
Hannah Arendt (1906, Alemanya – 1975, Estats Units)

Hannah Arendt , teòrica política alemanya d'origen jueu, va ser una 
pensadora que va escriure sobre l'activitat política, el totalitarisme 
i la modernitat. La seva biografia personal i la trajectòria professio-
nal queden alterades pel nacionalsocialisme i l’Holocaust. Passà del 
distanciament religiós a la constant reivindicació de la seva condi-
ció d'individu femení i jueu. 

Sovint ha estat descrita com a filòsofa, encara que ella sempre va 
rebutjar aquesta categoria, perquè la filosofia concerneix l'home 
en singular. Ella va enfocar el seu treball des de la perspectiva que 
els que habiten la Terra són els homes i no l'home. Entre les seves 
obres destaquen: Els orígens del totalitarisme, on reflexiona sobre 
el concepte de totalitarisme (nazisme, estalinisme...), i Eichmann a 
Jerusalem, que escriví a partir del judici d'Adolf Eichmann a Jerusa-
lem i que va ser molt polèmica, ja que hi feia pública la 
col•laboració amb les nazis dels Consells Jueus durant l'Holocaust. 
La seva obra més reconeguda és La condició humana, per la qual 
va obtenir, el 1960, el premi Lessing.

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats 
amb un distintiu...

* La Condición humana. Barcelona: Seix Barral, 1974 
* La Crisi de la cultura. Barcelona: Pòrtic, 1989 
* Eichmann en Jerusalén. Barcelona: Debolsillo, 2006 
* Hombres en tiempos de oscuridad. Barcelona: Gedisa, 1992
* Los Orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza, 1987  
* La Promesa de la política. Barcelona: Paiós, 2008 
* Una Revisión de la historia judía y otros ensayos. Barcelona [etc.], 
Paidós, 2005 
* Sobre la revolución. Madrid: Revista de Occidente, D.L. 1967 
* Sobre la violencia. Madrid: Alianza, 2005 
* La Vida del espíritu : el pensar, la voluntad y el juicio en la filosofía 
y en la política. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984 Amb la col·laboració de:
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