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El llibre definitiu per entendre el problema català
Catalunya es troba en un laberint i el prestigiós jurista Jordi de
Juan es pregunta pel fil de la mítica Ariadna, que ens ha de conduir a la sortida. Per trobar-la, l’autor fa un apassionant recorregut per la història i l’actualitat política catalana, lluny de qualsevol
partidisme reduccionista. I, amb el seu coneixement privilegiat de
l’entrellat legal, brinda una fonamentada proposta per a sortir del
laberint.
«Catalunya al laberint del Minotaure és una obra que intenta explicar la nostra història sense caure en tremendismes, cercant entendre les raons de l’altre.
Jordi de Juan s’acosta al nostre passat i sobretot al nostre present amb voluntat
d’encaixar les peces del trencaclosques».
Màrius Carol, al pròleg del llibre
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SINOPSI
El Minotaure, la bèstia mítica que hibrida forma humana i taurina, era, per al gran historiador Jaume
Vicens Vives, la representació alegòrica del poder. Aquest mite ha esdevingut, avui, una realitat

descarnada que plana omnipresent sobre la política catalana.

Tractant d’entendre la complexa i difícil relació de Catalunya amb el poder al llarg del temps, i especialment en aquests moments convulsos, el llibre de Jordi de Juan, construït amb objectivitat i

vocació pedagògica, és d’enorme actualitat, sobre tot amb la convocatòria de les properes
eleccions del 27 de setembre i més enllà, en el context postelectoral.

L’autor planteja preguntes clau: és l’independentisme d’última hora la darrera manifestació de la
tèrbola relació dels catalans amb el poder polític? Quin sentit té parlar d’independència en el món

de la interdependència, o de sobiranisme en plena crisi de la sobirania clàssica de l’Estat, que dilueix
la seva essència en una superestructura com és la Unió Europea? N’hi ha solucions de compromís

que es corresponguin amb l’ànima pactista que ha caracteritzat durant segles l’actuació política catalana?
El llibre és, al mateix temps, una obra de referència sobre la història de les institucions polítiques catalanes. L’autor dibuixa de forma rigorosa la història de l’autogovern a Catalunya des de la

primerenca Marca Hispànica i el comte Borrell II per analitzar les principals etapes, com el Compromís de Casp, la participació a l’Espanya imperial, la Guerra del Segadors, la Guerra de Sucessió de
1714, la Constitució de 1812, la Renaixença, el catalanisme polític, la Segona República, la dictadura, l’Estat autonòmic i la temptació sobiranista…
És l’anàlisis històrica la que permet descobrir una particular idiosincràsia política, una forma pactista
d´entendre el poder, i una certa cultura pactista que arriba ﬁns als nostres dies. Una història expli-

cada sense partidismes i analitzant els principals factors polítics a través de la documentació
incontrovertible de les fonts primàries. El llibre és, per tant, una lectura imprescindible també per

qui vulgui conèixer la història política catalana i la realitat actual sense la feixuga càrrega dels partidismes empobridors.

L’AUTOR
Jordi de Juan i Casadevall (l’Escala, 1967) és doctor en Dret,

advocat i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Va ser diputat al Congrés en la legislatura 2000-2004.
Ha publicat diversos llibres de temàtica jurídica. Catalunya al
laberint del Minotaure és la seva primera incursió en el terreny
de l’assaig polític. En l’actualitat col·labora en diferents programes
de TV3 i TVE com a contertulià en temes polítics i d’actualitat, així
com també en mitjans de comunicació escrita.
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