
EL NACIONALISME DE lWSTER ENUTJA L'IVAN TUBAU 

Jordi Colomer (Tamigonn) 

Talment w m  un ooelloi addicte a la canwiya, 1'Ivan ha aprofm la mort del qui 
ha mantingut altiva la tlama de la catalanitat al sud del país per parir, sense gaires 
mumes, un &le d'ophi6 fn'vol wm tots els que fa quan es *ta de parlar 
del aac imalbe  d'aci. Joan Rism. víctima d'un jad d'atemptsts -yoliistes 
(nacional-im-) no podia tampoc ser el sant de la devoci6 de cap dels qui 
volen enfomar el vaixell nacional & W u n y a .  Malgt'at I ' q  que em p v o -  
quen desmíen lingttístics com els fmmanes del &o tampoc no vull caure en la 
kil temptaciú d'esiabb un psralJelisme clar catre els dos "escamots" que bbvia- 
mmt no ienen cap relaci6 o@nica ni tempmal. Peto, qui gosa dubtar que el Tubau i 
els tamhes que posaren els  tefa fa cm a d  Joan no comparteixen en el f a ,  amb 
ímpet~ i métodes difuents, un mteix-objeztiu? Lap6lvora i la tinta conjugades con- 
mi la imitat & la h g u a  ¡, per tant, conmi launitat de la mira mi6? El Ricard Rd, 
pataveu del Cnup d'Esiudis Catalans -que cal no umfondre encara amb 1'Institut 
d'Wdis Catnkm-, no ho maga quan paria de la conveniencia Cuna hiplicitat de 
models d'e&miani. un per al catalb de ñamlona?-, un per al "valencu i un 
alm per al "mailorqui". No 6s aqmta una poposta susceptible de ser moll ben rebu- 
da per mrs aqueiis qui s'alelgaren dels atunpiats & Sueca i que awi celebren en 
sümci pNdent la mort del perill4s heretge? Cwiosa afhitat i sintonia entre el pro- 
gnssisme lighr dels &fensws & la ilengua * tan malament es parla i la dreta h c w  
espanyolista, feiximide i mligiosa & V W i a !  Quina fotografia per a la membria 
dect iva:  rIvm i la seva coila ofrwrant noves g l w  a Espiuiya junts amb els Li- 
Eondas, Fabrepts i companyia mentre ne sotenava el no- Joan cantant la M-- 
tanga, e k  Segadors i cridant viica Cauilunya IEure enmig de bandem catalanes, al- 
@mes amb I'estclde la llibertat 

AUl. al beil cementki de Sueca ben poca gent es devia preguntar quk és Valencia 
g & i i  en pan, a una persona tan in~el.ligen~ i lúcida i intpracable com en Pusler. 



que ja ho bavia expücal feia mnta anys en el seu Uhe Nosolncs els valencians. 
Massa poc mps ejicar;i perquk I'Ivan i els seus mariaers d'sigua higa ha bagh 
Pgut  capir. 

NOVOLEMFANTASMES 

Sr. Director de Llengua Naciaal, 

Coma lector de "Llengua Nacional" he llegit tamM amb molt d'inmb el llibre 
El k c o  fantasma. 

A la m. 261 de Sementada "barco", s'hi consigna una llista d'anicles sobre la 
prob1emBtica de la Uengna, i es fa iefehcia a les rcspostes wntrhries al que 61s 
autors del "barco" defensa. 

Em penneto de copiar la llista de contraris que bi citen: 
Pem Calden. AIbert Jané. Antoni Munné-Jordh, Xavier Lamuela, Emest S h r  

i Siches. 'Plaocesc Vaüvudú, Francesc Parcerisas, Me& Callejon i Pojol, Pcp Co- 
&U, Jaume Vidal i Alcwer, Josep M RmUer(ls, Jem CMmcs, Jordi Bmguera, Ro- 
ger Alier. Miquel PQez-SBnchez, AveLlí M s  Gener, Jaume Corbera i Pou, Joan 
ñend¿ i Ibisdéu, El* Teruel, Jadi CmudeUa, J d  ibhz 

1 enc&ca, "VinguC, Uur i hom..." editorial de "Sema d'Or" núm. 274-275.1 la 
kMi de ia k c i 6  Filolbgica & I'IEC. 

Paiso quererolür tots aquests &des de gent tan diversa en un volum, fára molt 
i molt Útil. 1 w n'hi men incloure més, d'articles de respoata, és clac 

Aks que tots aquests escrits d'autors ressenyats antenmenf &en Ia refehncia 
del dia o número de ia publicacib on soniren, la trisca de recollir-los no pot repmen- 
iar cap diíiiultat i, en canvi, obtindríem un gtuix de noms ptigiosos que qwhiea 
anengleraü en ia p1Lmica tan nciual del "light" i el "heavy". 

Confiaat que u8 sembii be qm18 propta, em piau de saludar-vos ben cordial- 
ment. 


