E-Mail

Contrasenya

Seguiu connectats

accediu

Recupereu la contrasenya Registreu-vos

Me gusta

SECCIONS

M'agrada

Comparteix

OPINIÓ

21

FOTOS

Tweet

PARTICIPACIÓ

18

3

HEMEROTECA

SERVEIS

guardeu l'article

L'esperanto, en 700 frases fetes
El 'Petit refranyer català-esperanto - Malgranda preoverbaro kataluna-esperanto'
ofereix l'equivalència d'expressions habituals de les dues llengües
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El llibre recull equivalències en refranys, expressions i frases fetes Foto: Jordi Palmer / Nació Digital

Pot una llengua 'inventada' tenir frases fetes i refranys? La resposta, si més no en el
cas de l'esperanto, és sí, ja que la mateixa vitalitat d'aquesta llengua, planificada per
L.L. Zamenhof el 1887 ha fet que desenvolupés els mateixos mecanismes que la resta
de llengües, generant vocabulari i registres per a tot tipus de situacions.
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Tant és així que el llicenciat en filologia anglesa i membre de la Lliga Internacional de
Professors Esperantistes Pedro M. Martín Burutxaga (Bilbao, 1958) ha recopilat
gairebé 700 refranys, expressions i frases fetes catalanes i les ha comparat amb els
seus equivalents en esperanto en el llibre 'Petit refranyer català-esperanto /
Malgranda proverbaro kataluna-esperanto' publicat per l'Associació Catalana

abraçada
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La Camarga

De fet, el pròleg del llibre, signat per l'especialista en paremiologia Victor Pàmies i
Riudor, es fa la mateixa pregunta, "quins refranys ha de tenir una llengua
inventada?", un interrogant que queda resolt en la recopilació duta a terme per
Martín Burutxaga a partir de la constatació que l'esperanto ha sabut fer seu el
patrimoni lingüístic de les llengües que componen la base d'aquesta llengua, tot
creant un corpus de proverbis, locucions i frases fetes equiparable al de qualsevol
altre llengua moderna.
El llibre es complementa amb la reproducció de quatre articles publicats per l'autor a
la revista 'Kataluna esperantisto' sobre el mateix tema dels refranys.
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