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I 

La pregunta sobre els fonaments i la naturalesa del poder a  travessat diferents discussions al 

llarg del desenvolupament de la filosofia política. En aquest sentit, l’assaig d’Hannah Arendt 

Sobre la violència desenvolupa la problemàtica del poder i la seva relació amb la violència 

política, en el marc d’un intens debat epocal per les característiques d’aquesta violència. 

Al llarg del segle XX, la correspondència entre els objectius polítics i la violència utilitzada s’ha 

vist clarament transfigurada després dels avenços en el desenvolupament tècnic dels mitjans de 

la violència, qüestionant així la relació entre mitjans i fins. L’arbitrarietat amb la qual s’usa la 

violència, evidencia el perill latent de que el fi sigui superat pels medis als que justifica i que són 

necessaris per a aconseguir-ho. Seguint aquesta línia argumentativa, Arendt, intenta exposar el 

paper exercit per la violència al llarg de la Història, discutint amb algunes tesis 

contemporànies que propugnen la violència com un si en sí mateix. 

La discussió  de fons que a travessa tot l’assaig radica en especificar el paper de 

la violència en les societats contemporànies. Les revoltes estudiantils, els 

moviments d’alliberació nacional, les reclamacions de les minories, el risc latent  

d’una guerra nuclear van ser només algunes de les situacions a finalitats de la 

dècada del seixanta que instal·laven la problemàtica de la violència en els cercles 

polítics i acadèmics. Arendt destaca que, en estudis anteriors, la violència era 

caracteritzada com un “fet marginal”, és a dir, sempre subordinada a altres 

processos -econòmics o polítics- que precedien a l’acció violenta. Per exemplificar 

aquestes aproximacions cita a Karl von Clausewitz, per a qui la guerra era “la 

continuació de la  política per altres medis”; a Friedrich Engels, qui definia la 

violència com l’accelerador del procés econòmics o el mateix Marx, qui entenia 

que la societat futura seria precedida, però no causada per esclats violents. En 

aquest sentit, Arendt intenta qüestionar l’aproximació sartreana  de la violència 

en voga en aquella època, entenent-la com una lectura errònia del marxisme, al 

prendre aquesta última com a fi en sí mateix que “crea als homes”.  



 
 

II 

Però, aleshores, què entèn Arendt per violencia? A diferència del poder, l’acció violenta 

necessita sempre d’eines i no hem de considerar-le un fi que s’exhaureix en sí mateix. D’aquesta 

manera, la violència depèn del seu caracter instrumental, i com tot els medis, “sempre li cal ser 

dirigida i justificada a partir del fi que persegueix” (76) La violència pot ser justificable però mai 

serà legítima; és a dir, que pot destruir al poder però d'allí mai brollarà poder, en ser incapaç de 

crear-lo. 

La terminologia de la ciència política, enuncia Arendt, no fa distincions entre diferents conceptes 

que comunment són utilitzats com a sinònims, tals com poder, potència, força, autoritat i 

violència. Aquest “tipus de ceguesa” atemta contra les realitats a les que correspon, de manera 

tal que impedeix la resolució de la crucial qüestió política de definir “qui mana a qui?”. A 

continuació, serà detallat breument què impliquen aquestes definicions conceptuals: 

• Poder: correspon a la capacitat humana, no solament d’actuar sinó d’actuar 

concertadament. D’aquesta manera, el poder no és propietat individual, sinó que 

pertany al grup. 

• Potència: designa una característica singular, individual; és una propietat inherent a un 

objecte o persona i pertany al seu caràcter. 

• Força: utilitzada com a sinònim de violència, refereix a l’energia alliberada pels 

moviments físics o socials. 

• Autoritat: atribuïda a persones o entitats, es caracteritza per reconeixement, sense 

precisar de la coacció o la persuasió. 

• Violència: es distingeix pels seu caràcter instrumental i s’empra per multiplicar la 

potència natural. 

D’aquesta manera, Arendt confronta amb la tesi weberiana del poder estatal,   

en concebre al poder en termes de comandament i obediència  i igualar així el poder 

amb la violència. En aparèixer la violència com l' ”últim recurs” per mantenir intacta 

l’estructura de poder, es presenta a l’acció violenta com a “prerequisit” del poder i 

a aquest com una façana. Si bé el poder pot fer ús de la violència, la construcció de 

poder no pot mai sorgir de l’acció violenta; cap governs pot sostenir-se 

absolutament sobre la violència. En suma, “el poder forma part, certament, de 

l’essència de tot govern, però la violència no” (76); el poder necessita de legitimitat, de l’acció 

concertada dels subjectes i de les comunitats polítiques. En tot cas, el domini exclusiu per la 

pura violència apareix quan el poder es troba afeblit o absent, invertint així la relacions de 

mitjans i finalitats. Així Arendt afirma que: “ el poder i la violència són contraris. Allà on l’un 

domina absolutament, l’altre hi és absent. La violència apareix allà on el poder es troba en risc, 

però lliurada al seu propi curs, conclou amb la desaparició del poder. Això implica que no és 

correcte pensar la noviolència com el contrari de la violència. La violència pot destruir el poder, 

però és del tot incapaç de crear-lo” (83)  

 

 



 
III 

En aquest sentit podem trobar algunes similituds i diferències amb respecte a 

la noció de poder de Michel Foucault, la qual ha estat conceptualitzada 

àmpliament per a desmarcar-se de definicions jurídiques, econòmiques o 

polítiques d'aquest. 

El poder ha de pensar-se des d’un caràcter relacional, sent abans de res una 

relació de forces determinades històricament, per a així rebutjar qualsevol 

forma de essencialització d'aquest. Al seu torn, el poder no ha de considerar-se 

en termes de propietat, propietat que es dóna o que es rep, sinó que el poder 

s'exerceix i existeix en acte. Això sembla coincidir en ambdós autors però la 

diferència que subjeu és que, per Foucault, el poder està expandit en tot el teixit 

social i ha de ser estudiat en les seves extremitats, en les seves terminacions, 

allí on es fa capil·lar, mentre que, per a Arendt, el poder està circumscrit a 

l'acció concertada dels subjectes com a grup, restringit a l'esfera de l'acció 

política. Un altre punt de trobada entre tots dos autors es troba en la concepció 

"positiva" del poder, diferenciant-se de les nocions que centraven la seva anàlisi estrictament 

en el caràcter repressiu d'aquest.  

A l'ésser la violència i el poder manifestacions dels assumptes humans en el terreny polític, 

aquests conceptes garanteixen la facultat de l'acció, és a dir, la capacitat de començar una cosa 

nova. Arendt, en aquest assaig, insisteix que la violència pot ser efectiva en el curt termini però 

de cap manera reemplaça aquesta a l'acció política. Del que es tracta, afirma, és de la 

construcció del podi, per a resistir així la temptació de substituir-ho per la violència, relleu que 

les transforma.1 

 

 
1 Nicolás M. Rey. Comentario a Hannah Arent. Sobre la violencia. Ciencia política. Alianza Editorial 


