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rms ha obert la plana web on podrem seguir el desenvolupament(1) de la tercera versió de la llicència
lliure per excelència. També ens podem sotscriure a la llista de correu per estar al dia.

La llicència GPL(2) ha sigut des de sempre l'insígnia del món del programari lliure. Actualment més de tres quartes
parts de tot el programari que es pot considerar lliure està baix aquesta llicència. Per molts, la GPL significa més que
una llicència: és un estil de vida(3), un contracte social. Planes interessants sobre aquesta dicotomia són la història de la
GPL(4) i un article a Groklaw(5).

Ara ja fa casi quinze anys que la GPL 2 va veure la llum. Han passat moltes coses des de llavors i no reconeixer que els
temps han canviat seria massa estúpid. Perills com les patents de programari(6), els FUD's descontrolats(7) i el
creixement exponencial d'usuaris de sistemes, sobretot amb el nucli de linux, han mostrat la necessària actualització del
text. Precisament l'augment de nombres d'usuaris de llicències lliures de l'estil BSD (on podem no donar accés al codi
font, convertint el programa en pseudo-privatiu) i llicències amb certes restriccions gens agradables fa més que
necessària la reafirmació del concepte de llibertat.

Per això ha començat el procés per la GPl 3(1). A la seva plana web avui per avui només vos podeu apuntar a la llista de
correu, on el propi rms anirà parlant(8) sobre l'estat de la ceba(9). A la plana també podeu trobar la declaració d'objectius,
un petit esborrany dels plans futurs a fer i fins i tot podeu donar-vos d'altra per les conferències del 16 al 17 de gener al
MIT(10) per debatre la primera escriptura del document(11).

Ja vos hi heu apuntat?
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