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Jaume Renyer fa en aquest llibre un repàs a l’evolució recent del republicanisme català contemporani, centrant-se especialment en el principal partit que
representa aquest corrent de pensament, Esquerra Republicana.
És evident que Esquerra ha experimentat en els darrers vint anys un procés ascendent tant pel que fa als resultats obtinguts en les conteses electorals
com a la seva incidència. A hores d’ara, és present arreu dels Països Catalans
i, al Principat, ha arribat a ser component essencial del govern.
El 2007, però, els estatuts aprovats arreu dels Països Catalans no permeten ni cobrir les necessitats socials i econòmiques ni assolir el reconeixement
nacional que el país necessita. Per si això fos poc, la perspectiva que una
sentència del Tribunal Constitucional redueixi encara més l’àmbit de decisió de
la Generalitat pot suposar l’esgotament de la via autonòmica.
En aquest marc, la formulació d’un projecte sobiranista creïble requereix
la renovació de valors socials i culturals. Sens dubte, el republicanisme pot contribuir decisivament a aquest canvi que el país necessita si vol sobreviure com
a comunitat nacional i no ser assimilat dins de l’ordre estatal espanyol.
JAUME RENYER ALIMBAU (Vila-seca, 1958), jurista de formació, va ser conseller del Consell Consultiu de la Generalitat. Actualment, és el secretari general de l’Ajuntament de Reus, exerceix de professor associat a la Facultat de
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, i presideix el Fòrum Català
pel Dret a l'Autodeterminació. Militant independentista des de ben jove, n'és
també analista i divulgador a través de diversos assaigs.
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