
• Vuitè títol de la col·lecció AKIPARLA de discursos inspiradors, il·lustrats                 
i comentats, per entendre a fons les grans qüestions del món d’avui.

• En edició BILINGÜE: discurs en versió original anglesa al costat de la seva       
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DISCURS PRONUNCIAT PER FREDERICK DOUGLASS EN OCASIÓ
DEL DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DELS ESTATS UNITS EL 1852

Amb motiu de la celebració del 4 de juliol, Dia de la Independència dels Estats Units,
l’exesclau Frederick Douglass és convidat a pronunciar un discurs. El seu to és
intel·ligent i culte; la seva oratòria, brillant. Douglass formula preguntes de gran
potència retòrica, moltes vegades iròniques. Per què l’han triat a ell per parlar en la
festa de la independència dels blancs? Cal argumentar que un esclau és un ésser humà?
Amb exemples concrets i descripcions emotives, Douglass posa en relleu la hipocresia 
dels seus conciutadans i l’horror de l’esclavitud en un dels discursos més famosos de
la història dels Estats Units, del qual es fan lectures públiques cada any.
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