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Biografia i Obra:  

Hannah Arendt va néixer el 14 d'octubre de 1906 a Hannover en el si d'una 

família hebrea. Va passar la seva infància a Königsberg, la ciutat de Kant, on 

va ser criada per la seva mare. D'una intel·ligència clara i precoç, Arendt 

llegeix a Kant i a Jaspers als catorze anys, i s'apassiona per l'estudi del grec 

i per Kierkegaard, a qui llegeix als disset anys. L’any 1924 va rebre a Marburg 

classes de M. Heidegger, i al 1925 a Friburg rep classes de Husserl i coneix a 

Jaspers, qui va dirigir la seva tesi (obtinguda en 1928 i publicada en 1929: El 

concepte d'amor en Sant Agustí) i amb qui va mantenir una profunda amistat 

i relació d'intercanvi intel·lectual durant tota la seva vida. Des d'aquesta 

època de joventut, la major influència filosòfica en l'obra d’ Arendt serà el 

pensament de Heidegger. D’ell va llegir Ser i temps, obra que va deixar una 

petjada profunda en el seu pensament, especialment en el seu llibre més 

conegut: La condició humana. Malgrat això, la filosofia de Arendt segueix un 

curs propi que li portarà a plantejaments allunyats dels del pensador de l'oblit 

de l'ésser. Després d'anys de separació, mestre i deixebla es van retrobar i 

van reprendre la seva relació personal i intel·lectual (Arendt es va ocupar de 

la publicació de les obres de Heidegger en llengua anglesa). Encara que la 

filòsofa hebrea va conservar la seva admiració pel pensament de Heidegger i 

va llegir els seus nous treballs amb interès, la influència d'aquests és menor 

que la de la gran obra de 1927. 

El reconeixement i l'interès per la seva identitat jueva són més aviat tardans, 

però s'accentuen al llarg de 1932 i 1933, quan ha d'abandonar la seva 

Alemanya natal. A partir d'aquest moment passa a un primer plànol el treball 

pràctic, la necessitat de defensar-se i resistir com a jueva col·laborant amb 

diverses organitzacions. A París, primera parada llarga d'apàtrida (li va ser 

retirada la nacionalitat alemanya en 1937 i fins a 1951 no va obtenir la 

nacionalitat nord-americana). Fuig a Nova York. En aquesta ciutat treballa 

com a periodista i des del diari de llengua alemanya en el qual escriu demana 

la formació d'un exèrcit jueu per combatre el nazisme i fer sorgir, d'aquesta 

manera, una consciència política en aquest poble. En anys posteriors s'oposa 

a la idea de l'Estat d'Israel i proposa una federació binacional en la qual ni els 

jueus ni els àrabs gaudirien d'un estatut majoritari. No obstant això, el seu 

model d'Estat no és ben rebut i queda com una postura marginal i solitària. 

Després de la Segona Guerra Mundial, ja instal·lada a Estats Units, Arendt es 

consagra a la reflexió sobre la filosofia política, escrita en les seves obres més 

importants: Els orígens del totalitarisme (1951), La condició humana  
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(1958), Entre el passat i el futur: vuit assajos sobre el pensament 

polític (1961), Eichmann a Jerusalem: un estudi sobre la banalitat del 

mal (obra polèmica en la qual Arendt analitza el cas del nazi Adolf Eichmann, 

i conclou que la maldat dels seus actes no provenia d’una naturalesa 

monstruosa o demoníaca sino de la irreflexivitat) i Sobre la revolució 

(1963), Homes en temps de foscor (1968) i Sobre la violència (1970). A 

partir de finals dels anys seixanta, s'interessa especialment per la crisi política 

que està vivint Estats Units, cosa que queda reflectida en el seu llibre Crisi 

de la República (1972). En els seus últims anys de vida, torna a la 

preocupació inicial de la seva reflexió: la pròpia filosofia. La seva mort l’any 

1975 deixa inacabada la seva última obra: La vida de l'esperit (1978). Però, 

gràcies al material de les seves classes i a algunes notes de lectures que 

Arendt havia preparat, en 1982 es va poder publicar Conferències sobre la 

filosofia política de Kant, text que deixa entreveure les línies fonamentals 

del que hagués estat el tercer llibre de la seva obra inacabada. En els últims 

anys s'han publicat diversos textos que permeten fer-se càrrec d'una manera 

més adequada de la totalitat del seu pensament. Entre aquestes obres 

destaquen Diari filosòfic 1950-1975 (2002), Assaigs de comprensió 

1930-1954 (2005), Responsabilitat i judici (2003), Una revisió de la 

història jueva i altres assaigs (2004) i La tradició oculta (2004). També 

ha estat editada la seva correspondència amb el seu marit i amb varis dels 

seus amics: Heidegger, Jaspers i Mary McCarthy, entre uns altres. 

Per la seva condició vital i social, Hannah Arendt es va dedicar en les seves 

obres polítiques a reflectir la necessitat de garantir l'espai públic i d'entendre 

la política com a diàleg o espai d'aparició basat en dos trets de la condició 

humana: la mundanitat i la pluralitat ( cercant les dimensions universals, no 

particulars). 
 

Sobre la violencia, obra del 1970. Escrit en principi com un suplement al 

The New York Review of Books el febrer de 1969. 

Els experiments totalitaris del segle XX van ampliar l’ús de la violència a una 

escala i intensitat inèdites en la història de la humanitat, i és en aquest 

context que s’enquadra aquesta obra de Hanna Arendt. 

La filòsofa analitza la relació entre poder i violència, i aprofundeix en la 

naturalesa i causes d’aquesta. Al ser la violència instrumental, aquesta 

necessita eines (tecnologia) però les seves conseqüències són impredictibles. 

El poder correspon a l’essència de tot govern i no necessita justificació, és un  
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fi en sí. La violència, que és instrument, necessita justificació. Per tant, 

aquesta, no és l’essència del govern. 

On hi ha comunitat política, hi ha poder, no li cal justificació, però sí legitimitat 

d’origen. La violència pot ser justificable, però no legítima. 

La violència s’origina allà on el poder perilla, per això pot destruir el poder, 

però és incapaç de crear-lo. D’on sorgeix la violència (política)? De la ràbia i 

la injustícia, i és temptadora perquè és ràpida i immediata. 

Però què és el poder? I la violència? 

L’obra de Hanna Arendt és una obertura al debat contemporani, actual, sobre 

la distinció entre allò justificable i allò legítim en democràcia, perquè un 

govern democràtic necessita per sobre de tot legitimitat.  

(Text extret de diferents Fonts) 

 

 

Context sociopolític 

Guerra de Vietnam 

Morts: 1.291.425; 4.211.459 

Data: 1 de nov. de 1955 – 30 d’abr. de 1975 
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La dècada de 1960 comprèn el període d'anys entre el 1960 i el 1969, tots 

dos inclosos. 

Durant els anys 1960 s'assisteix als moments de major conflicte polític entre 
els blocs formats pels Estats Units i la Unió Soviètica, en l'anomenada Guerra 

Freda, que va sorgir al final de la Segona Guerra Mundial. Moments d'enorme 
tensió es produïren a partir de l'abatiment de l'avió espia U2 sobre territori 

soviètic, i durant la coneguda Crisi dels míssils del 1962, que els analistes 
consideren que va posar el món al límit de l'inici d'una tercera guerra mundial. 
Dit conflicte va demostrar que els intents dels Estats Units d'aturar 

l'avançament del comunisme no estaven sent fructífers, i a més a més va 
comportar posteriorment el tractat de convivència pacífica entre les dues 

potències mundials. 

Aquest començament de la dècada es prou representatiu d'un període que 
estarà caracteritzat per les confrontacions internacionals i els protestos d'una 

ciutadania cada vegada més crítica amb les accions dels seus governs i la 
situació que es dibuixava al món després de la recuperació econòmica de la 

postguerra: moviments de protesta contra la guerra del Vietnam, contra la 
invasió de les tropes soviètiques a Txecoslovàquia, a la Primavera de Praga: 

al Maig del 68 contra l'establiment, durant les revoltes estudiantils i sindicals 
que es van iniciar a França i estendre ràpidament a la resta de països. Els 
efectes socioculturals d'aquests moviments de protesta encara se senten en 

l'actualitat. També és una dècada en què es van produir gran quantitat 
d'assassinats polítics, com els de John F. Kennedy, Malcom X, Martin Luther 

King i Robert F. Kennedy. 

 

Construcció del mur de Berlín 

Vegeu també: Mur de Berlín 

El mur de Berlín formava part de la frontera interalemanya i separava el 

Berlín Oest del Berlín Est. També va formar part de la República Democràtica 
Alemanya (RDA) del 13 d'agost de 1961 al 9 de novembre de 1989. Aquest 
mur és el símbol més conegut de la Guerra freda i de la divisió d'Alemanya. 

Almenys 86 persones van morir a mans de les forces de seguretat de l'RDA 
mentre intentaven fugir cap a l'Oest. Altres fonts parlen d'un mínim de 238 

morts, incloent-hi els morts en accident.[1] 

La lluita pels drets civils 
Vegeu també: Apartheid 

El Moviment afroamericà pels drets civils (1955-1968) es refereix als 
moviments en els Estats Units d'Amèrica dirigits a prohibir la discriminació 

racial contra els afroamericans i en el restabliment dels seus drets de vot. 
L'aparició del moviment del Black Power ('Poder Negre'), que va durar 
aproximadament des del 1966 al 1975, va ampliar els objectius del moviment  
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pels drets civils en incloure la dignitat ètnica, l'autosuficiència econòmica i 

política, i la llibertat davant l'opressió dels blancs americans. El moviment es 
va caracteritzar per grans campanyes de resistència civil. Entre 1955 i 1968, 
els actes de protesta no-violenta i la desobediència civil van produir 

situacions de crisi entre els activistes i les autoritats governamentals 

El moviment hippies 

El moviment hippie o hippy va ser un corrent de contracultura que va néixer 
als Estats Units durant els primers anys de la dècada del 1960 i que 
posteriorment es va estendre per tot el món. La paraula hippie derivada de 

hipster, i s'utilitzava originàriament per descriure als beatniks que s'havien 
traslladat al districte de Haight-Ashbury, a San Francisco. Van heretar els 

valors contraculturals de la generació beat i crearen les seves pròpies 
comunitats (les comunes), promogueren el rock psicodèlic, foren partidaris 
de la revolució sexual, i prenien drogues com el cànnabis i el LSD per explorar 

estats alternatius de la consciència. 
 

Guerres i conflictes / Guerra freda 

Extensió de la Unió Soviètica 

• Guerra Freda (finals de la dècada del 
1940 - 1991) s'al·ludeix a l'enfrontament 

tàctic entre l'URSS i els Estats Units, amb els 
seus respectius aliats, després de la Segona 
Guerra Mundial (1945). La guerra freda 

pròpiament dita va començar, però, l'any 
1947, després de molta tensió política entre 

un bloc i un altre. Era un enfrontament no 
declarat, sense ofensives militars, basat en la 

mútua amenaça (incloent-hi el 
desenvolupament de bombes atòmiques) i en l'intent per expandir les 
àrees d'influència respectives, ja que arran del llançament de les 

bombes d'Hiroshima i Nagasaki, hi havia molta por d'entrar en una 
guerra nuclear. Els països de l'òrbita americana defensaven el 

capitalisme (bloc capitalista, units per l'OTAN des del 1949), mentre 
que els partidaris dels russos vivien versions diferents del comunisme 
(bloc comunista) units pel pacte de Varsòvia (1955). 

o 1957-1975 - Guerra del Vietnam també anomenada Segona 
Guerra d'Indoxina, és el conflicte bèl·lic entre el Vietnam del 

Nord i el Vietnam del Sud, que va tenir lloc  
o  
o entre els anys 1954 a 1975, amb la intervenció directa i indirecta 

de diversos països estrangers, (al sud, principalment els Estats  
o  
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Units, d'acord amb la Doctrina Truman, fins a la seva retirada el 
1973; i al Nord els diversos països del Bloc comunista). 

o 1961 - Invasió de Bahía de Cochinos és el nom amb què es 

coneix l'intent frustrat d'invasió de l'illa de Cuba per part d'un 
grup d'exiliats cubans armats, l'abril de 1961, amb l'objectiu 

d'enderrocar el govern cubà de Fidel Castro. L'operació 
comptava amb el suport logístic i el finançament dels Estats 
Units. 

o 1962 - Crisi dels míssils de Cuba fou un incident internacional 
de la Guerra Freda que enfrontà diplomàticament la Unió 

Soviètica i els Estats Units entre els dies 14 d'octubre i el 20 de 
novembre de 1962, i que va representar un dels moments de 
major tensió entre ambdues potències nuclears degut a la 

instal·lació de plataformes de llançament de míssils balístics 
soviètics en territori Cubà, cosa que hagués permès a l'URSS 

disposar d'armament per a atacar el territori continental dels 
EUA amb armes nuclears. 

o 1968 - la Primavera de Praga va ser un breu període reformista 

i de liberalització política a Txecoslovàquia entre el 5 de gener i 
el 21 d'agost de 1968. Va iniciar-se amb l'elecció del reformista 

Alexander Dubček com a Primer Secretari del Partit Comunista 
de Txecoslovàquia i va finalitzar amb la invasió del país per part 
de la Unió Soviètica i d'altres membres del Pacte de Varsòvia, 

que aturaren les reformes. 
o 1966 - Gran Revolució Cultural Proletària, literalment Gran 

Revolució Cultural, va ser una campanya de masses en la 
República Popular de la Xina organitzada pel líder del Partit 

Comunista de la Xina Mao Zedong a partir de 1966, i dirigida 
contra alts càrrecs del partit i intel·lectuals als quals Mao i els 
seus seguidors van acusar de trair els ideals revolucionaris. 

o 1968 - Maig francès o Maig del 68, nom amb què es coneixen 
els esdeveniments succeïts a França en la primavera de 1968. 

• Guerra de Biafra o Guerra Civil de Nigèria (6 de juliol del 1967 al 13 
de gener del 1970) fou el conflicte armat causat per l'intent de secessió 
de les províncies del sud-est de Nigèria sota el nom de República de 

Biafra. La guerra a arribar als mitjans de comunicació per la fam que 
va patir la població de les zones afectades i la consegüent acusació de 

genocidi dels igbos. Bernard Kouchner i altres doctors francesos que 
van estar a Biafra durant el conflicte van crear l'ONG Metges Sense 
Fronteres com a conseqüència d'aquesta guerra. 
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Conflicte araboisraelià 

• El conflicte araboisraelià és aquell entre l'estat d'Israel i els seus veïns 
àrabs, en particular els palestins. La seva definició, història i possibles 

solucions són matèria de permanent debat, i els problemes que inclou 
varien amb el temps. 

o Guerra dels Sis Dies s'inscriu dintre del conjunt de guerres 
lliurades entre Israel i els seus veïns àrabs, després de la creació 
de l'Estat d'Israel (1947) en la Palestina del mandat de Gran 

Bretanya. Aquesta guerra va tenir lloc entre el 5 i el 10 de juny 
de 1967, impulsada pel ministre de Defensa Israelià, el 

general Moshe Dayan, i el Cap d'Estat Major de l'Exèrcit Israelià, 
Isaac Rabin, contra Egipte, a causa de principalment a dos 
factors: el moviment de tropes egípcies en la península del 

Sinaí (el que anticipava una nova agressió contra Israel) i el 
bloqueig egipci dels estrets de Tiran, entrada natural al port 

israelià d'Elat. 

Descolonització 

• Guerra colonial portuguesa o Guerra d'Ultramar es va dur a terme 
entre les Forces Armades Portugueses i les forces organitzades pels 

moviments d'alliberament de les antigues colònies portugueses 
d'Angola, Guinea-Bissau i Moçambic entre els anys 1961 i 1975. En 
aquests territoris el conflicte és anomenat Guerra d'independència. 

• Guerra d'Independència d'Algèria (1 de novembre de 1954 -19 de 
març de 1962) Va ser una guerra de descolonització. Algèria era 

la colònia francesa que estava més a prop de França. El resultat de la 
guerra van quedar signats amb els Acords d’Évian que comportava la 
independència d'Algèria. A la guerra van morir entre 250.000 i 400.000 

algerians (més d'un milió, segons el FLN) i 25.000 soldats francesos i 
l'expulsió dels Pieds-noirs d'Algèria. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/D%C3%A8cada_del_1960 
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