
Diumenge 6: ENDOLINGÜÍSTICA – Drs. MEULEMANS: HOMENATGE I RECOR DATORI (i 
també div. 4 i disc. 5) 
 

Diumenge, 6 de setembre de 2015, a partir de las 11 h. fins... a les 21 h.? 
 

ENDOLINGÜISTICA – Drs. MEULEMANS 
Jornada d’HOMENATG E I RECORDATORI 

 
Benvolgut/da amic/ga: 
 
Et vull cridar especialment l'atenció  
sobre la magnífica oportunitat que significa  
l’estada a Plural-21  
del 4 al 6 de setembre 
d'En FRANJU SERRA,  
un mallorquí establert a Mèxic des de fa quatre anys. 
 
Casar-se i quedar-se a viure en un poblet de 300 habitants 
a prop de Guadalajara   
li va permetre poder conèixer primer  
i ser alumne després  
del Dr. Joseph A. Elías i de la Dra. Christiane S. Meulemans,  
coneguts internacionalment com els  
Doctors MEULEMANS , 
nats tots dos el 1931 
i aparellats des dels 16 anys. 
 
La relació dels Drs. Meulemans amb Mèxic  
és molt especial: 
*van decidir quedar-s’hi a viure 
a rel de la mort  
el 17 de setembre de 1988 
del seu fill Didier a Tamaulipas  
en missió de rescat quan l'Huracà “Gilberto” castigava la zona. 
* i el 1990  
van escriure conjuntament el llibre  
El desafío de México, titán del siglo XXI. 
 
Lamentablement,  
el Dr. Joseph A. ELÍAS 
va morir el 27 de juliol de l'any passat d'ell. 
Era una persona  
i un personatge  
increïble: 
*que parlava  
a la perfecció  
totes les llengües que jo conec  
---més (català, castellà, francès, anglès, suec)  
---o menys (alemany, portuguès, italià, finès, noruec, danès) 
i suposo que també a la perfecció  
casi una quarantena  
---de llengües que he escoltat algunes vegades (rus, àrab, urdú,...) 
---i de llengües que desconec (farsi, sànscrit,...) 



*que tenia el títol de Doctor  
en vuit "coses" tan diverses com  
Medicina, Dret, Filosofia pura, Ciències polítiques, Economia, Ciències administratives, Teologia i 
Filologia 
*amb unes vides,  
junts “de sempre” amb la seva esposa , 
intensíssimes i plenes  
d'aventures...  
... i de ventura! 
*i que convertia  
(convertien junts  
En Joseph i Na Christiane)  
en un gran privilegi  
assistir a algun del seus intensos cursos,  
que duraven tot un cap de setmana... 
... com a mínim! 
 
Malauradament,  
ja no és possible assistir a un d’aquells seminaris  
senzillament únics. 
Però si podrem veure  
i comentar  
algunes de les seves conferències  
que porta en Franju. 
 
Per tant,  
a la trobada d’aquest diumenge 6 de setembre 
a partir de les 11 h. 
*tindrem un tast audiovisual 
del que En Joseph explicava/ensenyava en vida 
*coneixerem/recordarem  
què és la Endolingüística 
(adjunto una breu presentació escrita per En Franju) 
*sentirem testimonis d’alumnes 
(algun vingut de lluny) 
*a l’hora de dinar,  
compartirem el menjar i la beguda  
que cadascú vulgui portar 
*cap a la mitja tarda 
tindrem una comunicació per Skype  
amb Na Christiane 
*i acabarem... 
... quan s’acabi! 
 
Aprofito per recordar-te que  
a més: 
---ja el divendres 4  
a les 19,30 h.  
podrem trobar-nos amb en En Franju  
i tenir un primer intercanvi informal  
sobre l’estada d’un mallorquí a Mèxic,  
inclosa les seves experiències amb l’Endolingüística 
---i el dissabte 5  
de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h.  
En Franju impartirà el seu curs sobre  



el Dr. Hamer aplicat a entendre el funcionament dels pits i del "càncer de mama" 
 
Confiant en (re)veure’t 
 
Una abraçada... 
...o una aferrada,  
com gràcies a En Franju 
he aprés que diuen a Mallorca 
 
Lluís Botinas 
PD-1: Adjunto alguns elements biogràfics dels tres  
PD-2: Encara queden alguns exemplars del seu llibre 
“INTRODUCCIÓN A LA ENDOLINGÜÍSTICA. Decaglota 1” 
1993, Libros límite, Barcelona 
 
 


