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El nou llibre del periodista Saül Gordillo, So-
birania.cat. 10 anys de la revolta política catalana a 
Internet, és una crònica de l’impacte dels mitjans 
digitals i les xarxes socials en el procés sobira-
nista i com sʼinterrelacionen. L’autor analitza el 
paper dels blogs, dels diaris digitals i la irrupció 
de les xarxes socials, que han esdevingut una 
eina clau en lʼorganització política de col·lectius 
i forces sobiranistes i independentistes. El relat 
va des dels atemptats de l’11-M a Madrid fi ns a 
la convocatòria de la consulta del 9 de novem-
bre de 2014, passant per les històriques manifes-
tacions de la Diada de 2012 i la Via Catalana de 
2013. El moviment que ha acompanyat el procés 
sobiranista català, la seva agilitat, el seu abast, 
la seva capacitat de resposta i de convocatòria, 
seria inexplicable sense el paper organitzador i 
mobilitzador del ciberindependentisme. 

Amb aquest llibre, Gordillo fa un homenatge 
a més de 200 protagonistes de la Internet catala-
na, amb un capítol enciclopèdic que aplega acti-
vistes, tecnòlegs i personalitats destacades, que 
han articulat un espai virtual propi. |
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‘MISTERIÓS ASSASSINAT
A MANHATTAN’

És la primera pel·lícula de 
Woody Allen que recordo 
haver vist al cinema. I des de 
llavors, no me n’he perdut 
cap. És l’exploració de Woody 
Allen en el gènere de sus-
pens, sempre en to còmic.

‘ELS MILLORS
PROFESSORS EUROPEUS’

Aquest disc dels Manel em 
em porta molt bons records 
perquè el relaciono amb una 
època en què un bon grapat 
d’amigues es van casar i 
vam fer-ne, d’aquest disc, la 
banda sonora ofi cial.

‘UN REGAL
PER A TOTA LA VIDA’

Totes les etapes vitals tenen 
un llibre. I aquest ha estat el 
meu durant els últims dos 
anys. És un llibre didàctic 
que ofereix informació deta-
llada a les mares que volen 
alletar els seus fi lls.

RECOMANA

EL PROCÉS CATALÀ SERIA 
INEXPLICABLE SENSE
EL PAPER MOBILITZADOR 
DEL CIBERINDEPENTISME

LA NACIÓ IL·LUSTRADA

La Declaració d’Independència dels 
EUA no és simplement una declaració 
d’independència. El text proclama que 
tots els homes són creats iguals; que 
tenen certs drets inalienables (entre 
els quals, la vida, la llibertat i la recer-
ca de la felicitat), que els governs són 
instituïts per protegir aquests drets i 
que, quan un govern es torna destruc-
tiu per a aquesta fi nalitat, és dret del 
poble substituir-lo per un de nou. Així 
mateix, enumera una sèrie de greuges 
que demostren que el Govern britànic 
ha infringit aquests drets en el cas de 
les colònies, raó per la qual aquestes 
decideixen esdevenir independents. 
Es tracta, doncs, de la declaració de 
principis d’una nova nació que vol fun-
dar-se sobre una lectura republicana 
dels ideals il·lustrats.

Per als colons angloamericans de mit-
jans del segle XVIII, els impostos carregats 
per Londres sobre les Tretze Colònies, a 
més d’abusius, eren il·legítims, atès que 
s’havien decidit en un Parlament en què 
no eren representats. Els colons demana-
ven, en conseqüència, més autogovern, 
representació al Parlament britànic i un 
canvi en la política fi scal de Londres, que 
trobaven mortal per a la prosperitat de les 
Colònies. Fonamentaven aquestes reivin-
dicacions en la pròpia tradició constitucio-
nal britànica, que els proveïa de certs drets 
com a súbdits del govern de Sa Majestat. 
Quan aquest es va mostrar infl exible, i 
quan l’opressió política i l’espoli fi scal so-
bre les colònies van esdevenir intolerables, 
els nord-americans van passar a fonamen-
tar les seves aspiracions en la seva condició 
d’éssers humans, abans que en el seu títol 
de súbdits; en el dret natural, abans que en 
la Constitució britànica.

Quan al 1776 el confl icte amb Londres 
va arribar a un punt de no retorn i les 
terceres vies es van esgotar, la Declaració 
d’Independència va recollir la fi losofi a 
política que els nord-americans havien 

anat elaborant en el seu confl icte amb la 
metròpoli. Una fi losofi a que proclama-
va la igualtat natural entre els homes; el 
seu dret inalienable a la vida, la llibertat i 
la recerca de la felicitat, i la subordinació 
dels governs a la protecció dels drets i al 
consentiment dels governats. Una fi losofi a 
que bevia de fonts diverses: el racionalis-
me il·lustrat, el republicanisme clàssic, un 
incipient liberalisme i una lectura igualità-
ria del dret natural, entre d’altres.

El document va ser elaborat i aprovat 
per un grup d’homes blancs del seu temps, 
que no van afrontar l’enorme contradicció 
entre l’igualitarisme de la Declaració i el 
manteniment d’institucions com l’escla-
vitud o el patriarcat. Més enllà del que els 
seus autors havien previst, però, la Decla-
ració va agafar vida pròpia, tot inspirant 
cadascun dels grans moviments emanci-
padors de la història dels EUA, com ara 
l’abolicionisme, el feminisme, el movi-
ment obrer o el dels drets civils. El llegat 
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LA DECLARACIÓ HA INSPIRAT 
CADASCUN DELS GRANS 
MOVIMENTS EMANCIPADORS 
DE LA HISTÒRIA DELS EUA

de la Declaració és secular, en els dos sen-
tits del terme. D’una banda, es tracta d’un 
dels primers documents polítics seculars, 
és a dir, laics, en fonamentar-se no sobre la 
tradició o el dogma religiós, sinó sobre el 
dret natural segons és descobert per la raó. 
D’altra banda, el seu llegat ha perdurat de 
forma secular, és a dir, al llarg dels segles. 
També en el nostre, amenaçat per les om-
bres de la desigualtat i la irracionalitat, la 
Declaració d’Independència encara projec-
ta una llum inextingible. |


