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Part	tercera	

ON	SOM	
Sessió	nº	19	(16,	V,2018)	
	

A	propòsit	de	Hannah	Arendt	(1906-1975)	

Sobre	la	condició	humana	i	la	política	

J.	Jubert	Gruart	
	

Hannah	Arendt	com	a	plataforma/	punt	de	vista	

Hannah	Arendt	és,	acaba	essent,	una	plataforma	excepcional,	extremadament	lúcida,	
que	des	del	seu	punt	de	mira	privilegiat	sobre	“el	món”	(interstici	entre	ella	i	la	resta)	
realitza	una	tasca	de	pensar	sistemàtica	i	diversificada,	amb	especial	enfocament	sobre	
la	política	en	els	temps	foscos	que	li	ha	tocat	viure.	

Estem,	 però,	 davant	 d’una	 autora	 de	 difícil	 lectura.	 En	 els	 seus	 espessos	 textos	 hi	
sobresurten	 “frases	 d’una	 força	 poc	 comuna”1,	 que	 fan	 imprescindible	 abordar-los	
amb	 un	 llapis	 o	 un	 retolador	 a	 la	 mà	 per	 destacar-les	 i	 evitar	 que	 es	 perdin	 en	 la	
quantitat	i	dispersió	extremadament	erudita	de	la	seva	reflexió.2	

El	 pensar	 (l’anar	 pensant)	 de	 Hannah	 Arendt	 no	 cristal·litza	 en	 un	 rígid	 sistema	 de	
pensament	 rigorosament	 establert	 ni	 està	 adherit	 a	 cap	 “escola”,	 però	 sempre	 està	
fermament	 assentat	 -en	 el	 seu	 progressar-	 sobre	 una	 sòlida	 base	 de	 lectures	 ben	
digerides.		

Instal·lada	 en	 aquesta	 sòlida	 (i	 alta)	 plataforma,	 el	 seu	 punt	 de	 mira	 i	 de	 vista	 és		
agudament	incisiu	i		efectiu,	sovint	embolcallat	de	difoses	o	confuses	argumentacions	i	
comparacions.	 Aquí	 i	 allà,	 però,	 al	 llarg	 de	 textos	 amplis	 i	 de	 temàtica	 dispersa,	 s’hi	

																																																													
1	Laura	Adler,	Hannah	Arendt,	Destino,	Barna.,	2006	(2005),	579	p.	(p.	13).		
2	D’aquí	provenen	les	crítiques	del	clan	dels	professorals	universitaris	envers	l’obra	d’Arendt,	bàsicament	
“per	la	seva	negativa	a	reconèixer	les	normes	acadèmiques	i	les	categories	d’explicació	convencionals”.	
V.	Tony	Judt,	“Hannah	Arendt	y	el	mal”	(1995),	a	Sobre	el	olvidado	siglo	XX,	Taurus,	Madrid,	2008,	pp.	
81-97.	



EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA												 	 	 	 						J.	Jubert	Gruart/	JMa	Uyà	

	

	
	

881	

troba	-cal	insistir-hi-	una	interpretació	nova	i	il·luminadora	de	la	realitat	que	l’entorna	
(“el	món”).	

“El	món”,	 per	Arendt,	 és	 la	 fenedura	o	 interstici	 entre	 jo	 i	 la	 resta.	No	 és	 una	mera	
representació	 (imatge),	 sinó	 una	 construcció	 exclusivament	 i	 activament	 humana,	
personal	i	exclusiva.	“El	món	apareix	i	desapareix	en	i	amb	cada	existència.3	Existir,	en	
una	època,	localitat	i	condició	donades	(en	el	seu	cas	a	Alemanya,	essent	“dona,	jueva	i	
apàtrida”)	 és	 una	 concreta	 oportunitat	 per	 gaudir	 d’una	 exclusiva	 plataforma	
d’observació	 i	 de	disposar	 d’un	 lloc	 per	 l’acció,	 acció	que,	 pel	 que	 fa	 a	 ella	mateixa,	
s’expressa	bàsicament	en	el	pensar.		

	

Acotacions	cronològiques	mínimes			

De	 la	mateixa	 forma	 que	 no	 es	 pot	 deixar	 passar	 de	 llarg	Hannah	Arendt	 si	 s’aspira	
entendre	“els	temps	moderns”,	per	entendre	la	seva	obra	és	imprescindible	considerar	
la	 seva	aventura	existencial	 i	 les	 influències	actives	 i	 reactives	que	presidien	els	 seus	
anys	de	formació.4	

1906:	Hanna	Arendt	neix	 a	 Linden,	 actualment	 suburbi	de	Hannover	 (Alemanya),	de	
pares	jueus	d’origen	rus.	

1909:	trasllat	a	Königsberg	(avui	Kaliningrad).	

1913	(7	a.):	mort	del	pare	i	l’avi,	seguida	de	repetides	absències	de	la	mare.	

1914:	 Primera	 gran	 guerra	 mundial.	 Mare	 i	 filla	 es	 refugien	 a	 Berlin.	 Retorn	 a	
Königsberg.	

1915:	Noves	absències	de	la	mare.	Crisis	d’angoixa.	

1916	(10	a.):	Mort	d’un	oncle	matern	(4ª	mort	en	2	anys).	Represa	del	vincle	mare-filla.	
Incorporació	a	la	llar	familiar	de	Kaethe	Fischer,	noia	de	17	anys,	estudiant	brillant,	que	
exerceix	 gran	 influència	 intel·lectual	 sobre	 Hannah.	 La	 mare	 és	 seguidora	 de	 Rosa	
Luxemburg,	idealitzada	per	Hannah.	

1917	 (11	 a.):	 Primera	 Revolució	 russa	 (febrer):	 destronament	 del	 sistema	 tsarista	 i	
instauració	 d’una	 república,	 fet	 que	 covà	 en	 Hannah	 “la	 idea	 de	 Revolució	 com	
fenomen	d’eclosió	col·lectiva”5.	

																																																													
3	Recordi’s	Macedonio	Fernández:	“El	universo	y	yo	nacimos	…”.		
4	 A	més	 de	 la	 ja	 referenciada	 (nota	 1)	 biografia	 de	Hannah	Arendt,	 v.	 també	 Elisabeth	 Young	Bruehl,	
Hannah	Arendt.	Una	biografia,	Paidós,	Barna.,	2006	(1982),	648	p.		
5	 Isegoría.	 V.	 H.	 Arendt,	 Vides	 polítiques.	 V.	 també	 el	 precoç	 text	 autobiogràfic	 d’aquest	 anys,	 Les	
ombres.	
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1918:	Darrers	episodis	de	la	Gran	guerra.	Epidèmia	de	“grip	espanyola”.	

1919	 (13	 a.):	Assassinats	 de	 Karl	 Liebknecht	 i	 Rosa	 Luxemburg	 (15	 gener)	 a	 Berlin.	
Hannah	i	la	seva	mare	participen	en	la	gran	“manifestació	silenciosa”.	

1920	(14	a.):	Casament	de	la	seva	mare	Martha	amb	un	vidu	amb	2	filles;	una	d’elles,	
Clara,	de	20	anys,	exercirà	una	nova	i	important	influència	intel·lectual	sobre	Hannah.	
Lectura	de	Kant	(Crítica	de	la	raó	pura),	Kierkegaard	i	Thomas	Mann.	

1920-1924	 (14-18	 a.):	Berlin.	 Estudis	 de	 Filosofia,	 Llatí	 i	 Grec.	 Fascinació	 pels	 autors	
grecs	 presocràtics	 (“estudiats	 pel	 seu	 compte”)6.	 Teologia	 cristiana7	 amb	 Romano	
Guardini.	 Lectura	 de	 Hegel.	 Hannah,	 “precoç	 en	 tot,	 tant	 en	 els	 estudis	 com	 en	
l’amor”8,	 forma	 part	 d’una	 adolescència	 marcada	 per	 l’interès	 intel·lectual,	 “d’una	
generació	de	joves	que	pertany	a	un	món,	avui9	dilapidat,	on	la	cultura	era	el	ciment,	
on	l’erudició	era	quelcom	banal	i	normal	i	on	el	judaisme,	més	que	una	fe,	evocava	una	
història.	(	...	)	Es	veien	a	si	mateixos	com	alemanys,	jueus	alemanys,	però	per	davant	de	
tot	com	intel·lectuals”.10	Hannah	té	ja	el	convenciment	que	“pensar	és	viure,	que	viure	
és	pensar”,	que	pensar	és	 i	 serà	el	que	 li	 permetrà	 “escapar	de	 l’angoixa	de	viure”	 i	
dotar-la	d’una	plataforma	(d’un	punt	de	mira)	des	del	qual	observar	i	comprendre	“el	
món”,	 aquell	 “món	 nou	 i	 caòtic	 de	 la	 postguerra”,	 i	 descobrir	 el	 lloc	 que	 ella	 hi	 ha	
d’ocupar	 i	 el	 descobriment	 de	 “l’Altre”.	 Pensar	 és,	 durant	 aquests	 anys,	 per	 la	 jove	
aprenent	d’observadora,	“vorejar	l’abisme”,	exposar-se	(arriscar-se).	Té	la	consciència	
que	ha	d’aprendre	a	pensar	i	que	necessita	d’un	maitre	a	penser	ferm	i	poder	anar	més	
enllà	del	seu	precoç	autodidactisme.	

El	1922,	 Ernst	Grumach	 (1902-1967),	 parella	 de	Hannah	 en	 aquesta	 època	 d’intensa	
cerca,	 assisteix	 a	 les	 primeres	 classes	 que	 imparteix	 Martin	 Heidegger	 a	 Marburg,	
relatant-li	 la	 fascinació	 que	 el	 filòsof	 desencadena	 en	 ell	 mateix	 i	 en	 tot	 l’auditori.	
Hannah	es	planteja	l’objectiu	d’acudir-hi.	

1924	(18	a.):	Immersa	“en	l’eros	de	l’amistat	i	el	debat	intel·lectual”,	escriu	poemes	i,	
en	 plena	 crisis	 existencial,	 Hannah	 es	 trasllada	 a	 Marburg.	 És	 admesa	 al	 seminari	
d’Edmund	 Husserl	 i	 assaja	 d’apuntar-se	 a	 “l’hermètic	 cercle	 de	 la	 germandat	
d’estudiants	 que	 idolatren	 a	 Heidegger”,	 al	 que	 anomenen	 el	 “petit	 mag	 de	
Messkrich11”.	 Assisteix	 (a	 les	 7	 del	 matí)12	 al	 seminari	 que	 sobre	 Plató	 (El	 sofista)	 i	
Aristòtil	(Ètica	Nocomaquea)	imparteix	Heidegger.		

																																																													
6	L.	Adler,	o.c.	p.	47.	
7	La	Teologia	cristiana	era	assignatura	obligatòria	en	els	estudis	universitaris	de	Filosofia.	
8	L.	Adler,	oc.,	p.	39.	
9	Adler	escriu	a	l’any	2005.	
10	Id.	
11	Lloc	de	naixement	de	Heidegger	(Suàbia).	



EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA												 	 	 	 						J.	Jubert	Gruart/	JMa	Uyà	

	

	
	

883	

Hannah	esdevé	alumna	i	amant	de	Heidegger.13	

	1925:	Ruptura	de	la	relació	secreta	entre	Arendt	i	Heidegger	(juny).	Hannah	marxa	a	
Heidelberg.	

1926	(20	a.):	Heidelberg.	Karl	Jaspers	(1883-1969)	dirigeix	la	tesis	doctoral	d’Arendt	(El	
concepte	 de	 l’amor	 en	 sant	 Agustí).	 “La	 tesis	 és	 qualsevol	 cosa,	 llevat	 d’un	 treball	
universitari”.14	

1928:	Arendt	presenta	la	tesis	(amb	severes	reserves	per	part	de	Jaspers).	

1929	 (23	 a.):	 casament	 amb	 Günther	 Stern	 (Günther	 Anders),	 filòsof.	 Resideixen	 a	
Frankfurt.	

1930:.	Heidegger	s’afilia	al	Partit	Nacionalsocialista	(de	Hitler).	

1933:	Hannah	Arendt	 és	 inhabilitada	 per	 la	 docència	 a	 causa	 de	 la	 seva	 condició	 de	
jueva.	Fuig	a	París	(tardor).	

1933-35:	París.	Rescat	d’infants	i	adolescents	jueus,	amb	destí	a	Palestina.	

1935-1940:	 Primer	 viatge	 a	 Palestina.	 Lliga	 Internacional	 Contra	 l'Antisemitisme	 i	
Agència	Jueva	de	París.	

1937:	Retirada	de	la	nacionalitat	alemanya.	Divorci	de	Stern.	

1940	(34	a.):	Casament	amb	Heinrich	Blücher,	militant	comunista.	

1940-41:	Deportada	al	camp	de	Gurs.	

																																																																																																																																																																																			
12	Rüdiger	Safranski,	Un	maestro	de	Alemania,	Tusquets,	Barna.,	1997	(1994),	543	p.	,	p.	171.	Heidegger	
tenia	 17	 anys	 més,	 casat	 i	 amb	 dos	 fills	 (p.	 173-4).	 V.	 Elzbieta	 Ettinger,	 Hannah	 Arendt	 y	 Martin	
Heidegger,	Tusquets,	Barna.,	1996	(1995),	186	p.	OL.	Adler.	o.c.	pp.	50-70.	
13	 Pel	 paper	 que	 hi	 jugà	 Heidegger	 en	 la	 deriva	 existencial	 d’Arendt,	 no	 és	 possible	 limitar-se	 a	
considerar-lo	només	com	el	famós	autor	de	Ser	i	temps	 i	no	referir-se	a	la	seva	traïdoria,	mesquinesa	i	
indecència	personals.	La	seqüència	dels	fets,	a	grans	trets,	és	la	següent:	

-	Heidegger	(	de	35	anys	d’edat,	casat	-	amb	Elfride	Petri,	activa	militant	nazi-	i	pare	de	dos	fills)	
es	sent	profundament	disgustat	i	incomprès	pels	seus	alumnes	(tal	com	manifesta	a	Karl	Jaspers).	
																-	Heidegger	veu	a	Hannah	 (de	18	anys	d’edat)	asseguda	a	 l’aula	 i	 immediatament	 s’interessa	
per	ella.	Segons	confidència	feta	a	un	company	de	curs,	Hans	Jonas	(1903-1990),	Hannah	és	rebuda	un	
vespre	 per	Heidegger	 en	 el	 seu	 despatx	 -que	 roman	 totalment	 a	 les	 fosques	 durant	 tota	 l’entrevista-		
amb	el	pretext	de	parlar	de	filosofia.	“Tot	d’una	Heidegger	s’agenolla	davant	meu.	Jo	m’inclino	i	ell,	des	
de	la	seva	posició,	va	aixecar	els	braços	cap	a	mi	i	vaig	agafar	el	seu	cap	entre	les	meves	mans;	em	va	fer	
un	petó	i	li	vaig	tornar”	(V.	Hans	Jonas,	Memòries,	cit.	per	L.	Adler,	o.c.,	p.	54).	En	una	carta,	datada	el	10	
de	 febrer	de	1925,	Heidegger	es	dirigeix	a	Hannah	amb	aquests	 termes:	 “Estimada	 senyoreta	Arendt,	
aquesta	 nit	 necessito	 acostar-me	 a	 vostè	 una	 vegada	més,	 dirigint-me	 al	 seu	 cor	 (...)	 Que	 vostè	 hagi	
estat	la	meva	alumne	i	jo	el	seu	mestre,	mai	ha	estat	res	més	que	l’ocasió	propícia	pel	que	ens	ha	passat.	
Mai	em	podré	atribuir	el	dret	de	voler-la	només	per	a	mi,	però	vostè	no	sortirà	de	la	meva	vida,	a	la	qual	
li	 deurà	 (a	 vostè)	 la	major	 vivacitat”	 (Hannah	Arendt	 i	Martín	Heidegger,	Correspondència	1925-1975,	
Herder,	Barna.,	2000.	
14	L.	Adler,	o.c.	p.	82.	
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1941:	Emigra	als	EEUU.	Col·laboració	amb	el	setmanari	judeo-alemany	Aufbau	de	Nova	
York.	

1944:	Treballa	per	la	Comissió	per	a	la	Reconstrucció	de	la	Cultura	Jueva	Europea.	

1948:	Mor	de	la	mare	(a	Anglaterra).	

1949-1950:	Directora	de	l'Organització	per	a	la	Reconstrucció	de	la	Cultura	Jueva.	

1951-1953:	 Obté	 la	 ciutadania	 nord-americana.	 Primera	 versió	 de	 Els	 orígens	 del	
totalitarisme.	

1958	(52	a.):	La	condició	humana.	

1960:	Concessió	del	Premi	Lessing	(Hamburg).	

1961-1962:	La	crisi	de	la	cultura.	Entre	el	passat	i	el	futur.	

1962	 (56	 a.):	 A	 Tel-Aviv,	 enviada	 pel	New	 Yorker,	 segueix	 les	 primeres	 sessions	 del	
procés	contra	Adolf	Eichmann.	

1963:	Eichman	a	Jerusalem.	

1969:	Professora	a	Chicago.	Discurs	al	funeral	de	Jaspers.	

1970:	De	la	mentida	a	la	violència.	

1972	(66	a.):	El	sistema	totalitari	(tercera	part	de	Els	orígens	del	totalitarisme).	Crisi	de	
la	república.	

1975	(69	a.):	mor	a	Nova	York	(4	desembre).	

	

Obra	(traduccions)	

– El	concepto	de	amor	en	San	Agustín,		Encuentro,	2001	

– Canción	de	verado	y	otros	poemas,	Límite,	Santander,	2004	

– La	condición	humana,	Paidós,	Barna.,	2005	

– Conferencias	sobre	la	filosofia	política	de	Kant,	Paidós,	Barna.,	2003	

– Ensayos	de	comprensión	1930-1954,	Caparrós,	Madrid,	2005	

– Crisis	de	la	República,	Taurus,	Madrid,	1973	

– De	la	historia	de	la	acción,	Paidós,	Barna.,	1995	

– Eichmann	en	Jerusalén,	Lumen,	Barna.,	1967	
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– Diario	filosòfico,	1950-1973,	Herder,	Barna.,	2006	

– Entre	el	pasado	y	el	futuro,	Península,	Barna.,	1996	

– Los	orígenes	del	totalitarismo,	vol	1	(Antisemitismo),	vol.2	(Imperialismo)	i	vol.	
3	(Totalitarismo),	Alianza,	Madrid,	1987		

– ¿Qué	es	la	política?,	Paidós,	Barna.,	1997	

- Hombres	en	tiempos	de	oscuridad,	Gedisa,	Barna.,	2008	

- La	promesa	de	la	política,	Planeta,	Barna.,	2015	

- Sobre	la	Violència,	Alianza,	Madrid,	2018	

- Tradición	y	política	(correspondència:	1939-1964),	Trotta,	Madrid,	2018	

- Los	Hombres	y	el	terror,	RBA,	Barna.,	2012	

- La	vida	del	espíritu,	C.E.C.,	Madrid,	1984	

- La	tradición	oculta,	Paidós,	Barna.,	2004	

- Existencialismo	y	compromiso,	RBA,	Barna.,	2013	

- Sobre	la	violència,	Alianza,	Madrid,	2005	

- Una	revisión	de	la	historia	judía	y	otros	ensayos,	Paidós,	Barna.,	2004	

- Walter	Benjamin,	Bertolt	Brecht,	Hermann	Brock,	Rosa	Luxemburgo,	Anagrama,	
Barna.,	1971	

	

Els	punts	de	mira	de	Hannah	Arendt:	la	metàfora	i	la	paràbola		

L’ús	de	la	metàfora,	de	la	paràbola	i	de	la	paradoxa	són	en	Arendt	freqüentats	per	tal	
d’observar,	descriure	 i	 interpretar	 “el	món”,	encara	que	aquest	ús	no	 sempre	 resulti	
suficientment	aclaridor.	

El	 “punt	 de	 mira	 de	 Protàgores”	 és	 un	 exemple	 d’aquest	 procedir.	 A	 La	 condició	
humana,15	Arendt		afirma	que	Protàgores	(el	sofista)16	no	va	dir	“l’humà	és	la	mesura	
de	totes	les	coses”17	sinó	que	en	realitat	va	dir	que	l’humà	és	la	mesura	“de	totes	les	
coses	 usades”	 (chremata,	 que	 usa,	 posseeix).	 Així	 mateix	 cita	 a	 Plató	 en	 el	 seu	
argument	contra	Protàgores18,	on	es	destaca	que	l’humà	és	certament	la	mesura	tant	
de	 l’existència	de	 les	coses	que	són,	però	també	de	 les	que	no	són	(pel	que	no	són).	
D’aquí	Arendt	en	treu	la	conclusió	(“el	quid	de	l’assumpte”,	l’anomena)	que	l’humà	és	

																																																													
15H.	Arendt,	La	condición	humana,	p.	182.	
16	Protàgores	d’Abdera	(c.480-420	a.e.a.).	
17	V.	supra,	Sessió	3ª	(30,XI,2016),	Annexes	II	i	III,	pp.	146-158.	
18	Plató,	Diàleg	de	Protàgores	(Els	sofistes);	Theaetetus	(Teetet),	152;	Cratylus,	385E.	
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un	mer	“usuari	i	 instrumentalitzador”	(manipulador)	i	no	el	faedor	o	pensador	que	es	
pretén	que	és	(un	homo	sapiens	sapiens).	

Així	doncs	serà	aquest	humà	establert	per	Protàgores	el	que	considera	que	“el	món”	és	
un	medi	per	obtenir	un	 fi	 (p.e.	 que	 tot	 arbre	és	 fusta	en	potència	per	 construir	 una	
taula).	L’humà	usuari	queda	reduït	a	l’homo	faber,	el	qual	“acabarà	servint-se	de	tot	i	
considerant-ho	 tot	 com	 simplement	 un	 medi	 per	 ell.	 Jutjarà	 totes	 les	 coses	 com	 si	
pertanyessin	 a	 la	 classe	 chremata,	 d’objectes	 d’ús,	 de	 tal	 manera	 que,	 seguint	
l’exemple	 de	 Plató	 (profètic)	 ja	 no	 es	 considerarà	 el	 vent	 com	 força	 natural	 sinó	
exclusivament	 considerat	 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”.19	

Un	 punt	 de	 mira,	 el	 de	 Protàgores-Arendt	 (passat	 per	 Plató),	 devastadorament	
clarivident	 i	 profètic,	 segons	 el	 qual	 “la	 instrumentalització,	 sota	 la	 disfressa	 de	 la	
utilitat,	 governarà	 l’esfera	 del	 món,	 tal	 com	 –	 destaca	 Arendt-	 dóna	 per	 establert	
l’Època	Moderna”.20	

Tant	a	La	condició	humana	 com	en	altres	 textos21,	Arendt	 torna	a	 fer	ús	del	punt	de	
mira	de	Protàgores,	tot	tenint	present	el	comentari	de	Sèneca	que	"Protàgores	diu	que	
sobre	tota	qüestió	es	pot	disputar	des	de	dos	punts	de	vista	i	amb	la	mateixa	força,	fins	
i	 tot	 sobre	 aquesta	 qüestió	 mateixa	 de	 si	 tot	 pot	 ser	 discutit	 des	 de	 dos	 punts	 de	
vista”22,	creant	metàfores	sorprenents,	tals	com:	

1. El	punt	 de	mira	 del	 grumet	 -obtingut	 des	 de	 la	 cofa	 del	 pal	 d’un	 vaixell	 que	
s’enfonsa-23	o	del	nàufrag	 -des	del	 turó	davant	 la	 costa,	en	una	 illa	 solitària-.	
Punt	 de	mira	 que	 Arendt	 l’interpreta	 sostingut	 i	 determinat	 “per	 la	 voluntat	
més	l’espera”	i	que	(citant	i	emprant	Walter	Benjamin)	fa	coincidir		amb	el	punt	
de	 mira	 del	 cronista	 (identificat	 com	 Kafka)	 que	 va	 anotant	 mentre	 lluita		
contra	 “la	 desesperació	 sobre	 el	 seu	 destí“,	 en	mig	 de	 les	 runes	 i	 amarat	 per	
“l’espant	del	present”24.	

2. El	 punt	 de	 mira	 d’Arquímedes,	 propi	 d’aquell	 que	 ho	 contempla	 tot	 -serè,	
segur	i	tranquil-	des	d’un	lloc	(mirador	o	plataforma	imaginari,	llunyà	i	exterior)	
situat	 fora	 de	 la	 Terra	 i	 “des	 del	 qual	 fos	 possible	 moure,	 alterar,	 el	 propi	

																																																													
19	H.	Arendt,	La	condició	…,	pp.	182-83.	
20	Id.	p.	189.	
21	Hannah	Arendt,	“Walter	Benjamin	(1892-1940),	a	Hombres	en	tiempos	de	oscuridad,	Gedisa,	Barna.,	
2008	(1968),	pp.161-213	i,	Entre	el	pasado	y	el	futuro,	Península,	Barna.,	1996	(1954-1968),	p.	201.	
22		Sèneca,	Lletres	a	Lucili	(88,43),	vols.	I-IV,	Fundació	Bernat	Metge,	Barna.,	1931.	
23	 	Walter	 Benjamin,	 carta	 a	 Gerhard	 Scholem	 del	 17	 d’abril	 de	 1931.	 (“Tanmateix	 com	 algú	 que	 es	
manté	sobre	una	nau	que	s’està	enfonsant	enfilant-se	al	més	alt	del	pal.	Però	des	d’allà	té	l’oportunitat	
d’emetre	una	senyal	pel	seu	rescat”).	
24	Franz	Kafka,	Diaris	(entrada	19	d’octubre	de	1921).	
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planeta”25.	 És	 la	 “mirada	 o	 punt	 de	 vista	 de	 l’univers”,	 que	 va	 permetre	 a	
l’humà	(que	té	per	prototip	a	Arquímedes)	el	“domini	de	la	natura”.	Aquest	és	
el	 punt	 de	 vista	 adoptat	 per	 la	 Ciència,	 per	 la	 modernitat	 (els	 humans	 dels	
“temps	 moderns”),	 que	 ho	 contempla	 tot	 com	 un	 procés	 únic,	 integrat	 per	
parts.	 Des	 d’aquest	 “suficientment	 allunyat	 i	 avantatjós	 observatori,	 totes	 les	
activitats	no	semblarien	tals	sinó	processos”.	

Es	 tracta	 d’un	 veure	 racional	 i	 sempre,	 però,	 incomplet,	 no	 definitiu.	 Doncs	
“l’únic	punt	d’Arquímedes	vertader	estaria	situat	en	el	buit	absolut,	darrera	del	
univers”26,	a	l’altra	costat	de	la	finestra	o	del	límit.	Un	punt	de	mira	que	també,	
a	més	de	per	fer	ciència,	pot	servir	per	observar	“al	mateix	humà	i	el	que	fa	en	
aquesta	Terra”	(“cosa	que	Kafka	ens	va	advertir	que	no	féssim”27);	és	a	dir:	per	
assabentar-nos	de	la	miserable	condició	humana.	

Hi	ha,	doncs,	una	duplicitat	de	punts	de	mira	possibles	per	entendre	“el	món”:	

1. El	subministrat	per	“la	percepció”,	limitat		i	condicionat	per	“l’espant”	del	que	
està	 passant.	 Treball	 de	 cronista-grumet-nàufrag,	 que	 dicta	 qui	 són	 els	
culpables	 en	 relació	 al	 que	està	passant	 o	ha	passat.	 Però	 també	per	 un	 “ull	
racional”,	posseït	pels	positivistes	lògics	i	els	científics	sensu	estrictu	en	general,	
pels	humans	que	van	permetre	“el	domini	de	la	natura”.	

2. El	 construït	 per	 “la	 imaginació”	 de	 les	 conseqüències	 (probables,	 molt	
probables	 o	 segures),	 properes	 o	 llunyanes,	 del	 que	 veiem,	 del	 que	 està	
esdevenint.	Només	si	s’adopta	aquest	punt	de	mira	es	podrà		tenir	la	capacitat	
d’imaginar	o	inferir	(i,	per	tant,	preveure)	el	que	encara	no	és,	la	competència	
de	mesurar	l’existència	del	que	no	és	encara	(recordis	Plató	contra	Protàgores)	
però	que	pot	indefectiblement	ser	o	que	serà.	Es	tracta	d’una	rara	competència	
que	 ens	 farà	 (faria,	 cas	 de	 donar-se)	 responsables	 en	 relació	 al	 futur.	
Plataforma	o	punt	de	mira	ocupada	pel	“subjecte	transcendent”,	lloc	on	donar-
se	la	visió	ètica	i	la	consideració	metafísica.	

La	 immoralitat	 consisteix	 per	 Arendt,	 precisament,	 en	 aquesta	 manca	
d’imaginació	 en	 relació	 a	 les	 conseqüències	 de	 qualsevol	 acció.	 Aquest	 serà,	
coincidint	amb	Anders	 (v.	 infra),	el	nucli	 fort	de	 les	conclusions	que	en	traurà	
Arendt	–per	escàndol	de	la	majoria	de	lectors	contemporanis	dels	fets-	del	cas	
Eichmann:	 el	mal	 pot	mostrar-se	 en	 el	 terreny	 de	 la	 vida	 quotidiana,	 davant	
dels	 nostres	 ulls	 de	 cronista-grumet-nàufrag,	 necessàriament	 miop,	
directament	subministrat	per	la	percepció	del	que	està	passant,	sota	l’aparença	
de	normalitat,	i	sense	emprar	cap	punt	de	mira	transcendent.	

																																																													
25	Hannah	Arendt,	Entre	el	pasado	y	el	futuro,	Península,	Barna.,	1996	(1954-1968),	p.	201.	
26	Id.	p.	292.	
27	H.	Arendt,	La	Condició…,	p.	339.	
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La	conclusió	que	en	treu	Arendt	d’aquest	contrast	de	punts	de	vista	és	obvia:	si	no	fem	
ús	 d’una	 plataforma	mental	 prou	 imaginativa	 (allunyada,	 fora	 de	 l’univers)	 com	 per	
transcendir	 el	 detall	 d’una	 immediatesa	 en	 si	 insubstancial	 o	 tòpica	 (visió	 de	
“gallinàcia”)28,	 en	 absolut	 podrem	 copsar	 –coincident	 amb	Walter	 Benjamin-	 que	 la	
barbàrie	és	inherent	als	grans	fets	de	la	història.29	

	

Tres	grans	blocs	temàtics	de	Hannah	Arendt		

1)	La	condició	humana	(els	fonaments	i	l’estructura	del	mirador)	

2)	La	Política	(els	mots	claus	sobre	política)	

3)	Eichmann	a	Jerusalem	(la	shoa)	

	

Primer	tema:	La	condició	humana	30	

Difícilment	es	podran	entendre	la	majoria	de	textos	cabdals	d’Arendt	sense	sintetitzar	
el	 laboriós,	 difícil	 i	 complex	 treball	 teòric	 (rebuscat)	 realitzat	 bàsicament	 (però	 no	
només)	a	La	condició	humana.	

La	 condició	humana	 (1958)	 és	una	 racionalització	 excessiva	 i	 en	molts	moments	poc	
comprensible,	però	poderosa,	de	difícil	 lectura	 i,	 inclús,	de	 lectura	 (im)possible,	 tot	 i	
ser	 considerada	 “la	 seva	 obra	 teòrica	 més	 acabada”31.	 Amb	 aquest	 treball	 Arendt	
s’està	 construint,	 laboriosament,	 una	plataforma	o	 torre	 d’observació,	 damunt	 de	 la	
qual	 poder	 observar	 –mirar,	 veure	 i	 assajar	 de	 comprendre-	 el	 complex	 panorama	
polític	del	moment	i	la	seva	gènesi.	

Al	llarg	de	400	atapeïdes,	denses,	pàgines	Arendt	assaja	d’argumentar	el	que	és	(i	serà)	
la	tesis	nuclear	de	tota	la	seva	aparentment	dispersa	obra:	la	comprensió	dels	humans	
en	les	societats	occidentals	del	segle	XX	(els	temps	moderns)	com	subjectes	que	“hem	
perdut	el	sentit	de	l’espai	públic”	i	que	hem	deixat	d’actuar	concertadament	per	tal	de	
construir	el	futur,	presidits	per	la	idea	de	llibertat.	

																																																													
28	Expressió	de	Josep	Pla.	
29V.	 	Walter	 Benjamin,	 Tesis	 de	 la	 filosofía	 de	 la	 historia,	 Tesis	 VII:	 “Mai	 es	 dóna	 un	 document	 de	 la	
cultura	que	no	ho	sigui	alhora	de	la	barbàrie”.	
30	És	evident	que	Arendt	manca	de	 formació	biològica	 i	antropològica	 (i,	 inclús,	d’informació	científica	
inherent	a	 la	seva	contemporaneïtat,	 la	dècada	dels	cinquanta)	 i	que	 la	seva	reflexió	sobre	 la	condició	
humana	és	un	exercici	de	pensar	exclusivament	“filosòfic”	molt	personal.	Per	això,	en	aquest	Apunt	es	
procurarà	expressar	exclusivament	el	punt	de	vista	de	 l’autora,	relegant	a	 les	mínimes	notes	a	peu	de	
pàgina	la	referència	a	nomenclatures	o	conceptes	coincidents	amb	altres	abordatges	disciplinaris.		
31	T.	Judt,	o.c.,	p.	91.	
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Segons	Arendt	ens	 trobem	en	aquesta	situació	per	què	hem	col·locat	a	 l’homo	faber	
(productor)	en	el	centre	de	la	teoria	política	i	pel	fet	de	considerar	la	Història	com	una	
fatalitat,	 marcada	 per	 un	 inexorable	 destí	 (de	 tall	 hegelià),	 condemnats	 a	 passar	
irremissiblement	pels	mals	que	es	van	succeint.	

Kantiana	fervent	i	precoç,	Hannah	Arendt	es	declara	“no	filòsofa”,	en	el	sentit	que	per	
ella	la	filosofia	no	és	un	“saber	de	tot”	sinó	una	eina	per	saber	quelcom	d’un	mateix,	
amb	l’objectiu	de	saber	en	què	consisteix	la	llibertat,	el	“ser	lliure	i	conseqüent”	en	el	
personal	 ser-en-el-món.	 Aquest	 és,	 per	 Arendt,	 el	 principi	 obligat	 d’un	 existir:	 la	
llibertat,	 tema	 entorn	 del	 qual	 dona	 voltes	 tota	 la	 seva	 extensa	 producció	 de	
maduresa.	

Aquí	 analitzarem	 La	 condició	 humana	 d’Arendt	 d’acord	 amb	 el	 que	 inequívocament	
explicita	 en	el	 seu	 títol	 (i	 confosament	 i	 asistemàticament	en	el	 seu	 contingut):	 com	
una	ontologia.	

El	“jo”	en	Arendt	està	compost	de:	

-	qui	soc	jo	(entitat,	identitat,	agent)	

-	què	soc	jo	(qualitat,	acte,	dots,	talent,	defectes	exhibits	o	ocults,	...)	

El	qui	 es	mostra	 en	el	què,	 en	 l’acció	 i	 en	el	discurs,	 “quan	 les	persones	estan	 amb	
altres”.	

Qui	 i	 què	 es	 fan	 especialment	 evidents	 (o	 inexistents)	 “en	 períodes	 de	 corrupció,	
desintegració	i	bancarrota	política”,	de	crisis	col·lectiva,	quan	“l’agent	(el	qui)	es	revela	
en	l’acte	(el	què)”32.	

Entre	el	“qui”	i	el	“què”	(en	tot	“on”	i	“quan”;	localitat	i	epocalitat),	hi	ha	la	ineludible	
qüestió	del	“com”	(l’ètica)	i	el	“perquè”	(el	motiu).33	

La	tant	cantada	intel·ligència	de	 l’homo	sapiens	sapiens	(capacitat	mental	de	resoldre	
problemes)	 no	 fa	 al	 humà.	 Resoldre	 problemes	 plantejats	 pel	 medi	 (“una	 terra	
indiferent”)	 ha	 estat	 patrimoni	 dels	 sobrevivents	 de	 totes	 les	 especies	 (vegetals	 i	
animals).	 Tampoc,	 ni	 l’útil	 ni	 l’ús	 del	 foc	 han	 fet	 l’humà;	 només	 indiquen	 la	 seva	
aparició	o	emergència.	

Depassant	 l’estretor	 d’aquest	 consensuat	 punt	 de	 mira,	 la	 condició	 humana	 és	 per	
Arendt	 una	 suma	de	 condicionaments	 (“els	 humans	 són	 éssers	 condicionats”),	molts	
vells	i	un	de	nou.34	

	

																																																													
32	H.	Arendt,	La	condición	humana,	p.	208-9.	
33	L’immemorial	qüestió	del	“samarità”	i	el	delinqüent.	
34	O.c.	p.	296.	
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Les	velles	condicions	de	l’humà:		

1. Lligat	a	la	terra	(la	terra	és	la	mare	de	totes	les	criatures);	“l’existència	humana	
és	pura	existència	lligada	a	la	terra”35	

2. Lligat	al	cos	(ser	metabòlic)	

3. Lligat	al	treball	(homo	laborans)	

4. Lligat	a	l’acció	(homo	reactiu)	

5. Lligat	 a	 la	 ment	 programable	 (domesticació-socialització,	 obediència	 i	
ensinistrament)	

La	condició	nova	de	l’humà:	lligat	a	la	ment	avançada	(amb	competència	per	desobeir,	
pensar,	entendre,	esperar,	imaginar,	preveure	i	crear).		Ment		que	està	en	procés	i	que	
canvia	 en	 anys	 o	 en	 dècades	 o	 centúries,	 limitada	 (lligada)	 a	 “descobrir	 ...	 sense	
realment	comprendre”	(és	a	dir:	a	mantenir-se	en	la	ignorància)36.	La	veritat	objectiva	i	
completa,	 total,	no	se	 li	dona	tampoc	al	humà	amb	una	ment	avançada;	“només	pot	
conèixer	allò	que	ell	mateix	fa”.	I	el	que	fa	(la	seva	acció)	-	tal	com	es	patentitzarà	en	el	
cas	Eichmann	i	tants	altres-	no	porta	a	conclusions	laudatòries.	“Les	categories	i	idees	
de	 la	 raó	 tenen	 la	 seva	 font	 última	 en	 l’experiència	 sensorial	 humana	 i	 en	 tots	 els	
termes	que	descriuen	 les	nostres	habilitats	manuals,	així	com	una	bona	quantitat	del	
nostre	 llenguatge	conceptual;	 totes	 (categories	 i	 idees)	deriven	del	món	dels	 sentits	 i	
s’usen	metafòricament”.	37	

Posseir	 i	 fer	 ús	 d’una	ment	 avançada,	 la	 nova	 condició	 humana,	 és	 un	 prerequisit	
imprescindible,	 però	només	és	 un	prerequisit;	mancada	de	 l’acció	 (pública,	 política),	
pot	 donar	 lloc	 a	 només	 una	 “emigració	 interior”,	 a	 la	 invisibilitat	 d’aquesta	 nova	
condició	 en	 “el	 món”	 (interstici	 entre	 jo	 i	 els	 altres,	 l’“espai	 públic),	 a	 l’absència	 o	
manca	de	fraternitat	generada	per	la	consciència	compartida	del	rebuig	d’un	“món”	en	
el	 que	 “els	 humans	 són	 tractats	 inhumanament”,	 és	 a	 dir:	 a	 “temps	 de	 foscor”	 i	 de		
barbàrie	(“la	manca	de	món	és	sempre	una	forma	de	barbàrie”38,	quan	les	comandes	i	
exigències	de	llibertat	dels	pobles	són	reprimides	i	negades.	

La	“nova	condició”	sense	l’acció	pot	donar	lloc	a	la	renúncia	i	a	l’acceptació	del	status	
quo,	al	dissentiment	només	“interior”	(privat)	o	a	la	desesperació,	però	no	a	l’activitat	
redoblada	(la	revolució)39	que	podrà	treure	a	l’humà	de	l’estretor	i	misèria	de	les	velles	

																																																													
35	“El	cervell	humà,	que	realitza	la	nostra	activitat	pensant,	és	tant	terrestre,	està	tant	unit	a	la	terra	com	
qualsevol	altra	part	del	cos	humà”	(id.	p.	285).	
36	“Si	estiguéssim	en	possessió	de	la	veritat,	no	podríem	ser	lliures”	(H.	Arendt,	Hombres	en	tiempos…,	
p.	35.	Cf.	JMª	Uyà,	Tractat	de	la	ignorància	(”Si	sabéssim	no	rèiem”).	
37	Id.	
38	H.	Arendt,	“Sobre	Lessing”,	Hombres	en	tiempos	…,	p.	23.	
39	Cf.	amb	“els	que	accepten”,	els	rebels	i	els	suicidaires	de	Cioran.	V.	E.M.	Cioran,	La	tentación	de	existir,	
Taurus,	Madrid,	1989	(1972),	206	p.	i	Gabriel	Liicenau,	E.M.	Cioran.	Itinerarios	de	una	vida.	El	apocalipsis	
según	Cioran,	Ed.	del	subsuelo,	Barna.,	2014	(2011),	259	p.	
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condicions.	 Per	 això	 caldrà	 consciència	 de	 llibertat,	 voluntat	 de	 desobeir,	 acció	
constructiva	conjunta	en	 l’espai	públic,	 ...	obrint	 l’horitzó	per	un	canvi,	per	 inaugurar	
una	nova	època.	

Es	definitiva,	la	condició	plural	del	humà	és	la	de	ser:		

1. Animal	laborans	(lligat	a	la	tasca	o	labor)		

2. Homo	faber	(lligat	al	treball)	

3. Animal	polític	(productor	de	l’acció)	

Tasca,	treball	i	acció,	vet	aquí	els	trets	que	són	inherents	a	la	condició	humana:		

1. Labor,	tasca,	feina	
Condició	 de	 l’animal	 laborant,	 lligada	 al	 metabolisme,	 a	 “l’àmbit	 de	 la	 vida	
biològica”	 del	 manyoc,	 afectant	 i	 presidint,	 regulant,	 tot	 l’interval	 entre	 el	
naixement	 i	 la	mort.	Ateny	a	 la	“natura	animal	del	humà”,	“realitat	del	 jo-de-
un”.	 Inclou,	 en	 definitiva,	 la	 suma	 d’activitats	 (no	 pas	 comportaments)	 que	
tenen	 per	 objectiu	 l’obligació	 de	 satisfer	 les	 necessitats	 bàsiques	 (vitals)	 de	
l’esser	 viu:	 menjar,	 beure,	 fugir	 o	 lluitar,	 reproduir-se,	 conrear	 les	 cries,	
explorar	el	territori,	dormir,	netejar-se,	abrigar-se,	...40	

Condició	al	 servei	de	vida,	entenent	aquesta	 com	“infinita	 improbabilitat	dels	
processos	inorgànics”41.	

“Signe	de	 tot	 laborar	 és	 que	no	deixa	 res	 darrera	 seu,	 que	 el	 resultat	 del	 seu	
esforç	es	consumeix	tan	ràpidament	com	es	gasta	l’esforç”.42	

“L’esforç	 (de	 la	 labor,	 la	 tasca,	 la	 feina),	 malgrat	 la	 seva	 futilitat	 (aparent	
inutilitat	 o	 no	 productivitat)	 neix	 d’un	 gran	 apressament	 (necessitat)	 i	 està	
motivat	per	un	impuls	molt	més	poderós	que	qualsevol	altra	(invocable),	ja	que	
d’ell	en	depèn	la	pròpia	vida”.43	

Tasca	 de	 “servent	 domèstic”	 (Adam	 Smith).44	 Lloc	 (espai	 privat)	 de	 la	
desigualtat	de	gènere	(sexe),	de	la	manca	de	llibertat,	del	despotisme	jeràrquic	
i	el	sotmetiment.	

Labor	realitzada	en	l’esfera	de	la	família,	de	la	tribu.	

	
																																																													
40	 Altrament	 dites,	 des	 de	 l’àmbit,	 biològic,	 pautes	 innates	 de	 conducta	 (obligades,	 estereotipades	 i	
d’exhibició	a	l’instant).	
41	H.	Arendt,	La	condición	…p.	207.	
42	A.	Arendt,	La	condición	…,	pp	111-112.	
43	Id.	p.	112.	
44	L’expressió	nostrada	de	“dona	de	fer	feina”	fa	referència,	ben	explícitament	 i	sense	fer	recurs	a	cap	
eufemisme	(com	“treballadora	de	la	llar”),	a	l’àmbit	considerat.	
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2. Treball	
Condició	no	natural	del	homo	faber.	Lligat		a	“l’àmbit	dels	artefactes	duradors”	
(objectes	d’ús,	ginys),	a	la	indústria,	l’economia,	la	productivitat	i	el	consum.	

Té	per	objectiu	transformar	els	materials	en	objectes	útils	(món	artificial,	de	la	
techné	i	de	la	pràxia).	

Espai	de	cultura.	Al	servei	del	existir.	És	una	forma	culturitzada	i	organitzada	de	
la	labor	(tasca,	feina),	comportant	un	repartiment	d’aquesta	segons	sexe,	edat	i	
rang	social.45	

Així	 com	 la	 labor	 (tasca,	 feina)	 -tasca	 domèstica-	 produeix	 vida,	 el	 treball	
produeix	 superàvit,	 excés	 de	 producció	 pel	 consum	 de	 l’altre	 (més	 enllà	 de	
l’àmbit	 de	 la	 família).	 Produeix	 també	 objectes	 artificials	 (inútils	 pel	
manteniment	de	vida).	Més:	a	diferència	de	 la	 labor,	el	 treball	produeix	coses	
duradores,	 acumulables.	 En	 definitiva:	 es	 tracta	 d’esforç	 destinat	 a	 satisfer	 la	
vida	d’altres	i	a	crear	necessitats	artificials	(falses);	això	és	el	treball.46	

Realitzat	 (el	 treball)	 en	 un	 espai	 social,	 públic,	 es	 converteix	 en	 l’esfera	 de	 la	
polis,	lloc	dels	iguals	(proletaris),	lloc	de	la	llibertat	i	la	força.	

Paradoxalment,	però,	per	gràcia	del	treball,	l’humà	treballador	es	converteix	en	
“mà	 d’obra”	 i	 la	 seva	 força	 potencial	 en	 l’esfera	 pública	 (de	 la	 cosa	 pública,	
política),	l’Estat	i	“la	patronal”	(amb	la	col·laboració	dels	sindicats	domesticats,	
que	 han	 abdicat	 del	 seu	poder)	 la	 contraresta	 assignant-se	 el	monopoli	 de	 la	
violència	(la	força).	

“En	 una	 “humanitat	 socialitzada”	 per	 complet,	 l’únic	 objectiu	 de	 la	 qual	 fos	
mantenir	el	procés	de	la	vida	–i	aquest	és	malauradament	el	en	absolut		utòpic	
ideal	 que	 guia	 les	 teories	 de	 Marx-,	 la	 distinció	 entre	 labor	 i	 treball	
desapareixeria	totalment”.47	

																																																													
45	Difícilment	ens	serà	donat	fer-nos	amb	una	descripció	tan	ben	travada	de	treball	 (en	el	sentit	que	li	
dóna	Arendt)	com	la	que	ens	ofereix	Ryszard	Kapuscinski	a	Viatges	amb	Heròdot	(Anagrama/Empúries,	
Barna.,	2006	 (2004),	p.	30):	 “Sí,	 vaig	observar	que	cada	objecte	 i	 cada	activitat	 tenien	assignades	una	
persona	 diferent,	 i	 que	 aquesta	 persona	 vigilava	 gelosa	 el	 seu	 paper	 i	 el	 seu	 lloc.	 En	 això	 consistia	
l’equilibri	d’aquella	societat.	Així	doncs,	una	persona	porta	el	te	al	matí,	una	altra	enllustra	les	sabates,	
una	altra	renta	les	camises	i	encara	una	altra	escombra	l’habitació;	la	llista	és	infinita.	Déu	ens	guardi	de	
demanar	a	 l’home	encarregat	de	planxar-nos	 la	camisa	que	ens	cusi	un	botó.	És	clar	que	 jo,	un	home	
educat	 en	 un	 esperit,	 etcètera,	 etcètera,	 podria	 cosir-me’l	 tot	 sol,	 però	 cometria	 un	 error	 de	
conseqüències	 incalculables,	 perquè	 deixaria	 sense	 beneficis	 l’home	 que	 viu	 de	 cosir	 botons	 a	 les	
camises	i	que	ha	d’alimentar	a	una	família	nombrosa.	Aquella	societat	és	una	xarxa	de	funcions,	càrrecs,	
encomandes	 i	 tasques	 fines	 com	 una	 blonda,	 i	 cal	 tenir	 molta	 experiència,	 una	 intuïció	 viva	 i	 una	
veritable	 saviesa	 per	 penetrar	 en	 aquesta	 estructura	 brodada	 i	 descobrir-ne	 l’entrellat”	 (traducció	
d’Anna	Rubió	i	Jerzy	Stawomirski).	
46	O.c.	p.	112.	
47	Id.	p.	113.	
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3. Acció	

Condició	del	homo	politicus	(inter	homines	esse).		

Té	 lloc,	 l’acció,	 on	 els	 humans	 concorren	 (espai	 públic)	 en	 condicions	 de	
llibertat	 i	 d’igualtat	 per	 prendre	 decisions	 (de	 tant	 en	 tant	 “en	 ocasions	
històriques”).	 Està,	 per	 tant,	 lligada	 a	 “	 l’àmbit	 d’allò	 públic”,	 espai	 o	 lloc	 on	
exercir	 l’experiència	de	 llibertat	 	 i	 del	canvi	 (“capacitat	per	 realitzar	el	que	és	
infinitament	improbable”)48.	

L’acció	 és	 una	 “realitat	 extra	 mental”.	 Té	 la	 seva	 base	 o	 punt	 d’arrancada	
(prerequisit)	en	el	pensar	(ment),	en	la	teoria.	Doncs	l’acció	no	és	resposta,	sinó	
comportament	que	l’humà	fa	de	forma	individual	(personal),	ben	diferenciada	
de	 les	 respostes	 obligades	 que	 donen	 lloc	 a	 la	 labor	 i	 de	 les	 produccions	
pràxiques	constructives	del	treball.	A	més	a	més	d’escollida	(lliure),	l’acció	dona	
començament	o	inici	(“és	una	iniciativa”)	a	quelcom	nou	-tal	com	indica	el	mot	
grec	 archein	 (començar,	 conduir,	 governar)-,	 posar	 quelcom	 en	 moviment	 –
significat	del	agere	llatí-.49	

L’acció	 és	 lloc	 de	 manifestació	 del	 jo	 en	 “el	 món	 circumdant	 al	 jo”.	 L’acció	
humana	és	expressió	de	llibertat,	acció	política	(praxis).		Ateny	a	la	convivència.	
Estructura	civilitzacions	(v.	infra	diferència	entre	cultura	i	civilització).	

L’acció	 afecta	 als	 tres	 modus	 de	 viure	 (bioi)	 possibles	 específicament	 i	
exclusivament	humans:	

− Bios-hedonista:	 El	 gaudir,	 disfrutar	 (mossegar	 la	 fruita),	 experiència	 de	
plaer.	 Específic	 d’humans	 és	 la	 cerca	 i	 obtenció	 de	 plaer	 amb	 “allò	 bell”	
(coses	no	necessàries	o	in-útils).	

− Bios-theoréticos,	 apolitia,	 skholè:	 l’existir	 del	 que	 mira,	 veu,	 pensa50	 i	
compren/s’assabenta	 en	 epojé	 (quan	 “el	 raonament	 i	 els	 discurs	 han	 de	
cessar”).51	

− Vita	activa,	bios-politikos:		compromís	actiu	amb	el	món,	l’existir	dedicant-
se	a	assumptes	públics	(de	la	polis,	de	la	comunitat).	

	

	

																																																													
48	Id.	p.	207.		
49	Id.	p.	207.	
50	Pensar,	entès	com	facultat	humana	clarament	diferent	del	raonament.	
51	Kapuscinski,	o.c.	p.	98,	defineix	Heròdot	(humà	d’acció	teorètica)	com	“estudiós	diligent	d’assumptes	
poc	pràctics,	…	del	tot	inútils”.	
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Arendt,	en	definitiva,	a	La	condició	humana,	acaba	diferenciant	tres	classes	d’humans	
d’acord	amb	el	que	fan:	

1. Els	humans	de	la	natura		
Humans	metabòlics	(biològics,	fisiològics),	humans	animals,	manyocs	pencaires	
i	 reproductors,	 gregaris,	 familiars,	 tribals...	 Humans	 de	 la	 labor,	 de	 la	 feina.	
S’ocupen	del	que	és	imprescindible	per	viure	i	perpetuar-se.52	Són	els	que	fan	
“el	pa	de	cada	dia”	i	la	feina	de	“treure	la	pols”.	

2. Els	humans	de	la	cultura	
Humà	social,	de	la	pragmata,	del	prattein.	Humà	de	la	polis	i	dels	estats-nació,	
integrat	 per	 productors	 i	 consumidors,	 treballadors-proletaris	 i	 classes	 socials	
extractives,	regits	per	normes,	convencions	i	prejudicis.	

També	humà	 faedor.	Els	que	 fan	coses	que	perduren.	Els	poiein,	 els	erga.	 Els	
humans	de	les	pràxies.	Artesans.53	

S’ocupen	 d’allò	 que	 és	 útil	 per	 existir	 i	 necessari	 per	 coexistir	 (malgrat	 la	
inutilitat	 aparent	 d’algunes	 produccions,	 com	 les	 qualificades	 d’art,	 folklore	 i	
altres	manifestacions).		Són	“algú”,	gent.	

Lligats	al	món	del	territori	(localitat,	 llogaret)	on	han	nascut	(o	s’han	adaptat),	
lligats	a	la	tradició,	a	la	“pàtria”,	la	“nació”.54	

3. Els	humans	de	la	civilització	
Humans	del	pensament	(els	humans	pròpiament	dits).	

Els	humans	del	discurs	dels	valors	(ethos).	

S’ocupen	 de	 “tot	 el	 que	 no	 és	 (aparentment)	 ni	 necessari	 ni	 útil”	 (ta	 ton	
antrhropon	pragmata)	(Plató).	

Creadors	i	mantenidors	permanents	d’espais,	territoris	amplis	(extranacionals)	
de	llibertat	i	independència.55	

	

	

																																																													
52	És	l’humà	expulsat	del	Paradís,	Adam	i	Eva,	castigats	a	guanyar-se	“el	pa”	amb	la	suor	del	seu	front	i	a	
parir	els	fills	amb	dolor,	l’humà	maleit	pel	Senyor-Déu	(Gènesi,	3,	16-19).	
53	“No	és	el	mateix	treballar	que	fer	feina”.	“¿Treballes	o	fas	feines?”	
54	Correspon	al	que	Margaret	Mead	anomena	“cultura	postfigurativa”	(v.		Cultura	y	compromiso,	Gedisa,	
Barna.,	1980	(1970),	134	p.	
55	Una	nació	que	no	és	un	 “espai	de	 llibertat”(una	 tirania)	deixa	de	pertànyer	a	una	 civilització.	De	 la	
mateixa	forma	que	una	civilització	que	no	preserva	la	 llibertat	dels	estats	que	s’hi	acullen	o	 l’integren,	
també	abdica	del	caràcter	suprem	de	civilització	(entenen	civilització	com	oposada	a	barbàrie).V.	infra.	
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Segon	tema:	la	política	en	temps	de	foscor	i	de	canvi		

Els	mots	clau	de	Hannah	Arendt	

“Poc	 té	 d’estrany	 –comenta	 oportunament	 M.	 Cruz-	 que	 davant	 de	 la	 crisis	 de	 la	
política	 i	de	 la	 filosofia	de	 la	història,	molts	hagin	tornat	 la	seva	mirada	vers	aquesta	
pensadora	 audaç”	 per	 assajar	 d’obtenir	 un	 punt	 de	 mira	 prou	 distant	 que	 ajudi	 a	
entendre	els	 renovats	 “temps	de	 foscor”	 –	 emprant	una	 terminologia	 arendtniana-56	
d’aquests	inicis	del	segle	XXI.	

El	tema	de	la	política	en	general	és	abordat	a	Els	orígens	del	totalitarisme,	Crisis	de	la	
República,	Sobre	 la	revolució,	Entre	el	passat	 i	el	 futur,	Filosofia	y	política,	¿Què	és	 la	
política?,	De	la	història	a	l’acció,...	

La	tesis	bàsica,	nuclear	d’Arendt,	sempre	explícita	i	implícita,	és:	“Si	no	hi	ha	possibilitat	
d’escollir,	no	hi	ha	llibertat”.	

El	valor	de	l’obra	sobre	política	d’aquesta	Hannah	Arendt	madura	rau	en	que	conté	la	
proposta	d’un	punt	de	mira	 crític	 i	 el	 plantejament	d’una	 crua	 i	 directa	proposta	de	
destravament	que	és	assumible	per	cada	nova	generació	(per	exemple	per	nosaltres,	
pobladors	d’aquest	incipient	segle	XXI	en	aquest	racó	triangular	d’Occident,	i	no	només	
per	aquells	concrets	moments	posteriors	a	la	Segona	guerra	mundial).	

Així	 doncs,	 a	 aquest	 flâneur,	 enfilat	 dalt	 de	 la	plataforma	de	Hannah	Arendt,	 enfoca	
inevitablement	 la	mirada	sobre	 la	seva	realitat	 immediata	 i	 local	 (el	seu	“món”),	se	 li	
presenten	(se	li	donen	o	se	li	imposen)	dues	lectures	d’aquests	textos	d’anàlisi	política:		

1. Com	un	lector	intemporal	que	situa	(topografia)	l’autora	en	una	temporalitat	i	
localitat	 concretes	 (les	 dècades	 posteriors	 a	 la	 Segona	 guerra	 mundial)	 que	
emmarquen	el	seu	existir.	Un	lector	que	disposa	a	fer	un	exercici	pretesament	
neutre,	“acadèmic”.57	

2. Fent	 servir	 el	 “punt	 de	 vista”	 d’Arendt	 per	 enfocar-lo	 sobre	 la	 temporalitat	 i	
petita	localitat	en	la	que	es	troba	immers	(atrapat)	el	lector	(hic	et	nunc).		

	

“El	món”	o	el	lloc	de	la	política	

A	partir	de	La	condició	humana,	 tota	 l’obra	d’Arendt	és	una	reflexió	sobre	 la	política	
(reflexió	iniciada	amb	la	seva	anàlisi	sobre	el	Totalitarisme).	

																																																													
56	Hannah	Arendt,	Hombres	en	tiempos	de	oscuridad,	Gedisa,	Barna,	2008	(1965),	282	p.	A	propòsit	de	
“Reflexions	sobre	Lessing”,	p.	19.	
57	Tal	com	ha	procedit	p.e.	Tony	Judt	(o.c.).	
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“El	 món”	 és	 per	 Hannah	 Arendt	 aquests	 “interstici	 entre	 el	 jo	 i	 la	 resta”,	 una	
construcció	 del	 pensament,	 el	 lloc	 per	 l’acció	 i	 el	 pensament,	 per	 l’exercici	 de	 la	
llibertat.	

La	política	és	la	forma	com	aquest	pensament	i	acció	s’expressen	efectivament	en	“el	
món”.	 I	és,	precisament,	 sobre	aquest	 lloc,	ara	 i	aquí,	que	Arendt	postula	“una	nova	
política	d’acció	col·lectiva	pública”;	dit	altrament:	la	revolució.	

En	 “el	 món”	 hi	 conflueixen	 i	 s’hi	 projecten	 els	 fenòmens	 polítics	 que,	 des	 del	 seu	
particular	 punt	 de	 mira	 (torre	 d’observació)	 politicològic,	 Arendt	 identifica	 amb	
diferents	 etiquetes	 (mots	 clau)	 prou	 reveladores	 i	 explícites:	 temps	 de	 foscor,	 espai	
públic,	 revolució,	 llibertat,	 desobediència,	 força,	 poder,	 temps	 d’espera,	 mentida,	
hipocresia,	violència,	tirania,	totalitarisme,...	

	

Llibertat	

Llibertat	 és,	 en	 primer	 lloc,	 llibertat	 de	 moviment,	 “ser	 capaç	 d’anar	 cap	 allà	 on	
desitgem	és	el	gest	prototípic	del	ser	lliure,	una	condició	indispensable	per	l’acció.	És	en	
l’acció	 on	 els	 humans	 experimenten	 la	 llibertat	 en	 el	 món”.	 L’acció	 humana	 és	
expressió	 de	 la	 llibertat	 inèdita	 i	 inherent	 a	 la	 seva	 condició	 d’homo	 politicus.	 “El	
principi	 de	 llibertat	 va	 aparèixer	 (emergir)	 en	 crear-se	 [aparèixer	 evolutivament]	
l’humà,	no	abans”.58	Aquesta	 fundació	dóna	peu	a	una	nova	definició	de	ser-espècie	
humà,	més	enllà	de	la	seva	capacitat	de	raonar	(homo	sapiens	sapiens).	L’ésser	humà	
és,	específicament,	l’organisme	susceptible	d’exhibir	comportaments	lliures	i	novadors	
(no	 obligats	 ni	 estereotipats	 i	 amb	 possibilitat	 de	 respostes	 diferides),	 amb	
competència	inèdita	en	la	natura	per		desobeir	i	introduir	canvis.	

	

Llibertat	política	

La	 llibertat	política	no	és	un	concepte	abstracte,	és	una	“realitat	mundana”.59	És	una	
fundació	de	la	polis	grega60:	“forma	de	govern	que	dóna	als	humans	un	espai	públic	per	
les	seves	aparicions,	un	espai	en	el	que	podien	actuar,	 ...	en	el	que	podien	mostrar	 la	
seva	llibertat”.61	

Llibertat,	 per	 Arendt,	 significa	 l’admissió	 i	 participació	 de	 les	 persones	 en	 l’espai	
polític-públic,	 i	 la	 seva	 protecció	 dins	 d’una	 esfera	 inviolable	 de	 drets	 individuals	 i	
garantits	dins	del	marc	d’un	govern	amb	poders	limitats.	
																																																													
58	H.	Arendt,	La	Condición	…,	p.	207.	
59	H.	Arendt,	Entre	el	p…,	p.167.	
60	V.	supra,	Sessió	nº	4	(14,XII,2016),	pp.	174-182-bis.	
61	H.	Arendt,	Entre	el	p.…	p.	116.	



EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA												 	 	 	 						J.	Jubert	Gruart/	JMa	Uyà	

	

	
	

897	

La	 llibertat	 -i	 no	 pas	 l’ordre,	 la	 justícia	 o	 la	 grandesa	 i	 unitat-	 és	 el	 criteri	 bàsic	 per	
avaluar,	en	termes	moderns,	 la	Constitució	d’un	estat.	La	 llibertat	no	només	política,	
teòrica	 i	pràctica,	sinó	extensiva	al	conjunt	d’activitats	 individuals	 i	socials.	Doncs	per	
Arendt,	 recordem-ho,	 “llibertat	 és	 llibertat	 de	 moviment”.	 Llibertat	 de	 pensar	
(evidentment),	 però	 també	 d’expressió,	 i	 llibertat	 d’acció	 es	 donen	 juntes	 i	
constitueixen	drets	inalienables,	essent	els	drets	civils	més	bàsics.	Això	inclou	“el	poder	
de	 traslladar-se	 sense	 coerció	 o	 amenaça	 de	 presó”	 i	 “el	 dret	 del	 poble	 a	 reunir-se	
pacíficament	i	dirigir-se	al	govern	per	esmenar	els	seus	greuges”62.	

Tota	constitució	o	és	un	espai	de	llibertat	(de	garantia	de	llibertat)	o	és	una	cobertura	
pel	totalitarisme.	

	

Temps	de	foscor	

La	història	està	transitada	per	temps	de	foscor,	temps	sense	llibertat.		

Quan	la	gent	s’ha	vist	i	es	veu	obligada	a	retirar-se	(és	desallotjada)	de	l’espai	públic,	
on	 conjuntament	 expressen	 la	 seves	 idees	 de	 llibertat,	 quan	 es	 priva	 de	 llibertat	 a	
persones	a	causa	de	les	seves	idees	i	accions	de	llibertat,	quan	se’ls	priva	de	llibertat	de	
desplaçament,	 quan	 no	 es	 deixa	 altra	 alternativa	 que	 l’exili	 (forma	 o	 modalitat	
d’empresonament),	...	s’està	en	“temps	de	foscor”.	“Aleshores	és	inevitable,	sobretot	si	
s’estén	 sobre	 períodes	 de	 temps	 prolongats,	 que	 vagi	 creixent	 la	 desconfiança	 i	 el	
malestar	envers	“el	món”	i	tots	els	aspectes	de	“l’àmbit	públic”	que	es	donen	en	ell.		

És	 possible	 i	 freqüent	 que	 “la	 gent”,	 aleshores,	 es	 retiri	 a	 la	 seva	 “llibertat	 de	
pensament”,	que	es	refugiïn	en	l’espai	privat.	Però,	en	fer-ho,	“en	absolut	(es	retiren)	
en	el	seu	propi	si-mateix”,	en	absolut	són	lliures.	“Els	humans	només	són	lliures	mentre	
actuen	concertadament”.	“	Ser	lliure	i	actuar	és	la	mateixa	cosa”.	...63	

	

Espai	públic	

“Un	 espai	 públic	 queda	 constituït	 en	 actuar	 junts”.64	 Per	 això	 les	 dictadures	 temen	
primordialment	 aquesta	 ocupació	 de	 lloc	 i	 per	 això	 mateix	 la	 reprimeixen	 tan	
sistemàticament	i	brutalment	(tant	si	cal,	com	argumenten,	o	sense	caldre),	justificant	
així	la	seva	por	i	la	repressió	que	practiquen	amb	l’etiqueta	de	“pertorbació	de	l’ordre	

																																																													
62	V.	les	deu	primeres	esmenes	de	la	Constitució	dels	EEUU,	declaració	i	exposició	dels	drets	humans	en	
la	 línia	de	Locke	 (a	diferència	de	 les	que	amb	posterioritat	es	proclamaran	a	Europa,	 les	prescripcions	
d’aquests	drets	no	constitueix	una	simple	formulació	de	principis	o	d’intencions	abstractes,	sinó	que	són	
aplicables	pels	tribunals	de	justícia).	
63	H.	Arendt,	Entre	el	p	...,	p.	165.	
64	O.c.	p.19.	
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públic”	o,	en	el	paroxisme	del	pànic,	qualifiquen	d’acció	terrorista	qualsevol	actuació	
dissident	realitzada	en	l’espai	públic.65	

L’ocupació	 d’espais	 públics	 és	 “l’acte	 de	 fundació	 que	 s’anomena	 revolució”.66	 I	 les	
revolucions	 fracassen	 (tal	 com	 va	 fracassar	 la	 Revolució	 francesa)	 “quan	 es	 deixa	 de	
pensar	i	es	diposita	la	confiança	en	velles	certeses	o	inclús	en	noves	(falses)	veritats”.	

“En	 l’àmbit	polític,	 la	restauració	mai	pot	substituir	una	nova	fonamentació,	però	pot	
ser,	en	el	millor	dels	casos,	una	mesura	d’emergència	que	arriba	a	ser	inevitable	quan	
ha	fallat	l’acte	de	fundació	que	s’anomena	revolució.	Però	és	igualment	inevitable	que	
en	aquestes	circumstàncies,	sobretot	quan	s’estenen	durant	massa	temps,	vagi	creixent	
la	desconfiança	de	la	gent	envers	tot	i	tots	els	aspectes	de	l’àmbit	públic”.67	

Quan	simplement	un	pretès	canvi	es	redueix	a	una	restauració	(d’un	vell	ordre)	o	a	una	
falsa	transició	(vers	un	nou	ordre),	el	fet	té	la	seva	plasmació	en		l’espai	públic,	doncs	hi	
ha	una	relació	directa	entre	la	reducció	de	l’espai	públic	i	la	degradació	de	la	llibertat.		

L’espai	públic	es	crea,	es	manté	i	es	defensa	en	funció	de	la	nostra	capacitat	d’actuar.	
Només	 en	 funció	 de	 que	 sapiguem	mantenir	 aquest	 espai	 serà	 possible	 la	 llibertat.	
Arendt,	a	un	canvi	d’aquestes	característiques,	l’anomena	(etiqueta)	revolució.	

	

Revolució	

Hannah	Arendt,	a	Entre	el	passat	 i	el	 futur,68	estampa	aquesta	cita	d’André	Malraux:	
“la	revolució	 (en	política)	 juga	el	paper	que	en	una	altra	època	va	representar	la	vida	
eterna:	salva	als	que	la	fan”69,	destacant	la	transcendència	absoluta	d’aquesta	acció	i	
participació.	

Fer	 la	revolució	és	fer	un	salt	del	pensament	a	 l’acció,	del	retir	 interior	al	compromís	
exterior;	 és	 trobar-se	 “entre	 les	 coses	 que	 ja	 no	 existeixen	 i	 les	 que	 encara	 no	
existeixen”70;	és	disposar	del	poder	d’alliberar-se	(destravar-se),	fer	un	salt	en	el	buit,	
...	(v.	infra	la	metàfora	d’	“ell”	de	Kafka).	

																																																													
65	El	 recitat	dels	manifestants	“Els	carrers	seran	sempre	nostres”,	expressa	molt	explícitament	aquesta	
diàfana	 consciència	 (clara	 contestació	 al	 lema	de	Manuel	 Fraga,	 fundador	d’Alianza	Popular	 i	 pare	de	
l’actual	 PP:	 “La	 calle	 es	mía”	 (frase	 pronunciada	 l’any	 1976	 pel	 aleshores	 vicepresident	 i	ministre	 de	
Gobernación,	formant	part	del	govern	presidit	per	Arias	Navarro).	
66	O.c.	p.	21.	
67	Id.	
68	P.	14.	
69	Andrè	Malraux,	La	condició	humana,	Proa,	Barna.,	1966	(1933),	344	p.	
70	H.	Arendt,	Entre	…,	p.	15.	
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La	revolució	és	un	 interregne	que	pot	contenir	 l’excepcional	“moment	de	veritat”	 (el	
“moment	 històric”,	 massa	 abusivament	 emprat).	 La	 revolució,	 en	 definitiva,	 és	 un	
“acte	de	fundació”.71	

Malgrat	que	“la	nostra	experiència	 sobre	 la	Revolució	 (sobre	 revolucions)	no	és	molt	
gran”72	 –limitada	 a	 l’americana	 i	 la	 francesa,	 essent	 la	 resta	meres	 revoltes	 o	 coups	
d’etat-,	a	Sobre	la	revolució73	parteix	Arendt	del	fet	que	si	bé	tant	guerra	com	revolució	
són	els	mitjans	històricament	emprats	pels	humans	per	introduir	canvis	immediats	en	
les	 estructures	 polítiques	 (no	 aconseguits	 evolutivament	 per	 un	 tou	 i	 lent	 procés	 de	
transició),	només	es	pot	emprar	el	mot	revolució	quan	tant	en	la	motivació	com	en	els	
resultats	hi	apareixen	associats	el	phatos	i	la	idea	de	llibertat.74	

Una	 vertadera	 revolució	 és	 produeix	 només	 quan	 sense	 violència	 s’aconsegueixen	
canvis	 substancials	en	 l’estructura	 i	el	 funcionament	d’una	societat,	és	a	dir:	quan	té	
lloc	una	autèntica	fundació	política,	un	canvi	del	status	quo.	Una	revolució	ha	d’aportar	
necessàriament	quelcom	nou,	absolutament	inèdit	al	“món”,	descartant	incloure	en	el	
concepte	 de	 revolució	 les	 insurreccions	 o	 revoltes	 victorioses,	 els	 cops	 d’estat	 i	 les	
guerres	civils.	

Partint	 d’aquesta	 premissa,	 fa	 Arendt	 una	 anàlisi	 comparada	 de	 les	 tres	 grans	
revolucions	modernes:	

1. La	independència	dels	EUA	(Revolució	americana	de	1776).75	

2. L’enderrocament	de	 la	monarquia	borbònica	a	 França	 (Revolució	 francesa	 de	
1789).76	

3. La	conquesta	del	poder	a	Rússia	pels	bolxevics	(Revolució	russa	de	1917).		

Establint	 una	 tallant	 diferenciació	 entre	 els	 conceptes	 de	 llibertat	 i	 d’alliberació,	
considera	que	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,	 i,	per	això,	
tingueren	per	resultat	final	opressió,	persecució	i	exclusió	d’aquells	que	s’interposaren	
en	el	camí	dels	que	ocupen	la	nova	força	política.	

La	Revolució	 francesa,	en	concret,	 segons	Arendt,	 fou	 tan	violenta	 i	destructora	com	
ho	foren	els	règims	nazi	 i	 soviètic.	Per	això	fracassà.	Fracassà	perquè	 incorporà	en	 la	

																																																													
71	H.	Arendt,	Hombres	en	tiempos	de	oscuridad,	Sobre	Lessing,	p.	21.	
72	H.	Arendt,	Sobre	la	república,	p.	207.	
73	Hannah	Arendt,	Sobre	la	revolución,	Alianza,	Madrid,	2013	(	1963	),	480	p.	
74	Coincidint	plenament	amb	Marie-Jean-Antoine	Nicolas	de	Caritat,	marquès	de	Condorcet	(1743-1794),	
il·lustrat	i	revolucionari	caigut	en	desgràcia,	que	“el	mot	revolució	només	pot	aplicar-se	a	les	revolucions	
que	tinguin	per	objectiu	(i	resultat)	la	llibertat”.	
75	V.	supra	p.	833-4.	
76	 V.	 El	 flâneur	 assegut	 (Apunt	 i	 Cronologia	 comentada),	 http://flaneurassegut.org/flaneur-
assegut/revolucio-francesa-apunt.html	 i	 http://flaneurassegut.org/flaneur-assegut/revolucio-francesa-
cronologia-comentada-de-presa-de-la-bastilla-a-caiguda-robespierre.html	
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seva	 centralitat	 el	 “terror”.	 El	 jacobisme,	 tot	 i	 “aspirant	 a	 la	 República	 de	 la	 virtut”,	
acabà	 instaurant	 un	 règim	 de	 privació	 de	 llibertat	 (llibertat:	 “el	 tresor	 perdut	 dels	
revolucionaris	 que	 triomfen”)77.	 Aquesta	 conclusió,	 una	 evidència	 comunament	
acceptada	 en	 el	 moment	 actual,78	 desencadenà,	 quan	 la	 publicació	 de	 Sobre	 la	
revolució	(1963),	i	durant	anys	després,	una	frontal	oposició	de	destacats	historiadors	
marxistes	 (com	 Eric	 Hobsbawm)79	 o	 d’intel·lectuals	 “companys	 de	 viatge”	 del	
comunisme	 (com	 Sartre)80,	 que	 l’acusaren	 d’ignorar	 els	 relats,	 versions	 o	 narracions	
clàssiques	(i	tòpiques),	tant	marxistes	com	lliberals,	de	la	Revolució	francesa.81	

Arendt	considera	que	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.	

Així,	a	més	d’incorporar	el	concepte	arendtnià	de	llibertat,	una	vertadera	revolució	ha	
de	 ser	 per	 Arendt	 una	 acció	 d’independència	 (un	 independitzar-se	 d’una	 situació	
prèvia),	un	destravament,	un	canvi	 radical,	una	discontinuïtat	o	 ruptura	en	el	 temps,	
una	fenedura	“enfront	(entre)	el	passat	i	el	futur”82.	En	aquest	sentit,	una	revolució	és	
un	“punt	de	mira”	en	tensió,	no	situat	sobre	el	present	sinó	en	el	buit,	un	salt	enlaire.	

La	 revolució,	 doncs,	 no	 és	 una	 herència;	 és	 una	 creació,	 una	 adquisició,	 un	 acte	 de	
fundació	(no	és	la	recepció	d’un	testament)83.	

En	 una	 de	 les	 seves	 riques	 (i	 complexes)	 metàfores,	 Arendt,	 emprant	 a	 Kafka,	
protagonitza	la	revolució	en	“ell”:	

“(“Ell’)	Té	dos	enemics:	el	primer	l’amenaça	pel	darrera,	des	dels	orígens;	
el	 segon	 li	 barra	 el	 camí	 cap	 endavant.	 (Ell)	 lluita	 contra	 els	 dos.	 En	
realitat,	 el	 primer	 el	 recolza	 en	 la	 seva	 lluita	 contra	 el	 segon,	 vol	
impulsar-lo	endavant;	i	d’igual	forma	el	segon	el	recolza	en	la	seva	lluita	
contra	el	primer,	 l’empeny	enrere.	Però	això	és	només	teòric.	Perquè,	a	
part	dels	adversaris,	també	existeix	ell;	i	¿qui	coneix	les	seves	intencions?	

Sempre	(ell)	somia	que	en	un	moment	de	descuit	–per	això	fa	falta	una	
nit	inimaginablement	fosca-	pugui	escapolir-se	del	front	de	batalla	i	ser	

																																																													
77	 René	 Char	 (“L’herència	 sense	 testament”)	 i	 la	 paradoxa	 de	 Sartre	 (“Només	 vam	 ser	 lliures	 durant	
l’ocupació”).	O	l’extrema	llibertat	dels	“transportadors	d’urnes”	per	l’1	d’octubre	de	2017.	
78	 François	 Furet,	 La	 Révolution	 française,	Hachette,	 París,	 1999,	 944	 p.	 François	 Furet,	Mona	 Ozouf,	
Diccionario	de	la	Revolución	francesa,	Alianza,	Madrid,	1989	(1988),	918	p.	François	Furet,	El	pasado	de	
una	ilusión,	ensayo	sobre	la	idea	comunista	en	el	siglo	XX,	F.C.E.,	México,	1995,	584	p.	Timothy	Tackett,	
El	terror	en	la	Revolución	francesa,	Pasado-Presente,	Barna.,	2015,	521	p.	
79	Eric	Hobsbawm,	La	era	de	la	revolución	(1789.1848),	Paidós/Critica,	Barna.,	2007	(1962),	341	p.	
80	V.	El	flâneur	assegut,	Sartre.	
81	Tony	Judt,	Sobre	el	olvidado	siglo	XX,	Taurus,	Madrid,	2008,	pp.	81-97.	
82	H.	Arendt,	Entre	el	pasado	i	…	p.	17.	
83	Referència	a	una	cita	de	René	Char	(1907-1988),	poeta	francès	 i	militant	a	 la	Resistència,	extreta	de	
Feuillets	d’Hypnos,	París,	1946.	
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aixecat,	per	la	seva	experiència	de	lluita,	per	sobre	dels	combatents,	com	
àrbitre”.84	

“Ell”	és	l’humà	que	està	atrapat	(immobilitzat)	en	la	lluita	entre	el	passat	(la	tradició,	la	
cultura	post	figurativa	del	lloc)	i	la	necessitat	(inquietud,	neguit,	ànsia	o	esperança)	de	
projectar-se	vers	el	futur,	“ell”,	que	quasi	no	té	espai	per	mantenir-se	dempeus,	malda	
per	 ser	 lliure,	 independitzar-se.	 “Ell”,	diferenciant-se	de	“ningú”,	ha	de	somiar	en	un	
espai	(lloc)	que	està	per	sobre	el	camp	de	batalla	i	a	l’altra	costat	del	moment	present.	

Per	 sortir	d’aquest	atzucac,	d’aquest	embarrancament,	ha	d’aixecar	un	punt	de	mira	
(una	 plataforma)	 que	 li	 permeti	 veure	 per	 sobre	 de	 la	 foscor	 i	 la	 polseguera.	 Ha	 de	
situar-se	 en	 aquest	 gran	 espai	 intemporal	 de	 la	 pròpia	 civilització,	 aquest	 “camí	
laboriosament	pavimentat”,	on	la	llibertat	és	el	valor	de	referència,	on	no	som	esclaus	
de	cap	autoritarisme	ni	devem	obediència	cega		a	cap	testament	(constitució).85	

Imbuït	 del	 somni	 (coneixent	 “les	 seves	 intencions”),	 “ell”,	 en	 un	 moment	
indefinidament	 “oportú”	 (en	 “una	 nit	 inimaginable”),	 de	 descuit	 de	 l’enemic,	 del	
assetjador-opressor),	 ha	 de	 sortir	 propulsat	 tangencialment:	 esdevenir	 una	 “tercera	
força”.	 Aquesta	 “força	 obliqua”,	 que	 té	 un	 origen	 precís,	 conegut,	 i	 una	 direcció	
determinada,	neix	necessàriament	en	el	punt	de	col·lisió	(de	màxima	tensió)	de	forces	
antagòniques.86	

Prèviament	 a	 aquest	 moment	 d’eclosió	 del	 xoc-revolució,	 hi	 ha,	 segons	 Arendt,	 “el	
temps	 de	 l’espera”,	 de	 suportar	 la	 tensió:	 “quan	 encara	 no	 s’ha	 dominat	 el	 passat	
(tirania,	totalitarisme),	quan	encara	el	futur	no	s’ha	donat	compliment”.	

Aquesta	és	per	Arendt	la	metàfora	perfecta	per	descriure	una	revolució,	un	compromís	
que	no	qüestiona	 l’acció,	un	pas	a	 l’acció,	un	desplaçament	del	pensament	a	 l’acció,	
emprenent	un	camí	tangencial,	nou,	inèdit.	

“La	 revolució	 és	 una	 entrada	massiva	 en	 l’espai	 públic”,	 sabent	 que	 el	 ple	 significat	
d’una	 acció	 només	 es	 revela	 quan	 l’acció	en-si	 s’haurà	 acabat	 i	 s’haurà	 convertit	 en	
“una	 història	 mereixedora	 de	 ser	 narrada”87,	 en	 un	 relat	 que	 és	 el	 compliment	
d’aquella	acció.	Sabent	també,	encara,	que	“l’acció	que	té	un	significat	només	és	vàlida	
pels	morts,	per	quan	les	ments	dels	que	se	l’han	trobada	feta	(quan	el	seu	compliment	
està	donat)	la	qüestionen	per	reflexionar-hi”.	

A	aquesta	nova	forma	d’ocupació	de	l’espai	públic,	Arendt	l’anomena	república.88	

																																																													
84	 Franz	 Kafka,	 ‘Él’.	 Anotaciones	 del	 año	 1920”,	 a	 La	muralla	 china.	 Cuentos,	 relatos	 y	 otros	 escritos,	
EMECÉ,	Buenos	Aires,	1953,	pp.	247-254.	
85	H.	Arendt,	Entre	el	pasado	y	el	futuro,	p.	9s.	
86	Com	en	un	inevitable	“xoc	de	trens”.	
87	H.	Arendt,	Hombres	en	tiempo	de	oscuridad,	p.	31.	
88	República,	concepte	absolutament	antagònic	a	“monarquia”.	
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Sobre	la	violència89	

La	violència	és,	en	la	terminologia	d’Arendt,	“la	força”.	És	l’arma	emprada	tant	per	el	
status	quo	totalitari	com		en		les	revoltes	i	les	denominades	“reformes”.	La	violència	no	
és	una	arma	de	la	revolució.	

La	violència,	essent	un	instrument,	és	“racional”:	resulta	efectiva	per	aconseguir	un	fi	
que	 justifiqui	 la	 violència	 (cercle	 viciós).	 Doncs	 la	 violència	 necessita	 sempre	 d’una	
justificació	en	una	ideologia	totalitària.90	

El	 fi	 (l’objectiu)	de	 la	revolució	és,	per	contra,	a	 llarg	termini.	Ben	diferent	del	que	el	
medi	violència	 (acció-repressió)	cerca	d’obtenir,	que	és	només	de	compliment	a	curt	
termini.	

La	violència,	si	no	s’hi	respon	amb	violència,	es	torna	a	llarg	termini	contra	l’agressor.	
És	per	això	que	els	governs,	en	mans	d’	alguns	suficientment	astuts	totalitaristes,	per	
tal	d’ofegar	o	prevenir	revoltes	sectorials	(que,	cas	de	produir-se,	haurien	de	reprimir	
amb	 ús	 de	 “la	 força”),	 vol	 derrotar-les	 preventivament	 acceptant	 dels	 revoltats	
“comandes	estúpides	i	nocives”.91	

	

La	força	i	el	poder	

La	distinció	que	Arendt	estableix	entre	força	i	poder	és	essencial	per	entendre	la	seva	
particular	anàlisi	política	de	la	revolució	no	violenta.	

Per	dur-la	a	bon	port	cal	saber	enfrontar	“la	força”	amb	“el	poder”,	doncs	“la	força”	i	
“el	poder”	són	dues	coses	diferents:	“El	poder	sorgeix	únicament	allà	on	 les	persones	
actuen	en	conjunt”.92	En	actuar	en	comú,	el	poder	és	“ell”	(el	revolucionat).	Els	altres	
(“algú”)	 només,	 essent	 molts,	 tenen	 “la	 força”	 (la	 força	 per	 reprimir	 físicament,	
brutalment,	 jurídicament,	 implacablement,	 ...).	 Però	només	“ell”,	 si	 sap	aguantar	 (en	
l’espera	 tensa),	 té	“el	poder”.	 I	 “cap	 força	és	prou	gran	com	per	 substituir	el	poder”.	
“Sempre	que	la	força	s’enfronta	al	poder,	serà	la	força	la	que	sucumbeixi”.	

A	 diferència	 de	 “la	 força”,	 que	 només	 es	 mostra	 i	 s’exerceix	 amb	 la	 violència,	 “el	
poder”	mai	és	violent.	“La	rebel·lió	armada	mai	ha	conduit	a	una	revolució”93.	Davant	

																																																													
89	H.	Arendt,	Crisis	de	la	R.,	p.	178.	
90	Id.	p.	176.	
91	Arendt	posa	com	exemples	les	revoltes	estudiantils	de	l’any	1968	a	París	i	a	la	Universitat	de	Columbia	
a	Nova	York,	en	les	que	les	exigències	de	reforma	del	sistema	educatiu	es	respongueren	(satisferen)	amb	
l’admissió	 a	 nivell	 d’educació	 “superior”	 sense	 necessitar	 la	 qualificació	 necessària	 o	 la	 introducció	
d’assignatures	com	la	psicoanàlisi	lacaniana,	la	música	soul	o	el	swahili	(Crisis	de	la	República,	p.	179).	
92	Id.	
93	H.	Arendt,	Crisis	de	la	república,	p-	208.	
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del	monopoli	de	la	força	exercint	la	violència,	el	poder	de	l’acció	no	violenta	està	en	ser		
“radical	i	intransigent”,	aguantar	i	resistir	durant	la	tensa	espera	(del	desenllaç).	

Vet	 aquí	 personificats	 “la	 força”	 dels	 conservadorisme	 reaccionari	 i	 “el	 poder”	 dels	
revolucionaris.	

Davant	 la	 pregunta	 de	 ¿en	 què	 s’expressa	 aquest	 poder,	 en	 què	 consisteix,	 on	 es	
visualitza	i	fa	patent	i	potent?		La	resposta	d’Arendt	és	clara,	taxativa:	“El	poder	radica	
en	l’ocupació	de	l’espai	públic”.	

	

Prerequisits	per	a	una	revolució	

Tot	i	que	“ningú	que	visqui	avui	sap	res	respecte	de	la	proximitat	d’una	revolució”94,	i	
malgrat	 la	 ja	 esmentada	 escassa	 casuística	 històrica	 (limitada	 a	 la	 reeixida	 revolució	
americana	 i	 a	 les	 fracassades	 francesa	 i	 russa),	 Arendt	 s’atreveix	 a	 enumerar	 alguns	
prerequisits	necessaris	i	predictors	de	la	possibilitat	d’una	revolució95:	

− Existència	 d’una	 amenaça	 de	 ruptura	 de	 la	maquinària	 de	 l’Estat	 (soscavada,	
podrida,	...)	

− Pèrdua	 de	 confiança	 majoritària	 i	 manifesta	 en	 el	 govern	 (i	 els	 governs	
alternatius	possibles)	per	part	del	poble	

− Falla	 dels	 serveis	 públics	 (transport,	 sanitat,	 educació,	 sistema	 de	 pensions,	
habitatge,	serveis	socials,	...)	

− Exhibició	desmesurada	en	 l’ús	de	 la	 violència,	 de	 la	 força,	monopolitzada	per	
l’Estat	

− Descrèdit	reiterat	de	les	“autoritats”	judicials,	policials,	...	
− No	és	 la	 injustícia,	 però,	 la	que	 figura	 al	 davant	d’una	 incitació	 a	 la	 revolució	

sinó	 la	 hipocresia	 sistemàtica	 dels	 representants	 del	 sistema	 (establishment),	
reiteradors	de	paraules	que	oculten	 i	neguen	 l’evidència.96	Arendt,	en	aquest	
punt,	en	destaca	el	risc	de	que	pugui	ser	una	reacció	enfront	de	la	hipocresia	la	
que	actuï	de	desencadenant	d’una	acció	revolucionaria	(posant	com	exemple	la	
guerra	 que	 Robespierre	 va	 declarar	 contra	 la	 hipocresia	 i	 que	 transformà	 el	
“despotisme	de	la	llibertat”	en	el	regnat	del	Terror.)97	

																																																													
94	Arendt	escriu	això	a	l’inici	de	la	dècada	del	70,	havent	estat	atenta	analista	de	les	revoltes	del	1968.	
95	H.	Arendt,	Crisis	de	la	república,	p.	207s.	
96	 La	 hipocresia,	 però,	 és	 també	 “la	més	 potent	 provocació”	 a	 una	 reacció	 no	 racional	 (violenta).	 Les	
declaracions	hipòcrites	només	es	poden	contrarestar	amb	una	acció	racional	(no	violenta).	
97	H.	Arendt,	Crisis	de	la	R.,	.	p.	165.	
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− Seguint	amb	els	seus	comentaris	inesperats,	apunta	Arendt	que	“demanar	allò	
impossible,	per	obtenir	el	possible,	no	és	sempre	contraproduent”98.	És	més:	pot	
ser	un	prerequisit.	

Aquests	 i	 altres	 imprescindibles	 prerequisits	 també	 es	 donen	 “en	 cas	 de	
contrarevolució	 i	 en	 l’establiment	 de	 dictadures,	 de	 règims	 totalitaris,	 donant	 lloc	
només	a	un	anticlímax,	que	no	condueix	però	necessàriament	a	 la	 revolució”.	Per	 tal	
que	 es	 faci	 efectiva	 una	 vertadera	 revolució	 (canvi	 de	 sistema)	 és	 imprescindible	
l’existència	de	revolucionaris.	

	

Els	revolucionaris	

Per	“donar-se”	la	revolució	ha	d’haver-hi,	a	més	a	més	d’imprescindibles	prerequisits,	
un	grup	(“ell”)	d’autèntics	revolucionaris.	En	el	ben	entès,	puntualitza	Arendt,	que	“els	
revolucionaris	no	fan	les	revolucions”99.	“Els	revolucionaris	són	els	que	saben	quan	està	
el	poder	abandonat	en	el	carrer	i	saben	quan	poden	recollir-lo”.	

La	 revolució	 necessita	 de	 la	 transformació	 dels	 engagés	 en	 enragés.100	 “És	 sota	 la	
pressió	de	la	persecució	i	de	la	repressió	que	els	perseguits	i	reprimits	es	van	ajuntant	
(s’institueixen	 massivament	 en	 espai	 públic)	 fins	 que	 desapareix	 l’interstici	 entre	
ells”.101	Aleshores	esdevenen	un	vertader	poder,	un	evidenciat	poder.	Saber	aguantar	
la	 tensió	 d’aquest	 moment,	 saber	 mantenir-se	 dempeus,	 en	 això	 consisteix	 ser	
revolucionari.	Fins	que	tot	d’una,	“en	un	moment	de	descuit”	(d’esgotament	o		d’excés)		
–per	 això	 fa	 falta	 una	 nit	 inimaginablement	 fosca-	 es	 produeixi	 (eclosioni)	 aquella	
“força	tangencial	“	que	imposa	un	nou	orde.	

Només	 els	 que	 practiquen	 aquesta	 nova	 forma	 de	 fer	 política	 són	 els	 que	 sabran	
detectar	 quan	 l’Estat	 (i	 el	 govern	 que	 l’utilitza)	 només	 té	 el	 monopoli	 de	 la	 força	
(repressiva,	 punitiva,	 policial,	 jurídica,	 militar,	 econòmica,	 ...),	 però	 no	 disposa	 del	
poder	 que	 s’exerceix	 i	 exhibeix	 en	 l’espai	 públic	 ocupat	 massivament	 i	 de	 forma	
sostinguda,	continuada,	amb	la	pràctica	desobediència	civil,	...	

Per	Arendt	els	revolucionaris	de	la	futura	revolució	seran	“els	intel·lectuals	i	científics”,		
no	 actuant	 individualment	 sinó	 col·lectivament,	 suficientment	 desvinculats	 (“poc	
lligats”)	 per	 interessos	 de	 classe,	 “actualment	 dispersos,	 mancats	 encara	 d’impuls	
organitzatiu	i	amb	manca	d’experiència	sobre	les	qüestions	de	poder”,	massa	lligats	al	
passat	i	amb	dificultats	per	entendre	el	present	i	imaginar	el	futur,	i	sense	consciència	
del	seu	paper.	

																																																													
98	Crisis	de	la	R.,	p.	178.	
99	Id.	p.208.	
100	Id.	p.165.	
101	H.	Arendt,	“Sobre	Lessing”,	pp.	23-24.	
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Sobre	els	partits	polítics		

Els	 partits	 polítics,	 constata	 Arendt,	 són	 completament	 inservibles	 per	 fer	 una	
revolució.	“Nosaltres	som	electorat	manipulat”	pels	partits	polítics.102	“Les	maquinàries	
dels	grans	partits	han	aconseguit,	a	tot	arreu,	imposar-se	a	la	veu	dels	ciutadans,	inclòs	
en	aquells	països	on	segueix	(encara)	la	llibertat	d’expressió	i	d’associació”.103	

	

Sobre	el	paper	de	les	assemblees	

Tot	i	que	Arendt	no	proposa	en	cap	moment	cap	alternativa	a	l’existència	dels	partits	
en	 el	 terreny	 del	 joc	 polític,	 sí	 apunta	 que	 –fent	 recurs	 als	 escassos	 antecedents	
històrics	 disponibles-	 per	 actuar	 una	 revolució,	 el	 paper	 de	 les	 assemblees	 (de	
revolucionaris)	 és	 imprescindible:	 “si	 només	 deu	 de	 nosaltres	 ens	 asseguem	 entorn	
d’una	 taula	 expressant	 cada	 un	 el	 seu	 punt	 de	 vista	 (canviant	 l’opinió	 i	 la	 creença	
inamovibles	pel	“punt	de	vista”	mòbil	 i	enfocat	al	moment	present),	escoltant	el	dels	
altres,	és	possible	que	es	pugui	aconseguir	“una	formulació	racional”	(raonada)	i	que	es	
posi	 de	 manifest	 que	 un	 de	 nosaltres	 està	 efectivament	 millor	 preparat	 i	 dotat	 per	
representar	el	nostre	punt	de	vista	davant	d’altres,	i	així	successivament	fins	produir-se	
(per	un	procés	autoselectiu)	l’extracció	per	sumació	d’una	elit	política	provisional,	fins	
arribar	 a	 un	 “consell	 d’estat	 horitzontal”,	 germen	 d’un	 nou	 estat”.	 Doncs	 és	
precisament	un	Nou	Estat	 (la	 constitució	d’un	nou	Estat	 i	 d’una	nova	Constitució)	el	
que	funda	la	Revolució	(i	no	un	vell	Estat	i	una	mateixa,	o	quasi,	Constitució,	amb	nous	
governants).	Aquest	és	l’acte	revolucionari.	

	

Triomf	i	fracàs	de	la	revolució	

El	triomf	de	la	revolució	sempre	és	a	llarg	termini.	Però	una	vegada	posada	en	marxa	
(acció-revolució)	“és	irreversible”.	En	cas	d’una	derrota	“sempre	resulta	improbable	un	
retorn	al	status	quo”,	i	el	canvi	més	probable	serà	“un	món”	més	violent.104	

	

El	paper	de	l’educació	(del	ciutadà	per	la	ciutadania)	

L’educació	 del	 poble	 (d’infants	 i	 d’adults)	 en	 les	 qüestions	 de	 la	 res	 publica	 és	 un	
prerequisit	de	la	revolució.	“Esperar	que	gent	(algú)	que	no	té	la	més	mínima	noció	del	

																																																													
102	Id.	p.	233.	
103	Id.	p.	180.	
104	H.	Arendt,	Crisis	de	la	R.,	p.	180.	
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que	 és	 la	 res	 pública	 es	 comporti	 no	 violentament	 i	 que	 argumenti	 racionalment	 en	
qüestió	d’interessos,	no	és	ni	realista	ni	raonable”.105	

	

Desobediència	civil106	

“El	poder”	s’expressa	amb	desobediència,	amb	insubmissió	a	“la	força”.	“El	poder”	és	
poder	 d’aguantar,	 de	 no	 cedir,	 de	 resistir	 no	 pas	 passivament	 ni	 violentament;	 és	
poder	d’actuar,	de	mobilitzar;	de	planificar,	de	preveure.	

El	problema	rau	en	que	els	humans	estem	fets	per	obeir.	Pensar	 i	desobeir	són	dues	
modalitats	de	poder.	Desobeir	és	llibertat	d’actuar,		llibertat	d’ocupar	espais	públics.	

La	preservació	de	la	llibertat	per	mitjà	de	“la	desobediència	a	la	llei	civil	i	penal”107	és,	
per	Arendt,	l’únic	mitjà	per	prevenir	el	totalitarisme	i	pel	manteniment	o	restabliment	
de	la	democràcia	(la	república)	i	la	llibertat.	La	desobediència	civil,	doncs,	considerada	
com	una	necessitat	i	únic	mitjà	per	garantir	el	futur.	

	

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

Els	conflictes	no	es	resolen	amb	l’ús	de	la	racionalitat.	“Els	arguments,	en	els	conflictes	
d’interessos,	no	són	notoris	per	la	seva	racionalitat.	Res,	malauradament,	ha	estat	tant	
sistemàticament	refutat	per	la	realitat	com	el	credo	del	‘il·lustrat	interès	propi’	-tant	en	
la	seva	versió	liberal	com	en	la	seva	més	completa	variant	marxista-,	doncs	va	contra	la	
veritable	naturalesa	de	l’interès	propi	del	ser	il·lustrat”.108	

Els	 conflictes	 es	 resolen	 només	 amb	 el	 triomf	 del	 poder	 (de	 la	 desobediència,	 de	
l’ocupació	de	l’espai	públic,	de	la	resistència	i	de	la	contra	narrativa)	davant	(i	sobre)	la	
força	(física)	i	el	relat	trucat	de	la	història	dels	cronistes	a	sou.	

“En	 una	 burocràcia	 completament	 desenvolupada	 (tal	 com	 es	 dóna	 en	 els	 estats	
totalitaristes)	 no	 hi	 ha	 ningú	 amb	 qui	 discutir	 (dialogar,	 parlar,),	 presentar	 greuges	
(cara	 a	 cara)”.	 De	 fet	 la	 burocràcia	 és	 una	 modalitat	 de	 ‘força’	 del	 sistema.	 “La	
burocràcia	és	la	forma	de	govern	en	la	que	tot	està	privat	de	llibertat	política,	privat	del	
poder	d’actuar”.	El	domini	de	“ningú”	no	és	l’absència	de	domini.	La	burocratització	de	
la	vida	pública,	 la	transformació	o	reducció	de	 l’Estat	 i	el	govern	en	administració,	és	
una	 forma	 o	 modalitat	 de	 tirania	 (de	 totalitarisme).	 Però	 enfrontar-se	 amb	

																																																													
105	Id.	p.	178.		
106	Hannah	Arendt,	“Desobediència	civil”,	a	Crisis	de	la	República,	Taurus,	Madrid,	1973	(1972),	pp.	75-
108.	
107	Id.	p.	77.		
108	Id.	p.177.	Consideris	la	metàfora	del	llogater	i	el	propietari.	
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l’administració,	 tal	 com	es	 fa	 en	 	 les	 revoltes	 sectorials	 (estudiantils,	 de	pagesos,	 ...)	
està	abocat	al	fracàs	o	a	l’obtenció	de	petites	reformes	parcials	i	tramposes.	

	

Totalitarismes	

El	 mot	 i	 el	 concepte	 de	 totalitarisme,	 que	 avui	 ens	 resulten	 tant	 familiars,	 foren	
introduïts	en	dates	tant	recents	com	les	que	giren	entorn	de	la	Segona	guerra	mundial,	
per	designar	un	“nou	monstre”:	el	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).	

Per	 Hannah	 Arendt,	 a	 Els	 orígens	 del	 totalitarisme109	 (acabada	 a	 l’any	 1949,	 només	
quatre	anys	després	de	la	derrota	d’Alemanya	i	publicada	el	1951),	el	totalitarisme	es	
diferència	d’altres	formes	d’opressió	política	ben	conegudes	al	llarg	de	la	història	(tals	
com	el	despotisme,	la	tirania	i	la	dictadura).	“Allà	on	va	aconseguir	fer-se	amb	el	poder,	
hi	 va	 desenvolupar	 institucions	 polítiques	 totalment	 noves	 i	 va	 destruir	 totes	 les	
tradicions	 socials,	 legals	 i	polítiques	del	país”.110	En	el	 capítol	 final	d’aquesta	extensa	
obra,	destaca	Arendt	que	el	totalitarisme	“no	desapareixerà	amb	la	mort	de	Stalin	més	
del	 que	 no	 ha	 desaparegut	 amb	 la	 caiguda	 de	 l’Alemanya	 nazi”111.	 Només	 quan	
realment	 i	 efectivament	 el	 totalitarisme	 hagi	 passat	 a	 ser	 quelcom	 realment	 passat	
podrem	 assegurar	 que	 hem	 entrat	 en	 una	 nova	 època	 i	 s’ha	 produït	 un	 canvi	 on	 la	
llibertat	sigui	nuclear	i	omnipresent.112	

Hi	 ha	 totalitarisme	 sempre	 que	 hi	 ha	 apropiació,	 sigui	 de	 bens	 privats	 (per	 part	 de	
l’Estat,	com	en	el	comunisme)	o	de	bens	públics	(per	part	de	persones	privades,	com	
en	el	cas	del	neoliberalisme);	sigui	de	la	llibertat	i	l’espai	públic	(com	en	el	nazisme),	...		

	

La	mentida113	

L’art	 de	mentir	 és	 practicat	 pels	 polítics,	 els	 aparents	 i	 equívocs	 “professionals	 de	 la	
resolució	de	problemes”.	Mentides	sistemàticament	emeses	pel	que	Arendt	anomena	
“els	 tancs	del	 pensament”:	 organismes	 governamentals,	militars,	 advocats	de	 l’estat,	
universitats,	partits	polítics,	periodistes,	falsos	historiadors,	...	

																																																													
109	Hannah	Arendt,	Los	orígenes	del	totalitarismo,	3	vol.,	Alianza,	Madrid,	1987	(1951).	
110	H.	Arendt,	o.c.,	vol.	3,	p.683.	
111	Aquí	podem	afegir-hi:	‘ni	a	l’estat	espanyol	amb	la	mort	de	Franco’.	
112	Una	sentència	que	es	pot	fer	extensible	al	franquisme	en	l’Estat	espanyol.	
113	Hannah	Arendt,	“La	mentira	en	política.	Reflexiones	sobre	 los	Documentos	del	Pentágono”,	a	Crisis	
de	la	República,	o.c.	pp.	9-56.	“Verdad	y	política”,	a	Entre	el	pasado	y	el	futuro.	Ocho	ejercicios	sobre	la	
reflexión	política,	Península,	Barna.,	1996	(1954-1968),	pp.	239-278.	
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La	mort	del	proletariat	

“Tan	aviat	com	els	treballadors	hagueren	aconseguit	un	nivell	satisfactori	en	les	seves	
condicions	de	 treball	 i	de	vida,	es	negaren	 tossudament	a	 seguir	essent	proletaris	 i	a	
desenvolupar	 el	 seu	 paper	 de	 revolucionaris”.114	 A	 més	 “la	 ràpida	 incorporació	 dels	
treballadors	en	el	cos	polític	i	social	de	la	nació	(el	sistema,	estatus	quo,	establishment)	
equivalia	 a	 l’aliança	 amb	 la	 burgesia,	 donant	 lloc	 a	 un	 nou	 sistema:	 una	 plutocràcia	
burgesa-obrera”.	

	

Tercer	 tema:	 la	 banalitat	 del	 mal,	 a	 propòsit	 del	 judici	 del	 funcionari	
exemplar	Adolf	Eichmann115		

La	política	en	el	detall	concret	de	la	“qüestió	jueva”	i	la	“solució	final”		

Aprofitant	 el	 judici	 del	 nazi	 Adolf	 Eichmann,	 Hannah	 Arendt	 redueix	 l’abast	 de	
l’objectiu	(del	camp	de	visió),	enfocant	i	centrant	la	seva	mirada	en	dos	temes	concrets	
i	estretament	relacionats:	

1. El	tema	del	mal,	horrorosament	exhibit	en	la	política	del	segle	XX.	

2. El	dilema	dels	jueus,	atrapats	entre	l’holocaust	(la	Shoa),	el	col·laboracionisme,	
la	passivitat	 i	 la	venjança	 (sense	que	mai	abordi,	però,	el	punyent	 tema	de	 la	
Nakba,	la	catàstrofe	del	poble	palestí).	

A	Eichmann	a	Jerusalem.	Una	crònica	sobre	 la	banalitat	del	mal”	(1963)116,	Arendt	fa	
una	 crònica	 de	 la	 reflexió	 suscitada	 per	 l’experiència	 desencadenada	 quan	 el	 23	 de	
maig	de	1960,	Ben	Gurion,	primer	ministre	d’Israel,	anuncià	que	Adolf	Eichmann	 (un	
total	 desconegut	 pel	 gran	 públic),	 l’encarregat	 del	 transport	 per	 materialitzar	 “la	
solució	final	del	problema	jueu	a	Europa”,	ha	estat	capturat	a	Argentina117	pels	serveis	
secrets	israelites	i	conduit	a	Jerusalem,	pendent	de	judici.	

En	 rebre	 aquesta	 notícia,	 Hannah	 Arendt	 va	 sol·licitar	 que	 el	New	 Yorker	 l’enviés	 a	
Jerusalem	en	qualitat	de	corresponsal	per	fer	les	cròniques	del	procés	i	“viure	aquest	
desastre	en	directe”.	Una	intenció	a	la	qual	s’hi	oposaren	la	pràctica	totalitat	dels	seus	
amics,	 inclòs	 Karl	 Jaspers.	 En	 absolut,	 però,	 podien	 preveure	 que	 Hannah	 Arendt	
acabés	desvetllant	“la	veritat	nua”	al	gran	públic	 i	desencadenés	–fet	que	va	succeir-	
																																																													
114	H.	Arendt,	Crisis	de	la	R.,	p.	172.	
115	Tony	Judt	empra	semblant	adjectivació,	“la	banalitat	del	bé”,	per	referir-se	a	la	socialdemocràcia.	V.	
Tony	Judt	i	Timothy	Snyder,	Pensar	el	segle	XX,	La	Magrana,	Barna.,	2012,	509	p.	(p.	p.	405-472).	
116	Hannah	Arendt,	Eichmann	en	Jerusalén,	De	BOLS!LLO,	Barna,	2013	(1963),	440	p.	
117	A	partir	de	 l’acabament	de	 la	Segona	Guerra	Mundial,	Eichmann	estigué	amagat	durant	6	anys	a	 la	
mateixa	 Alemanya	 i	 després	 a	 Àustria	 i	 Itàlia.	 En	 aquest	 darrer	 país,	 un	monjo	 franciscà	 li	 facilità	 un	
passaport	fals	i	s’instal·là	a	Argentina.	
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un	 gran	 escàndol:	 no	 pas	 a	 causa	 de	 la	 magnitud	 ben	 coneguda	 del	 holocaust	
(assassinat	de	61000.000	de	jueus	en	camps	d’extermini)	sinó	que	desemmascarés	que	
els	jueus	varen	col·laborar	amb	els	nazis	en	l’organització	del	seu	propi	extermini	i	que	
arribés	a	la	conclusió	que	“aquest	estat	(Israel)	està	podrit”.118	

El	12	d’abril	de	1961,	Hannah	Arendt	és	una	més	dels	600	periodistes	que	cobreixen	el		
judici	 contra	 Eichmann119,	 judici	 inaugurat	 desprès	 de	 quasi	 un	 any	 d’intenses	
recerques	 documentals	 (1.600	 expedients)	 i	 de	 la	 localització	 d’un	 centenar	 de	
testimonis.	

El	judici	finalitzà	a	l’agost	d’aquest	mateix	any,	i	la	sentència	fou	dictada	el	desembre.	
Eichmann	fou	penjat	el	31	de	maig	de	1962.	

Arendt	 no	 segueix	 tot	 el	 judici.	Marxà	 de	 Jerusalem	 el	 6	 de	maig	 de	 1961,	 després	
d’haver	 escoltat	 els	 testimonis	més	 horripilants	 sobre	 el	 relat	 de	 “morts	 en	 sèrie”	 i	
iniciada	 ja	 la	 segona	 etapa	 del	 judici.	 Ja	 no	 resisteix	 més	 assistir	 a	 la	 lectura	
interminable	de	documents	 administratius,	 que	no	aporten	 res	de	nou	al	 relat	 de	 la	
barbàrie.	

Després	de	 redactar	 les	5	extenses	 cròniques	pel	New	Yorker,	 serà	 finalment	a	 l’any	
1963	 quan	 Hannah	 Arendt,	 després	 d’un	 greu	 atropellament	 patit	 a	 Nova	 York,		
redactarà	Eichmann	a	Jerusalem.	Un	informe	sobre	la	banalitat	del	mal.	El	text	és	una	
narració	 particularment	 viscuda	 sobre	 el	 judici,	 atenent	 a	 les	 declaracions	 de	
supervivents	de	tota	mena,	víctimes	i	botxins,	vençuts	i		vencedors,	col·laboracionistes,	
resistents,	rebels,	venjatius,	queixosos,	acusadors,	justificadors,...).	

La	 transcendència	 aconseguida	 pel	 llibre	 rau	 en	 que	 s’hi	 formulen	 “preguntes	
problemàtiques,	profundes	i	perilloses,	que	alguns	prefereixen	callar	o	reprimir,	i	inclús	
la	mateixa	possibilitat	de	plantejar-se”120.	

L’obra,	aparentment	poc	sistemàtica,	com	totes	les	d’Arendt,	és	caracteritza	per:	

1. Fer-hi	 una	 profunda	 reflexió	 sobre	 “el	 mal”,	 reflexió	 que	 ha	 passat	 a	 ser	
essencial	 per	 comprendre	 aspectes	 ocultats	 i	 insospitats	 per	 la	 teòrica	 de	 la	
condició	 humana.	 Un	 mal	 que	 no	 només	 s’encarna	 en	 personalitats	
psicopàtiques	 (com	 Hitler)	 sinó	 dins	 de	 bons	 pares	 de	 família	 i	 funcionaris	
exemplars	 (com	Eichmann).	 L’atent	 i	 agut	punt	de	mira	de	Hannah	Arendt	va	
detectant	 i	 narrant,	 al	 llarg	 de	 les	 sessions	 del	 judici,	 no	 només	 la	 narració	
justificativa	d’Eichmann	sinó,	 i	sobretot,	 l’autèntica	evidència	que	existeix	una	
completa	 dissociació	 entre	 la	 culpabilitat	 (que	 Eichmann	 admet)	 i	 la	

																																																													
118	L.	Adler,	o.c.,	pp.	361-3.	
119	V.	El	especialista,	retrato	de	un	criminal	moderno,	documental	de	Romy	Brauman	i	Eyal	Sivan	(1999).	
120	minuts.	
120	L.	Adler,	o.c.,	p.	393.	
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responsabilitat	(que	Eichmann	nega).	És	a	dir:	l’absoluta	manca	d’imaginació	en	
aquestes	personalitats.	

2. Planteja	 la	 pregunta	 sobre	 si	 aquest	 concret	 genocidi	 (l’Holocaust	 o	 Schoa)	
constituí	 realment	 una	 singularitat	 excepcional,	 única	 i	 terrible,	 inèdita	 en	 la	
llarga	història	de	la	barbàrie	humana.121	

3. Posa	de	forma	destacada	el	gran	enigma	implícit	en	la	pregunta	persistent	del	
fiscal	Gideon	Hausner	a	cada	 testimoni-víctima:	“¿Perquè	no	s’hi	va	 resistir”?,	
¿Perquè	 no	 es	 va	 rebel·lar?122	 Sobre	 aquest	 punt,	 Arendt	 sistematitza,	
cruament,	diferents	 formes	o	modalitats	de	 comportament	dels	 jueus	davant	
dels	botxins	nazis:	

− la	forma	“relativament	fàcil”:	deixar-se	dur	passivament	a	la	càmera	de	
gas,	davant	de	l’escamot	d’afusellament	o	la	forca;		

− la	“mort	difícil”	dels	que	van	assajar	d’escapar;	

− les	“morts	molt	pitjors	que	la	mort”:	els	actes,	rars	però	no	infreqüents,	
de	 sollevament	 duts	 a	 cap	 per	 alguns	 dels	 jueus	més	 joves	 que	 foren	
“capaços	 d’escollir	 que	 no	 volien	 ser	 conduits	 passivament	 a	
l’escorxador”	 i	 que	 foren	 objecte	 de	 tortures	 terribles	 i	 finalment	
executats.	

4. Oferir	 els	 detalls	 i	 noms	 de	 jueus	 que	 varen	 col·laborar	 amb	 el	 nazis	 en	
l’organització	del	seu	propi	extermini.	

5. Posar	 de	 manifest	 els	 tripijocs	 inherents	 a	 tots	 els	 processos	 judicials	 (i	 en	
aquest	en	concret),	destacant	l’absoluta	manca	de	neutralitat	de	totes	les	parts	
implicades,	malgrat	l’horrible	objectivitat	de	la	qüestió.	

A	mida	 que	 avança	 en	 l’anàlisi	 del	 procés,	 Hannah	 Arendt	 va	 arribant	 a	 conclusions	
“políticament	 incorrectes”.	 S’atreveix,	 provocant	 l’escàndol	 de	 tots	 (o	 quasi),	 a	
interpretar	–diuen-	 la	història	de	l’holocaust,	oferint-ne	un	relat	o	narració	diferent	a	
l’establert,	i	molt	més	dur,	pudent	i	intolerable,	evidenciant	responsabilitats	múltiples,	
a	 més	 de	 reconsiderar	 la	 tòpica	 (i	 tranquil·litzadora)	 concepció	 del	 mal.	 Davant	

																																																													
121	 En	 altres	 termes	 ¿quina	 diferència	 hi	 ha	 entre	 un	 “conquistador”	 espanyol	 i	 un	 membre	 de	 la	
Gestapo?	 V.	 també,	 en	 el	 mateix	 sentit,	 el	 comentari	 de	 A.	 Roy:	 “Els	 occidentals	 són	 gent	 amb	 una	
història	 remullada	 en	 la	 sang	 dels	 altres.	 Colonialisme,	 apartheid,	 esclavatge,	 neteja	 ètnica,	 guerra	
bacteriològica,	 armes	 químiques…	 S’ho	 han	 inventat	 gairebé	 tot.	 Han	 saquejat	 nacions,	 esborrat	
civilitzacions	sencers	del	mapa,	exterminat	poblacions…”	(o.c.	p.	39.).	
122	Una	pregunta	que,	35	anys	més	 tard,	 l’escriptora	hindú	Arundhati	Roy	 reformula	 i	 adreça	als	 seus	
compatriotes	que	es	manifesten	orgullosos	i	exultants	pel	fet	que	la	Índia	hagi	mesurat	la	seva	força	en	
el	món	 i	 en	 la	 regió	 fent	esclatar	bombes	atòmiques	 subterrànies	en	 zones	desèrtiques	properes	a	 la	
frontera	 amb	Pakistan,	 contestades	 per	 aquest	 estat	 amb	noves	 explosions.	 “¿Què	 es	 pot	 fer	 si	 estàs	
tancat	en	un	asil	i	els	doctors	són	uns	dements	perillosos?”.	“Posem-nos	dempeus	i	diguem	alguna	cosa	
al	respecte.	No	importa	si	ja	ha	estat	dit…	Prenguem-nos-ho	personalment”.	La	vigència	de	la	qüestió	és	
absolutament	actual.	V.	A.	Roy,	El	final	de	la	imaginació,	Anagrama/Empúries,	Barna.,	1998,	p.	13.	
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d’aquestes	acusacions	(o	prevenint-les)	Arendt	es	justifica:	“aquest	llibre	no	tracta	de	
la	història	del	major	desastre	que	s’hagi	abatut	mai	sobre	el	poble	jueu,	ni	tampoc	és	
una	 anàlisis	 del	 totalitarisme;	 tampoc	 és	 una	 història	 del	 poble	 alemany	 sota	 el	 III	
Reich,	ni,	en	fi,	encara	menys,	un	tractat	teòric	sobre	la	natura	del	mal”.	És,	diu,	només	
“un	intent	de	saber	si	el	tribunal	de	Jerusalem	va	aconseguir	satisfer	les	exigències	de	la	
justícia”	(deixant	implícita,	informulada,	la	qüestió	de	si	 la	justícia,	de	fet,	és	la	forma	
legal	de	la	venjança).	

Cal	 destacar	 que	 la	 penetrant	ment	 de	 Hannah	 Arendt,	 habitualment	 enrevessada	 i	
farcida	 d’erudició	 i	 de	 generalitzacions,	 es	 veu	 il·luminada,	 poc	 abans	 de	 la	 seva	
assistència	 al	 judici	 d’Eichmann,	 per	 la	 privilegiada	 i	 atenta	 lectura	 de	 dos	 textos	 de	
Günther	Anders123:	Les	arrels	 de	 la	nostra	 ceguesa	enfront	de	 l’Apocalipsi	 i	El	 desfàs	
entre	el	que	som	capaços	de	produir	 i	el	que	som	capaços	d’imaginar,	on	a	partir	de	
l’experiència	 del	 nazisme	 es	 planteja	 la	 imprescindible	 necessitat	 de	 reformular	 una	
nova	 definició	 de	 la	 condició	 humana.124	 Anders	 planteja	 que	 els	 humans	 d’ara,	 o	
almenys	 els	 que	 han	 estat	 capaços	 de	 cometre	 les	 monstruositats	 de	 l’extermini	
planificat	i	sistemàtic	de	sis	milions	de	jueus,	no	són	“més	dolents”	que	els	humans	que	
ens	 han	 precedit;	 són	 només	 les	 noves	 possibilitats	 tècniques	 de	 l’època	 les	 que	
permeten	dur	a	la	pràctica	aquesta	tragèdia	de	magnitud	inimaginable.	Tot	és	qüestió	
d’imaginació,	 no	 de	 responsabilitat	 moral.	 Passa	 que,	 abans	 d’ara,	 érem	 igualment	
perversos	però	amb	menys	imaginació	i	possibilitats	tecnològiques.		

Dotada	amb	consciència	de	 la	duplicitat	del	punt	de	mira	(i,	per	tant,	de	 la	suposada	
veritat:	la	subministrada	per	“la	percepció”	i	la	construïda	per	“la	imaginació”)	tal	com	
ha	tractat	a	La	condició	humana),	Arendt	analitza	críticament	el	judici	d’Eichmann	(i	la	
personalitat	 del	 subjecte	 jutjat)	 i	 n’elabora	 d’ell	 un	 escandalós	 “informe	 sobre	 la	
banalitat	del	mal”,	introduint	el	concepte	de	“culpabilitat	sense	falta”.	

A	 l’epíleg	 d’Eichmann	 a	 Jerusalem,	 després	 de	 fer	 una	 acurada	 crítica	 sobre	 “les	
irregularitats	i	anomalies	del	procés,	tantes	i	tan	diverses	i	de	tal	complexitat”,	Arendt	
conclou:	

“El	més	greu,	en	el	cas	d’Eichmann,	fou	precisament	que	hi	va	haver	molts	humans	com	
ell,	i	que	aquests	humans	no	foren	ni	perversos	ni	sàdics,	sinó	foren,	i	segueixen	essent,	

																																																													
123	Günter	Anders	(1902-1992)	primer	marit	de	Hannah	Arendt	(1929-1937).	V.	Günter	Anders.	El	piloto	
de	 Hiroshima:	 más	 allá	 de	 los	 límites	 de	 la	 conciencia.	 Paidós,	 Barna.,	 2010.	 Nosotros,	 los	 hijos	 de	
Eichmann:	carta	abierta	a	Klaus	Eichmann,	 	Paidós,	Barna.,	2010.	Filosofía	de	 la	situación.	Madrid:	Los	
Libros	 de	 la	 Catarata,	 2007.	 Hombres	 sin	 mundo.	 Valencia:	 Pre-Textos,	 2007.	 La	 obsolescencia	 del	
hombre	 (2	 vols.).	 València:	 Pre-Textos,	 2011.	 Llámese	 cobardía	 a	 esa	 esperanza,	 Entrevistas	 y	
declaraciones.	Bilbao:	Basatari,	1995	(inclou	l’entrevista	amb	Mathias	Greffrath:	«Si	estoy	desesperado,	
¿a	mí	 qué	me	 importa?»,	 1989).	 Learsi	 /	Mi	 judaísmo.	 P.U.V.,	 València,	 2010.	 Estado	 de	 necesidad	 y	
legítima	defensa.	Centro	de	Documentación	Crítica,	Madrid,	2007.	La	batalla	de	las	cerezas.	Mi	historia	
de	amor	con	Hannah	Arendt,	Paidós,	Barna.,	2013	(1985),	160	p.	
124	 Cal	 recordar	 que	 Hannah	 Arendt	 escriu	 La	 condició	 humana	 l’any	 1958,	 3	 anys	 abans	 de	 viure	
l’experiència	del	judici	a	Eichmann	(1961).	
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terriblement	 i	 terroríficament	 normals.	 Des	 del	 punt	 de	 vista	 jurídic	 i	 dels	 nostres	
criteris	 morals,	 aquesta	 normalitat	 resultava	 molt	 més	 esgarrifosa	 que	 totes	 les	
atrocitats	 juntes,	per	quan	implicava	que	aquest	nou	tipus	de	delinqüent	–tal	com	els	
acusats	 i	 els	 seus	 defensors	 havien	 dit	 fins	 a	 la	 sacietat	 a	 Nuremberg-	 en	 realitat	
mereixen	 la	 qualificació	 de	hostis	 humanis	 generis,	 doncs	 comet	 els	 seus	 delictes	 en	
circumstàncies	 que	 quasi	 li	 impedeixen	 saber	 o	 intuir	 que	 està	 realitzant	 actes	 de	
maldat”.	125	

	

	

Molt	breu	nota	sobre	La	Nakba	 (catàstrofe)	o	neteja	ètnica	a	Palestina,	
sense	 la	 qual	 la	 menció	 de	 la	 Shoa	 (holocaust	 del	 poble	 jueu)	 resulta	
descompensada126	

El	10	de	març	de	1948,	amb	el	futur	primer	ministre	d’Israel	[1974-1977	i	1992-1995]	
Isaac	 Rabin	 (1922-1995)127	 com	 principal	 executor,	 posa	 en	 marxa	 el	 Pla	 D	 (Dalet).	
L’objectiu,	aconseguit,	determinà	el	desarrelament	de	més	de	400.000	palestins	(més	
de	 la	 meitat	 de	 la	 població),	 la	 destrucció	 de	 531	 pobles	 i	 el	 buidatge	 d’11	 barris	
urbans.	 Entre	 els	 mitjans	 emprats	 pels	 comandos	 sionistes,	 a	 més	 de	 la	 violència	 i	
l’assassinat,	hi	figura	l’enverinament	de	l’aigua	potable.	

Donat	que	prèviament	les	autoritats	angleses	ja	havien	desallotjat	a	250.000	palestins,	
el	total	de	desplaçats	fou	de	750.000.	

A	l’any	1994	Isaac	Rabin	rebé	el	Premi	Nobel	de	la	Pau.	

Avui	el	conflicte	àrab-israelià	perdura	irresoluble.	

																																																													
125	H.	Arendt,	Eichmann	...,	pp.	402-3.	
126	Ilain	Pappé,	La	limpieza	étnica	de	Palestina,	Crítica,	Barna.,	2014	(2006),	415	p.	
127	Assassinat	el	22	d’abril	de	1995	per	un	estudiant	universitari	 jueu	 (Yigal	Amir),	militant	de	 la	dreta		
radical,	frontalment	oposada	al	retorn	de	terres	ocupades	per	la	Nakba	a	canvi	de	pau.	


