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PLATAFORMA ARENDT  



   ... per entendre “el món”, ... 

“...	aquest	interstici	entre	jo	i	la	resta	(els	altres)”	(H.	Arendt)	



... per entendre “el món” ... 

	
	
	-	...	d’Hannah	Arendt:	pensar	després	d’Auschwitz	
	
-	...	d’aquí	i	ara:	pensar	després	de	l’	1	d’octubre	



Sessió	nº	19		

(16,	maig,	2018)	

	

A	PROPÒSIT	d’Hannah	ARENDT	(1906-1975)	

	
Sobre	la	condició	humana,	la	Shoa,	la	banalitat	del	mal,	

la	Nakba		i	la	política	aquí	i	ara	

	



El flâneur a la finestra 
sessió 19  

•  1.	Hannah	ARENDT	(1906-1975)	(69	a.)		

•  2.	La	condició	humana	(1958)	(52	a.)	

•  3.	Eichmann	a	Jerusalem	(la	banalitat	del	mal)	(1963)	(57	a.)	

•  4.	Polític	(en	temps	de	foscor)	(1951-1975)	(45-69	a.)	



Hannah ARENDT  
1906 – 1975 (69 a.) 1.	



Hannah ARENDT (1906-1975) 

	1906:	LINDEN,	Hannover,	Baixa	Saxònia	
														(PRUSIA)	
	
	
	
	
	
1909	(3	a.):	Königsberg	



1913 (7 a) 

											Mort	del	pare	i	l’avi	



1914 (8 a.)  

Berlin		

Königsberg	



1916 (10 a.) 

	
	

																				Kaethe	Fischer,	17	a	



1917 (11 a.)  
Primera Revolució russa 



1919 (13 a.)  
 Assassinats de Karl Liehknecht i Rosa Luxemburg  

Manifestació	silenciosa,	Berlin	



1929 (14) 

• Casament	de	la	mare	(vidu	amb	2	filles)	
• CLARA	(20	a.),	germanastre	

		Lectura	de	Crítica	de	la	raó	pura	de	Kant		



1920-1924 (15-18 a.) 
BERLIN  

•  Estudis	de	filosofia,	llatí,	grec,	teologia	cristiana,	...	
•  Lectura	autors	grecs	presocràtics,	Hegel,	història	jueva,	
Kierkegaard,...	

• Crisis	existencial	(“vorejar	l’abisme”).		
• Poesia	
•  “Immersa	en	l’eros	de	l’amistat	i	el	debat	intel·lectual”	

	
	



1923 (17 a.)  

		Ernts	Grumach	(1902-1967),	alumne	de	Heidegger	(a	Marburg)	

“L'hermètic	cercle	de	la	germandat	d’estudiants	que	idolatren	a	Heidegger”	



el lema  

•  “Viure	és	pensar”	

•  “Pensar	és	viure”	

a	la	cerca	d’un	“maitre	a	penser”	



1924 (18 a.) 
MARBURG 

Alumna	d’Edmund		HUSSERL	(1859-1938)			i	de	Martin	HEIDEGGER	(1889-1976)	



L’alumna fascinada i “el petit mag de Messkrich”  
1924 

18	a.		 35	a.	

Seminari	sobre	Plató	(El	sofista)	i	Aristòtil	(Ètica	Nicomaquea)			



els HEIDEGGER (35 a.) 
 Elfried + 2 fills  



1924 
Seminari sobre Plató (El sofista) i Aristòtil (Ètica), impartit per  Heidegger  

Epistolari	Arendt-Heidegger	
	

“	...	l’ocasió	propícia	pel	que	ens	ha	passat”		
»	Mai	em	podré	atribuït	el	dret	de	voler-la	només	per	a	mi,	però	vostè	

no	sortirà	de	la	meva	vida,	a	la	qual	li	deurà		la	major	vivacitat»	

El	testimoni	de	Hans	Jonas	(1903-1990)	



1925 (19 a.)  

• Ruptura	relació	secreta	(juny)		

• Hannah	a	Heidelberg	
	
	

•  Elisabeth	Blochmann	
			(nova	alumne	amant	de	
			Heidegger)		

Marburg	



1926-1928 (20-22 a.) 
Tesis: “El concepte de l’amor en sant Agustí” 

Karl	JASPERS	(1883-1969)	
(“la	única	persona	que	ha	
sabut	orientar-me”)	

Retorn	a	l’autodidactisme:	“mai	més	un	maitre	a	penser”	

“No	vull	limitar-me	a	la	història	de	la	filosofia,	sinó	a	inventar	conceptes”.	
“Vull	fer	explícit	el	que	sant	Agustí	diu	implícitament,		enfrontar-me	a	ell	per	entendre	
els	seus	propis	turments	i	comprendre	la	meva	veritat	pròpia”	

						Heidelberg	



1929 (23 a.) 
Casament amb Günter (Stern)Anders (1902-1992)  

[1929-1937]	



1930 
Heidegger nazi  

El	partit	nazi	de	HITLER	
obté	107	escons	



1933 (27 a.) 

Heidegger:	rector	Universitat	de	Friburg			

Arendt	inhabilitada	per	la	docència	a	Alemanya	 1934:	HITLER	cap	d’estat	d’Alemanya	



1933-1935 (27-29 a.) 
PARÍS  

Rescat	d’infants	i	adolescents	jueus	alemanys,		
amb	destí	Palestina	



1935-1940 (29-34 a.)  

Primer	viatge	a	Palestina		
	
Lliga	internacional	contra	l’Antisemitisme	
	
Agència	jueva	de	París	
	
Retirada	de	la	nacionalitat	alemanya	
(apàtrida)	
	
Divorci	de	Stern		



1940 (34 a.)  
Casament amb Heinrich BLÜCHER (1899-1970) 

	
	



1940-1941 (34-35 a.)  
Camp d’internament de Gurs  



1941-1949 (35-43 a)   
Emigració al EE UU (Nova York) 

Redactora	del	setmanari	Aufbau	de	New	York			



1949-1950 (43-44 a.)  
Directora de l’Organització per la Reconstrucció de la Cultura Jueva 

1951	(45	a.)		
Ciutadania	americana	

Primera	versió	de	ELS	ORIGENS	DEL	TOTALITARISME		
	



1958 (52 a.) 

•  La	condició	humana		



1961-1962 (55-56 a.) 

La	crisis	de	la	cultura	
Entre	el	passat	i	el	futur	



1962 (56 a.) 
Enviada a Tel-Avi pel New Yorker 

• Procés	contra	Eichmann		



1963 (57 a.) 
Eichmann a Jerusalem 

Una crònica sobre la banalitat del mal 



De la mentida a la violència (1970) (64 a.) 
El sistema totalitari (1972) (66 a.) 

Crisis de la república (1972) 



1975 (69 a.) 

				Bard	College	Cemetery	(	Annandale-on-Hudson,	New	York	)	



PLATAFORMA ARENDT 
(el punt de mira)  

1958	(52	a.)	

.	.	

2.		



d’HANNAH ARENDT 

• METÀFORES	
• PARÀBOLES	
• PARADOXES	

	

La	condició	humana	



(1) el PUNT DE MIRA DE PROTÀGORES 

“L’humà	és	la	mesura	de	totes	les	coses	...	usades	(chremata)”	

L’humà	és	un	mer	“usuari	i	instrumentalitzador”		(manipulador)	



+ (2) el punt de mira de PLATÓ contra 
Protàgores 

“...	de	totes	les	coses	que	són	...		i	de	l’existència	de	les	que	no	
són	(pel	que	no	són)”		

Ètica	i	Metafísica	
Imaginació	



(3) el punt de mira de Protàgores-Arendt-Plató 
 passat per Sèneca 

“...	sobre	tota	qüestió	es	pot	disposar	de	dos	punts	de	vista	i	amb	la	mateixa	força...”	(Sèneca)	



(I) un dels dos punts de mira 
(punt de mira del cronista)  

• del	GRUMET	

• del	NÀUFRAG	

EL	MATEIX	OBJECTIU:	salvar-se		
COMPARTEIXEN:	“l’espant	del	present”		i	“la	DESESPERACIÓ	sobre	el	seu	destí”		



“Pensar ‘el món’ és un medi,  
emprat per l’humà,  per obtenir un fi” 

“	...	ja	no	es	considerarà	el	vent	com	força	natural	sinó	exclusivament	
considerat	com	apropiat	per	escalfar	o	refrescar,	segons	les	
necessitats	humanes;	el	que	significa	que	el	vent	queda	eliminat	de	
l’experiència	humana	com	quelcom	objectivament	donat	(...),	acabant	
despullant	totes	les	coses	del	seu	valor	intrínsec...(i)		convertint-les	en	
mers	objectes	d’us”	.	

Punt	de	mira-punt	de	vista	del	grumet/nàufrag/cronista	



(II) l’altre PUNT de MIRA 

EL	PUNT	DE	MIRA	d’ARQUÍMEDES	



El punt de mira d’ARQUÍMEDES 

“...	suficientment	allunyat	i	avantatjós,	on	totes	les	
activitats	no	semblin	tals	sinó	processos”	

“Per	observar		al	mateix	humà	i	el	que	fa	en	aquesta	
Terra”	



La duplicitat de punts de mira per entendre “el món” 

•  I.	La	percepció	de	l’aparença	(la	mesura	del	que	és),	limitada	per	
“l’espant”	del	grumet-nàufrag-cronista	o	per	la	distància	i	fredor	del	
científic.		

•  II.	La	imaginació	de	les	conseqüència	(la	mesura	del	que	-encara-	no	
és/del	que	ja	ha	estat	i	ja	no	és)	per	part	del	Protàgores-Arendt.	



La duplicitat de punts de mira per entendre “el món” 

PERCEPCIÓ			del	que	és		
	
	

CRÒNICA		
CIÈNCIA	

	
		

IMAGINACIÓ	del	que	no	és		
	

	
ÈTICA	

METAFÍSICA	
Politicologia	

	
	

+



La condició humana  
vista des de la plataforma Arendt 

	1958	



La condició humana 
(els tres ser i  fer dels humans)   

• Labor	(tasca,	feina)	(animal	laborans)	

• Treball	(homo	faber)	

	
• ACCIÓ	(homo	politicus)	



Els	HUMANS	de	la	NATURA	(H.	laborans,	metabòlic)	
			Lligats	a	la	natura	(Terra)	i	al	cos.	Fa	feines.	“No	deixa	rastres	darrera	seu”.	

			Al	servei	de	la	VIDA		

Els	HUMANS	de	la	CULTURA	(H.	faber,	social)	
			Lligats	al	treball,	família,	tribu,	nació.	Deixa	artefactes.	

			Al	servei	de	l’EXISTIR	

Els	HUMANS	de	la	CIVILITZACIÓ	(H.	Politicus,	ètic)	
			Lligats	a	l’acció	i	la	imaginació.	Crea	i	deixa	ESPAIS	PÚBLICS.	

			Al	servei	de	la	CONVIVÈNCIA		
	



1963 (57 a.)  
Eichmann a Jerusalem 

Una crònica sobre la banalitat del mal 
3.		

La	POLÍTICA	en	concret	



23 maig 1960: Eichmann capturat a Argentina 
12 abril 1961: inici del judici a Jerusalem  

600	periodistes	
Arendt,	New	Yorker	(12	abril-6	maig)	

Abril	–	agost	1961	



6.000.000 
1933-1939 

1.600	expedients	
100	testimonis	

EICHMANN:	Executat	(penjat)	el	31	maig	1962	



Del punt de mira del cronista  
al punt de vista d'Arquímedes 

•  1961-1962:	5	extenses	cròniques	pel	New	Yorker	

•  1963:	Eichmann	a	Jerusalem.	Un	informe	sobre	la	banalitat	del	mal	



banalitat del mal  
(aspecte ocult de la condició humana)   



Les 5 preguntes d’ARENDT 

1.   Sobre	 el	 mal	 (la	 banalitat).	 Dissociació	 de	 culpabilitat	 i	
responsabilitat.	 Manca	 d’ètica	 conseqüencial	 (d’imaginació)	 d’un	
funcionari	exemplar.	

2.  ¿L’holocaust	 nazi	 (6.000.000)	 fou	 una	 excepcionalitat?	 (genocidi	
espanyol	a	sud	Amèrica:	15.500.000,	entre	1532	i	1005).	

3.  “¿Perquè	no	s’hi	va	resistir?	
4.  El	col·laboracionisme	actiu	dels	jueus	en	l’Holocaust	
5.  Sobre	la	pretesa	Justícia	(no	es	tracta	de	la	justícia	sinó	....)	



La condició humana replantejada 

HOSTIS	HUMANIS	GENERIS	
“dels	humans	terriblement	i	terroríficament	normals”	

	



PLATAFORMA ARENDT  per aquí i ara 4.		



LLEGIR	HANNAH	ARENDT		a	l’any		2014	...	i	rellegir-la	el	2018	



	
Els	HUMANS	de	l’ACCIÓ	POLÍTICA	

	
MOTS	CLAU		

 •  LLIBERTAT	
•  TOTALITARISME	
•  TEMPS	de	FOSCOR	
•  TEMPS	d’ESPERA	
•  ESPAI	PÚBLIC	
•  DESOBEDIENCIA		
•  FORÇA	i	PODER	
•  VIOLÈNCIA	

•  INDEPENDÈNCIA	
•  REVOLUCIÓ	
•  REPÚBLICA		



LLIBERTAT  



la LLIBERTAT en Hannah ARENDT 

•  LLIBERTAT	de	MOVIMENT:	“ser	capaç	d’anar	allà	on	es	vulgui	o	es	desitgi”.	
•  LLIBERTAT	D’ACCIÓ	i	de	PENSAMENT:	“és	per	l’acció	que	els	humans	
introdueixen	la	llibertat	en	el	món”.	“Llibertat	d’acció	i	de	pensament	es	donen	
juntes”	
•  LLIBERTAT	d’ACCIÓ	DIFERIDA	(no	resposta/reacció)			
•  LLIBERTAT	de	DESOBEIR	
•  LLIBERTAT	MUNDANA	(d’ocupació	de	l’ESPAI	PÚBLIC)	

“Dret	de	traslladar-se	sense	coercions	o	amenaça	de	presó.	Dret	de	reunir-se	pacíficament	i	dirigir-se	al	
govern	per	esmenar	els	seus	errors	i	expressar	els	seus	greuges”	(H.A.)	



“Els humans només són lliures quan actuen conjuntament” 
“Ser lliure i actuar es la mateixa cosa”  



TOTALITARISME  

“Poder	absolut	exercit	sobre	una	societat	dominada	per	un	sol	partit-Estat”		
(la	Unió	Soviètica	de	Stalin,	la	Itàlia	de	Mussolini,	l’Alemanya	de	Hitler,	l’Espanya	de	Franco)	



“El totalitarisme no desapareixerà amb la mort de Stalin, més que no ha 
desaparegut amb la caiguda de l’Alemanya nazi” (ni amb la mort de Franco). 

“Hi	ha	totalitarisme	sempre	que	hi	ha	apropiació	per	part	de	l’Estat	de	la	llibertat,	de	l’espai	públic	o	
de	bens	privats,	o	de	bens	públics	per	part	de	persones	privades”	



TEMPS DE FOSCOR 
temps sense LLIBERTAT 

	

TEMPS	D’ESPERA	
d’aguantar	la	tensió	

¿per	fer	QUÈ?	
	

	



La REVOLUCIÓ  
 

• Acte	de	fundació	de	la	LLIBERTAT	com	fet	estable	a	llarg	termini	
• Acte	de	desplaçament	del	pensament	a	l’acció	
• Acte	d’entrada	massiva	a	l’ESPAI	PÚBLIC		
• Determinant	d’un	CANVI	substancial	del	status	quo	
• Acte	de	fundació	de	la	REPÚBLICA	(causar	el	CANVI	d’una	MONARQUIA	a	una	
REPÚBLICA	és	REVOLUCIÓ)		

“L’establiment	de	la	REPÚBLICA	és	la	REVOLUCIÓ”	
(“fer	República”,	estant	en	una	monarquia	és	un	

eufemisme	per	fer	revolució)	



La REVOLUCIÓ  
  

LA	REPÙBLICA	
	sinònim	de	DEMOCRÀCIA		
sinònim	de	LLIBERTAT	

sinònim	de	INDEPENDÈNCIA	
	

antònim	de	MONARQUIA	
antònim	de	COLÒNIA	

antònim	d’ESCLAVITUT/DEPENDÈNCIA	
	



de les 3 REVOLUCIONS conegudes 
només una fou REVOLUCIÓ 

	
1.   INDEPENDÈNCIA	dels	EUA	(Revolució	americana	de	1776)	
2.  Enderrocament	de	la	monarquia	borbònica	a	França	(Revolució	de	

1789)	
3.  Conquesta	del	poder	a	Rússia	pels	bolxevics	(Revolució	de	1017)		



El fracàs de la REVOLUCIÓ 

•  “Les	 revolucions	 francesa	 i	 russa	 tingueren	 com	 objectiu	 central	
resoldre	‘la	qüestió	social’	i	no	el	d’obtenir	i	garantir	el	ple	exercici	
de	 la	 llibertat.	 Per	 això	 tingueren	 com	 resultat	 final	 l’opressió,	
persecució,	 exclusió	 i	 execució	 d’aquells	 que	 s’interposaren	 en	 el	
camí”	
•  “La	llibertat	és	el	tresor	perdut	de	les	revolucions	que	fracassen”	



PRIMERA ESMENA de la CONSTITUCIÓ AMERICANA  

•  “La	Revolució	americana	del	1776	és	l’única	i	vertadera	revolució	de	la	
darrera	 època	 històrica	 i	 l’única	 que	 ha	 tingut	 vertadera	
transcendència	per	l’establiment	del	modern	concepte	de	llibertat:	
	llibertat	de	culte,	d'expressió,	de	premsa,	de	petició	i	de	reunió”.	

	



LA CRISIS DE LA REPÚBLICA 
 

“La llibertat és el tresor perdut de les revolucions que triomfen” 
 
 

		



•  “És	la	llibertat	–i	no	pas	l’ordre,	la	justícia,	la	grandesa	i	“la	unitat”-	el	
criteri	bàsic	per	avaluar,	en	termes	moderns,	la	Constitució	d’un	Estat.	
Llibertat	 no	 només	 teòrica	 sinó	 extensiva	 al	 conjunt	 d’activitats	
individuals,	socials	i	polítiques”	
•  “Tota	Constitució	o	és	garantia	de	llibertat	o	és	una	cobertura	pel	
totalitarisme”	



La REVOLUCIÓ triomfa per  
l’OCUPACIÓ de l’ESPAI PÚBLIC 

•  “L’espai	públic	queda	constituït	en	actuar	junts”		
•  “Per	això	els	totalitarismes	reprimeixen	sistemàticament	i	brutalment	
l’ocupació	de	l’espai	públic”	
•  “L’espai	públic	és	on	té	lloc	l’acte	de	fundació	de	la	república	(res	
pública)”	
•  “Només	en	funció	de	saber	mantenir	ocupat	l’espai	públic	serà	
possible	la	llibertat”	
•  “Hi	ha	una	relació	directe	entre	reducció	de	l’espai	públic	i	la	
degradació	de	la	llibertat”	



ESPAI PÚBLIC  



“la força” i “el poder” 
en l’espai públic 

“La	força	només	es	
mostra	amb	la	violència”	

“La	força	mai	
desemboca	en	una	

revolució”		
	

“El	poder	sorgeix	
únicament	allà	on	les	
persones	actuen	en	
comú,	ocupant	l’espai	
públic	sense	fer	ús	de	la	

violència	”	

“Cap	força	és	prou	gran	com	per	substituir	el	poder”	
“Sempre	que	la	força	s’enfronta	al	poder,	serà	la	força	la	que	sucumbeix”	
“Davant	del	monopoli	de	la	força	exercint	la	violència,	el	poder	de	l’acció	no	violenta	està	en	
ser	radical	i	intransigent”		



“la força”  
	

“el	poder”	
	



“el poder” i “la força” 



“la força” i “el poder” 



“la força” i el “poder” 



Pre requisits per una REVOLUCIÓ 
(en temps de foscor) 

• Amenaça	de	ruptura	de	l’estructura	de	l’Estat,	soscavada	per	la	
corrupció	
• Pèrdua	de	confiança	majoritària	en	el	funcionament	de	l’Estat	
•  Falla	dels	serveis	públics	(transport,	sanitat,	educació,	sistema	de	
pensions,	habitatge,	serveis	socials,	...)	
•  Exhibició	desmesurada	de	la	violència		(“la	força”)	per	l’Estat	
• Descrèdit	reiterat	de	l’autoritat	judicial	

CRISIS	DE	LA	REPÚBLICA		



els REVOLUCIONARIS  

•  Existència	de	“revolucionaris	que	exigeixin	allò	impossible”		
•  “Els	revolucionats	no	fan	les	revolucions	“	
•  “Els	revolucionaris	són	els	que	saben	quan	està	el	poder	abandonat	
en	el	carrer	i	saben	quan	poden	recollir-lo”	
•  “És	sota	la	pressió	de	la	repressió	que	els	perseguits	es	van	ajuntant	
fins	que	desapareix	l’interstici	entre	ells”	
•  “La	revolució	necessita	la	transformació	dels	engagés	en	enragés”	



DESOBEDIÈNCIA CIVIL  

•  “El	poder	s'expressa	amb	desobediència,	amb	insubmissió	a	‘la	força’,	
a	la	llei	civil	i	penal”.		
•  “El	poder	és	poder	d’aguantar,	de	no	cedir,	de	resistència	activa	i	no	
violenta;	és	poder	d’actuar,	de	mobilitzar	i	de	preveure”.	
•  “Pensar	i	desobeir	són	dues	modalitats	de	poder”	

• Pensar	és	llibertat	d’imaginar	
• Desobeir	és	llibertat	d’actuar	

“La	DESOBEDIÈNCIA	és	l'únic	mitjà	per	combatre	i	prevenir	el	totalitarisme	i	pel	manteniment	o	restabliment	
de	la	democràcia	i	la	llibertat”		



DESOBEDIÈNCIA CIVIL  



el triomf de la REVOLUCIÓ  

	
•  “Una	vegada	posada	en	marxa	(la	revolució)	és	irreversible”.	
•  “Cal		saber	aguantar	de	forma	sostinguda	el	temps	d’espera,	temps	
de	tensió”.		
•  “L’acció	que	té	un	significat,	només	és	vàlida	pels	morts”.		
•  “La	revolució	no	és	una	herència”.	
•  “Els	que	succeeixen	als	que	han	fet	una	revolució	tenen	l’obligació	
de	repensar-la	i	de	qüestionar-la”.	



		
l’engany	de	l’ús	del	diàleg	per	a	la	resolució	de	conflictes	

 

•  “Els	conflictes	no	es	resolen	amb	l’ús	de	la	raonabilitat”	
•  “Els	conflictes	es	resolen	només	amb	el	triomf	del	poder”	
					(desobediència,	ocupació	de	l’espai	públic,	de	la	resistència,..)	
					i	de	la	contra	narrativa.	



Els PARTITS POLÍTICS  

•  “Els	partits	polítics	són	completament	inservibles	per	fer	una	
revolució”.	

	
•  “Les	maquinàries	dels	grans	partits	polítics	han	aconseguit,	a	tot	
arreu,	imposar-se	a	la	veu	dels	ciutadans,	inclosos	en	aquells	països	
on	segueix	vigent	(encara)	la	llibertat	d’expressió	i	d’associació”.	

	
•  “Nosaltres	som	electorat	manipulat	pels	partits	polítics”	



... la mirada d’Hannah ARENDT  





La NAKBA 
(catàstrofe) 



La NAKBA (1948)  
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