
Hannah Arendt: Llibertat 
política i totalitarisme

Fina Birulés
Filòsofa jueva d’origen alemany i una de 
les teòriques de la política més influents 
de la segona meitat del segle xx. Actual-
ment són conegudes i elogiades la seva 
aposta per pensar la vita activa i la política 
a partir de la categoria de natalitat, la seva 
anàlisi dels règims totalitaris, la tesi de la 
banalitat del mal o les seves reflexions en-
torn de la república i del tresor perdut de la 
tradició revolucionària. De sòlida forma-
ció filosòfica i amb una prometedora ca-
rrera acadèmica, el «shock de la realitat», 
l’incendi del Reichstag l’any 1933, l’obligà 
a exiliar-se a París i a repensar l’especifici-

tat i el sentit de la política. Com se sap les seves reflexions parteixen de la constatació 
que els fets del totalitarisme van deixar una situació en la qual s’havia d’aixecar acta 
de l’heterogeneïtat de les velles eines conceptuals i l’experiència política del segle xx. 
D’aquí que assumís el repte de «pensar sense baranes». 

Aquest llibre proposa una lectura contemporània d’algunes reflexions al voltant del 
totalitarismes i la llibertat política.

Fina Birulés. Professora de Filosofia de la Universitat de Barcelona, on dirigeix el 
seminari «Filosofia i gènere-ADHUC». La seva recerca s’ha centrat en la filosofia 
contemporània amb especial atenció a l’obra de Hannah Arendt i en la teoria femi-
nista contemporània. És autora de nombrosos assaigs i editora de diversos volums 
col·lectius (Hannah Arendt, el orgullo de pensar, Pensadoras del Siglo XX i —amb Rosa 
Rius—Lectoras de Simone Weil). Entre les seves publicacions destaquen: Una herencia 
sin testamento: Hannah Arendt (2007), Entreactes. Entorn del pensament la política i el 
feminisme (2014) i Feminisme, una revolució sense model (2018).
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PENSAMENT POLÍTIC POSTFUNDACIONAL
Concebre la política d’una altra manera

Directora de la col·lecció: Laura Llevadot

Aquesta col·lecció reuneix una línia de pensament polític contemporani que ha rebut el 
nom de postfundacional. Amb aquesta denominació s’indica la voluntat de plantejar la 
problemàtica d’allò polític més enllà de la política clàssica, de mostrar la manca de fona-
ment de les democràcies liberals representatives i de capgirar, en definitiva, el fonament 
mític del pensament polític modern.

• Temes: filosofia política, 
llibertat, totalitarisme, 
lectura crítica de Hannah 
Arendt.

• Públic: general, perso-
nes interessades en l’ac-
tualitat política que volen 
expandir el seu coneixe-
ment des de la filosofia 
política per adquirir eines 
de pensament i anàlisi 
pròpies.
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