
Joan inglada roig Col·laboració

El 4 d’octubre de 1908 el Diario de 
Villanueva y Geltrú inaugurà una secció espe-
rantista setmanal a les seves pàgines, la Sec-
ción Esperanta, que semanalmente dará a conocer 
... el gran movimiento que se desarrolla en todo 
el mundo ... para la implantación como auxiliar 
del idioma Esperanto... La Comisión permanente 
para la celebración de Congresos internacionales, 
acordó … que el próximo Congreso se celebrará 
en Barcelona en 1909... Amb assistència del 
doctor Zamenhof, es va celebrar del 5 a l’11 
de setembre. 

Durant tres anys, a través d’unes 180 
planes, en aquesta secció, a càrrec del grup 
vilanoví d’esperantistes Laboro Esperanta, 
s’hi troba la crònica mundial de l’esperanto. 
El primer any la columna ve signada ma-
joritàriament per Z. (Teresa Rosell?), F.M. 
(Francesc Mestres) i J. E (Josep Escofet).

S’hi publicaren notícies de congressos, 
cursos, sèries de conferències, reunions, 
trobades, excursions, exposicions, publica-
cions, creació de nous grups esperantistes 
arreu del món, fins i tot en els casals cata-
lans. S’informà de la divulgació internaci-
onal de la cultura catalana mitjançant les 
traduccions d’autors catalans a l’esperanto. 
Pel que fa al Congrés, hi trobem reaccions, 
ofertes i sol·licituds de cursos –una cinquan-
tena a Barcelona– per a la guàrdia urbana, 
empleats d’hostaleria i d’altres; obertures 
de seccions d’esperanto a diferents rotatius, 
creació de moltes societats esperantistes en 
medis socials ben diversos, etc., denota, tot 
plegat, una implicació social d’ampli abast 
en l’esdeveniment ... que tanto entusiasmo y 
anticipación ha despertado en todas las clases, 
poniéndolas en un período de febrosidad que tal 
vez proporcionalmente no había experimentado 
ninguna otra ciudad en donde se han celebrado 
los últimos congresos.

Entre els grups esperantistes hi havia Vi-
rina Stelo (estel de les dones), grup femení 
de Barcelona, que tingué força importància 
en la introducció de l’esperanto en els medis 
organitzats femenins emergents de l’època 
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–la directora de la Normal de Barcelona i al-
gunes professores assistiren a un curs orga-
nitzat per Virina Stelo. De la participació fe-
menina se’n parlava des dels començaments 
del moviment esperantista, suposadament 
per l’esclat del sufragisme–.

Tornant al Congrés Internacional, hi 
trobem notícies de la gran varietat de pre-
paratius arreu, però sobretot a Barcelona. 
Començà el curs de la guàrdia urbana de 
Barcelona; es visità el cap del servei de Cor-
reus per a comunicar-li la previsió de més de 
8.000 cartes diàries durant els dies del Con-
grés; es constituí el Comitè organitzador del 
Congrés, en què figurava com a vocal d’es-
ports el vilanoví Víctor Oliva, fill de Joan Oli-
va, el bibliotecari, impressor i col·laborador 

de Víctor Balaguer. Víctor, que  va treballar 
tota la vida a la impremta familiar, a més 
de literat, escriptor (premiat en el concurs 
literari del Poble Català per la seva novel·la 
Eros-Christ), ponent del 1r Congrés de la Llen-
gua Catalana, perit electricista i químic, va 
ser l’introductor del futbol a VNG i el prac-
ticava jugant-hi de porter. El 7 de març es 
parlà per primera vegada dels primers Jocs 
Florals Internacionals que es celebrarien 
a Barcelona el mes de setembre dins dels 
actes del Congrés Internacional. Augmen-
tava l’ebullició pre-congressual i F. Mestres 
va escriure a la columna que: ... Barcelona y 
con ella varias poblaciones de Cataluña trabajan 
activamente en la preparación de dichas fiestas... 
Alfons XIII va acceptar la presidència d’ho-
nor del congrés. 

L’eufòria del moment era desbordant i la 
prova la tenim en l’entrada del 12 de juny: 
No hay duda de que el esperanto es ya el idioma 
aceptado por todas las naciones como auxiliar 
universal; es grande el número de congresos de di-
versos ramos del saber que lo aceptan como oficial, 
muchísimos ayuntamientos lo subvencionan para 
ayudar su divulgación, en muchísimas localidades 
se aprende en las escuelas oficiales.

Es notificà que a Avinyó s’havia publicat 
la traducció a l’esperanto del poema Mireia 
de Mistral amb el següent comentari: Será 
discutible si el Esperanto es un idioma literario, 
pero no cabe duda que ha resultado un excelente 
medio de universalización de la literatura de todos 
los paises. Hachette et Cie. havia publicat la 
traducció a l’esperanto de Pujulà i Vallès del 
drama Misteri de dolor d’Adrià Gual. El set-
manari catòlic vilanoví La Defensa publicà 
l’obra de l’abat Richarsond L’esperanto i el 
catolicisme.

El dissabte 10 de juliol al vespre sortí de 
Barcelona una excursió esperantista, per 

iniciativa del grup Kvinpinta Stelo (estel de 
cinc puntes), amb vaixell de vapor per arri-
bar a Tarragona diumenge al matí, on es fa-
ria una gran festa; un dels actes preliminars 
del 5è Congrés Internacional. Joan Amades, 
membre de les seccions d’Excursions, Es-
barts de Folklore, Ciències Naturals i Espe-
ranto de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, va 
ser el precursor de les excursions marítimes 
col·lectives i el 1909 participà activament 
en l’organització del 5è Congrés Internaci-
onal. 

A l’Escola Horaciana de Barcelona es va 
constituir una agrupació [esperantista] de 
caràcter internacional Regulo, J., composta 
pels principals lliurepensadors, socialistes, 
sindicalistes, neo-malthusians, racionalistes  
i anarquistes del món. Andreu Nin, futur 
director de l’Escola Horaciana i fundador 
del POUM, aprengué l’esperanto el 1907 i 
organitzà cursos en una escola cedida per 
l’Ajuntament del Vendrell, publicà articles 
sobre l’esperanto als mitjans locals i final-
ment el 1909, any del Congrés, es fundà el 
grup esperantista Frateco (fraternitat, pro-
nuncieu ‘fratetso’). 

Esclatà la Setmana Tràgica i es planteja-
ren dubtes sobre la celebració del congrés. 
Convocats els presidents dels grups barce-
lonins es decidí tirar endavant. El Comitè 
organitzador s’entrevistà a Madrid amb el 
ministre de l’Interior. Les autoritats locals 
i espanyoles van considerar el Congrés de 
gran utilitat tant pel seu caire científic com 
per fer veure a l’exterior la normalització 
de Barcelona.  El ministre de Governació 
demanà la col·laboració del governador 
civil i va atorgar un premi extraordinari al 
Jocs Florals Internacionals. L’Ajuntament 
de Barcelona donà una subvenció de 2.500 
pessetes i el rector de la Universitat de 
Barcelona va posar les instal·lacions docents 
a disposició del Congrés

S’anuncià la representació oficial dels go-
verns de França i Suïssa i cambra de comerç 
francesa, vicepresident de la Lliga Nacional 
Ària francesa, etc. Es confirmaren tres grans 
caravanes amb orígens a Varsòvia, Viena i 
Calais fent escala a una quinzena de ciutats 
europees, la primera i la segona acabaven a 
Marsella i des d’allí anaven en vaixell fins a 
Barcelona. La premsa s’instal·laria a l’Ho-
tel Anglaterra. Després del congrés, el Dr. 
Zamenhof estava convidat a l’Exposició de 
València. 

Ferrer i Guàrdia, fundador de l’Escola Mo-
derna, va ser detingut com a boc expiatori de 
la Setmana Tràgica mentre feia els prepara-
tius per assistir al Congrés d’Esperantistes, 
segons les seves declaracions als qui el van 
detenir.

El dia 4 de setembre, vigília de l’inici del 
congrés, al diari de Vilanova, F. Mestres 
diu: La fecha de mañana será imborrable para 
los amantes de la paz y de la civilización; las 
generaciones venideras leeran en letras de oro 
el nombre de este eminente inventor [Zamen-
hof], que mañana honrarà con su presencia las 
tareas del Congreso... Una modesta comisión 
de esperantistas de esta localidad concurrirán 
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| INFORMACIÓ MUNICIPAL |

AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ

EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 de setembre de 2009, va aprovar, entre d’altres, el següent A C O R D:

“Primer.-  Aprovar  definitivament el projecte anomenat “La Vela, centre de creació i residència de circ” situat al Camí Ral s/n de la 
Masia d’en Cabanyes a Vilanova i la Geltrú,  promogut per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i redactat per l’arquitecte Josep Maria 
Pujol i Torres, que inclou  l’Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost d’execució per contracte de un milió quatre-cents quaranta-
tres mil quatre-cents tres euros amb vuitanta-nou cèntims (1.443.403,89EUR) amb l 16 per cent de l’IVA. Inclòs.

Segon.-  Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als diaris locals 
i al tauler d’anuncis de la corporació.

Tercer.- Facultar a l’alcalde perquè en nom de la Corporació signi quants documents siguin necessaris per a la formalització del  
present acord.”

Vilanova i la Geltrú, 14 de setembre de 2009
El Regidor

Xavier Oller i Bondia


