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É s ben sabut el plaer ocult que tenen molts adolescents i joves d’escriure poesia,

per esplaiar-se i fer lloc a l’immens batibull del cor i als anhels confusos que els

supuren per tots els porus de la pell. Sovint són poemes escanyats per la pressa,

amb metàfores un xic suades, rima escolar i certa obscuritat que és talment una

excentricitat en la vida aparentment plàcida que duen, si més no, de cara enfora.

Hannah Arendt també va sucumbir a aquest plaer de joventut, però per poder aguantar el

pes de la seva història i les seves accions en uns moments de màxima vivor. La seva poesia

primerenca no és una poesia adolescent i mal digerida, sinó que és, en bona part, la vida

que més intensament mereix ser narrada.  Els dos períodes de producció poètica són dos

moments claus de la vida de la filòsofa. Per això, s’organitzen en dos blocs: Gedichte 1923-

1926 i Gedichte 1942-1961. Els títols, d’austeritat teutona, emmarquen aquests dos llargs

instants de creixement, de renaixença i de canvis.

Per una banda trobem els anys de la relació amorosa que va tenir amb el seu mestre —el

també filòsof Martin Heidegger— quan ella era alumna seva a la universitat de Marburg.

Un romanç breu i intens i que després va adquirir l’estatus de morbós, no només per la

diferència d’edat i perquè ell estava casat, sinó perquè posteriorment Heidegger va ser un

membre actiu del partit nacionalsocialista, donant-hi suport dins de l’àmbit acadèmic en el
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mateix moment en què a ella li vetaren la docència a les universitats alemanyes i

començava a lluitar contra l’antisemitisme des de la seva condició de jueva no practicant.

Heidegger no és el seu únic amor ni tampoc el més llarg però, en tot cas, la relació que van

tenir la va sacsejar prou com per haver-lo de sintetitzar i assimilar a còpia de poemes

amorosos.

Suspesos els peus en una patètica esplendor.

Jo mateixa,

També jo balle

Alliberada de la gravetat

M’endinse en la foscor; en el buit. Espais atapeïts de temps passats,

Extensions recorregudes,

Soledats perdudes

Comencen a ballar, a ballar. […]

L’altre moment clau és l’exili als Estats Units fugint del nazisme. Aquí veiem no només

l’enyor, el descalç de la nova terra, sinó la pèrdua d’amics estimats, com és el cas del

poema que encapçala el recull d’aquesta etapa que escriu en record de Walter Benjamin,

mort a Portbou quan també fugia del règim nazi:

Algun dia tornarà l’obscuritat,

la nit caurà de les estrelles.

Amb els membres estesos,

jaurem prop, jaurem lluny.

Des de les tenebres sonena fables i petites melodies.

Escoltem-les per a desdejunyir-nos,

trenquem finalment les fileres.

Veus llunyanes, afliccions properes:

Aquelles veus són d’aquells morts

que enviàrem com a heralds

per guiar-nos en l’ensopiment.

Malgrat que en aquesta nova etapa va adoptar ràpidament l’anglès per la seva vida

acadèmica, la seva llengua materna  perviurà en els poemes que escriu durant aquests vint

anys, que van des de l’exili fins al moment de fer el seguiment del judici al dirigent nazi

Adolf Eichmann i bastir la seva teoria de la banalitat del mal. És aquest fet, el de la

llengua, que ens porta a considerar la intimitat d’aquesta poesia que pot semblar, en certs

moments, racional, abstracta, o com si bastís una mampara i només ens deixés entreveure

les vicissituds vitals a través de les ombres i paraules genèriques.

Conèixer la veu més íntima de la filòsofa alemanya també ens serveix per comprendre més

plenament el propòsit de la seva filosofia. Però no una intimitat despullada, sinó la

intimitat d’una història narrada, passada pel sedàs de la raó, de l’explicabilitat. No hi ha

sentiments desfermats ni passió incontrolada, però sí la necessitat de narrar unes

experiències profundes pel seu ser. Com diu el darrer poema del recull, escrit el gener de

1961:

Llavors correré, com un dia vaig córrer
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Per l’herba i el camp i el bosc;

Llavors, et detindràs com una vegada et detingueres,

Tu, l’entranyable salutació del món.

Llavors hauran estat comptats els passos

A través de la llunyania i el veïnatge;

Llavors haurà estat narrada aquesta vida

Com el somni d’ara i sempre.

Des de l’octubre de 2018 ja podem endinsar-nos en la poesia de la filòsofa en la nostra

llengua. La traducció d’Anacleto Ferrer i Lola Andrés s’acompanya d’una introducció del

primer que ens situa en l’espai i el temps, així com en l’obra poètica, que podem relacionar

amb la seva obra filosòfica de teoria política. Una poesia que Arendt va escriure per

comprendre —el seu esperit, el seu pensament, el seu temps, la guerra i l’exili, el

paisatge…— i que per això se centra en uns moments molt concrets de la seva vida que

necessiten ser narrats amb una nova veu, a través de la melodia que suposa la poesia, però

sempre amb aquesta llengua alemanya, l’essencial, que conserva amb plena consciència.

1. Prenent el seu concepte d’story de La condició humana. Vegeu ARENDT, H. (2009), La condició

humana. Barcelona. Biblioteca Universal Empúries. Traducció d’Oriol Farrés (p. 207). 

2. ARENDT, H. (2018) Poemes. València: Edicions del Buc. Traducció de Lola Andrés i Anaclato

Ferrer (p. 41). 

3. ARENDT, H. (2018: 85). 

4. Trobem l’explicació d’aquest lligam indissoluble amb la llengua materna a les reproduccions de

l’extensa entrevista que li va fer Günter Gaus l’octubre de 1964. 

5. ARENDT, H. (2018: 191). 

ETIQUETES:  ANACLETO FERRER EICHMANN HANNAH ARENDT LOLA ANDRÉS MARTIN HEIDEGGER POEMES WALTER BENJAMIN
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(La Garriga, 1988) És llicenciada en  loso a. També va cursar el màster de la UB-

ESMUC-URV de Música com a art interdisciplinària i el màster de formació del

professorat. Actualment és professora de  loso a a batxillerat i estudia el grau de

llengua i literatura catalanes a la UOC. Ha col·laborat o col·labora amb mitjans

com la revista Valors,  Filoso a Ara!,  Núvol i La Directa.
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