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“[…]Des del Pirineu estaven al cas de les evolucions del país. Havien vist
les victòries del Barça de Cruyff, tot i que no comprenien que aquell
entrenador parlés en aquell estrany idioma barreja d’espanyol i holandès;
van seguir els Jocs Olímpics de Barcelona per televisió i es van adonar de
la profunda espanyolització que havien suposat —encara tenia malsons
quan recordaven el camp del Barça ple de “rojigualdas”—; havien pogut
escoltar les cançons del rock català, fins i tot llegien els nous escriptors
que més triomfaven al nostre país i eren coneixedors que havien de parlar



del boom de la cuina catalana i del vi català cada vegada que es trobessin
en una conversa si no volien quedar-se en fora de joc.[…]”

Del conte “El campament”, d’Isaac Albesa

Sinopsi: Una transcendental final de futbol a la villa y corte, una reaparició
inesperada entre els gels del Pedraforca, una organització secreta sense pèls a
la llengua, una escatològica visita al cor del Priorat, una romàntica cita a
cegues amb un milió i mig de testimonis… Són només algunes de les històries
de proximitat incloses en aquest recull que cal llegir —sense pressa, però
també sense pausa— abans no arribi la independència de Catalunya. Ironia,
humor, història i actualitat es barregen en onze contes ordits amb rauxa i amb
seny que, d’alguna manera o altra, versen a l’entorn de les aspiracions
nacionals de Catalunya.

Onze narracions escrites per professionals de tots els àmbits,
sobretot del periodisme I la comunicació, amb el nexe en comú
de l’interès per les aspiracions nacionals de Catalunya

“[…]No hi havia res a fer. per més que ho intentava, la Mariana no trobava
ningú que li dediqués més de dues frases seguides en català: ni la
senyora Miravalls, ni la caixera del supermercat, ni els funcionaris dels
serveis socials de la Generalitat... enlloc del món no podia practicar
català. el seu origen sud-americà, que duia clarament dibuixat al rostre,
provocava una idèntica reacció en els seus interlocutors, els quals se li
adreçaven en castellà només veure-la.[…]”

Del conte “1714”, d’Enric Alfonso Xaruba
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