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EL RECENZO7 
PRI «KATALLINA ANTOLOGIO» 

EL "ESPERANTO" (Genève) 

Ofte ni plendis pri malgraveco kaj maldikeco de esperantaj 
presaĵoj. Kataluna Antologie feliĉe surprizas per la malaj kvali-
toj. kiel landinda ĝi estas. Belega libro, riĉa enhavo, neta preso 
sur luksa nurlina papero, vera libramanta eldonaĵo, bibliotek-or-
namo, ties fiero kies posedaĵo. Ne nur la eksteraĵo estas plaĉa; 
ne malpli valora la teksto Mem. Serioze scienca en la historiaj, 
lingvaj, literaturaj studoj, kaj ankaŭ  ĉarma legaĵo en la antologia 
parto, aro da poezioj, skizoj, humeraĵoj, noveletoj. La kompilinto 
kaj verkinto de Ia plej multaj tradukoj versaj kaj prozaj, .S-re 
Jaume Gran Casas, konfesas, ke li oferis multjaran laboron por 
realigi sian celon. Li sinceran gratulon meritas de la esperantis-
taro, kiel ankaŭ  liaj samnaciaj kunhelpintoj. Amo al patrujo kaj 
deziro diskonigi ĉien ĝian spiriton kaj literaturan trezoron, fer-
voro al Esperanto, ilo de internacia reciproka kompreno kaj ŝato, 
jen ambaŭ  sentoj, kiuj instigis, kuraĝigis la ĉeflaborinton. Lia moto 
estis: "Ni volas honori Ia lingvon de niaj prapatroj per la lingvo 
de niaj pranepoj". 

La kataluna lingvo, asertas Ia aŭtoro, estas ne filino, sed fratino 
de la provenca, do sarndevena kaj samaĝa kiel aliaj latiniilaj idio. 
mej. Post brila fioraro en mezepoko, politikaj cirkonstancoj mal-
helpis ĝian disvoIviĝon, kiu nur drtrn la lasta jarcento revigli;ĝis. 
Aparte interesa estas tio, ke S-ro J Gran Casas konscias pri la 
neantaŭvidebla simileco inter la spiritoj de ambaŭ  lingvoj, el kiu 
sekvas, ke la kataluna, ĉefe ĝia poezio, estas pli facile kaj pli 
fidele tradukebla esperanten ol alia. Lingvistoj ŝatos la kom• 
paron inter parencaj lingvoj, la rimarkojn pri samspecaj vort44 
sintakso aŭ  elparolado de lingvoj kataluna, hispana, franca, 
Ankaŭ  la tradukmetodo, preciza sed ne trovorts, celanta t 
facilan, por dio kompreneblan, estas taŭga. Neologiulutj id 
gvaj novajoj ne ŝajnis necesaj al iu, kiu prave diraN lhtn fraatl 
vipfrapon por multaj novemuloj: "Tiuj kiuj trovaN granda n 
kojn en nia lingvo plej ofte montras mie preprain matikuf iitr 



la elekto de I' aŭtoroj kaj de iliaj tekstoj nur samnaciano povas 
juĝi; fremdulo nur konstatas, kiom valoraj por komparo inter 
naciaj literaturoj estas la ĉerpitaĵoj el malnovaj verkistoj, kaj 
kiom prave oni tamen lasis la plej grandan lokon por modernaj 
aŭtoroj; tiel oni pligrandigis Ia intereson de 1' libro por la ne-
fakuloj, kiuj, se ili ne ŝatas lingvistikon, literaturon, detalajn bio-
grafiojn, trovos plezuron en la-multaj kantantaj poezioj, spritaj 
rakontoj, romanecaj paĝoj. La antologio do povas servi al be-
letristoj ,profesoroj, studentoj, kaj same plaĉi al ĉiu legemulo. 

Jen ĝiaj ĉefaj partoj. Unue ĉapitroj pri deveno, strukturo, dis-
volviĝo de la kataluna lingvo, historio de la kataluna literaturo, 
celo de 1' antologio. Ci tiu konsistas el tri partoj. Unue: Antik-
vaj aŭtoroj, kun notoj pri kaj tradukoj el ok verkistoj de la 13--a 
ĝis 15-a jarcentoj. Francoj rimarkos la grandan similecon inter 
la temoj traktitaj de francaj kaj katalunaj mezepokaj verkistoj. 
Due: P000lkantoj, kun studo kaj naŭ  arioj akompanantaj tekstojn. 
Tiu dua parto jam aparte estis eldonita. Trie: Modernaj aŭtoroj, 
kies biografio kaj citajoj plenigas tri kvaronojn de 1' libro. La 
granda nombro de poetoj ne mirigos ĉe la lando de I' iamaj tro-
badoroj. 

Por ke la elektitaj tekstoj estu plejeble interesaj, oni akceptis 
prefere mallongajn, tiel forigante ĝenerale scenojn de teatrajoj aŭ  
ĉapitrojn de romanoj, kiuj sen resumo de tuta verko estas efektive 
tro erecaj. Pro la sama motivo, dezirante represi kelkajn paĝojn 
por konvinki pri la boneco de 1' tradukoj, ni devis kribri la malpli 
ampleksajn; ili do nur estas specimeno de I' stilo, sed tute ne 
sufiĉaj por doni ideon pri Ia riĉeco kaj varieco de unu el la plej 
atentindaj verkoj en nia lingvo. 

EL "HEROLDO DE ESPERANTO" (Horrem bei Köln) 

Kio? Literatura verko, volumo pli ol 400-paĝa? Cu vere? Cu 
vi surprizite ne diris tion, fidela "Heroldano", leginte la titolon? 
—Efektive, ĝi ekzistas, ĵus naskiĝis, verko inda je nia plej serio-
za atento kaj je nia senlima admiro.— Antologio I Nur antaŭ  ne-
longe mi parolis ĉiloke pri antologioj (bulgara kaj pola antologioj) 
kaj opinias ripeton superflua. Sed mi certigas vin, ke la K. A. 
estas kaj estos senrivala laŭ  ĉiuj vidpunktoj. — El du fontoj flue-
gas abunde la nektaro de arto kaj poezio en nia Esperanto-lite-
raturo: Budapest kaj Barcelona. Tie loĝas niaj poetoj kaj rekan-
tistoj, smodernaj trobadoroj, kaj ankaŭ  mia samlandano Zanoni 
staras en la unua vico de niaj eminentaj poetoj kaj rekantistoj 
de poemoj.— Feliĉa popolo, kiu ĉerpas el la "Tresor literari de 
la milenària llengua dels Catalans" (trezoro literatura de la mil-
jara lingvo de la Katalunoj.) Efektive, la trezoro ne estas elĉer-
pebla. — Unue nun pri la volumego mem. La enhavo dividiĝas 
jene: I. Antaŭparolo. 1. La kataluna lingvo (historio, strukturo, 
teritorio, disvolviĝo). 2. La kataluna literaturo (ses ĉapitroj, de  

la XI-a ĝis la XX-a jarcento). 3. La "Kataluna Antologio" kaj 
Bibliografio. II. Antikvaj aŭtoroj (de 1235 ĝis 1500). III. Popol-

kantoj. IV. Modernaj aŭtoroj (de 1845 ĝis hodiaŭ). Detale pri-
trakti la kompletan enhavon ne estas eble; tuta paĝo almenaŭ  
estus necesa. Nur kelkajn rimarkigojn mi volas fari. La konciza 
ekzakteco de la prilingvaj ĉapitroj permesas preskaŭ  detalan ek-

konon de la gramatiko -kataluna; Grau Casas, la meritoplena poeto 
kaj kompilinto, komparas sian gepatran lingvon kun la ceteraj 
latinidaj idicamoj kaj per fragmentoj Esperanta kaj Kataluna de 
"Ifigenio en Taŭrido" vidigas la relativan similecon inter ambaŭ  
lingvoj, — En la XVI-a jarcento komenciĝis dekadenco por la 

kataluna lingvo kaj ĝi renaskiĝis en la XIX-a kaj nun ĝi kreskas 

kaj florae kiel en sia ora epoko.—La dua parto (La Kataluna lite-
raturo) estas tiom riĉeuhava kaj praktike aranĝita, ke ĝi povas 

servi kiel modela verko por studantoj; ĝi nepre anstataŭas ian ajn 

nacilingvan libron pri tiu fako speciala. Ni ekscias pri la kaŭzoj 
de la dekadenco lingva, politika kaj ekonomia, kiu tamen ne restis 

definitiva, sed foriĝis dank' al la kafaluna spirito nevenkebla. La 
trian parton kiu donas necesajn kaj valorajn informojn pri la 
"Antologio", ĝiaj celoj ktp., la kdmpilinto fermas per jenaj paro-
loj. "Pro nia domo ni laboris, preparante la K. A., kiu celas die-
nigi la trezoron de nia patra lingvo. En nia spirito fajre brilis 
du nomoj, dum la longa kaj malfacila preparo de nia verko: ES-
peranto kaj Catalunya... Al la du nomoj, al la du idealoj ni ĉiam 
donis nian koran fenvoron: nur pro fin entuziasmo ni kuraĝis 
entrepreni la kolosan laboron de nia "Antologio", al kiu ni dediĉis 

kelkajn jarojn, la plej bonajn jarojn de nia... de mia alie sencela 
juneco". — Cu estas neceso aldoni, kio bonega rezultis el lia sankta 

entuzia9mo? Certe ne. — Fortiriĝas nun la kurteno kaj ni eniras 

la pompan domon, muzeon preskaŭ  senkomparan, halojn vastegajn 
de juveloj plenajn. Prozistoj rakontas, poetoj deklamas, trobado-
roj kantas ludante sonplenan liuton. Ne tute fremda mi estas en 
la domo; folitimante en la libro mi rekonis kelkajn amikojn, kies 
kantojn aŭ  versojn mi aŭdis 1909 en Barcelona okaze de nia V-a, 
kie artsoifa, kantema popolo kreis la Florajn Ludojn.—Vi sen-
dube jam legis la dramon "Mistero de doloro", trad. de F. Pu- 
julà, "La patrino", trad. de A. Sabadell kaj konas nacilingve la 	, 
faman "Terra baixa" (malsupra lando) de Guimerà, kiun uzis 
Eugen d'Albert por komponi la tutmonde famekonatan operon, 
Perloj de la kataluna literaturo. Kvindek verkistoj estas ropre-
zentitaj en la "Antologio", kaj la eldonintoj asertas, ke estas nur 
parto de la literaturistoj katalunaj; oni ne povis prezenti pii 
multajn pro la neebleco doni al la verko pli grandan amplekson, 
--Grau Casas kaj aliaj katalunaj samideanoj faris la tradukojn 
senescepte bonegaj, artismaj. Menciinda estas nepre la unuakva 
lita papero kaj la senriproĉe klara preso, kiu ne Iscigan la okulon, 
— La librego ne estas multekosta rilate al ridinde eta] brnauro$, 
kiuj svarmas en nia literaturo kaj kies elveno ofte salsa dubeiajta. 
La prezo absolute ne egalvaloras la gigantan laboron de Is kom 

• 



pilinto kaj de la fervoraj kunhelpantoj; tre modesta ĝi fakte estas. 
— Ni elkore danku niajn katalunajn fratojn por ilia faro kaj 
aĉetu la verkon. La servo, kiun ili faris al sia patrolando kaj 
al nia Esperantujo, trovos brilan rekompencon. 

EL "LITERATURA MONDO" (Budapest) 

Impona libro, brila rezulto de multjara persista laboro de ka-
taluna] esperantistoj. Sen troigo estas aserteble, ke faurne Grau 
Casas per sia kompilajo donis la unuan perfektan antologion al 
nia literaturo. Tio ne signifas, ke la aliaj fariĝis malpli valoraj 
aŭ  meritas riproĉon de la kritiko. Tote ne. Simple mi konstatas, 
ke tiu ĉefverko havas individuan stampon de konscia kompeten- 
tulo, kiu penetris ĝis fundo de sia malfacila tasko, forviŝante la 
karakterizajn mankojn de maŝina kompilado kaj donante lingvos- 
ciencan bazon al la verko. Li nenie parolas laŭ  frivole fanfarona 
tono pri tio, kio estas sanktaĵo antaŭ  la plimulto, sed tamen ]ia 
brava kuraĝo sentime aperigas antaŭ  la leganto la historion de 
popolo, pri kiu ĝis nun multaj sciis preskaŭ  nenion. tio volita 
estas dirita objektive, bibliografie. Nur en la Antaŭparolo kaj 
biografiaj partoj ardas la flamo, kiu rajte postulas respekton kaj 
simpation por popolo vivivolanta, sed tio okazas sen ofenda ata-
kemo. 

La libro estas abunda fonto de klasika beleco. Pli ol 50 ver-
kistoj, poetoj kun pli ol 140 prozaj kaj versaj verkoj pledas elok- 
vente por siaj lingvo kaj popolo. Detale recenzi ilirP neeble. Nur 
koncizaj frazoj povas doni koncepton pri grandiozeco de tiu ĉ i 
verko. 

1-a Antaŭparolo. La kataluna lingvo. En tiu ĉi parto kronologie 
estas pritraktata la historio de la lingvo, ĝia strukturo kompare 
aI la lingvoj hispana. franca, itala, esperanta, informante pri la 
teritorio, kie ĝi evoluis kaj estas nuntempe parolata — kaj fine la 
disvolviĝo, kiu promesas belan perspektivon por la estonteco. 

La kataluna literaturo. Dokurnentaj pruvoj, pri originoj, vicigo 
de periodoj, en kiuj abundas interesaj historiaj, biografia] pris- 
kriboj. Fine sekvas enkonduka parolo al la "Kataluna Antologio" 
kun bibliografia aldono pri antologioj de kataiunaj aŭtoroj; stu-
doj pri la lingvo kaj ĝia literaturo. Jen la unua parto, kies enhavo 
eĉ  por momento ne enuigas la leganton, ĉar nevole estas sentate, 
ke tio necesas por taksi iauvalore la verkon mem. 

11-a Antikvaj aŭtoroj. Kvazaŭ  ĉirkaŭprenas nin mezepoka at-
mosfero. Malgraŭ  tio, ke la nuntempeco de Esperanto ioni mal-
faciligas reprezenti arhaikan stilon, tamen la donita] fragmentoj 
vekas plenan iluzion. 

III-a Popolkantoj. Originala praforto de la popolanimo karak-
terizas ilin. Baladoj, kanzonoj, spicitaj de superstiĉo, sentemeco, 
naiva ĉarmo kaj sincera larmo. La aldono de tnuziknotoj akcelas 
sukcese la valorrekonon de tiu ĉi parto. 

1V-a Modernaj aŭtoroj. Vera surprizo atendas la leganton. Tre-
zorejo de literaturamanto, kiu laŭguste povas elekti el artaĵoj 
de nevola konkuro, kie ĉiu verko laŭdas per perfekteco sian majs-
tron. 

Gratulon meritas ĉiu kunlaborinto, sed ĉefe josep Grau Casas 
la frato de la eminenta kompilinto. Lia laŭdinda aktiveco mutton 
helpis al la belega entrepreno. La eldono estas Luksa, inda al la 
enhavo kaj espereble el nenies bibliotekomankos la libro, kies 
posedo signif as veran pliriĉiĝon. 

EL "BELGA ESPERANTISTO" (Antwerpen) 

Ni havas antaŭ  ni tiun belegan kreajon de S-ro Jaume Grau 
Casas kaj ĝi inspiras al ni simpatian admiron kaj grandan res- 
pekton: "Kataluna Antologio" estas grava verko en kaj por la 
Esperanto-movado. La enhavo estas interesa laŭ  ĉiuj vidpunktoj. 
Juĝu mem: Post antaŭparolo, en kiu la aŭtoro konigas al ni la 
katalunajn lingvon kaj literaturon, ilian historion kaj disvolvi. 
don, la libro komenciĝas per la antikvaj aŭtoroj; sekvas granda 
kolekto da popolkantoj kun muziko, kaj finigas ĝin la modernaj 
aŭtoroj. Entute pli ol 150 tradukaĵoj. La intereso de la libro 
estas pligrandigata per la aldono de bonaj biografiaj notoj pri 
ĉ iuj cititaj aŭtoroj. 

Estas rimarkinde por ia Flandranoj, kiom la fragmentoj el la 
verkoj de la antikvaj aŭtoroj kaj la popolkantoj similas mezepo. 
kaj flandrajn verkaĵojn. La samaj subjektoj, la sama instruanta 
tono; por la kantoj precipe la samaj belaj vortoj kaj la sama 
muziko iom malgaja, plena je amo, estas troveblaj en ili. 

Pli ol kvardek nomoj estas en la listo de la modernaj aŭtoroj. 
Prozo kaj poezio sinsekvas, unu pli bela ol alia. Kaj ofte ni ri- 
markis je ni mem, alvenante al fino de iu fragmento: bedaŭrinde, 
ke jam finiĝas-.. Sed pri tio konsolis nin tuj sekvanta versajo 
aŭ  prozaĵo! 

La Katalunoj vere trovis la bonan rimedon por konigi sian 
ekziston. Kaj ke la kunlaborintoj al tiu ĉ i ĉefverko plene kdm-
prenis sian taskon, pruvas al ni la grava bibliografia parto de la 
libro. 

Sed ni ne nur konsideru tiun unuan celon de la eldonintoi, nl 
ankaŭ  klare akcentu la duan: la grandegan valoron de la libro 
por nia movado. Starigi tian monumenton estas unu el Ia plej efika, 
propagandmetodoj, kiuj ekzistas. Ni esperas ,ke multaj narloJ 
sekvos la ekzemplon. 

La libro ne estas ramano, nek kutima literaturajn, ao►d I. lul1 
animo de popolo, animo, kiu post jaroj da memforluo eln ra 
trovas kaj kiu donas per tia verko esprimon de Idol Intern§ %OOSdh 
kaj pensado. 

Se la klopodoj de S-ro Jaume Grau CIIaa kaI d• IN ,pp4.1 41 
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tanto kaj leganto de tiu bonega libro. Oi havu la merititan sukceson 
en la Esperanta mondo! 

EL "UTRECHTA ESPERANTISTO" (Utrecht) 

Ni ricevis tiun ĉi gravan verkon 416-paĝan por recenzo. di 
estas kompilita de bone konata literaturisto kaj esperantisto Jaume 

EL "POLA ESPERANTISTO" (Warszawa) 	 Grau Casas e1 tradukoj en la daŭra de langa tempo aperintaj en 
diversaj gazetoj, precipe en "Kataluna Esperantisto", kaj tradu- 

	

Jen vere belega, utila kaj inda dokumento. Jen homoj, kiuj 	 kitaj de bone konataj samideanoj. 

	

komprenis la celon kaj utiligon de Esperanto. Kritikon mi devus 	 Mi certe ne troigas, dirante, ke rilatt amon al literatura, niaj 

	

fari pri tiu libro: Vortoj mankas por esprimi mian admiron pri 	 katalunaj samideanoj staris ĉiam kaj ankoraŭ  staras en la unua 

	

ĝi. Kion ne povus fari popolo, kiu scias esprimi kaj montri sian 	 vico. Tion pruvis la ĉiam abunda je literaturajoj enbavo de "Ka- 

	

volon? Per kio plej bone oni pruvos sian vivon ol per montro 	 taluna Esperantisto", tion pruvas nun eldono de tiom riĉenhava 

	

de tiu vivo mem? Cu la lingvo kaj literaturo de popolo ne estas 	 verko, kiel la ĵus aperinta "Kataluna Antologio". 

	

la esenco mem de ĝia vivo? Per tin Antologio, la Katalunaj sa- 	 La materialo estas bonege aranĝita kaj aldonitaj estas maIlon- 

	

mideanoj pruvas ne nur la vivkapablon de Esperanto kaj la vi- 	 gaj studoj kaj bibliografiaj notoj pri ĉiu aŭtoro. En la ",Antaŭ- 

	

glecon de ilia organizo kiel Esperantistoj, sed ili pruvis la vivpovon, 	 parolo", ĝenerala studo pri la lingvo kaj literaturo katalunaj. 

kulturon de sia lingvo kaj literaturo. La Kataluna lingvo estas 
unu el la plej malnovaj el ĉiuj letinidaj, kaj unu el la plej flek- 

	

seblaj kaj espriimplenaj. En tiu bonega libro, ni trovas kian his- 	 EL "GERMANA ESPERANTISTO" (Berlin) 
torion, kun inatruigaj komparoj, kaj ni retrovas la fortan popolon 
ĝin parolantan. 	 Jen grandega verko, kiu ne nur pruvas la diligenton kaj labo- 

	

Jam la Trobadoroj pruvis ĝian poeziemon kaj kian (orton ne 	 remon de la kompilinto, sed antaŭ  ĉio la riĉecon kaj belecon de 

	

nur en siaj "Sirventes", (satiroj, kiujn ili sciis uzi por liberigi 	 la kataluna literaturo.—Sur 42 pakoj la kompilinto unue donas 

	

sin el siaj malamikoj, ekscitante ilin unu kontraŭ  la aliajn). Dum 	 informojn pri la historio, strukturo, teritorio kaj disvolviko de la 

	

ili batalis inter si, la Pireneoj ĝuis la pacon kaj trankvilon. Ni 	 kataluna lingvo, due li prezentas resumon pri la diversaj periodoj 

	

sekvas Ia disvolvikon de tin literaturo, de la mezepoko ĝis niaj 	 de la kataluna literaturo, kaj li finas ĉi tiun parton per bibliogra- 

	

tagoj! Kia ĝuo legi tiun rnezepokan literaturon, konstati ĝian 	 fiaj notoj. — La dua parto (34 pĝ.) enhavas la plej .gravajn ver- 

	

facilecon kaj profundecon samtempe! Jen mirindaj kantoj pru- 	 kojn de antikvaj aŭtoroj, la tria pasto (29 pĝ.) prezentas enleon- 

	

vantaj la delikatan observo-kapablon, jen admiresprimo al la ĉiam 	 dukon pri la kataluna .popolkanto kaj diversajn belajn kantojn,  

	

reganta Amo. Ramon Lull (1235-1316) kantas; "Almo estas ŝtorma 	 kaj la kvara parto (295 pĝ.) konigas al la leganto elekton el la 

	

maro de ondegoj kaj ventegoj, kiu ne havas havenon nek bordon" 	 verkoj de la plej bonaj modernaj aŭtoroj. — Se oni volus skribi 

	

kaj plie: "Diru, birdo kantanta, ĉu vi ne metis vin en servon de 	 pri ĉi tiu verko detalan recenzon ,oni povus plenigi per ĝi tutan 

	

mia Amato, por ke li vin gardu de neamo kaj Imultobligu en vi 	 numeron de G.E., tiom interesa kaj indiginda estas kia enhavo. 

	

la amon?" — Respondas la birdo: "Kaj kiu do kantigas min se ne 	 Tio kompreneble ne estas ebla. Mi do nur rekomendas al ĉiu in- 

	

estas la Sinjoro de Amo por kiu neamo estas nehonoro". Poste 	 teresikanto tion, kion ankaŭ  mi faris: atente tralegi la tutan val.- 	- 

	

ni trovas Jacint Verdaguer, aŭtoro de unirinde bela kaj profunda 	 kon; li havos nedireblan kuon kaj pro la enlravo de la verkeroj 

	

scienca poemo laŭ  la legendo pri subakviĝo de Atlantido. En 	 mem kaj pro la bonege faritaj tradukoj Esperantaj. 
multnombraj poemoj kaj verkoj aliaj ni trovas la saman delikatan 
observo-kapablon, de admiro arda al ĉiuj elementoj ĉirkaŭantaj 

	

aŭ  ilmpresintaj la aŭtorojn. Inter multaj tiaj de mi konataj nur 	 EL "AUSTRIA ESPERANTISTO" (Wien) 
nome aŭ  tute ne, ve ! ni retrovas aliajn de longe tradukitajn en 

	

Esperanto: Adrià Gual, Santiago Rossinyol, kaj eĉ  nian Samidea- 	 Unika entrepreno efektiviĝis. Laŭ  la deviza: "Ni volas honora 
non Frederic Pujulà kun sia "Ĉevalo", tradukita en Esperanto de 	 la lingvon de niaj prapatroj per la lingvo de niaj pranepoj" le 
li mem. Bonega kaj sentplena satiro, pri krueleco de la Toraj 	 kataluno Jaume Gran Casas en multjara laborado kreis tiun vo- 
fuktoj. Unuvorte, veran, daŭran plezuron havigos al si la aĉe- 	 lumegon, en kies pakoj spiras la animo de lia sunpopolo. La vorto 

la rezulto de tiu pendo ilia certe ilin plene rekompencos. Car 
la verko estas tia, ke ni, Esperantisto$, nur povas bedaŭri, ke nia 
Majstro ne plu estas inter ni, por ke li vidu kaj juĝu, kiamaniere 
malgranda popolo sin konigas dank' al lia kara lingvo internacia. 

Ni forgesis diri, ke la libro sin prezentas en luksa eksterajc. 
Resume, ni povas diri, ke la eldonintoj tute ne transiris la limon 
de la vero, kiam ili anoncis "Monulmenton"! 



danka estas tro malforta por esprimi la senton de esperantana vera, 
en kies manojn venas tiu ĉi,perlo de nia literaturo. 

La libro abundas de klasika beleco. Recenzi ĝin detale estas 
tute ne eble, ĉar oni devus ĝin antaŭe dum multaj monatoj atente 
studi, oni devus sin plene dediĉi en tin tempo ekskluzive al et-
nografiaj, historiaj kaj filologiaj studoj pri tin popolo, kiu tion 
ankaŭ  certe meritus laŭ  ĝia kultura nivelo ellumanta el ĉiu verso, 
el din linio. Kia riĉega f onto por instruistoj, studantoj ktp. 

Sed ankaŭ  en la rondo de intelektuloj ĝenerale iĝi ne restu 
nekonata. 	certe forigos tie multajn eraropiniojn pri kataluna 
popolo kaj precipe pri la netnetnstareco de tiu etnografia indi-
viduo. 

Pli ol 50 verkistoj, poetoj parolas al vi per pli oI 140 pecoj 
versaj kaj en prozo, popolkantoj melodias en via orelo laŭ  la 
sube presitaj muziknotoj. Sciencistoj raportas pri la historio de 
la treege interesa lingvo kataluna. 

Nur unufoje prenu Ia Iuksan volumon en la manon kaj vi certe 
kun fiero pri nia lingvo en la brusto ĝin rekomendos al ĉiu, pre-
cipe al libroamantoj kaj al via grupa biblioteko. 

La aŭtoro estas tutkore gratulinda pro fina sukceso de tiom 
peniga laborado] 

 


