs, que el 1903 constitueixen la Societat Espanyola per a la 
Propaganda de l’Esperanto (HSpPE). No és, però, fins el 1909 quan s’impulsa de 
debò l’esperantisme als Països Catalans amb la celebració del Congrés Mundial 
                                                        
58  Frederic Pujulà i Vallès és considerat l'introductor i màxim difusor de l'esperanto a Catalunya. A partir de 1905 
n'esdevingué un infatigable propagador des de la revista Joventut, amb col·laboracions a La Veu de Catalunya i amb la 
publicació d'un gran nombre d'obres didàctiques, com Gramàtica rahonada de la llengua Esperanto (1906) i altres 
gramàtiques, cursos i vocabularis (com el primer diccionari català esperanto l'any 1909). Des que va prendre contacte amb 
la llengua auxiliar, es va impregnar dels seus valors paral·lels d'internacionalisme i fraternitat humana. El mateix any 1905 
va fundar la societat Espero Kataluna i va començar a donar classes d'esperanto a l'Associació Nacionalista Progrés.  
També escriví contes en esperanto com Naivulo, Karabandolo la plugisto, Fiŝkaptisto kaj rigardanto o La grafo erarinta, 
publicats l'any 1908, i fou col·laborador de La Revuo, destacada revista esperantista de París. Escriví els monòlegs La 
Rompantoj (1907), les obres de teatre Autunaj ventoj (1909) i Novelo (1908) i moltes altres. Així mateix, traduí a l'esperanto 
i donà a conèixer mundialment diverses obres originals catalanes. Amb la seva intervenció, l'any 1905 la Unió Catalanista 
acceptà l'ús de l'esperanto per a les relacions amb altres moviments nacionalistes. L'any 1906 representa Catalunya al 2n 
Congrés Internacional d'Esperanto que tingué lloc a Ginebra. En aquest congrés tingué un incident amb un militar espanyol, 
per dirigirs'hi en nom de la Nació Catalana. 
 També el 1906 començà a publicar el primer curs d'esperanto en català a la revista Joventut. L'any 1908 va donar un curs 
d'esperanto a la Sorbona de París (on anys abans havia fet una conferència sobre Catalunya i l'esperantisme). 
Fou un dels organitzadors i el president del 5è Congrés Internacional d'Esperanto de Barcelona (1909) on va incloure uns 
Jocs Florals Internacionals a imatge dels que se celebraven en llengua catalana. També va fer la lletra de l'himne esperantista 
Akcepto, amb música de J. B. Lambert. 
El 1911 es fa càrrec de la direcció de la revista Kataluna Esperantisto, òrgan de la Kataluna Esperanto Federacio, durant tres 
anys. Fou també un dels directors de Jen, versió esperantista de la popular revista Papitu. 
Posteriorment, va ser col·laborador de la gran obra Kataluna Antologio (1925), recull antològic de literatura catalana, cançó 
popular, etc. en què col·laborà també l'esperantista Joan Amades. La seva activitat pública va anar davallant, però sempre va 
mantenir la defensa i l'ús de la llengua internacional. 
 

D 
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d'Esperanto a la ciutat de Barcelona.  Es tractava de la cinquena trobada d'aquesta 
mena i va suposar la vinguda a Barcelona d’uns quants milers de persones de 
nombrosos països, no només europeus, entre ells el propi Dr. Zamenhof. Allí, s’hi 
palesà la clara posició de 
suport al moviment quan el 
rei Alfons XIII va condecorar 
Zamenhof  amb l'Orde 
d'Isabel la Catòlica. Cal afegir-
hi la fundació de l’Associació 
Esperantista Internacional de 
Treballadors del Ferrocarril 
arran d’aquest mateix 
congrés. El moviment creix 
amb puixança, tot i que amb 
notables manques 
organitzatives. 
                                                           
Societat esperantista Paco Kaj Amo (Pau i Amor) 190959 

Des d’aleshores fins l’esclat de la guerra es van creant organitzacions 
autonòmiques com ara la valenciana (1903) , l’andalusa... També es van fundar poc 
després alguns grups sectorials, entre els quals cal destacar el de militars que van 
veure en l’esperanto la possibilitat de comunicar-se amb militars d’altres 
nacionalitats  (1910 Associació Espanyola de Militars Esperantistes), la qual cosa 
va constituir un tret molt especial del moviment espanyol en comparació  d'altres 
països i que resultaria molt influent durant els primers anys; també cal esmentar el 
d'obrers, que es consolidaria en dècades posteriors, o el de catòlics (Unió 
Internacional Esperantista Catòlica [IKUE] 1910). 
També cal esmentar l’avenç de l’esperanto en matèria educativa ja que el 27 de 
juliol del 1911 el Ministeri d’Instrucció Pública aprova un decret pel qual es 
permet l’ensenyament de l’esperanto a les universitats i a les escoles oficials.  
 
L’esperantisme després de la Gran Guerra 
 
Amb la Primera Guerra Mundial i la defunció del creador l’any 1917, es produeix 
una crisi del moviment esperantista internacional, que també repercuteix, amb 
menys mesura,  a l’estat espanyol. No obstant això, durant els anys vint i trenta el 
nombre de parlants d’esperanto creix de forma notable, reneixen anteriors grups i 
se’n funden de nous fins assolir l’apogeu de la cultura esperantista entre el 1925 i 
el 1935.  
L'esperanto havia adquirit un nou prestigi davant d’una societat tipa d'odis i de 
guerres: si a tota Europa l'Associació Universal d'Esperanto (UEA) havia ofert 
grans serveis a presoners de guerra en ambdós bàndols, a l’Estat Espanyol va ser 
molt apreciada la labor dels esperantistes en l'acolliment de nens procedents de 
famílies que havien patit cruelment les conseqüències del conflicte. D’altra banda, 
va haver-hi intents seriosos d'emprar l'esperanto en la nova arquitectura política 
internacional que va sorgir després de la guerra . 

                                                        
59 La societat esperantista Paco Kaj Amo (Pau i Amor) és una de les múltiples associacions d’aquest 
moviment que aparegueren a Barcelona arran del cinquè congrés. 
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El moviment esperantista d’aquesta època és molt plural (militars, comunistes, 
anarquistes, catòlics, liberals, nacionalistes) i molt fragmentat, per la qual cosa 
resulta difícil, i sobretot erroni, fer generalitzacions sobre aquest. A més dels 
parlants no organitzats, que empraven l’esperanto de forma esporàdica o que 
l’utilitzaven, per exemple, per a mantenir correspondència amb parlants d’altres 
països, existien clubs i grups organitzats localment, per opcions ideològiques, per 
ocupacions professionals o per interessos personals. Al seu torn, hi havia cercles 
més amplis, que intentaven influir en la societat que els envoltava o que 
simplement es constituïen per a la propaganda, l’ensenyament o la pràctica de 
l’idioma. Com veurem, entre les diferents organitzacions hi solia haver 
col·laboració en les tasques de difusió de l’idioma, però també importants 
discrepàncies en la seva concepció i organització. 
 
El grup més ben organitzat en l’àmbit estatal el 
constituïa l’Associació Espanyola d’Esperanto 
(HEA). Havia estat fundada el 1925, després de la 
desaparició 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 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 nombroses actuacions 
polítiques, i també era molt coneguda la seva 
relació amb l’esperanto, en què va desenvolupar 
tasques no solament organitzatives i propa-
gandístiques, sinó també literàries. Aquesta organització, cal dir que era neutral i 
això queda demostrat amb la gran diversitat de personalitats i ideologies que el 
caracteritzaven. Podem citar, per exemple, l’elevada representació 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 representar 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 propaganda 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 Catalana60, fundada el 1910, que havia aconseguit que Catalunya fos 
un dels llocs del món on els fruits de la promoció 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 

                                                        
60 La Federació Catalana es va haver de dissoldre el 1928, per pressions del règim de Primo de 
Rivera probablement encoratjades per membres de l’Associaciión Española, i el seu president, Delfí 
Dalmau, rebé una forta multa. 
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(HEA) i la Confederació, van mantenir una important rivalitat, en la qual també van 
intervenir enemistats personals. 
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 promoció de l’internacionalisme llavors anomenat proletari. El 
1921 es va fundar una associació denominada Sennacieca Asocio Tutmonda 
(traduïble per Associació Anacionalista Mundial), que va establir la base a París; es 
va oposar al neutralisme nominal del corrent principal de l’esperantisme, al qual 
va denominar burgès, i es va proposar utilitzar l’esperanto com un instrument 
revolucionari. 
A l’estat espanyol, el corrent principal de l’esperantisme obrer el constituïen els 
grups anarquistes, que van fer de l’esperanto un dels seus senyals d’identitat6. 
També van existir grups socialistes, comunistes i d’altres tendències. Tampoc en 
aquest grup la col·laboració entre els corrents no va ser fàcil, i durant els anys vint 
i trenta s’hi van produir diversos enfrontaments i escissions. 
Com es veu, el panorama a mitjan decenni 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 divisions 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 
gaire 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 catòlic, i 
va prendre partit pel bàndol “nacional”, com veurem al final. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 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 i s’hi 
van reproduir les tensions abans descrites, entre altres 
raons perquè la Federació Esperantista Catalana va rebutjar 
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 
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havia continuat controlant l’Associació Espanyola. 
Mangada s’havia retirat poc abans de l’exèrcit, amb el rang de tinent coronel. Sens 
dubte, hi  havien contribuït  certs incidents amb militars dretans, que descriurà en 
el seu fullet El fascio en el ejército, on alertarà sobre les conspiracions militars en 
marxa.  
Durant aquest període Mangada intensificarà la seva activitat política, 
especialment mitjançant la seva col·laboració en la Unió Militar Republicana 
Antifeixista (UMRA).  
Quan es produeix la sublevació, Mangada intervé 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 després es dirigiran 
a la part sud de la serra madrilenya, formant el que aviat s’anomenarà la Columna 
Mangada. Tindrà aviat diversos èxits parcials en terres d’Àvila, que li donaran una 
fama extraordinària i sobtada. Les seves tropes l’anomenen “general del poble”, 
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’estranger  i es difonen entre els 
esperantistes de tot el món, que utilitzaran Mangada com a símbol de la resistència 
antifeixista.  
Alguns dels esperantistes van seguir Mangada a la seva Columna. És el cas del 
també militar Fernando Redondo Ituarte, col·laborador de Mangada en diversos 
projectes esperantistes i membre de la seva mateixa lògia11, en les primeres 
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. 
Fora d’això, les activitats quotidianes dels esperantistes es van veure suspeses a 
l’Estat. Va cessar la publicació de revistes, la celebració de reunions i congressos, 
les activitats culturals quotidianes. 
 
Esperantistes en les Brigades Internacionals  
 
Com és conegut, molts dels atletes que havien viatjat 

a 
Barcelona amb motiu de les 
Olimpíades Populars que estaven 
programades per al juliol es van 
incorporar als diferents batallons 
republicans. Alguns s’adheririen 
posteriorment a les Brigades 
Internacionals.  
Voluntaris polonesos de les Brigades 
Internacionals. 
La participació d’esperantistes en 
les Brigades Internacionals està 

documentada en diverses informacions que fan referència fins i tot als intents de 
formar un batall ó brigadista 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.  
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Tanmateix, l’absència de detalls fiables i de documents que hi donin suport ens fan 
suposar que es va tractar més aviat d’intents fallits o de notícies que recollien 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, 
que ja era conegut 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.  
Hi ha, a més, diversos testimoniatges d’esperantistes 
brigadistes, publicats en algunes revistes. Així, l’austríac 
Franz Haiderer explica en un parell d’articles de revistes en esperanto com es va 
incorporar a les Brigades. Segons la seva versió, al principi es va pensar fer de 
l’esperanto l’idioma de re         Ludwig Renn 
lació comuna entre els brigadistes, 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. L’esperanto li va servir també per a comunicar-se 
amb altres brigadistes i amb espanyols en diverses ciutats. Així mateix, Haiderer va 
utilitzar l’esperanto igualment com a mitjà d’informació, enviant articles i altres 
documents a esperantistes d’Ostrava (Txecoslovàquia), 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 brigadistes 
per al seu viatge a Espanya, per exemple per la relació epistolar o personal anterior 
que havien tingut amb esperantistes espanyols. És el cas, per exemple, del polonès 
Władysław Lekowski. 
El mateix impuls va ser fonamental en el cas del búlgar Nikola Mladénov. En un 
article d’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 esperantistes en diverses unitats brigadistes i 
a les ciutats espanyoles on va estar destinat. 
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 mateix 
va ser rellevat poc després del comandament del grup. Se’l va nomenar governador 
militar d’Albacete, que era precisament la seu de les Brigades Internacionals, i 
inspector de la instrucció de les noves brigades. De nou segons el testimoni de 
Haiderer, a Albacete es van publicar diversos documents en esperanto, i fins i tot hi 
va haver un servei de censura en aquest idioma per a controlar la correspondència 
dels brigadistes amb l’estranger. 
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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 creat 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 periodicitat quinzenal. 
S’editaven a Barcelona i contenien la traducció a la 
llengua internacional dels comunicats oficials de 
la institució. 
L’edició en esperanto dels “Comunicats de Premsa”del 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat contenien la 
traducció dels comunicats oficials. 

La Generalitat també va patrocinar oficialment 
la commemoració, el setembre de 1937, del 50è 
aniversari del naixement de l’esperanto, 
mitjançant l’organització d’una exposició 
commemorativa 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 material va ser 

emprat uns 
mesos després 
en una exposició 
en diversos països, patrocinada 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 llegenda: “Què fas per evitar 
això? – Esperantistes de tot el món, actueu enèrgicament 
contra el feixisme internacional!”  
 
També van emprar profusament l’esperanto els 
anarquistes. La CNT va editar 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 Mladénovque 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 idioma en activitats informatives, 
en especial mitjançant l’edició d’uns quants números dels butlletins impresos 
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Informa bulteno: POUM (‘Butlletí informatiu: POUM’) i La hispana revolucio (‘La 
revolució espanyola’), i també mitjançant l’emissió de butlletins radiofònics. 
Per part seva, 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 emetre regularment en esperanto. 
Tanmateix, la publicació en esperanto més coneguda de totes les editades en es-
peranto es va editar a València: ens referim a Popola Fronto (‘Front Popular’). Va 
ser editat pel Grupo Laborista Esperantista de València, i el seu redactor en cap era 
un esperantista molt conegut, Luis Hernández Lahuerta, que havia organitzat en 
aquesta ciutat el congrés de 1934 de l’associació obrera internacional SAT, 
esmentada més amunt . 
 

Popola Fronto (‘Front Popular’), la publicació en esperanto més 
coneguda durant la guerra,va ser editada pel Grupo Laborista 

Esperantista de València. 

Popola Fronto va començar a publicar-se el novembre de 
1936 a València, amb caràcter quinzenal. Constava al 
començament de vuit pàgines, i el contingut era sobretot 

material oficial, amb informació de les operacions militars, 
de la vida en ambdós costats del front, sempre des del punt 

de vista governamental. En menor mesura contenia també 
material original, especialment contribucions procedents 

d’esperantistes. Molts d’ells, de gran interès avui, eren 
missatges curts per al front, preguntes sobre desapareguts, sol·licituds de 
correspondència, etc. També s’incloïen agraïments per contribucions econòmiques, 
sota el títol “Nia municio” (‘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 subtítol que portava: Informa bulteno 
internacia pri hispana lukto kontraŭ la faŝismo (‘Butlletí informatiu internacional 
sobre la lluita 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 suport de diversos col·lectius obrers. Un grup d’esperantistes 
holandesos va fer-ne fins i tot una versió en neerlandès. 
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 responsabilitat del Partit 
Socialista i una altra del Partit Comunista. 
A més, al front es van organitzar una gran quantitat de cursos d’esperanto, on en 
van aprendre alguns dels membres més destacats de la generació posterior 
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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 organitzar una campanya de tramesa de cartes de suport, material de 
propaganda, literatura, etc., als combatents esperantistes. 
També van enviar material i van realitzar col·lectes els grups esperantistes de 
caràcter obrer, lligats a SAT. Alguns d’aquests van editar divers material 
informatiu sobre la base de les informacions 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, Federacio de Laboristaj Esperantistoj, Amsterdam, 
1939). 
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 major compromís de l’organització. 
 
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 anarquistes, socialdemòcrates o comunistes 
successivament. La principal divisió a mitjan decenni dels trenta es va produir 
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 intentar 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 posteriorment es va mostrar molt crític amb 
l’evolució de l’estat soviètic, i especialment 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). 
L’escissió s’havia reflectit també a l’estat espanyol, amb la creació d’una associació 
comunista, la Lliga dels Esperantistes 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 produït una ruptura total, i ambdós grups van mantenir 
bones relacions fins al començament 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 esperanto. 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. 
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Ja al començament de 1937 s’havia produït una polèmica a l’òrgan de SAT, 
Sennaciulo (literalment, ‘El qui no té nació’), en relació amb l’ús de motius pa-
triòtics per part dels comunistes i de Popola Fronto, per oposar-se a la intervenció 
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. Sennaciulo va publicar un article molt crític amb el 
govern republicà i la influència comunista. Popola Fronto va respondre acusant els 
anarquistes i els poumistes que havien participat en els esdeveniments, d’agents 
de Franco, d’acord amb la versió 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 Mangada, i va comptar també amb la 
presència 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 defensa de 
les posicions generals del Front Popular, i manifestaven que les polèmiques “ens 
resulten enormement desagradables” (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”. Popola 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 revista en la mesura de les seves 
possibilitats. L’últim número és de gener de 1939. 
 
 
L’esperanto en el bàndol “nacional” 
 
Com hem indicat al començament, és probable que una majoria dels esperantistes 
de l’estat espanyol s’identifiquessin preferentment 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 expre  ssió de “nacional”. Dos col·lectius 
mereixen una consideració especial: els religiosos i els militars. 

Des del començament del segle XX s’havia consolidat un 
important moviment esperantista 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 
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Katolika, que encara es publica avui dia, 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 Giralt, 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 hi 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 República. 
Un altre grup va secundar la rebel·lió. Podem esmentar José Perogordo, que havia 
estat president de l’esmentada associació militar i mestre de Mangada. Tot i que en 
els anys trenta havia disminuït en part la seva dedicació 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.  
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. 

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 considerat 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 sobre 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 identificaven amb objectius revolucionaris 
esquerrans 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 constituir 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 enèrgicament 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 patir 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.  
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Al començament de 1937 es van publicar informacions que “en diverses ciutats 
s’afusellava tots els esperantistes que es trobaven, acusant-los de simpatia envers 
els bolxevics”. Especial atenció va rebre la informació de l’execució per les tropes 
franquistes de tot el grup esperantista de Còrdova. La notícia va ser publicada 
primer en un dels Comunicats de Premsa de la Generalitat, i recollida també per 
Popola Fronto, on 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 conservadors com Espero Katolika van fer arribar la seva inquietud al 
quarter general “nacional”. Aquest va negar categòricament 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’esperanto. Les investigacions actuals sobre el 
particular indiquen que en efecte es va produir la mort d’un important nombre 
d’esperantistes cordovesos, encara que probablement no sols per la seva condició 
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 República 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 façana. 
Nombrosos esperantistes van ser represaliats, 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; entre 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 Sebastià Crespí Valls, delineant, que havia estat president 
del Club Esperantista de Palma, i del grup Lumo, a més de fundador de l’Esquerra 
Republicana Balear. Altres persones empresonades i recloses en camps de 
concentració van ser Antoni Nadal o Gabriel Meneu Piña, un dels principals 
impulsors del Club Esperantista de Palma, del qual va ser molts anys president o 
secretari. 
Per la seva part, Antonio Marco ha emprès 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. 
 

Text de mostra: Discurs de Zamenhof en el Primer 
Congrés Universal d’Esperanto a Boulogne. 
 
Mi salutas vin, karaj samideanoj, fratoj kaj fratinoj el la granda tutmonda homa 
familio, kiuj kunvenis el landoj proksimaj kaj malproksimaj, el la plej diversaj regnoj de 
la mondo, por frate premi al si reciproke la manojn. (...) 
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Modesta estas nia kunveno ; la mondo ekstera ne multe scias pri ĝi kaj (niaj) vortoj ne 
flugos telegrafe al ĉiuj urboj (...) de la mondo. (...) Sed tra la aero de nia salono flugas 
misteraj sonoj, sonoj tre mallaŭtaj, ne aŭdeblaj por la orelo, sed senteblaj por ĉiu 
animo sentema : (...) la sonoj de io granda, kio nun naskiĝas.”(...) 

“En nia kunveno ne ekzistas nacioj fortaj kaj malfortaj, privilegiitaj kaj (senprivilegiaj), 
neniu humiliĝas, neniu sin ĝenas, (...), ni ĉiuj estas plene egalrajtaj ; ni ĉiuj sentas nin 
kiel membroj de unu nacio, kiel membroj de unu familio. Kaj la unuan fojon en la 
historio de la homaro ni, membroj de la plej malsamaj popoloj, staras unu apud la alia 
ne kiel fremduloj, ne kiel konkurantoj, sed kiel fratoj (...) kiuj premas al si reciproke la 
manojn (...) sincere, kiel homo al homo. 

Ni konsciu bone la gravecon de la hodiaŭa tago, ĉar hodiaŭ, inter la gastamaj muroj de 
Bulonjo-(ĉe)-maro kunvenis ne francoj kun angloj, ne rusoj kun poloj, sed homoj kun 
homoj.” 

Traducció : 

“Us saludo, estimats amics, germans i germanes de la gran família humana, que heu 
vingut de països propers o llunyans, dels Estats més diversos de la terra, per 
donar-vos la mà com germans en nom de la gran idea que ens uneix tots. (...) 
La nostra reunió és modesta ; el món exterior no sentirà parlar gaire de nosaltres, i 
les paraules que seran pronunciades en la nostra reunió no volaran 
telegràficament a totes les ciutats i a tots els pobles de la terra (...) ; però en l'aire 
d'aquesta sala volen uns sons misteriosos, uns sons molt febles, que l'orella no 
sent, però que tota ànima sensible percep; són els sons d'alguna cosa gran que 
neix.(...) 
 
En la nostra reunió, no hi ha nacions fortes o febles, privilegiades o sacrificades, 
ningú no es rebaixa, ningú no hi és molest ; som tots sobre un terreny neutre, tots 
iguals en drets ; ens sentim tots membres d'una mateixa nació, d'una mateixa 
família i, per primera vegada en la història de la humanitat, nosaltres, que 
pertanyem als pobles més diversos, som els uns a prop dels altres, no com a 
estrangers, no com a rivals, sinó com a germans (...) que s'estrenyen les mans (...) 
de sincerament i d'home a home. 
 
Comprenguem bé tota la importància d'aquest dia, car avui, als murs hospitalaris 
de Boulogne-sur-Mer, es troben reunits no pas francesos amb Anglesos, ni russos 
amb polonesos, sinó homes amb homes.” 
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