
III

 

Edgar Straehle

HANNAH ARENDT

PENSAR EN TEMPS DE FOSCOR



VII

INTRODUCCIÓ

ÍNDEX

introduCCió. llegir 
hannah arendt en el Present ........................ ix 
    
de ParCs, PlaCes i oasis: una exPloraCió 
dels esPais PolítiCs a hannah arendt ....................1

sobre la barbàrie: reflexions de hannah 
arendt sobre la «Pèrdua de món» ................... 31
  
euroPa davant dels refugiats: rellegir els

drets humans des de hannah arendt ............. 51

ePíleg: CaP a un dret al món ......................... 79 
      
Petit diCCionari de termes arendtians bàsiCs ... 84 
    



IX

INTRODUCCIÓ

introduCCió

llegir hannah arendt en el Present

Hannah Arendt (1906-1975) ha sigut, sens 
dubte, una de les més brillants i conegudes pen-
sadores del segle xx. La seva capacitat a l’hora de 
reflexionar políticament des de la història i d’encu-
nyar nous conceptes, o de reformular-ne d’altres 
anteriors, han fet d’ella una autora molt influent i 
inspiradora l’obra de la qual no ha perdut la seva 
vigència en els nostres dies. A l’inrevés, gairebé mig 
segle després de la seva mort i en un context polític 
molt diferent, els seus escrits gaudeixen avui dia 
d’un reconeixement i d’una popularitat tan grans 
com segurament merescuts. 

Ara bé, penso que, més enllà de l’originalitat o 
la profunditat de les seves aportacions, el prestigi 
i la popularitat actuals de Hannah Arendt en part 
s’expliquen també per dues raons que m’agradaria 
ressaltar. 

Per una banda, i tot i ser una pensadora polí-
ticament compromesa en els temps de la Guerra 
Freda, les seves contribucions no es deixen assimi-
lar a cap dels dos bàndols d’aquell conflicte i això 
ha facilitat que, després de la caiguda del mur de 
Berlín l’any 1989, pogués convertir-se en un refe-
rent filosòfic des d’on pensar políticament el nou 
escenari que s’obria. D’aquesta manera, la imatge 
de Hannah Arendt s’ha associat comprensiblement 
a una independència de pensament que ella ma-
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teixa va personificar en vida (el seu mestre Karl 
Jaspers fins i tot va projectar un llibre sobre la 
seva actitud filosòfica des d’aquest prisma) i que 
n’ha fet una autora en gran manera inclassifica-
ble. En aquest context, es pot recordar que quan 
el pensador Hans Morgenthau (1904-1980) li va 
preguntar si era liberal o conservadora, Arendt li 
va respondre: 

«No ho sé. Realment no ho sé ni ho he sabut mai. 
Suposo que mai he tingut una posició d’aquest ti-
pus. Vostè sap que l’esquerra pensa que soc con-
servadora i els conservadors de vegades em consi-
deren d’esquerres, dissident (maverick) o Déu sap 
què. I he d’afegir-hi que no em preocupa gens ni 
mica. No crec que aquest tipus de coses ajudin a 
il·luminar mínimament les qüestions realment im-
portants del nostre segle.»1

Per l’altra banda, i com ha passat també amb un 
altre gran pensador com és Michel Foucault (1926-
1984), a la seva fama pòstuma hi ha contribuït la 
publicació de molts textos abans força oblidats, o 
fins i tot d’un gran nombre d’obres inèdites, que no 
només són de gran valor, sinó que també han per-
mès descobrir-hi una font de moltes noves idees i 
inspiracions fins aleshores no conegudes o no prou 
valorades. Per així dir-ho, la Hannah Arendt d’avui 
dia no és només la d’obres cabdals com Els orígens 
del totalitarisme (1951), La condició humana (1958) 
o Eichmann a Jerusalem (1964), sinó també la de 
l’inacabat text Què és la política?, la dels seus es-
crits jueus i la del seu portentós Diari filosòfic. Tot 
això ha afavorit que la interpretació actual de les 
reflexions de Hannah Arendt sigui relativament di-
ferent, i en la meva opinió més profunda i rica, que 
la de fa tres o quatre dècades. 

El que pretén aquesta obra és recuperar aquest 
1 h. arendt, De la historia a la acción (Barcelona, Paidós, 

1995), p. 167. 
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fil, i fer-ho, a més, amb una vocació diguem-ne 
arendtiana. Per dir-ho en altres paraules, el que 
es vol és, en la mesura que es pugui, pensar filosò-
ficament des de la història i pensar històricament 
des de la filosofia. Cal tenir en compte que aquesta 
autora d’origen alemany no va pensar mai en abs-
tracte sinó més aviat llançant una mirada filosò-
fica sobre fets històrics presents o passats. Com 
va explicar Arendt al principi del seu llibre Entre 
passat i futur (1961), «la meva tesi és que el propi 
pensament sorgeix dels incidents de l’experiència 
viva i ha de seguir unit a ells com a rètol indicador 
exclusiu que determina el rumb».1 Ara bé, aquesta 
mirada històrica no només consistia a repensar la 
història des de la filosofia sinó també la filosofia 
des de la història. Dit d’una altra manera, pretenia 
ser un camí d’anada i tornada. Per aquesta raó, el 
seu exercici de pensament també anava acompa-
nyat de la vocació de repensar els mateixos con-
ceptes polítics i/o filosòfics i d’enriquir-los a partir 
de les experiències concretes.

L’objectiu d’aquest llibre, doncs, és doble. En 
primer lloc, té el propòsit d’introduir, explicar i, 
potser sobretot, desplegar d’una altra manera el 
pensament de Hannah Arendt. Fer-ho fins i tot en 
contextos que no van ser centrals en el seu pensa-
ment, però on la seva mirada no va deixar de ser 
il·luminadora i des d’on es pot interrogar de retruc 
i productivament la resta de les seves aportaci-
ons intel·lectuals. El que es fa d’aquesta manera 
és entrar en la seva obra d’una forma alternativa 
i fins i tot obliqua. En segon lloc, es tractaria de 
revisitar el seu pensament a partir de problemes o 
episodis concrets no només del passat sinó també 
del present, i, per tant, degudament actualitzats. 
Aquests exemples, més o menys coneguts segons 

1 h. arendt, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre 
la reflexión política (Barcelona, Península, 1996), p. 20.
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el cas, són també els que serveixen per exemplifi-
car la validesa o no de les reflexions arendtianes 
en la pràctica. 

El primer dels textos que aquí es presenta, l’ar-
ticle «De parcs, places i oasis: una exploració dels 
espais polítics a Hannah Arendt» (2017), que es va 
publicar a la revista Las Torres de Lucca. Revis-
ta Internacional de Filosofía Política, s’endinsa en 
l’obra de la pensadora a partir del seu marc de pen-
sament, caracteritzat per ser profundament i ínti-
mament espacial. Per això, l’objectiu és analitzar la 
seva concepció dels espais polítics, però al mateix 
moment es vol intentar mostrar com alguns dels 
seus propis conceptes polítics no els podem enten-
dre si no els enfoquem des d’aquesta perspectiva 
espacial. En aquestes pàgines s’aprofundirà sobre-
tot en els conceptes de poder i violència a partir 
d’un cas pràctic que va tenir lloc en el context de 
les revoltes d’estudiants dels anys 60. A continua-
ció s’aborden també les seves reflexions sobre una 
metàfora com la del desert que serveixen, com a 
efecte de contrast, com una porta d’entrada alter-
nativa per tal de comprendre el totalitarisme. O 
també s’analitza la lectura arendtiana de l’àgora 
atenesa, moltes vegades valorada com l’espai per 
antonomàsia de la política. 

El segon dels textos, l’article «Sobre la barbà-
rie: reflexions d’Arendt sobre la “pèrdua de món”» 
(2017) que es va publicar a la revista Bajo Palabra. 
Revista de Filosofía, té la intenció de repensar la 
qüestió de la barbàrie des de la perspectiva d’aques-
ta pensadora. En primer lloc, es revisita l’origen del 
concepte de bàrbar, sovint explicat d’una manera 
almenys parcialment incorrecta. Com s’explica 
amb més detall en el text, el bàrbar no era origi-
nalment aquell que no parlava grec, sinó més aviat 
qui el parlava «defectuosament» i amb una sonori-
tat diferent. Aquest matís és crucial, perquè bàrbar 
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no era aquella paraula emprada per tal de designar 
aquell altre llunyà i desconegut, algú amb qui gai-
rebé no es té relació i que no té logos, sinó per fer 
referència a aquell veí que, justament a causa de 
la seva proximitat, era rebutjat i presentat com a 
molt i fins i tot intolerablement diferent. 

Finalment, l’últim text, l’article «Europa da-
vant dels refugiats: rellegir els drets humans des 
de Hannah Arendt» (2018), que es va publicar a 
la revista Lectora. Revista de Dones i Textualitat, 
vol tractar un tema actual com el dels refugiats, 
un tema que tot just ara ha tornat a esclatar amb 
la invasió russa d’Ucraïna, però que ja va patir en 
primera persona Hannah Arendt al llarg de la seva 
vida. No s’ha d’oblidar que ella mateixa va ser ofi-
cialment una apàtrida refugiada des de l’any 1937, 
en què va ser desposseïda de la seva nacionali-
tat alemanya, fins al 1951, quan va aconseguir la 
nord-americana. A més, tota aquesta experiència 
va ser també un dels seus objectes de pensament, 
sobretot durant els anys 40, i va de ser de gran 
importància per establir un dels fonaments del que 
va ser el seu primer gran llibre, Els orígens del to-
talitarisme.

Així doncs, un dels principals leitmotivs 
d’aquests escrits és el de l’espai i, en concret, el 
del món. Arendt va destacar que la prioritat de la 
política no eren només les persones sinó també el 
món. En aquest context, s’han de recordar aque-
lles paraules que va escriure a Què és la política, 
quan va assenyalar que «la resposta que situa l’és-
ser humà al punt central de la preocupació present 
i creu haver de canviar-lo per posar-hi remei és 
profundament apolítica; ja que el punt central de 
la política és sempre la preocupació pel món i no 
pas per l’ésser humà».1 Aquest passatge s’explica 

1 h. arendt, ¿Qué es la política? (Barcelona, Paidós, 1997), 
p. 57. 
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perquè Arendt no entenia el món merament des 
d’una perspectiva física, sinó que el comprenia com 
una realitat plural i humana que estava formada 
per tots aquells objectes, accions i discursos pro-
vinents dels éssers humans. Així doncs, preocu-
par-se pel món no era només preocupar-se per les 
persones, sinó sobretot fer-ho per la seva dimensió 
plural i relacional; fer-ho per tot allò que ens uneix 
(i separa) i que per això mateix és la condició de 
possibilitat d’una política digna d’aquest nom. En 
altres paraules, era una manera de dir que la polí-
tica no només s’havia de preocupar per les perso-
nes aïllades, sinó que també havia de lluitar contra 
els diferents processos d’atomització que, a parer 
seu, eren una de les causes que havien ajudat a 
l’adveniment del totalitarisme i que més endavant 
podien desembocar en altres perills que no deixa-
ven d’estar-hi relacionats.1

1 El llibre s’ha realitzat en el marc del projecte de re-
cerca «Vulnerabilidad en el pensamiento filosófico femeni-
no. Contribuciones al debate sobre emergencias presentes» 
(PGC2018-094463-B100MINECO/AEI/FEDER, UE).
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DE PARCS, PLACES I OASIS

de ParCs, PlaCes i oasis: una

exPloraCió dels esPais PolítiCs a hannah 
arendt

Precisament perquè patim sota les condicions del de-
sert, encara som humans i estem encara intactes; el pe-
rill consisteix que ens convertim en veritables habitants 
del desert i ens hi sentim còmodes.

Hannah Arendt

L’any 1968 Arendt va comentar que aquesta 
data es podia convertir en un punt de referència 
política com la que el 1848 havia suposat per a les 
generacions anteriors, sobretot a causa dels exem-
ples proporcionats que en el futur serien recupe-
rats amb el propòsit d’aprendre a comprendre què 
és la política.1 Com se sap, la pensadora d’origen 
alemany no va amagar les seves simpaties cap a 
aquests moviments estudiantils que, en virtut del 
caràcter, la creativitat i la ressonància de les se-
ves accions, van sorprendre i posar en suspens la 
societat del moment. Es va referir a aquests es-
deveniments de manera positiva i va apuntar que 
els seus participants es caracteritzaven «pel seu 
pur coratge, per una sorprenent voluntat d’acció i 
per una confiança sorprenent en la possibilitat de 
canvis».2 Per això, va considerar aquestes mobilit-

1 h. arendt, H. i K. Jaspers, Briefwechsel: 1926-1969 (Mu-
nich, Piper, 1993), pp. 715-716. 

2 h. arendt, Sobre la violencia (Madrid, Alianza, 2006), p. 
26s.
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zacions com una de les millors encarnacions con-
temporànies de la desobediència civil i una mostra 
actualitzada d’una oblidada felicitat pública (public 
happiness) que temps enrere havia constituït un 
dels pilars i trets distintius de la Revolució Ameri-
cana. A parer seu, aquesta felicitat pública havia 
de ser definida com la possibilitat d’accedir a l’es-
fera pública i de participar activament en els afers 
públics. En opinió d’Arendt, no es tracta d’una 
qüestió de cap manera menor, ja que «quan l’home 
pren part en la vida pública s’obre per a si mateix 
una dimensió d’experiència humana que d’una al-
tra manera roman tancada per a ell i que, d’alguna 
manera, constitueix una part de la felicitat comple-
ta».1 Lògicament, aquesta felicitat pública s’associa 
estretament amb l’ús polític de l’espai.

Certament, Arendt no va escriure gaire sobre 
la dimensió espacial dels moviments estudiantils, 
que van sobresortir per la posada en pràctica d’una 
democràcia participativa i per l’ús d’estratègies 
de visibilització així com per l’ocupació política, 
desafiant i generalment no violenta de llocs sim-
bòlics. Tanmateix, va deixar caure reflexions que 
poden ser profitoses per tal d’aprofundir en aques-
ta qüestió. Una de les observacions més rellevants 
d’Arendt es troba en una nota al peu de Sobre la 
violència, obra escrita una mica més tard d’aquests 
esdeveniments. En aquesta nota indica que aquest 
desig d’acció dels estudiants es constatava d’una 
manera especial en la posada en marxa de certa 
classe d’iniciatives (enterprises) que en aparença 
són petites i relativament innòcues (harmless). En-
tre aquest tipus d’accions fa referència a dues: en 
primer lloc, al fet que els estudiants van saber al-
çar-se amb èxit contra les autoritats del campus a 
l’hora de denunciar que estaven pagant un salari 

1 h. arendt, Crisis de la república (Madrid, Taurus, 1998), 
p. 154.
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per sota del mínim legal als empleats d’edificis seus 
com els de la cafeteria; a continuació, el punt que 
més ens interessa, especifica que dins aquest tipus 
d’accions també s’hauria d’incloure la resolució 
que van prendre els estudiants de Berkeley d’ocu-
par un solar, pertanyent a la universitat i aleshores 
en desús, per convertir-lo en el que en endavant 
seria batejat com el People’s Park, nom amb què 
aquest lloc ha passat a la història i a formar part 
dels parcs (com el Zuccotti de Nova York i el Gezi 
d’Istanbul) que són coneguts per l’ús polític que se 
n’ha fet. Sense entrar en més detalls, Arendt afe-
geix que va ser aquesta classe d’iniciativa la que va 
suscitar la pitjor reacció entre les autoritats. 

La mateixa Arendt va ser conscient que la seva 
afirmació podia no ser compartida per un bon nom-
bre de persones i que una iniciativa com la presa 
d’un parc podia no rebre la consideració d’acció 
política. Almenys no si se la comparava amb la 
magnitud o el ressò d’altres episodis en aparença 
més polítics i importants. Sens dubte, el que va 
passar va ser un acte considerablement menys vis-
tós, espectacular o per descomptat violent que els 
habitualment associats a revoltes, insurreccions o 
revolucions. Al cap i a la fi, el fet esmentat no va 
anar més enllà de la pacífica ocupació i apropiació 
d’un espai buit que, a més, no havia estat aprofi-
tat fins aquell moment per la mateixa universitat. 
L’objectiu d’aquesta acció «només» era condicionar 
i adaptar un lloc als requeriments i desitjos dels 
estudiants; és a dir, en contrast amb els espais 
subjectes a control que es trobaven dins de l’àrea 
del campus, del que es tractava era de convertir-lo 
en un lloc veritablement públic i obert a tothom, 
en això que havien batejat pomposament amb el 
nom de «parc del poble». El propòsit explícit, dut 
a terme malgrat la negativa de la universitat, no 
era cap altre que habilitar un espai on reunir-
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se, organitzar-se i prendre la paraula en plena 
llibertat.

D’acord amb la decisió presa, el 20 d’abril del 
1969 els estudiants van iniciar les accions de con-
dicionament i transformació del solar en un parc 
públic gràcies a la col·laboració d’un miler de per-
sones en uns treballs que es van prolongar fins 
a mitjans de maig. Arendt va destacar la impor-
tància d’aquesta mena d’iniciatives i va manifestar 
que «sembla que precisament aquestes accions “no 
polítiques” són les que unifiquen el cos estudiantil 
darrere d’una avantguarda radical».1 És a dir, la 
conseqüència que derivava de l’apropiació del parc 
va ser aconseguir dotar les protestes d’un element 
cohesiu. Arendt connecta aquesta qüestió amb el 
fet no casual que en aquest context s’aconseguís la 
quantitat de vots més elevada en la història de les 
votacions dels estudiants, quan el 85% de gairebé 
15.000 es van pronunciar a favor de l’ús compartit 
dels solars. Més enllà de les diferents opinions o 
objectius polítics, el que unificava els diferents es-
tudiants era el desig de disposar d’un espai que fos 
propi i estigués lliure de les intromissions de les 
autoritats universitàries.

El que va passar aquells dies va ser la conver-
sió d’un espai oblidat i desaprofitat en un de re-
lacional i, en definitiva, polític. Així doncs, allò en 
aparença no polític consistia no només en un dels 
actes polítics per excel·lència, sinó també en un 
d’eminentment polititzador. Més que una acció, 
que segons Arendt és política en la mesura en què 
és plural i es porta a terme en concert amb altres 
persones, l’ocupació del parc resultava temible per 
a les autoritats perquè permetia l’aparició d’un es-
pai comú i intermedi que se situava com la font de 
futures accions i, fins i tot, com la salvaguarda de 
la pluralitat de la mobilització estudiantil. Gràcies 

1 h. arendt, Sobre la violencia, p. 27.
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al People’s Park, afegeix la pensadora, s’aconse-
guia reunir un nombre molt més alt de persones i 
proporcionar al moviment una pluralitat més gran, 
a causa de la qual aquest no quedava restringit als 
grups radicals (i possiblement violents).1

Arendt caracteritza l’espai polític com un espai 
intermedi o entre que alhora que uneix els seus 
integrants també els separa. Ambdós elements, 
sengles verbs, són clau per comprendre aquesta 
qüestió: la distinció dels éssers humans, en tant 
que es diferencia de l’alteritas (el tipus de diferèn-
cia ontològica i inevitable que per exemple fa que 
les coses siguin diferents), tan sols existeix en la 
mesura que és capaç d’entrar en relació amb els al-
tres o els productes d’aquests altres, en la mesura 
en què no queda tancada dins seu. Ara bé, aquesta 
distinció no seria possible sense el concurs de cap 
element d’igualació i estaria llavors condemnada a 
romandre com a alteritas, pel fet de clausurar tota 
comunicació o contacte entre els seus integrants. 
Per això, distinció i igualtat no sols no es contra-
posen, sinó que han d’anar sempre agafades de la 
mà. Gràcies al fet que la distinció no és una pura, 
radical i inevitable separació o unió, gràcies al fet 
que per això mateix la comunicació o l’acció són 
possibles, es pot forjar i constituir un món comú. 
La diferència, doncs, és allò que es mostra a l’espai 
d’aparició que és el món i no allò que és pròpia-
ment en si, en una presumpta interioritat o en tant 
que substància. El punt fonamental rau en el fet 
que un espai és pròpiament polític en la mesura 

1 Cal pensar que, com va assenyalar Arendt en el seu es-
crit Desobediència civil, la principal amenaça que planava sobre 
el moviment estudiantil «no és el vandalisme, la violència, les 
males maneres i les pitjors maneres sinó la creixent infecció 
d’ideologies que experimenta el moviment (maoisme, castrisme, 
estalinisme, marxisme-leninisme i altres de semblants) que, en 
realitat, escindeixen i dissolen l’associació» (arendt, Crisis de la 
república, p. 76).
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que té la capacitat d’acollir allò diferent i, com ha-
via escrit Arendt a Què és la política?, que «només 
hi pot haver éssers humans en el sentit autèntic 
del terme on hi ha món i només hi ha món en el 
sentit autèntic del terme on la pluralitat del gène-
re humà és més que la multiplicació d’exemplars 
d’una espècie».1

Des de l’òptica del pensament d’Arendt, és fàcil 
entendre aquesta apropiació del parc pels estudi-
ants com una acció política en un sentit ple i tam-
bé com un acte de poder. Cal tenir present que, 
en la seva opinió, el poder no ha de ser entès com 
una forma d’imposició o dominació, ni tampoc com 
un acte de força, coerció, coacció o violència. Ans 
al contrari, el poder no es queda dins d’un mateix 
i es desenvolupa en concert amb els altres, brolla 
i s’expressa a l’espai intermedi i s’aixeca sobre la 
pluralitat inevitable dels seus participants.2 Des 
d’aquesta perspectiva, el poder, lluny de ser vist 
com una forma de sotmetiment o dominació, passa 
a ser entès en connexió amb la cooperació, la mu-
tualitat, la reciprocitat o l’acord. Per això mateix, 
el poder no ha de ser caracteritzat com una cosa 
o una substància, com quelcom que pugui estar 
a les mans d’un sol individu o ser posseït, sinó 
com una matriu de relacions trenades i posades en 
pràctica (performed) entre una multiplicitat d’ac-
tors. I més que com un power over ha de ser entès 
com un power to.

En efecte, l’espai propi del poder és el que 
Arendt anomena l’entre (Zwischenraum en alemany 

1 h. arendt, ¿Qué es la política?, p. 118.
2 h. arendt, Sobre la violencia, p. 60. En aquest context es 

pot recordar que Arendt va comentar als estudiants que «l’acció 
no és igual que la lectura d’un llibre; això últim ho pot fer un de 
sol, però quan s’actua, s’actua amb altres, i això significa que es 
deixa de banda tot teoritzar i es mantenen els ulls oberts». Citat 
a E. Young-Bruehl, Hannah Arendt: una biografia (València, Al-
fons el Magnànim, 1993), p. 540.



7

DE PARCS, PLACES I OASIS

o in-between en anglès). El poder només es pot do-
nar entre (zwischen) els humans i no dins (in) o 
sobre (an) ells.1 El poder genera un espai d’interac-
ció i interlocució que és el que en rigor constitueix 
l’espai propi de la llibertat i la política. Aquestes 
tres paraules —espai, poder i llibertat— es relaci-
onen, entrellacen i interpenetren en el pensament 
d’Arendt. Com escriu a Què és la política?, «política 
i llibertat són idèntiques i on no hi ha aquesta úl-
tima tampoc no hi ha espai pròpiament polític».2 
Respecte d’això, afegeix en el mateix text que es 
produeix poder sempre que els humans emprenen 
alguna cosa en comú (zusammen unternehmen), a 
parer seu el poder és el fenomen original de la plu-
ralitat,3 mentre que al seu llibre Sobre la revolució 
afegeix que «el poder només apareix allà on els hu-
mans es reuneixen amb el propòsit de fer alguna 
cosa en comú, i desapareixerà quan, per la raó que 
sigui, es dispersin o se separin».4

Cal tenir en compte que Arendt remarca que po-
der en alemany (Macht) no procedeix del verb fer 
(machen) sinó de mögen i que entronca amb l’ad-
jectiu möglich, que en català significa «possible». 
Pel que fa al grec, l’associa al terme dynamis. El 
poder consisteix en una potencialitat o virtualitat 
que s’actualitza cada vegada que una multiplicitat 
de persones actua en concert i, de cap manera, ha 
de ser descrita com un tipus d’activitat que tin-
gui algun tipus de correspondència amb les quals 
operen segons l’esquema de la fabricació. Segons 

1 h. arendt, Diario filosófico: 1950-1973 (Barcelona, Herder, 
2006), p. 176. En el mateix sentit, caldria dir que «l’acció i el 
discurs es donen entre els éssers humans» i no pas «en els és-
sers humans» (h. arendt, La condición humana, Barcelona, Pa-
ídos,1993), p. 206.

2 h. arendt, ¿Qué es la política?, p. 79.
3 h. arendt, ¿Qué es la política?, pp. 153-154.
4 h. arendt, Sobre la revolución (Madrid, Alianza, 2004, p. 

239).
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la interpretació arendtiana, el poder no ha de ser 
entès des d’una lògica instrumental, sinó que es 
defineix pel seu caràcter irreductiblement esponta-
ni i plural. Això explica que ella sovint s’estimi més 
emprar moltes vegades verbs com brollar (entsprin-
gen) o generar (entstehen). El poder és llavors des-
crit com una «activitat pura» que no és reïficable o 
alienable, que és intrínsecament inapropiable, ja 
que s’escapa i s’esvaeix tan aviat com se’l pretén 
traslladar de l’entre a un subjecte determinat. Tota 
presa o apropiació de poder condueix ipso facto a la 
seva dissolució. El poder, per això, no és emmagat-
zemable o intercanviable. Tan sols existeix i perviu 
mentre els que s’havien reunit no s’hagin separat 
o dispersat. El poder implica per definició la pre-
sència dels altres i evidencia així la insuficiència 
i la impotència de la individualitat, la indigència 
(Bedürftigkeit) d’aquesta. El gest arendtià, en re-
sum, ha de ser comprès com un allunyament del 
poder respecte de la violència i, alhora, com una 
aposta per la desindividualització o dessubjectivit-
zació del poder. Tan sols mentre el poder no estigui 
en mans d’un individu i sigui pluralitzat, mentre 
es manifesti en l’emergència d’un espai intermedi i 
compartit, es pot parlar en propietat de poder.

La violència davant
del  poder i l’espai intermedi

El People’s Park no és banal. Tant de bo es pogués 
dir el mateix dels que construeixen i vigilen les tanques 
que ens envolten.

Sheldon S. Wolin i John H. Schaar. Berkeley: The 
Battle of People’s Park.

Des d’un punt de vista analític, violència i poder 
apareixen com a fenòmens absolutament contra-
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posats segons Arendt. On creix la primera, acla-
reix, desapareix el segon. Per això, en una anotació 
de to típicament seu, apunta que el contrari de la 
violència no és la no-violència, la qual no és més 
que una descripció negativa, sinó el poder, una re-
alitat que és de caràcter positiu. A parer seu, men-
tre que l’extrema forma de violència s’expressa en 
l’oposició d’un contra tots, l’extrema forma de po-
der és la de tots contra un.1 En veritat, la violència 
no només es caracteritza per agredir o assassinar 
el contrincant o enemic, també menyscaba el po-
der perquè condueix a la supressió de l’entre en 
què es manifesta. Per això, la violència, a més de 
ser extrapolítica i mancar de logos, de ser muda, és 
catalogada d’antipolítica per Arendt.

Això va ser el que justament va passar al parc el 
dia 15 de maig de 1969, poc després d’haver con-
clòs les obres de transformació, i és al que Arendt 
es referia en fer al·lusió a la pitjor reacció (worst 
reaction) de les autoritats. La pensadora no ofereix 
més detalls sobre aquest tema. A la nota comenta-
da de Sobre la violència es limita a remetre el lector 
a l’excel·lent informe que Sheldon S. Wolin i John 
H. Schaar (1969) havien realitzat sobre el que es 
va anomenar «la batalla del People’s Park», que en 
bona mesura seguirem en les properes línies.

El 15 de maig de 1969 Ronald Reagan, que en 
aquelles dates era el governador de Califòrnia, va 
prendre la resolució d’enviar les forces de seguretat 

1 Que la violència sigui antipolítica no implica que Arendt 
es posicioni en contra de totes les seves manifestacions o que 
aquesta autora hagi de ser retratada com una mena d’ardent 
defensora de la no-violència, com de vegades s’ha tendit a fer. 
Per exemple, a Sobre la violència va escriure: «a la vida priva-
da, igual que a la pública, hi ha situacions en què l’únic remei 
apropiat pot ser l’autèntica celeritat d’un acte violent […]. El 
quid és que, sota certes circumstàncies, la violència —actuant 
sense argumentació ni paraules i sense consideració a les con-
seqüències— és l’únic mitjà de restablir l’equilibri de la balança 
de la justícia». h. arendt, Sobre la violencia p. 86).
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per expulsar i desallotjar els estudiants del solar, 
sense tenir en compte que el rector de la Universi-
tat de Berkeley, Roger Heyns, havia promès que no 
s’emprendria cap acció sense avís previ. Hores més 
tard, es van reunir uns tres mil estudiants que, 
després d’intentar recuperar sense èxit el control 
del People’s Park, es van veure embolicats en forts 
enfrontaments amb la policia que es van saldar 
amb la mort a trets de l’estudiant James Rector i 
més d’un centenar de ferits. L’endemà el governa-
dor Reagan va ordenar que s’enviés un contingent 
format per més de dos mil agents de la Guàrdia 
Nacional a la zona de conflicte i, malgrat l’oposi-
ció manifestada per l’Ajuntament de Berkeley, va 
declarar l’estat d’emergència i va imposar el toc de 
queda. Tot seguit, es va donar l’ordre de dissoldre 
qualsevol reunió de persones a l’espai públic. Un 
dels punts més polèmics va ser el fet que agents 
equipats amb porres i màscares protectores, i amb 
el suport des de l’aire d’un helicòpter, llencessin 
de manera indiscriminada sobre la població ga-
sos que havien estat prohibits per la convenció de 
Ginebra i que havien estat prèviament utilitzats 
a la guerra del Vietnam, alhora que s’impedia als 
manifestants que poguessin escapar-se de la zona 
gasejada. Com a reacció als excessos policials, al 
cap d’uns dies es va convocar una manifestació 
que va congregar més de 30.000 persones, tot i 
que amb el transcurs del temps es va aconseguir 
que la intensitat de la situació anés apaivagant-se. 
Tot i que les protestes van passar a ser conegu-
des a escala nacional, la universitat va prendre la 
resolució d’envoltar i tancar el terreny amb teles 
metàl·liques per tal que el solar no tornés a ser 
ocupat en el futur. D’aquesta manera, el parc va 
deixar de complir la funció política i, a causa del 
caire que havia adquirit la situació, els estudiants 
es van quedar finalment sense l’espai polític pel 
qual havien lluitat.
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És digne de ressaltar que l’acció policial més re-
llevant d’aquells dies no fos dirigida a dissoldre una 
manifestació o contenir la comissió d’uns actes vi-
olents, sinó a alliberar un espai abans oblidat i poc 
tingut en compte. Per això, els agents van decidir 
actuar sense l’aprovació de les autoritats universi-
tàries a què pertanyia el solar en qüestió, les quals 
no van dubtar a titllar l’acte d’irresponsable. Per la 
seva banda, el mateix governador Reagan va criti-
car en públic la tebiesa del rectorat, el qual s’havia 
inclinat per adoptar una posició més dialogant i 
negociadora que just abans del desallotjament ha-
via estat acceptada pels portaveus dels ocupants. 
Sembla que s’havia escollit la via del diàleg i no la 
de la confrontació. 

Davant d’això, Reagan va optar per una posició 
més dura i contundent, en què no es reconeixia els 
ocupants il·legals com a interlocutors polítics vàlids 
i en què l’única solució possible havia de passar 
pel recurs de la força. L’objectiu de l’agressió po-
licial no era cap altre que sostreure el moviment 
estudiantil del seu espai polític, del seu entre, i, 
per tant, despolititzar-lo en un sentit arendtià; és a 
dir, fer que aquest espai intermedi perdés el caràc-
ter d’inter i deixés d’estar ocupat, transitat i aprofi-
tat pels estudiants. D’alguna manera, la policia va 
comprendre que la lluita no havia d’anar dirigida 
prioritàriament contra els individus del moviment 
sinó contra aquell espai que els unia i els atorgava 
un autèntic poder. Potser van comprendre que el 
parc era el recurs que tenia la capacitat de posar 
en relació uns individus que, aïllats, estaven con-
demnats a la impotència i que, reunits en un espai 
que fes d’entre, podien convertir-se en un temible 
poder polític. Per tal d’aniquilar aquest poder, calia 
actuar sobre l’espai intermedi, aquest espai de lli-
bertat i politització, on germinava i s’expressava.1 

1 No ha de sorprendre que, gairebé mig segle més tard, l’an-


