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>> Mural de Ĝirona Espero,
dissenyat per Miquel Bohigas,
al carrer de Santa Eugènia
de Girona, al costat de can
Ninetes (1986).

A un clic de distància
L’any 1887, el metge polonès Ludwik L. Zamenhof va crear una llengua internacional, l’esperanto, amb l’objectiu d’unir tots els pobles amb una
llengua de molt fàcil aprenentatge. El coneixement
d’aquesta nova llengua, però, anava molt més enllà
de ser un mitjà de comunicació entre les persones,
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i es va revestir d’un ideari de fraternitat i d’agermanament dels pobles que les diferents guerres es van
encarregar d’esmicolar. Amb tot, aquest moviment
sempre s’ha tornat a aixecar de les seves pròpies
cendres. L’última gran revifalla es va produir en els
anys vuitanta, quan totes les ideologies tenien el
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seu propi espai. Va ser una revifalla espectacular, i
Girona en va ser un bon exemple, tot i que dissortadament el seu èxit va ser efímer.
Quins elements queden avui en dia a les terres
de Girona d’aquest moviment que supera les fronteres de tots els estats i que havia tingut una important presència a molts pobles i ciutats de Girona
entre els anys deu i trenta del segle xx? Lamentablement, no coneixem cap associació que vertebri
aquest moviment. Només una migrada representació de gironins està integrada a la KEA (Kataluna Esperanto Asocio), en què hi ha uns dos-cents
esperantistes catalans. Això sí, els esperantistes de
les nostres comarques segueixen en actiu, relacio-
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nant-se amb esperantistes d’arreu del món, participant en jornades i congressos, assistint a les trobades que es fan setmanalment a Barcelona sota el
títol de Parola rondo, o fins i tot impartint classes
d’aquesta llengua.
Com en tants altres aspectes de la vida actual,
Internet ha estat un nou revulsiu. Lluny queda el
potent intercanvi epistolar que unia esperantistes
de tot el món. Avui, els esperantistes d’arreu són a
la distància d’un clic de teclat d’ordinador.
Dolors Grau i Ferrando
és arxivera.
M. Dolors Godoy i Rotllens
és professora d’esperanto.
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