
Joan inglada roig Col·laboració

al Congreso y saludaran en nombre de Laboro Es-
peranta al Dr. Zamenhof. A continuació es resu-
meix el programa i segueix: Estos actos a que 
concurriran más de mil extranjeros y otros tantos 
nacionales... rendirán homenaje al mismo sabio, 
al Dr. Zamenhof, que su inteligencia materializada 
en su obra, es el principio para el establecimiento 
de la Paz Universal.

Al llibre del Congrés trobem inscrits Víc-
tor Oliva, Josep Escofet Bruna, músic de nis-
saga, valuós i intel·ligent, Francesc Mestres, 
fuster, i Gustau Galceran. Gustau Galceran 
(1873-1939) era farmacèutic, ateneista actiu, 
escriptor, erudit, tertulià i va mantenir cor-
respondència amb Joan Maragall i d’altres. 
Des de 1909 fou membre de la Junta de la Bi-
blioteca Museu Balaguer. Admirador del po-
eta romàntic vilanoví Manuel de Cabanyes, 
el 1933 fou un dels membres més actius de 
l’organització dels actes commemoratius 
del centenari de la seva mort. 

Va ser membre de la junta directiva de 
Laboro Esperanta des de la seva fundació, 
el 1907, i president del 1912 al 1914. Vice-
president de la Federació Catalana d’Espe-
rantistes el 1914, secretari del comitè orga-
nitzador del 6è Congrés Català d’Esperanto 
de 1915 a Vilanova, membre del jurat dels V 
Jocs Florals Esperantistes del mateix any a 
Vilanova, etc.

El nombre real de congressistes va ser 
de 1.287 de 32 països, tanmateix la ins-
cripció era prohibitiva per als obrers; però 
hi ha constància d’una gran participació 
popular de molts treballadors en les nom-
broses activitats a l’aire lliure que s’hi van 
fer, de manera que és probable que altres 
vilanovins s’hi desplacessin per participar 
en alguns d’aquests actes públics sense ins-
criure-s’hi.

El dia 18 F. Mestres fa un resum del Con-
grés: Describir todos los actos que se han celebrado 
sería ardua tarea, más propia para un volumen 
que para esta modesta crónica... Actes celebrats 
a Belles Arts, a la Llotja, al Paranimf, al Ti-
bidabo i al Romea, ... Los espíritus escépticos 
que dudaban del inmenso éxito que ha tenido el 
esperanto en todo el mundo, se habrán convenci-
do de su utilidad práctica para la celebración de 
estas grandes manifestaciones del saber mundial. 
... la alegría que se experimenta al poder hablar 
con facilidad a todos los extranjeros, lo que hasta 
ahora era imposible no conociendo el idioma de 
su país. ... hemos hablado y fraternizado, hemos 
comprendido las situaciones de orden moral y 

material de sus paises. Acaba convocant tots 
els esperantistes a una assemblea al local de 
l’Ateneu per explicar les impressions del 5è 
Congrés Internacional. 

El 3 d’octubre la secció esperantista del 
diari segueix tractant del congrés. A partir 
d’ara ve signada per J.E. (Josep Escofet), tan-
mateix continua amb la retòrica convencio-
nal heretada del Romanticisme ... Después de 

la verdadera prueba de posibilidad de una lengua 
universal hablada ... los incrédulos, los que todo 
lo toman a guasa, todos los que en vez de dedicar 
una hora al estudio, dedican sus ratos de ocio a la 
lectura de ciertas novelas y libros que en vez de des-
pertar el cerebro lo entorpecen, pueden ver en el Es-
peranto un medio de aprovechar el tiempo. Trenta 
quatre nacions representades ... a pesar de los 
tristes sucesos de julio...  més de mil cinc-cents 

congressistes ... extrangeros la mayor parte... 
L’Institut Universal Esperantista, en els exà-
mens fets dins dels actes del Congrés, aprovà 
Delfí Dalmau, entre d’altres.

Tot seguit tornà la normalitat repressi-
va. El dia 13 d’octubre va ser afusellat Fer-
rer i Guàrdia. El capità d’Enginyers Francesc 
Galceran, vilanoví, va ser el seu defensor en 
una mena de simulacre del judici, el dia 9 d’oc-
tubre, que el condemnà a mort. Un judici 
que, segons es deia, estava resolt abans de ce-
lebrar-se i, per tant, va poder influir poc en el 
desenllaç, tal com en  F.X. Puig Rovira expli-
ca en el seu article del DIARI DE VILANOVA 
del proppassat 14 d’agost. En una revisió del 
consell de guerra, el 1911, Ferrer i Guàrdia 
va ser declarat innocent.

Segons Puig Rovira … es publicaren nom-
brosos llibres sobre el judici ... però gairebé cap 
publica l’informe de la defensa. Francesc 
Galceran era germà de l’esperantista Gustau 
Galceran i aquest era corresponsal de Joan 
Maragall, l’autor de l’article La ciutat del per-
dó, que va escriure l’endemà de la condem-
na, el dia 10 d’octubre, demanant l’indult, 
per publicar-lo a La Veu de Catalunya, però que 
Prat de la Riba, el director del diari, ho va im-
pedir i l’escrit quedà inèdit fins al 1932.

Gustau Galceran va traduir el text de la 
defensa a l’esperanto i el va fer arribar als 
esperantistes de París, i el mateix octubre 
de 1909 es publicà  en francès i esperanto: 
La pledo por Ferrer. Le plaidoyer pour Ferrer, 
Galcerán Ferrer, Francisco, Chalon-sur-
Saône, 1909.  Ed.  Internacia esperantista 
societo.  

La repressió era forta i fins que no vin-
gué una mica de calma no en parlà la secció 
esperantista del diari; així el 2 de gener del 
1910 aparegué la següent informació: Se 
ha publicado un folleto editado por la Sociedad 
Internacional Esperantista de París, en defensa 
de Ferrer. Dicho folleto después de explicar la ino-
cencia de Ferrer, contiene un extracto del informe 
del defensor, el caballeroso capitán de Ingenieros 
compatricio nuestro, D. Francisco Galcerán. Es un 
folleto muy curioso, muestra de la verdadera utili-
dad de nuestro idioma. 

Efectivament, com diu Puig, la condemna 
de Ferrer Guàrdia desencadenà una campa-
nya internacional de protesta. I els esperan-
tistes del 5è Congrés Internacional reunits 
a Barcelona, mentre en Ferrer i Guàrdia era 
a la presó, hi van tenir alguna cosa a veure. 
Honorem-los amb el record.

El doctor Zamenhof (1859-1917) i Frederic Pujulà (1877-1963), president del Congrés. FÈLIX
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