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György Lukács,
pensador avui to-
talment oblidat o
gairebé, en el seu
Diari 1910-1911
aconsellava no
anar a dormir

sense llegir unes pàgines d’un bon
pensador. Per situar-nos en una
època, recordarem que Joan Fuster
parlava de l’Evangeli segons sant Lu-
kacs!

Nascuda el 1906 en un poblet
avui part de la ciutat alemanya de
Hannover, Hannah Arendt, de fa-
mília jueva secular, va passar infan-
tesa i adolescència a Königsberg,
una ciutat prussiana on havia nas-
cut Kant. Arendt va estudiar en uni-
versitats alemanyes que li van per-
metre tenir dos mestres excepcio-
nals i distints: Martin Heidegger i
Karl Jaspers, amb qui es mantindria
en contacte durant tota la vida i a
desgrat de l’ínclita posició de Hei-
degger, de qui va ser amant. Fugida
de l’Alemanya nazi, va passar pel
camp de concentració de Gurs i va
aterrar als Estats Units el 1941 (na-
cionalitzada el 1950). No sabem si
els intel·lectuals nord-americans
que en aquells anys van dir, amb un
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PERFIL cert cinisme, “Gràcies, Hitler!”, per-
què la flor i nata intel·lectual alema-
nya anava a parar al seu món cultu-
ral, es referien a Arendt, però podria
haver estat així.

Ens hem permès aquest excurs
biogràfic de Hannah Arendt pen-
sant en els lectors corrents i perquè
la present i magnífica edició de So-
bre la violència omet, gairebé, tota
referència biogràfica d’una pensa-
dora que no va admetre, entrevista-
da per Günter Grass el 1964, que se
la qualifiqués de filòsofa (¿planava
l’ombra dels seus dos grans mes-
tres?), ans pensadora política o es-
merçada en la teoria política. Una
bona lliçó per a mestretites actuals
que s’autoqualifiquen de “filòsofs”.

Sobre la violència consta de tres
parts i estem d’acord amb Fina Bi-
rulés –responsable del volum– que
Arendt no era una pacifista, ans una
pensadora (no tindríem cap incon-
venient a considerar-la filòsofa)
que, a la dècada dels 60, responia a
“l’arsenal que estava emprant el go-
vern nord-americà enfront del mo-
viment que clamava contra la guer-
ra [la del Vietnam]”. Molt en sínte-
si, la primera part és un atac contra
la personificació europea de la pro-

testa violenta, Jean-Paul Sartre, a
qui més o menys acusa de no saber
prou bé Marx! (Naturalment, ella sí
que se’l sabia bé.) I la lectura de
l’època: l’obra de Frantz Fanon. Una
lectura que li permet dir: “El Tercer
Món no és una realitat, sinó una ide-
ologia”.

La segona part ens porta a Sorel
i a pensadors menys coneguts, Ber-
trand de Jouvenel o Alexander Pas-
serin, per exemple. Un eclecticisme,
el d’Arendt, per altra banda, que li
permet qüestionar a través de Jou-
venel ni més ni menys que la demo-
cràcia: “Suposar que el domini de la
majoria només funciona en la de-
mocràcia és un miratge fantàstic”.
És la part del llibre en què apareix
“La violència pot ser justificada, pe-
rò mai legitimada”, seguidament fa
una pinzellada sobre el pacifisme de
Gandhi i els seus resultats, que són
com un breu manual sobre el colo-
nialisme, i conclou que el poder i la
violència són contraris.

La tercera part conté veritables
perles que van més enllà de la medi-
tació sobre la violència: “Allà on tots
són culpables, ningú no ho és”. ¿És
la resposta als “semi coupables, semi
victimes comme tout le monde” sar-
trià? Segurament, encara que torni
a passar per Sorel i hi incorpori
Konrad Lorenz sense oblidar
Bergson, per exemple.

En definitiva, una obra impeca-
ble, en una edició impecable a càr-
rec d’una especialista en Arendt, Fi-
na Birulés. Tan sols retrauríem una
excessiva intervenció de regust aca-
dèmic en l’obra d’una autora que
mai va estalviar les crítiques a The
groves of academe (1951), com diu el
títol de la novel·la de la seva amiga
i marmessora Mary MacCarthy. Es-
peronats per la seva lectura, ens
preguntem: quan tindrem la versió
catalana d’Eichmann a Jerusalem,
l’obra potser més polèmica d’aques-
ta pensadora excepcional, o d’Ho-
mes en temps d’obscuritat? Ho de-
manarem als Reis d’Orient.✒

Quan fa dos anys va néixer la
revista teatral Hamlet, no
van ser pocs els crítics lite-

raris, novel·listes, poetes, etc.,
que van expressar la seva profun-
da enveja davant del món teatral.
Es tracta d’una revista-objecte,
ben feta, molt pensada, maca, fins
i tot. Pràctica i construïda des del
servei a l’espectador i a la profes-
sió. Una revista que en el món de
la literatura no existeix, ni de
lluny, ni en català ni en castellà.

amb una energia que falta als no-
vel·listes, per exemple. Els literats
es queixen molt, que si no hi ha crí-
tica, que si això, que si allò, però a
l’hora de la veritat prefereixen par-
lotejar en un bar que no pas muntar
una revista com Hamlet. Al final,
tots sabem que tant si parlem de te-
atre com de narrativa, es belluguen
quatre quartos i se’ls queden entre
pocs. I en el món de la literatura, a
ningú sembla interessar-li una mi-
ca de reflexió.✒

Hi ha hagut molts intents, però
cap de reeixit. Queden els suple-
ments dels diaris, com aquest ma-
teix que tenen a les mans, però res
a veure amb els setmanaris o
mensuals literaris que facturen
les principals potències culturals.
Penso en el Magazine Littéraire,
Diario de Poesía, Times Literary
Supplement o The New York Re-
view of Books, autèntiques bíblies
per a lletraferits i gent a qui, sim-
plement, li agrada llegir.

Potser pensaran que el món del
teatre,aCatalunya,moumésdiners
queeldelllibre.Siésaixí,estanmolt
lluny de la realitat. El sector edito-
rialcatalàfacturapropde1.500mi-
lions d’euros a l’any. I el teatral, ni
una tercera part. Tanmateix, gene-
ra una sensació de presència gaire-
béigual,osuperior,seguramentper
una raó: l’ímpetu, el fervor. La gent
deteatre–actors,directors,gestors,
periodistes, crítics, traductors, re-
gidors...– assumeix la seva feina
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