Què pot oferir
l’esperanto?
Per poder relacionar-nos directa i fàcilment amb
persones d’altres països és una gran ajuda tenir una
llengua comuna. Sovint tenim un contacte proper i
sense intermediaris amb altres persones quan fem
servir l’esperanto, independentment de les llengües
maternes.
Entre els llibres traduïts a l’esperanto es troben grans
obres clàsiques i “joies de la literatura” escrites originalment en llengues poc parlades, que difícilment
coneixeries d’altra manera.

Amb “Pasporta Servo” (Servei de Passaport) - xarxa
d’amfitrions que permeten allotjament en cases i que
porta funcionant gairebé 50 anys - pots allotjar-te a
la casa de persones de tot el món, locals del lloc on
visites (a més de 90 països) totalment gratis i, pel
camí, conèixer íntimament la cultura i els costums
locals i establir un vincle amb la comunitat. Freqüentment, fins i tot, pots descobrir que potser tinguis
coneguts comuns amb l’amfitrió i que la comunicació
és fàcil i igualitària.
Hi ha algun esdeveniment relacionat amb l’esperanto
en algun lloc del món cada dia de l’any. En aquestes
trobades pots trobar de tot: des de xerrades sobre
temes interessants fins a cursos de massatge.
A través de l’esperanto un es torna una part activa
d’una comunitat amb una cultura mundial.

Diverses investigacions ja han demostrat el valor de
l’esperanto per aprendre altres llengües estrangeres:
estudiar esperanto a fons durant un any i després, per
exemple, el francès durant 3 anys resulta en un millor
domini del francès que si s’estudia aquest últim durant
4 anys.

Una llengua sense
excepcions?
La gramàtica de l’esperanto no té gairebé excepcions i no té cap verb irregular. L’ordre de les paraules en les frases és lliure (i permet als parlants de
llengües estructurades de manera diversa expressar
igual de bé en esperanto). Cada lletra es pronuncia
sempre igual, i el que s’escriu es pronuncia tal qual!
Podràs reconèixer moltes arrels lèxiques al moment.
Només calen uns mesos per començar a parlar
esperanto.

TEJO?
(Organització Mundial de Jovens Esperantistes)
TEJO és l’Organització Mundial de Joves Esperantistes i uneix joves parlants d’esperanto de tots els
racons del món.
TEJO organitza diversos esdeveniments en els
quals els joves fan nous amics, es diverteixen i
experimenten la cultura única de l’Esperanto. TEJO
educa sobre drets humans, comunicació intercultural i tolerància. Els joves parlants d’Esperanto
són una comunitat plena de vida i energia, es
reuneixen llocs en què l’organització és internacional i estan dirigits pels mateixos joves.

www.tejo.org
Existeixen cançons, pel·lícules, poesia,
novel·les, revistes, teatres, cabarets, cants,
rock, pop i hip hop en esperanto. Hi ha grups
musicals en diversos països que s’animen
a utilitzar l’esperanto pel seu compte en les
seves cançons. Fins i tot es poden dir paraulotes!
L’esperanto es parla també en les famílies i
fins hi ha nens que parlen l’idioma de manera
nativanativa

Federación Española de Esperanto
Rodríguez San Pedro 13-3-7,
28015 Madrid (Espanya)
+34 914 468 079 / 638 547 104
hejs@esperanto.es
www.esperanto.es
Espéranto-Jeunes
4bis rue de la Cerisaie
75004 Paris (Francia)
01.42.786.886
info@esperanto-jeunes.org
http://esperanto-jeunes.org
Associació Valenciana d’Esperanto
Valencia Esperanto-Asocio (VEA)
Passeig Gregori Maians, portal 5, pis 5,
porta 14
46780-Oliva (València)
+34 630 493 584
info@esperantoval.org
esperantoval.org

CA
ESPERANTO?

Joventut Catalana d’Esperanto
Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ)
Carrer del Papa Pius XI, 130, Sabadell
(Catalunya)
+34 93 710 96 36
joves@esperanto.cat
www.esperanto.cat

internacional,
neutral,
democràtic,
fàcil d’aprendre

Parlat per persones de més de 120 països del món. Aquells
que l’aprenen són normalment gent jove oberta a altres
cultures, curiosos sobre diverses llengues, viatgers i que els
agrada estar en contacte amb diverses persones de tot el
món.
No està lligat a cap nació en particular, grup ètnic o estat.
L’esperanto pertany a totes les persones que la estudien.
Això és un gran avantatge per a una llengua que té com a
funció fer de pont igualment accesible entre els diferents
pobles.
Gràcies a l’estructura regular de la llengua, és molt més senzill aprendre-la en comparació a altres llengues extrangeres.
Tots el que aprenen esperanto tenen una gran oportunitat
d’obtindre un nivell quasi matern i comunicar-se perfectament amb altres parlants, sense dependre del seu transfons
lingüístic.
Lev Tolstoi: Fa sis anys vaig rebre una gramàtica i un diccionari d’esperanto. Únicament amb dues hores d’estudi vaig
poder, si no escriure, almenys llegir amb naturalitat... Aquells
que no siguen Tolstoi, no necesitaran tanmateix molt més.
XIAO Peilang, la Xina: Segons la meva opinió, els xinesos
aprenem esperanto molt més fàcilment que les llengues
europees. Els xinesos que ja han aprés esperanto, també
gaudeixen d’altres avantatges en comparació d’altres que
estudien llengues europees.

