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L'ascens dels
feixista i nazi

ffi Democrácies idictadures en
I'Europa d'entreguerres

@ ldeologia i bases socials del
feixisme

@ l" ltália feix¡sta

S L'Alemanya nazi

PREGUNTES pnEVIrS

lmatge?

poden observar? Quin significat tenen?

Quina evolució política va tenir Europa

en aquest perÍode?

tota lita rismes

Després de la Primera Guerra Mundial 1a democrácia es va
estendre gairebé per tot Europa. Peró els problemes economics,
po1ítics i socials, aviat van provocar la crisi dels sistemes
democrátics. Entre el 1922 i e1 1939 la democrácia va retrocedlr
en els paisos europeus on hi havia poca tradlció democrática
i s'hr van anar imposant dictadures nacionalistes de dretes.

. La desestabilització va ser el resultat, d'una banda, de l'lmpacte
de la Revolució Russa del 1917, que va contagiar l'anhel
revolucionari a gran part de1 moviment obrer i dels partits
d'esquerres, i de l'altra, del desenvolupament d'otganttzacions de

dretes conservadores, antidemocrátiques i nacionalistes.
En aquest conlext, 1es societats europees van patir un,procés
de radicalització moit accelerat.

Els parrits leixistes es van caracteritzar pel rebuig üolent
del sistema parlamentari liberal, per un odi intens envers

, el socialisme i el comunisme, per un ultranacionalisme molt
aó-éñtuat, que éxalgava el mite de la nacró i de 1a raga, pel culte
a la violéncia i per la capacitat de mobilització de 1es masses

atretes pel poder carismátic d'un 1Íder. Els millors exemples

d'aixó van ser e1 ferxisme altiiia,"a partir del 1922, i el nazisme

a Alemanya, des del 1933, que van implantar un nou model
de dictadura totalitária.
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nagim democrátir

f-_-] négim dictatorial

La ltália feixista

V
1919
Mussolinifunda a Milá

els Fasci di Combattimento

1920
Ocupació de fábriques i terres

1921
Fundació del Partit Comunista.
Fundació del Partit Nacional
Feixista

'r922

Vaga general dels socialistes.

Mussolinial poder

1924
Assassinat de Matteotti

1925-1928
Lleis feixistíssimes

1 935
Invasió d'Etiópia

1936
Formació de l'eix Roma Berlín

o
r -A.i¿" €Rpaut

['l negim comunista

l=-l Constitucionals peró no democrátics

E
tl

MAR

Régim feixista

Régim democrátic

nazi

1919
Constitució de Weimar

1921
Hitler, cap de l'NSDAp

1923
Putsch de Munic

1925
Hindenburg, president de la República

I 933
Hitler canceller. Incendi del Reichstag:
Liei de plens poders al Führer

1934
Es crea la Gestapo. Nit dels ganivets llargs

1 935
Lleis de Nuremberg

1 938
Nit dels vidres trencats. Annexió d,Austria.
Conferéncia de Munic

1939
Annexió de Txecoslováquia. lnvas jó de polónia

Altres ures

1920
Hongria: dictadura de Horthy

1923
Espanya:dictadura de prjmo de Rivera

1926
Dictadures a Portugal, polónia i Lituánia

1929
f ugoslávia: dictadura d'Alexandre I

1932
Hongria: dicL¿dur¿ de Cómbós

1 933
Dictadures a Portugal i Austria

1934
Dictadures a Bulgária, Estdnia i Letónla

1936
Grécia: dictadura de Metaxás

1 938
Romania: dictadura de Cades ll

1939
Espanya: dictadura de Franco

f l aasim dictatoriat -^_=_l
f_l negim comun¡sta

Alemanya

V
L' dictad

V
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DOC. 1. Cnsl DE LEs DEMocRActEs

No va ser sinó després de la guerra quan
Ies dictadures van irrompre a Europa
t1
Si hem de ser francs, sota la pomposa
divinització de l'estat no era difÍcil des,
cobrir algunes passions i alguns egois_
mes. Aquestes passions eren: la reven_
ja ofensiva de les autocrácies contra les
democrácies, sota una forma violenta
que es l'eiecre dels hábirs de guerra, la.

-!gl4jnc!¿d4{gls indusrrials i els graC
I e rra r i ne n r s a pa réñilieñtr-cófi iTa e I p e¡¡il_
bolxevic. en real r rat, coñiiálolál6ima
de moüment socialisra, i. linalmenr, en-
cara que era menys important, si més no
fora d'Alemanya, e1 moviment antlsemi,
fa.

Un cert desencant respecle a les velles

ffirares-
ra. [...1

Comte de SFoRZAT, Dictateurs et dictatures
d'aprés guerre,1931

fdiJaor,o 
,roRZA (1878- j 9s2): potitic i diptomá-

t¡c italiá. Ambaixado r a ?arí (1922),va dimitir j es va exi
liar quan Mussoi¡n¡ va pujar al poder.

) Resumeix quines va ser, segons
l'autor, les causes de l,ascens
de les dictadures a Europa.

DOC. 2. Cnnrst nrun¡¡txtsrA DE LlNtct DE
t.n GuEnRa ClvlL EspANyorA 1936.

) Com reflecteix aquest cartell la tensió
política a Europa durant la década
del i930?

224

Q Oemocrácies,Ífidicradures
en I'Europa d'Éntreguerres

('La crisi de les democrácies rru t..riryirg.{i en ra conjunció d,una amenaca

#@t. D'una banda,.hihawa tlur"*cu de res,organirzacions de dretes'conservadores, antidemocrátiqués i nacionaristb{, i, sobretot, dels nous
grupsod'extrema dreta d'ideologia totalitária i ultranacionalista, els movi_

. -, ments"teixistgs- I de 1ra]t¡a, hi havia la pressió der comunisme sorriéric"
, :'+q9, 

d:t 
1:l l? L7 Ltaua implantat una dictadura a Rússia i acruava per mit_' ja de la Komintern ([nternacional Comunisra) per esiendre la revolucio

als altres paisos.

Els extremisrues van ser re,forqats per res diricultats internes que es van*produir 
a conseqúéncia de ra primeia c;;;il;;;i;;;;-", van accen-

tuar per la greu depressió dels anys úenta;..!),,

1.1. El context de la crisi de les democrácies

Wrf 4g$t-? t,t a demo crá cia 
-s¡,va--c-q-q9ql! dar a

r ruropa occrdentar i nórdica. i es va eléndre pels nous estats dei cenrre _-de 
l'esr del óntinñr, q;;G." 

"ur.ü¡áél'Jé"*--¡¡r.ent deis velrsimpe's (aleman¡ ausriohongarés, .r, i t,rr.). L'ampriació dels drets indr-
üduals i l'extensió del sufragi universal masculí, i en alguns casos també el
femenÍ, va sigmficar la geneiarització de ra democracir;r;;;"tária i plu-
rpartidrsta. AixÍ doncs,.gap-al 1920, I'Europa de la por,gu".ru estava for-
mada per ünt-i-r,rrir estats, i rors, excepte dás (Rússá i u'o"griur, eren de-
mocrácies o sistemes parlament aris.

No obstant aixó, tot i aquest aparent triomf de ra democrácia, eis goverrrs
democrátics no van r". .rpuqó, de resoldre .r, g..", pr;ul";es polítics"
socials i económjcs de I'Europa d'entreguenes. per aquesta raó, amph

." sectors de la població van creure que la áemocrácia liberai parlaníénrárD*-
representava un sistema politic caduc I incapag d'afrontar eis nous i dra_
mátics problemes de 1a postguerra, i1.an defensar la necessitat de tenir es_gts lorp i aurorilaris per afronrar la siruació > (Doc. t).
41 principi, la cerca de governs autorltaris es va justificar per ra necessitar
d'evitar el contagi_revorucionari després de ra implan,u.iJu Rússia d,unrégim comunista i l'esclat de revolucións comunisies a Hongria i Baúera(Alemanya), i d'onades de vagues i reivindicacions obreres a tot ¡occiden¡
europeu, enrre el 1919 i eII92O.
Postedorment,.la crisi econdmica ders anys tr€nt4Ja produir una con_
r,-ulsió general. E1s seus terribles efectes (l'incremenrá¿ t,rt* i ra intensifi_
cacró de la conflicrivitat) es van traduir en una profunda desconfianqa dela població envers els governanrs i en ra rudicariiza.iJ a" r", p"srcions po-lítiques. Els principrs liberals van ser qüesrionats i un retrocés,polític i

--cultural dramátic dels yalors democreiics es va 
"r,á"a.á f"*r arreu. l¿.: burgesia i les classes miqanes esperaven que u.n;;rf;;;"drl** *;f- plina i la cohesió nácional davanLia crisi,I4qnqeqqe-uha gran part de res

., classes baixesveien en ra revolució u4a-qova,sortida ais seis problemes >(Docs.2i+) .-,, t
Fmparant-se en la necessitat de frenar 1a revolució, el feixisme i er nazisme
van defensar un nacionaiisme exaltat i agressiu, el totahtarisme i el partit
únic com a solucions. D'aquesta manera ,rur u.orr"guir el suport dels sec-
rors socials que esraven més espantarc davan[ ra polsibirita, á'urru revoiu_
ció > (Do<.3).

unitat 10



DOC. 3. (ELs sovtÉTtcs MANEGEN ELs FtLs DEL FRo¡¡r PoputnR> DOC.4. <Co¡¡rRA Atxó, vorEu coMuNtsrA!)

E SONT tES
SOVIETS QUI

RE]IT lES FICEI1ES

DUFROTI POPUTAIRE

lartells de propaganda politica en les eleccions franceses del 1936
rue van donar el triomf al Front Popular, integrat per socialistes,
-adicals i comunistes. El nou govern del Front Popular
rmediatament va dissoldre les lligues feixistes,

> Descriu cadascuna de les caricatures dels cartells i analitza
els respectius elements de crítica.

) Quines circumstáncies expliquen aquest enfrontament radical
de posicions polítiques a les eleccions franceses del 1936?

'1.2. E[ trionnf de les dictadures
:n aquesa situació,.la democrácia només va subsistir als paisos en qué

istava més establerta. Les velles democráci.es europees occidentals (Fran-

_-a. e1 Regne Unit, els Paisos Baixos i Suissa), els paisos escandinaus (Dina-
:rarca, Noruega, Suécia i Finlandia)_i alguns paisos de l'Europa cenrral,
-:rrrr árá Txecoslováquia, van moslrar l'arrelamenl i la solidesa de les seves

-:rstitucions pariamentáries I la depressió económica no va donar lloc a la

-liida de ia vida democrática ni a grans onades de crispació social. Encara

-r-le en aquests paisos també van néixer organitzacions r partits feixistes*-lgue 
des Croix-de-Feu, 'Lliga de les Creus de Foc', a F¡anq4, Unió de

-gixisres-E44frr,cs, Partit Rexista be1ga...), amb prou feines van anlbar a

-.rnstituir una amenaqa gaire seriosa per a I'estabilitat política.

-'' 1es nacions de llarga tradició democrática, algunes experiéncies noves
--an assegurar el funcionament de les institucions El capitalisme e! va re-
-ormarj es va incrementar e1 paper económic de I'estat; a més, gs van inte-

-;ar els partits socialistes al joc parlamentari.

lero a la resta d'Europa, des del comenQament dels anys [renta, la crisi
:;onómica i 1a inestabilitat de les democrácies va coincidir amb l'¿xit del
partit nazi. que va portar Hitler aI poder a Alemanya el 1933 i va donar
rn nou impuls als moviments feixistes. A1s paisos de l'Europa central,
,.riental, balcánica i mediterránia, que tenien poca tradició democrática, el
.istema parlamentari va fracassar i es van imposar dictadures nacionalistes
:adicals de dretes g!!1e e1 1922 i e1 1939.

=-I 1939 Ia majoria dels sistemes polÍrics d'Europa eren autoritaris i la for-
ra més comuna eren 1es dictadures de dretes. A Austria, Espanya, Hon-
:ria i Romania les organitzacions de tipus feixista van arribar a tenir un pa-
:er important. Peró només a ltália el 1922 i a Alemanya el 7933 es van
imposa¡ en el poder dictadures plenament feixistes.

; cers de s ot¿lit¿ i.res fei¡ sla ndl'

', , l ::

'l Defineix: democrácia, dictadura,
totalitarlsme.

Explica per qué es va produir la crisi
de les democrácies liberals europees
en el període d'entreguerres.

Compara el que va passar a les

democrácies noves i als paisos amb
una llarga tradició democr)tica.

Analitza per qué uns sectors
determinats de la societat europea
van veure en les dictadures la solució
als problemes de la postguerra.

Valora els efectes a Europa de l'aveng
de les organitzacions i els moviments
d'ideologia autoritária,
ant¡democrática i ultranacionalista.
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DOC.5. Ferxrs¡rrr¡, rsrAT r DEMocRAcla
-.

Com que és antiindividualista, el siste-
ma de vida feixista posa en relleu Ia im-
portáncia de I'estat i reconeix lindiüdu
només en la mesura en qué els seus in-
teressos coincideixen amb els de I'estat.

[...] El liberalisme va negar I'estat en nom
de I'individu: el feixisme reafirma els

drets de I'estat com I'expressió de la ve-

ritable esséncia del que és indiüdual. La

concepció feixista de I'estat ho abasta tot;
fora de I'estat no poden existir, i encara

menys valer, valors humans i espirituals.
Entés d'aquestarrranera, el feixisme és

totalitarisme [...].

EI feixisme, en definitiva, no solament és

un legislador i fundador d'institucions,
sinó un educador i un promotor de la vi-
da espiritual. No intenta simplement re-

modelar les formes de vida, sinó també

el seu contingut, el seu carácter i la seva

fe. Per aconseguir aquest propósit impo-
sa Ia disciplina i fa ús de la seva autori-
tat, impregnant la ment i regint amb im-
peri indiscutible [...].

El feixisme nega que e1 nombre, pel fet

de ser nombre, pugui dirigir les societats

humanes, nega que aquest nombre pu-
gui govemar grácies a una consulta pe-
riódica. Afirma la desigualtat indeleble,
fecunda i benefactora dels homes, que

no és possible anivellar grácies a un fet
mecánic i exterior com el sufragi univer-
sal. Es poden definir els régims demo-
cretics com els que donen al poble, de

tant en tant, la il.lusió de la sobirania.

,"d"rrr,r"'d5l[r:,ryrl:?;\)

) Com concep I'estat, el feixisme?

i eOm expticava Müs¡olini :el squ ¡gbuig
de la democrácia?

drqt de subjugar lqs*rcsjnfeda€ > (Doc.7).

<decadents> societat i cultura
matenalisme i I'igualitarisme-

conducta (fanatis-

@ taeologia i bases socials
del feixisme

En els anys vint i trenta a Europa es va produir l'eclosió d'una nova forma
d' or ganització política : ;lJexunqe A diversos paiso& van aparéixer movi-
ments d'aquest¡¡pqs i van teni64n corqrq el rebuig'aTsistema parlamentari
liberal, I'odi alb6#unismfr urultralddoÁalijme aicentuat, que va enatúí
el mite-dáliñá¿ió i--de la raqáfámUe défensaveqel'cu1téTla violéncia i la
mobilització de les masses atretes per un 1Íder,cariñ;tió. " ft)l

\,,
2.1. La ideologia feixista

La ideologia feixista tenia unes característiques be!,defi4ides:

o El feixrsmc defensava I'establiment d'un Éstat totalitari capae de c-ontro-

O iát *,.1r* .rr¿r* ae la üda (politiüláconó-*, roliátát,'et; t Propug-
náüálaprimacia del'estat sobre I'individu i_lg{r-eglcjg dels principit_¿ql h-
beralisrre, com la igualtat dels ciutadans, els diets individuals i-la
separació de poders > (Doc.5).

{ilonuuu suport a un sistema polític dictatorial de partit uniflAque*
lartit recolzava sobre el principi de lideratge, segons el qual el póder ha-

via de recaure en un cabdill dotat d'un poder <carismátic>, capaq de crear

una voluntat general. Sobre aquesta noció de cabdillatge, el feixisme va

tractar de modelar una societat establerta en els principis de la jerarqui4
I'ordre, 1'obediénci4,!-l'autoritat indiscutible d'un home excepcional. Així
es s:T,gUT {:{,:l t¡ p9ts9q4g i ell*'

.-U.I4_Al,traSalacteistica erl gl anticomunisme i ant!94pigal!9.¡qg radical
El feixisme es plantejava unt <(tercera via>'álteriiativa al socialisme mar-
xista i al capitalisma*Dgjglpau^ la creació d'un socialisme nacional capae

de posar fi h confliEte dé-ólasses i d'atreure ián¡rcS"effilóffiaFsáme-
ñáládes pel piocés de la óoriiéntráció capitalista, com els obrers, oprimits
per la por de l'atur i Ia miséria.

. Mantenia un nacionalisme agressiu, expansionista i militarista, que exi-
giaiiria nova posició per alá seva nac-iO-al món Aquestes idees expansio.
nistes{orierrtavdoelsf eixismes-enve_rrlqg-g:1:_

. JJ*-&]5$!9*Igg tots racistes i consideraven inferiors els que no eren

E4lSt P.tt, ** ¿uUt mitisrñé-es van
convertir en la doctrina central del moviment, com a element aglutinador
de la unitat nacional, basada en Ia superioritar de lS:Wz¿m*que tenia d

¡ El feixisnx; rebutiava els principis de les

--za 

'
occideñtals, basats en el racionalisme, el
Per contra,
me, intoleráncia, iá-'cega).

o Defensava Ia üolencia davant els oponents politics. La vroléncia es con-\* -----si&i?ñá-iñvalor positiu i fins i tot terapéutic.

¡ Els partits leixqtespletenien mobilitzar les masses i enquadrar-les en
?frfreTpáffiTelGñE"iüi ú;icd l*¿ñ-lélGTéio-rganitzacibns paramili-
t¿lrs. Les milÍcies del partit van atorgar una gran importáncia als sÍm-
bols, els mítings, les desfilades i els ritus cerimoniais > (Doc.8).

o També exaltaven els principis masculins, i relegaven la dona a tenir
cura dei3ffis-i¿lETffies'dJü'mi:Tóñ les foices polítiques del fei-
xisme van estar formades i dirigides per homes > (Doc.6).
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2.2. Les bases socials delfeixisme
les del punt de vista social els partits reixistes mai no van aconseguir del
-'-'t el suporr popular, tot i qr-ié la seva base social, molt petita al principi, es';2 ,'ar incrementant a poc a poc fins a arrlbar a s"., etr alguns paisos, una
¡ranforqa (els casos d?lemanya i ltaiia).
-lllqixpme va reclutar els seus primers seguidors enrre els sectors socials ,

desarrelats (oficials i combatents desmobilitzats després de la primera
-Íue¡ra Mündial), que van renir una adaptació difícii á ra vida cr'l ae ta '-
lostguerra. També van tenir el suport de joves activistes i romántics
nolt impressionats per la guerra i frustrats per la <ineficácia> del sistema
iberai.

\lés tard s'hi van anar^sumant membres procedents de les classes mitja_
nes urbanes i rurats, ¿fe$eb.:3,9rlr,-¿;"ó"ú; ;;p;;,;i, p* u pl,
srble expansió d-el qomunisme. ffib¿ i;trr va incorporri,,,".io, rmpor-
:ant de la-c\asse obrera, que majoritáriamént provenia de partits radicals
d esquerr6-.ri,que va trobar atractiu el missatge extremista i üolent dei fei.
xisme. , ', r,..ri f ..":l ii

- Ún element fonamental per a ra cqrlsoridació der feixisme va ser, també, er
luporf déli grans-empresaris i té'rratinenr, Al ;.i;.ñi,t"qr;;;; ñp:r-an fin-angar les organitzacions feixistes per utiiitzar-ier'co*'a forces de
xoc enfront dels socialistes i els comunisies. Més tard, les van ajudar per
afavorir la instauració d'un poder executiu fort, .apáq de reorganitzar i
controlar I'economia per superar la crisi i aturar t'ugitatio obrera. Només
quan aquests moviments feixistes van eliminar dels seus programes la de_
magógia revolucionária antrcapitalista i es van fe, urespectuü'l.ru, eis van
donar suport totalment.

La presa del poder pel feixisme i el nazisme no es por explicar sense ers sul
ports qu€ va rebre de les mateixes insr.itucions de I'estai liberal: I'exércit i
la policia van tolerar la r,roléncia que les organitzacions feixisres exercien
per espantar etq qnemics i per conquerir er poder, i de vegades fins i tot hi
van col.laborar.

.'¿scens ders tot¿rilaris^1es re¡\ist¿' nali

n,

DOC.6. Ln rnmlua rR¡otctoNAr vA sER

E. CENTRE DEL PRoGRAMA DE (REGENERACIÓ)

XE I.A NOVA SOCIETAT FEIXISTA.

> Descriu la imatge i analitza el paper que
el feixisme assigna a la dona,

DOC.7. Er. R¡eurc DE LA IGuALTAT

La nova doctrina de la humanitat [...]
també va encunyar 8a cap al,any 1740)
1a frase-impacte polÍtica dels últims 150
anys, <Liibertat, Iguakar, Fratemitat>, i
va cÍeaÍ Ia caótíca democrácia, desinte-
gradora de pobles. [...]

Grácies a la prédica de I'humanitarisme
i a la docrrina de la igualtat, qualsevol
jueu, negre i mulat va poder arribar a
ser ciutadá de ple dret en un estat euro-
peu; grácies a la preocupació humani,
tária per I'indiüdu, als esrars europefll!
proliferen institucionfde luxe per a ma-
laits incurables. i bojos.

A. ROSSENBERG,

El m¡te del segle xx, j92B

) Com reflecteix aquest text el racisme
nazi? L'autor está d'acord a ajudar
els necessitats?

DE TrPUS FEtXtSTA COMENGAVA

EN LA INFANCIA.

) Per qué creus que els estats feixistes
utilitzaven l'escola per adoctrinar?

, , . 
:: 

...,,. t, :,', . . ,...:

..' - i.lo..,t, 
,

6 Defineix: feixisme, racisme,
antisemitisme.

7 Enumera les característiques
principals del feixisme.

8 Explica a quines ideologies iformes
d'organització social s,oposava
radicalment el feixisme.

9 Compara les característiques del
feixisme amb les d'una democrácia.

10 Justifica, raonant-ho, quin dels dos
tipus de régims polítics prefereixes.

11 Compara les similituds
i les diferéncies entre el nazisme
alemany i el feixisme itali).

12 Valora qui van ser els que van donar
suport al feixisme i per qué ho van fer

DOC.8. L¡ lrurecnacló DE LEs MtríctEs



DOC.9. Mussor-r¡,¡r DrRrcErx LEs FoRMActoNs

D'EseuADRtsrEs A LA MARXA soBn¡ Ronn
D'ocruBRE oet1922.

) Quina importáncia histdrica va tenir
la Marxa sobre Roma?

DOC. 10. PRrru¡R pnocneMA DEL FEtxtsME

Per als problemes polÍtics:

a) Sufragi universal [...1

Pel que fa als problemes socials, propugnem:

a) L'aprovació immediata d'una llei que asseguri i garanteixi
1a jomada de vuit hores.

b) 1...1 Un salari mÍnim. [...1

d) El trasllat d'indústries i serveis públics a les organitzacions
proletáries [...].

Quant als probiemes militars: [...1

c) Una polÍtica intemacional que ringui com a objectiu elevar
el lloc de 1a nació italiana fins a la máxima aitura [. . . ] .

Pel que fa als problemes financeres:

a) L'establiment d'un lort imposr sobre el capital, de manera
que actui com a anivellador parcial de 1a riquesa.

b) Confiscació de tots els béns dels ordes religiosos...

Programa polític dels Fasci italiani
di combattimento, agost del 1 91 9

) Per qué es diu que aquest programa era (revolucionari>?
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f) fu Itália feixista

3.1. La crisi del régim liberal italiá
E_] final {e _lq guena va tenir a Itália uns _efectes economics i socials moit
giéus. Deipr¿r ¿" tu desmobi-lització dels soldátr, 

"l 
nombr'É b'aftrars es

va elevar a dos milions i la inflació es va dispararTfns af pun-(ue eI ódst
de la vida el l9I9 era quatre vegades superioi quecel del f qf ¡ . i )

entre els socialistes reformistes i els revolucionaris.

A la crisi social, shi-va afegir una profunda cris! polÍtica. La guerra haüa
augmentat la crisi del sistema de monarqu#liberal i parlámentária-i

j I dels partits tradicionals (conservadors i liberals). El 1913 s'haüa im-
plantat el sufragi universal masculí, i aixó va provocar un gran creixemenr
dels partits de masses (Partit Socialista i Partit Popular, de signe catolic).
Els partits liberals van perdre supoft i es van aliar amb els populars i, fins i
tot, amb els nacionalistes i els feixistes davant I'enemic comú, els socialis-
tes, que van quedar exclosos del govern.

, Per la seva banda, el Partit Socialista Italiá no va aconseguir unir les masses' obreres-per les friccions contínues que hi haüa entre els seus dos sectors: éls
reformistes, panidaris de col.laborar amb els grups de I'esquerra iiberal al
Parlament, i els maxtmalistes, que van defensar la revolució. L'esquerda entre

?

_

DOC. 1 I, PRocnnun o¡l PnRrrr Nnclorunr F¡lx¡sr¡

Principis de polÍrica inrerior:

L'estat ha de ser el guardiá zelós, e1 defensor i el propagador
de la tradició nacional, de1 sentiment nacional, de la voluntat
nacional.

Principis de politica exrerior:

Itália ha de recuperar la funció de baluard de la ciüliuació lla-
tina a1 Mediterrani i imposar f imperi de la llei sobre e1s pobles
de nacionalitat diferent lligats a ltalia.

Principis de polÍtica social:

El feixisme reconeix la funció social de la propierat privada,
que és alhora un drer i un deure [...].

El PNF s'esforqará a disciplinar 1es iluites [...] entre les dife-
rents classes, i a sancionar i fer respectar [...] la prohibició de
Iavaga dels serveis públics.

Programa del PNF, publicat
a ll Popolo d'ltalia, 27 de desembre de 1921

) Compara els dos programes i ressalta'n les principals
diferéncies.

) Quina va ser la causa d'aquests canvis?

unitat l0



he¡^.i,-,.t-ut -lr,i

els dos sectors es va obrir amb'él fracás del moüment revolucionari del 1920
i, el I 921 , el golellmaximalista va fundar el Partit Comunista dftaha. fu)
A la inestabilitat s'hi sumava la frustració pels resultats de la Primera Guer-
ra Mundial, en la qual Itália va lluitar al cosrar dels aliats. El fet
ce$p.hssiu le,s p¡,o**rrrr-qu9--9-ls-4.tlgl.4!i9¡1haüen fet a aqré5r'Fr?iitáTi:i
Log4f la indignació dels naéibiülistesycqi van converrir lá reivindicació
dei territori del Fiume (Rijeka) en I'obJEe{iu de les seves aspiracions. El
poeta Gabrielle D'Annunzio, al capdavant d'un grup d'excombatenÍs -ardi-
a- i d'algunes unitats amotinades de I'exércit, va ocupar aquesta ciutat,
peró el govern italia els va obligar a evacuar-la per la forqa.

3.2. La marxa delfeixisme cap al poder

El fundador del feixisme va ser Benito Mussoli!,i, que va passar de liderar
I'ala radical del Partit Socialista*a óñv?rtlr-ie én nacioir*áhsu?xtrem, di-
rector del dranT[PopoióA'Ituiir4 d¿i det qual i'éxigla una política exrerior

€ry.1rj.&j una polÍtica allrgryIla molt dura dins d'ltália.

El !9_19-, Benito Mussolini 
".u 

fuldg3lvlilá els Fasci ltaliani di Combatti-
mentolr*l*gllpparamilitai?éca'aóférüJg"!á_C-i¡aa!sra.e-lf ;;ilñ
5iEffi 'mñiiTñá"án- per la-camisa negra i 

""á- 
géiru militar.' ¡L iiü-nriiti

pnnclpaláliórmáv? gent m¡h vaffia: antics anárquistes i sindicalisres re-
volucionaris, socialistes partidaris de la intervenció d'Itália en la guerra lli-
gats a Mussolini, ultradretistes, nacionali,stes i excombatents de les tropes
d'assalt (ardiü) Els feixig,Le"p, es van-er.igir,g¡ els 4d9::gtr a ulrranga de les
rgng4ic-4cions ñációnalistes dins d' u n programisoiiulirta rerooiücio-
oiñ¡ {oo.r.10 i 12). jlas-:**-"-: -"'...'

Una de les primeres accions üolentes que van fer, executada peblru-
tdrlgl,_yq ser la 4g¡trucpló-el l?19, de ]ggfieirrel 4eldran soc¡4tisia
,Yl, perqué c onsideraven qu e difon i a se n-timenl-s ant inatiññálíéres.

El moviment feixista els anys 1919 i 1920 encara era molt minoritari. Perd
davant la desconfianqa cada vegada més gran dels italians envers el régim
parlamentari,la aconsegrir augmentar els suports socials: una part de
les classes mitJanesYt'ls ffiipiesaris de )a gran patronal italiana (la Confin-
dustria), els terratinéü/s i els propietans de la pagesia, i la complicitat de
sectors de lei¿rcrti la$olicia. Tors aquesrs g-pi uan u.ur. .n el moü-
ment feixista un instrument d'<ordre>, que prometia posar fi als conflictes
socials i al socialisme revolucionari.

I,t"r:qlg:_ conscient de la necessitat de consolidar aquesrs supons, J4_
canviar de táctica,. D'una banda, va abandonar la tend¿ncia revolucioná-__. __s_:__
ria i ¡r¿p¡gt-1rar_el teüiSh?fefa la lluira parlamenrária,_amb aquesr qbiec-
tiu, -el r92r va transformai ds'Faici en el Partit Nacional FeixistVDe
I'altr¿TTlElisme esva-conüeñiFen un móümenr üolent de repressió de

@At¿á"iiffiións dbreres i camperol"r.'Vu organiLzar 
-esquadres 

de
cóñ5áflQire ara.e"véiifés aa6d¿L.it;itits-d-'ésquerra, els sindicats i tes co-
operatives. La irrefrenable üoléncia, juntament amb el decantament pro-
gressiu de Mussolini cap a la dreta, van ser els instruments per assolir el
poder > (Doc. 11).

L'agost dL!%? els soclalistgs va,l: prompuTg.lqa vaga ge¡¡eJal conrra la
violéncia feixistá. Peró_ Ia vagava ser un fracás i va ser la fi de l'amenaga so-
craiisfá. e páitil?iq"átt -ó?ent, lá üa cap ál poder va quedar oberra.

L_or1g1pre g!"!2, en una reunió del comandamenr feixista a Nápols, es

v4decidir fer la Marxa sobre Roma dels esquadristes, am! llobjectiq_dle¡i,-
glll1]9Y9l4.ámb un mínim de sis ministres feixist6¡s > (Do<.e).

DOC. 12. Ferx, rr- sÍmeor
DEI FEIXISME.

) Saps d'on provenia aquest símbol
i qué significava?

f9^vrJ

f¿t"fic;
- 

't0nrliti!'
(/)

.-E

pels caps localá feixistes. Es distingien per
l'inconfusible uniforme de camisa negra.

-'ascens dels totalitarismes feix¡sta i nazi



DOC. 13. Els poo¡ns o¡ Mussor-r'¡r

És I'encarnació suprema del poder exe-
cutiu; elegeix els seus minístres, que són
responsables davant del rei, peró també
davant d'ell; ell decideix el nombre de

ministeris i pot assumir personalment di-
verses carteres ministerials; forma part
del consell de tutela dels membres de Ia

familiarcnli exerceix les funcions de ca-

marlenc de la corona; les cambres no po-
den abordar cap qúestió sense el seu con-
seniiment previ; transcoregut un termini
de tres mesos, té el dret de tomar a pre-
sentar un projecte de IIei préviament re-
butjat per una de les dues cambres [...].

Qualsevol persona que atemptÍ conúaIa
vda,la integritat física o la llibertat del
cap del govem será castigada amb una
reclusló que tindre una durada no infe-
rior a quinze anys, i en cas d'un atemp-
tatíaÍa.I, se'l condemnará a pena de mort.

Quahevol persona que ofengui amb ac-
'" tes o paraules el cap de govem será cas-

tigat amb una.pena de reclusió de sis a

trenta mesos.

Llei de 24 de desembre de 1925

) Quins poders va donar aquesta llei
a Mussolini?

'wt

DOC. 14. <SenvtR, cottitBATRE r MoRrR pER

Íitul'petDucr r PEL FErxrsMED.

) Quines característiques de la ideologia
feixísta refl ecteix aquest cartell ?
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Els feixistes no haurien aconseguit el poder sense la conniv¿ncia de le,s

forces de I'estat (l'exércit, nombrosos polítics...). Peró la responsabilira:
directa s'ha d'atribuirqlrei VÍctor M4nugl lII, que es va negar a sanciona:
I'estat de setge que va presentar el seu primer ministre, que hauna acons¿-
guit frenar la insurrecció feixista. El 29 d'octubre, el rei va enviar un tele-
grama a Mussolini, en qu¿ li sol.licitava que formés govern.

3.3. L'etapa parlamentária

Els anys 1922-1925 van ser crucials per al pas del régim liberal ala dícra-
dura feixista. Al principi Mg¡so-]ini, com a pnmer ministre, va semblar que

mostrava un cert respecte cap al régim liberal. Ya organtual uq-g^overn {c
coalició (lormat per fleixistes, liberals i populars) i va aconseguir del Parla-

ment póders extraordinaris.

Després de l'aprovació d'una nova llei electoral, els feixistes i els partit-.
que donaven supoft al govern van aconseguir a les eleccions deI 1924 e'-

64 o/o dels vots i 404 escons dels 553 que componien la cambra.

U]!!]! es va produir la crisi més greu del feixisme 4rran de I'assassinat
del diputat i dirigent socia.lista M¿lteotti per _les baRdcS*fefXisiá
Áquest diputat havia recomanatla nul.litat de les elecCibn-s perqué-el fiei-

xisme hawa urllitzat la violéncia i la intimidació. Mussolini va respondre
accelerant la implantaSó de la dictadura. El primer pas va ier impádir als

socialistes per la lorqa que ocupessÍn els seus escons al Parlament.

3.4. La dictadura feixista

/1ses: la creació d'u
. ') V^-.^r^ l'^\rDA /r

r una n-bva policia,pq!í!ica
ZiSgg-plRA (Organització de Vigiláncia i Re-preisió de I'Antifeixisrie\:\ <_ f=:::-:_w_y *_tv L 6at rLLaLLv uc v rB[drrLrd r NsPr cssru Lls l lnrlrrcr2(rsrrrs.'.

\€g!nr]rr4 ls altres paftits polÍtics i dels siqdicars obrers, i la implanra-
censur4 de prffiü.Í-més, els poders de MussolinTÉs-dHéshb-

/ res van ser il.limitats i ñom¿s n'era responsable davant del rei > (Doc. 13).

l-a feixistització de I'estat va portar a un régim totalitari de partit únic: el
Partit Nacional Feixista. El cert, perd, és que el parfitva quedar reduit a un
simple drgan burocrátic encarregat de la propaganda i del control ideolO-
gic de les masses..El poder real estava en Mussolini (el Duce), assistit pe1

Gran Consell Feixista. El procés es va complerar el 1938, quan es I'a aboltr
la Carnbra de Diputats i es va substituir per la Cambra dels Fasci i de Ies
Corporacions.

Un fet que va consolidar el régim va ser la firma dels pactes del Laterá
amb I'Església católica (1929), que.van posar fi al litigi enrre I'Esrar iralia i
l'Esglesiá, que s'arrossegava des de la unificació. Va néixer oficialment l'Es-
tat del Vaticá. Es va reconéixer el matrimoni eclesiástic i el catolicisme com
l'única religió de I'estat, -i la religió es va tornar a ensenyar obligatóriament
a les escoles. A canvi, la Santa Seu va reconéixer l'estat feixista ila capítali-
tal de Roma :

Adoctrinament ¡ control social

L'estat feixista va aspirar a controlar la forma de pensar i les activitats de h
població. Sobretot tenia un gran interés a adoctrinar els joves. Per aixó va
donar una gran importáncia a I'educació. Els r¡restrgs van ser obligats a

impartir classes vestits amb la camisa negra i els professors universitaris
van haver de jurar fidelitat al régim.
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DOC. f 5. Corurnol DELs MtrJANs DE couuNtcActó

EI control de la premsa quotidiana i periodica de iota mena va ser efectiu a Ia sego-
na meitat de la década del 1930 [. ]. El Ministeri de cultura inrervenia en ror, des
de l'elecció dels directors i dels periodistes fins als temes i la manera de tractar-
los, fins i tot en les regles tipográfiques que s'havien de respecrar. MirjanQant aques-
tes directrius tipográfiques, és del Ministeri de cukura d'on prové l'obligació d'es-
criure, sistematicament Duce amb majúscula, amb 1a finalitat de subratllar la
superioritat de Mussolini per sobre de tothom, fins i tot per sobre del rei. Si a aixó
f'áfegeix el fet que el Ministeri de Cul¡ura tenia tots els poders en mar¿ria de segrest
I de suspensions, decidia l'oportunitat de qualsevol nova iniciativa periodística, con-
trolava 1es subvencions i les concessions de carnets de premsa, i, a partir del no-
vembre del 1939, aconseguia, després de dos anys de lluita sorda, estendre laju-
nsdicció sobre la premsa <oficial> del PNF (que fins aleshores depenia de I'oficina
de premsa dei partit), és fecil comprendre e1 poder que va tenir des d'aleshores el
Ministeri de Cultura Popular. Aquest poder era molt superior al que havia pogut
tenir anteriorment, i d'aixó es derÍvava una capacitat potencial de condiciona-
ment i de manipulació de les masses mitjanqant la creació d'un univers cultural ho-
mogeni i, a poc a poc, impedir cadavegada més els discursos dissidents.

RENZo DE Ft¿ce, Le Fascisme, un totalitarisme A l'ital¡enne7,198g

) Resumeix quins van ser els mecanismes i els objectius del control de la premsa
pel régim feixista.

Je 1a mateixa manerat els nens i els joves d'edats entre quatre i dii,'uit anys-:¿vien 
de formar part d'organitzacions juvenils controlades pel partit,

Jom l'Opera Nazionale Balilla. S'inientava forjar l'<italiá nou> en ies virtuts
nilitars de la discipiina i de l'obediéncia.

\fussolini va pretendre exercir un control total sobre la cultura i els mit-
.Ians de comunicació (premsa. rádio i cinema) amb el Ministeri de Propa-
¡anda l el Ministeri de Cultura Popular > (Doc. t5).

Ei régím feixista, en reoria, va animaf les dones a soÍir de l'ámbit doméstic,
:¿ró la legislació laboral les va penali tzai pe| que feia a l'aspecre salanal. I la
:¿fensa d'una polÍtica natalista va reforgar-ne el paper d'esposa i de maie.

El corporativisme i el dirigisme económ¡c

-n 1a política laboral i econdmica, el feixisme va optar pel sistema corpo-
rativista. L'estat feixista pretenia organitzar I'economia i controlar les or-
.anitzacions socials (sindicats i patrónal) sou el principi de la col.labora-
:ió de ciasses, superant els conflictes socials. peró aquest sistema va ser
:na mera faqana que va permetre al régim controlar aquests per mitjá del
::rinisteri i del consell Nacional de corporacions. El corporativisme es va
riciar amb lleis iaborals com ara Ia Carta del Treball (1927), que només
:ermetiarels sindicats feixistes i que va declarar il.legals les vagues.

-l feixisme, al principi, va aplicar una política econdmica liberal favora-
:le a les grans empreses, que va donar pas, a pafiir del 1925, a una políti-
ca intervencionista. Amb un gran desplegament propagandÍstic va im-
:ulsar ún conjunt dliniciarives presen[ades com a ubuu1l"ir: la batalla del
:lat; la reValuació de la lira a costa de reduir els salaris un20o/o..un projec-
:¿ per posar en producció zones d'aiguamolls ala vall del po, erc.

)esprés de la crisi del 1929 ,1á intervenció de l'estat en I'economía va aug-

lgntar i es va optar per l'autarquia. Es va fomentar la concentració indus-
:nal i el 1933 es va cÍeaÍ I'Insritut Italiá per a 1a Reconstrucció Industrial
IRI) per canaritzar ies inversions de I'estat cap a indústries de valor esrra-

:igic. A paftir del 1936 es va dissenyar una aut¿ntica economia de guerra.

-:;cens dels tor¿l'tarisaes'ei^isf¿ i nazi

DOC. 16. ARrrs o'¡xpnr'¡stó coLoNtAr
o'ltnttn.

) Per on es va expandir la ltália
feixista?

13 Defineix Fasci ltaliani di
Co m b att i m e nto, esq uad ristes,
Confi ndustria, Duce, lleis feixistissimes,
OVRA, corporat¡visme, autarqu ia.

14 Explica:

. Per qud va entrar en crisi el sistema
de monarquia Iiberal en la ltália
de postguerra.

. Com la dictadura de Mussolini va
aconseguir un control estricte
de la societat i de la cultura.

l5 Analitza:

. Les táctiques que va fer servir el
feixisme per aconseguir el poder.

. Els passos que es van seguir
en el procés d'lmplantació de I'estat
feixista irali¿.

16 Resumeix els factors que van afavorir
l'arribada al poder de Mussolini.

17 Valora el paper dels diferents sectors
socials i dg les institucions en la
pujada del feixisme al poder.



DOC.17 . üe ens (19211, eUADRE DE

Gnosz soeR¡ LA cRtst DE LA posrcuERRA.

) Com es reflecteix la crisi social en
el quadre?

DOC. f 8. Pnocnnun o¡¡- Pnnrfi Osn¡n
Nncronnsoctnustn Algrrln¡¡y

Hitler está en contacte amb els alemanys
de Txecoslováquia i d'Austria, i reclama
la unió de tots eis alemanys en una gran
Alemanya [. .]. Amb la mareixa energia,
Hitler exigeix la supressió dels tractats
de Versalles i de Saint Germain i 1a res-
titució de les colónies alemanyes.

Lt idea racisra ocupa un lloc molt parti,
-cular en el programa del moümenih.l.
Vol reconéixer com a ciuradars alc^rnñÉ|rs

només els alemanys de raga i reclama per
a la resta un estatut legal d'estrangers.
t.t
Hitler _és adv_e¡sari de1 parlamentadsme.
Elpartir de Hirler vol, a1iáns de tot, eri-
gir una dicradura qüe durará fins al mo-
ment en que la miséria actual d'Alema-
nya hagi arnbat a la fi. El dicrador en qué
es pensa, evidentment, és Hitler.

Els principis program¿tics del
nacion¿lsocialisme, segons el'dlr,

Kreuzze¡tung, 28 de desembre'áé I OZZ ¡

í '-.-- .'

> Sintet¡tza els punts principals d'aquest
programa polític.
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@ lnlemany^ nazi
El novembre del 1918, després de l'abdicació de l'emperador Guiilem It i
menti"¿-aónliaüaven"'¿Ts combats de la primera Guerra Mundial, ei partit
socialdemócrata (sPD)_va proql4mar la República a Berlín, i el seu líder.
Ebert, va ser anomenar canceller (cap de g-o-vérn)trjóve Repúblicavaha-
ver d'afrontar immediarament la firma.dp I'armig¡,ici amb els aliats,tb in-
tents insurreccionals de l'esquerra raáical i de la drárinaóiohalisra i els'gr.ur 

probl"mes económics+ polÍrics.de la postgu err4i ¿7:, ' -
Després d'un breu perÍodá d'estabilització,*la Gran Depressió dels an1.s
1929-1932 va produir un cop devastador per ala democrácia a Aremanya
i va impulsar el nazisme al poder.

4.1. La República de Weimar
El gener del 1919 la nova República va haver d'afronrar la insurrecció {els
espartaquistes*, que eren parddaris de seguir l'exemple bolxevic i instau-
rar una república socialista. Els socialdemocrates, amb el suport de I'exér-
cit i dels cossos de voluntaris formats per oficials i soldats desmobilitzats-
van gscl,af¿¡ la revolta amb violénc!4, i els seus líders, Karl Liebknecht i Ro-
sa Luxemburg, van ser assassinats.

Al mig d'aquesta crisi es van celebrar eleccions en una Assemblea consti-
tuent'queeSvareunira1aciutatdeWeimar.L,Asffia

t -no-onsiituciO-que ia-esrablir rrna-repnbtña federal basada en els principrs
-;.dem=-ocráiics (sufragi universal masculi i lemenÍ). !l president de la Repú-

I 

-

: 
_5lica era$git cada set anys i se [i van concedir po-dérs e-xtraordinaris. fl
:a;ncélierEgNgrry- a designar- pet presidüt i necessirava er sup-o-rt

, delf arlamánt ( Reichst@)-t dóEiáIü ám6'crara EE,err va se r efg gi t presiáenr
delt Re?I1b"Ebe.*-*-- ; /'. j
A les eleccions els rres l#í, purrrr, més moderats, el partit del centre, e1

Partit Democradc (DDP) i el partit Socialdemócrata,varr obtenir el76,2o/o
dels vots i van formar un govern de coalició, conegut com a coaliciode

*- weimar. La primera decisiZ del nou govern va ser la firma de {humifreñfl
,'(f¡ractat de versalles, que per ]a=fuTcsa-dcts-seus terrñes es-vu ;olnvo.p*-

1'u'ná ¿trregá-móliffiugaper aia República. La primera Guerra Mundial va
n¡tgli. efectes economics negatius per a Alemanya@
/devaluació del marc), perolq-ucstés consEqu"ncies encara es van ler més
greus per les fortes indemnitzacions de guerra que es van imposar alpaís.
Els primers anys d'existéncia, la Repúbiica va üure una situació d,inestabi-
Iitat económica molf g[eu, especialmenI durant ers anys lg22 i 1923, en
qué la 

-!ryglllgSié vd arruinar el paÍs,1lquesra-siruaQ¿ié va donar lloc a

ln.gran m4lesrar social i polÍtic i a qña delco¡*tiancñ7dáEg.dá-més gran
de la població envers é1 nou siste'má republicá, que es va refl"ectir en l,áug-
ment de les mobilitzacions obreres i en diversos intents coipistes protago-
nitzats per sectors de l'exércit i de la ultradreta nacionalista. En aquesr cli-

'ma vS qqgp- \gr Ia radicalització polÍrica i 9l- de1co-_11¡1¡gg91_r.gmb la
democrácia.

--a

(Ént 
" 

el 1924 i er ]929'faRepública de weimar va renir un període d'esta-
bilitat;després que les poténcies vencedores 4 la.firimera Guerra Mundial
decidisSin ajrdar Alemanya a sorrir de la criíi. Elgrg -Da*s s del 1924 va
afavorir la recuperació económica, i el pacte de t-oóñno der 1925 i l'ingrés
d'Alemanya a la societat de Nacions el 1926 van normalitzar lasituació in-
ternacional.

unitat l0



Va néixer el 1BB9 a Braunau (Austria). Fill d'un duaner, va tenir poca formació. El l9i3 va fugir aMunic per no fer el servei militar. Quan va esclatar la primera Guerra Mundial es va enrolar
a l'exércit alemany iva arribar al grau de caporal. un cop va haver tornat a Munic va ingressaren un pet¡t partit ultradretá. Aviat va destacar pels dots d,orador i va ser anomenu, .updepropaganda El 1920vaparticipardirectamentenlarefundaclódel partitcoÁapart¡tobrer
Nacionalsocialista Alemany (NSDAP). Er 1g21 , Hitler es va convertir en er suport centrar
de l'organització.

El 1923va intentar prendre er poder per ra forga (putsch deMunic). Va fracassar iva ser
empreson¿t. A la presó va posar per escr¡t les seves idees en un llibre tirular Mein Kampf
('La meva lluita'). Arran de la profunda crisi econdmic a del 1929 i combinant la lluita electoral
amb ia violéncia al carrer, va assolir el poder el 1933. A partir d,aleshores, va instituir una
dictadura tota litária.

Va comengar a rearmar Alemanya i va iniciar una política exterior agressiva que va conduir al'esclat de la segona Guerra Mundiar el i 939. Després de cinc uny, á. grulr;, Alu,nunya va serderrotada i Hitler es va suicidar en el búnquer de la cancelleria ¿Á gertí; el 30 d,Jr¡l de 1945.

f.2. El comengament del nazisme

Ef{ n¿ I M :':., :, yjgnd=ar un 
¿p 

é, a.¡¡ f o- U rosos pan i rsn9. i o.,ut t r, 65
'que orronren una propaganda antitiberal'ijiacisra: el parrit obñr-Alemar{y'

É::
'"'DOC. 19. LA (REvoructó TEGATD

j
Vam entrar al Rei.chstag.pe r proveir-nos
d'armes en el mateix arsenal de ia demo-
crácia. Ens vam presentar a diputats per
patalitzar la democrácia de Weimar amb
el seu propi ajut. Si la democrácia és tan
estúpida que ens concedelx dietes i üat_
ges pagarc perqué puguem fer la nostra
tasca camissera, és problema seu [...]. Si
en aquesles eleccions aconseguim inl ro_
duir seixanta o setanta agitadors del nos_
tre partit als diferents parlaments, l,estat
mateix muntará i finanqará el nostre pro,
pi equip de combar [... j. Mussolini ram_
bé va entrar al parlament, i malgrat aixó
no va tardar gaire a desfilar amb els seus
camises negres per Roma [...]. No s,ha

j:jj:l1qgcglP a rla me n ta ri s ñe=Érla
n-blÍálféta 1... l. Ven im?Jm i?ñ?ñidsl'\lenim:tómunlló-pnu-uramea-e1r-ramát

rT.--+

\uL\t ). ¿'*u rrrr'rL) uc.,Tlrcr a aquest partlt va come:rqar-propianrenfla
ffiffidel nacionalsodiilismrre o tno,.r-*, nazi. Er 1920 va'di.gir un co-
mit¿ que va elaborar el programa de 25 punts del partit, que va'canviar ei

Tg".inirta Atd"qy
ffiy es van fundáflér3A|

[DAP). Amb f ingrés de Hitlñ?

paramilltar qge aviat va exercir
th üoidncia contra iiF3éüs ns.:

va seráiñnresonef -----?*-

ELE?!,enmig de la hiperinflació i de I'exaltació nacionalisra provocada
per I'ocupació del Ruhr per les rropes francobergu"r, g*proi*iacionalrs-
tes de dretes, enrre els quals hi har,ra{irgi elleu pitt pu.tit,,ru pgpur*
$[L{sp!:.9.[qlt'"T-Lpg'h@;nic,que,,urir.urraí*."Ir.-prno-

i - ideologi? deIpartit nazi eraun conjunr con[ús de posrulats adreqars a ro_
res les ctassés socials. Exacta-ñent igup,\que el leixisme iulia, va delensar un
'{socialisme nacional> anticapitalisulque, a diferéncia del sociairsme mar_
xista, superés la lluita de-EHMenefici dels <interessos superiors de la
nació>. Peró les idees centrars del programa van_sgr dues. D'una banda,ra

l"_..,:",u, 
d establir g\a dictaduraglggglgMorta i capaq de preservar

.a pu.resa raciFqub{idrinar ers enffiid dKtemanya: ers' démócrares, ers
marx*tes i elsJü'eüs. Així_materx, aspirava a unir tots els alemanys en una
Gran Alemanya, dotada d'un uespaiütal> que assegurés el desánvorupa-
menl de la raga arta.

S. :1.S, lda..del partit g-L-f 921, va imposar a l,NSDAp uqa-es-r,rucrura eli_

T, 1 i]tr'qY11agryn 
qué el fi ñ7¿r ('cabdil l') los el supoit 

-á.ntruláIi6rgr_

nLzacro.

Arl;cle de Joseoh Goebbels a Der Aq?rifl^
i0 d,abritd{}28 )

\_J

) Explica en qué consistia el camí
de la <revolució legal>.

El i925,deGA?á sorrir de ü preso, Hirter va refundar er partir i va replan-

EEryg qrograma amb I'ob¡ctiu d'ámpriar e1s suporrs sociars: ,rárimira,
9f postqlats áirriaSpitalistesla Ia lruira conrra els financers jueusllutrlirzar
eficaqmenr e l. profu nd corrent-ántisemitgF anricomunirq""qr; li üüa--a-
Alemanya i iá*gran impbpularitat del tactáfdan¡ersali¿s. táL#uiur'd..srrar¿_
gra pe|tfry!&-|lr]glgl_X.LpTlir en un movimenr de rrrurr"r. Va decidir ac_t"59e.t P9rlapgry3n > to"t' 18) i vá utilitzai rimb- gráñéfita.iu totr?
mdfóiles de propagañda: els mÍtings, res marxes, ers uniformes i la instruc_
ció militar, com a mitjá per aconseguir el poder.

xEspartaquis!.es: Grup minoritari del partit
Socialdemócrata-Alemany partidari
de la revolució. El 1919 van const¡ruir
el Partir C,omunisü ÁIem;-úbj<p'*D

"SA (Sturmabteitung o Seccions d,Assalt):
Organització paramilitar nazi. Es distingien
¡íFlfunifarme bru iCrfáGfEt amb eliímbot
de I'Ewásuiea. '' *

l

-'ascens dels totalitarismes feix¡sta i nazi
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4.3. La crisi de la República i l'ascens del nazisme

La Gran Depressió de 1929-1933 va ser un cop devastador per a la de-
mocráEáaaJemáifá-Tffiñpuñr el nazisme ál poder. La crisi va tenú
uns efectes catastrófics, ja que Alemanya depenia de la inversió estrangera"
sobretot dels Estats Units. La repatriació de capitals nord-americans va
provocar la fallida del sistema bancari alemany el 1931 i la producció in-
dustrial va descendir eI 44 o/o. L'alur va pujar el 1932 a més de sis milions
d'a[urats,i1ko@ámpliescapesdelapoblació,en
partlcular obrers l classes mltjanes.

_. ru
Els partits de la coalició de'Weimar van perdre prestigi i suport social, ja
que molta gent pensava que eren incapagos d'afrontar la crisi. Contrária-
ment, els seves bases entre*les classes mitjanes, la

-\classe els terratlnents.

nmlg vai-r intensificar les activitats de violén-
cia de les SA-A les eleccions del 1930 INSDAP va passar de 12 a 107 es-
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DOC. 20. Rrs¡rl¡lt.qrecróBlls
n Aurynrvn ¡¡¡rRE EL 1924 r ¡l- 1 933.

) Quan i per qué es: V-a'pfoduir.lrascens
relectoral dél partitnazi? , '

234

cons i es va conv-er[]r en Ak-eg6ñ-pziñfiñ-dsTiñ'portant dgf$9.(hst4g> {ooc--..:-zo). \67fiofitar@r intensificañls contactes amb la
dreta tradicional, inclosos els nacionalistes, I'exércit, els magnats de la in-
dústria pesant (Krupp, Thyssen, Siemens) i els grans propietaris > (Doc.22l-

La dreta tradicional va establir un pacte amb els nazis: el Front Harzburg
TlgTÚÍ^decisió á;a]s
-sindlcats i als socialistes i els comunistes per miqá d'un sistema autoritari
capaq d'afrontar la crisi, va facilitar considerablement I'arribada de Hitler al
poder.

-El 1932 va ser el moment més intens de la crisi política. La dimissió
del can-elletrBTüning-va inaugtn-ar-unr-sCnC-Ae-goverrlfáutoritaris, que
van actuar al marge del Parlament, emparats en els poders extraordinaris
que la constitució concedia al president de la República.

A les eleccions presidencials del \932, només hi haüa dos candidats que
>-.i_ -

tinguessin@,$bssibilital de véncer: Hi
eleóció, i Ht@que?ñqual

'@o-fi-#Aóral. Tant els partirs de la dreta modérada com els socialde-
mócrates van donar suport a Hindenburg per eütar que els nazis aconse-
guissin la presiddncia de la República. Va véncer el president Hindenburg
que va obtenir 19,4 milions de vots daúnt-t d@8:tr4
comunista Thálmann.

Hindenburg va nomenar canceller Von Papen i es van convocar noves elec-
¿i:otrseüjuJ+olde+-'f%Zun-RmSO*eva*¿cunseguir 230 escons i eI 37,3 %
dels volts, i es va convertir en el primer partit del país, tot i que encara era
lluny de la majoria absoluta. Von Papen va invitar Hitler a formar part delL

goVern,perÓelIs'hivanegaldientque@iR'i"[l.ffiPapenvaintentardebilitarelsnazisivasol.1i-
citar noves eleccions al novembre en les quals INSDAP va perdre dos mi-
lions de vots. Semblava que el partit rrazi errtrava en declir,r > (Doc.20).

Tot i aixó, els esdeveniments van afávorir Hitler per les rivalitats que hi ha-

, üa enrre els polÍtics de dretes. p¿enerdilff, von Papen, que desitjava
debilitar els seus rivals, va pepgA!¡r Hindenbúi$qr¡{@Enés Hitler can-
celle*r en un govern de coaficio entre ál-inzzisiü lreta classie a, {ormar per
tres miniities-ñázis-fá mái¿fi Von Papen com a vicecanceller per poder
controlar el radicalisme de I'NSDAP Vo¡*Papg11-Hindenburg van pens¿¡r

que si e I evaven- H illgryü*pq4gr, el lideíi a@.ia
sormé's a les directriuÉ¿é dareu tradiciona'ññó eTüñ'fffu_*r gt.u-
ment i res no va succeir com van pensar.

que_ J! pry:e4ta

MarJ 1933
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4.4. La dictadura nazi ier naixement derTercer Reich

:*r:t ,X,,1::ig":,T det ng{eJ absorut pel nazisme va ser més rápida

:,:: ii, i:rha 
ferxftafntre et febrer del iq:: i t,agost det ré¡+ es va:onstruir l'estat totaiitaiilun cop al govern, Hitler va mantenir el radicalis_

_onsrrulr I estat totalitari\ un cop al govern, Hitler va mantenir

T;_"1^"u.1t:or.1, 
per?daparar tor.i 1., parCet ies del podal i

DOC. 21. Hlrl¡n vn pRoNUNctAR ur{

;*q 
DtscuRs A l_¡s SA n Donlvlurr¡o ¡r_ 1933.

) Descriu com era una concentrac¡ó
nazi.

) Digues en quin moment histdric
concret se situa.

h

=_*ll 9: 
coar i ci o primer' 

"; "ñ;;i;' ; "1;; d."b ",sti,"ii*-iiliil' 
jii-v-L-rQ-.-uL LUa'Lru. rrrrner va oDtenrr de Hindenbuig ia dibsórució del

i.::i:::1.:.1a 
convocarória de noves eleccions et marq i.lrqx, per refor_

,'::,l.:::.rr,u. La campanya elecroral es va d"r."*.";;, 
"lJ"-.r,_" a.

'roléncia.extrem en qu¿ lS: organitzacions paramilitars nazis (SA i SS*)-,-an agredir coniÍnuamenr-els pártirs d,esquerres.

ignorant els
CSS (S.¡rtrstaffeln oTropes de protecció):

Van ser fundades el 1 925 com a quárdia
personal de Hitle El 1929 Himmier en va ser
nomenat el cap i les va transformar en el cos
d'elit del nacionalsocialisme. Van constitu¡r
una casta privilegiada lligada estretament
perjurament a Himmler i a Hitler.

DOC.22. Ln cRnn tNDUsrRtA I EL NAztsME

Mes o menys s'han determinal ara aoues_
tes influéncies; es rracra d.{iguns.up, d.
la, gran i ndúst ngque$ran sli els pri'mers
a iomentar el moümenr hirleriá amb l.es_
peranqa de destru¿l grácies als nazis, el
poder de_lgleidemocrares [...]. Sens
dubte.. el programa de Hirler comporra
métodes demagógics difícils de .or..iliu,
amb un régim capialista sanament com_
prés, pero la idea era que els nacionalso_
ciaiisres, solidamenr enquadrats pels ele_
ments conservadors i crrdats a particlpar
en les responsabilitats del podei, ., p..r_
tarien per si mateixos a tots els .rio.u_
ments necessaris.

comentar s 

i? iJili:ü"'j

) Valora aquesta interpretació sobre
els motius que van impulsar els grans
industrials a donar suport a Hitler
com a canceller.

En aquest ambienr es va produir I.incendi_l:l.l"l:nrrag, qfA[,{e}hgr
Els nazis v1n {ir que lormava part d,un suposat comprot comu_

--rl!,ta i van aprofitar la sirua.bió per susplnd?e els drets fonamentals de laconstitució i expulsaréügcomunistes dei Relchstag.
El marq del 1933, enmig dmar¡a.ur d'excepció, es van cerebrar res elec-cions. Malgrar la repressió_ctnrra ers partits d,esquerres, iñinep ,ro ,ru

_199lEeguir ia majoria absoluta de la cambra G3,éy" ¿.ol ooiJ. p¿.u 
"i,nazis es van rccorzar. una artra vegada, en ers paitrtr:a" a*.r, D,aquestamañera, el nou parlament uu uprolu, una liei á. grur, transcend¿ncia quei jTr?'"",THi

sar' Hirler. Me.iide ler en dicrado-r, va r., *r",, áquesra lreip.r 
DAp Aleman ya es vaconverlir en una dictadura de parritinic.

1]::-1gf;nnitler 
es.va dedicar a consrruir el <nou esrar>. per fer_ho neces,srrava er suport d. I'.¡¿t.it i d" l,olig i, per tant, va deci_a,r .tim que eren vistos per aquests sec_rors com una amenaca gairebé revolucionáriu.'gr ¡o d. ju"v á.1él+, duranr

ia,$t ¿:t:fant". rdenar l,assarri'uüzuTEpffi,
Rohm, iJkls seus principals ¿Fg""ti, i ru*Uffi
Amb [a mort de Hindenburg U:r]c¡-r¿def]lrim pas, I'agost del i934.t la cancEllErh allnn.Hffii*",*,'**;,fT"*.i j.
Jg!-@nver¡rlq garants de la pohtica del Tercer neictr.

t¡. tnr*tt-
L'ascens deis totalitarisrnes feixista i nazi



4.5. La política nazi d'adoctrinament i propaganda

E+-+églm^n¿rJ-Eposar en marxa una campanya massiva d'adoctrinamenr- t
control ideoldgic que va afectar to$ els aspectes de la vida quotidiana. El
seuobjectiu era impregnar tota la societat de la ideologia nacionalsocial:;
ta i fomentar el culte al Führer com a esser infal.libl)
Una de les facetes d'aquest adoctrinament es va poftar a la práctica per

miqá de l'educació i de les organitzacions juvenils. Els nois i les noie;
des de I'edat de deu anys, rígidáment r"purutr(.irtr entrar a formar puiE*
les Joventuts Hitleriane3)on se'ls va inculcar la bompanyonia, I'obediencr¡
i el sentit del deure. I-'edrcasio rigorosamerg sq¡¡Jpladaglnb la ll-

) Relaciona aquesta imatge amb
la política del régim envers la llibertat
dlexpressió i les activitats literáries
i artístiques.

DOC.24. El Rncrsur r r'nNTrsrMrnsM¡

$i dividÍssim la raga humana en tres ca-

tegories -fundadors, conservadors i des-

tructors de cultura-,,només ll_gsfifp ¿ria
egpodria considerar una representant d-e

la primera categoria [ ] ,La mescla {e
sang i Ia degrgdació del nivell raciai que
li es Ínherent'són la raó única i exclusiva
de 1'enfonsament?é 1es antigues civilit-
zacions. No és la pérdua d'uña guerra el

que arruina Ia humanitat, sinó Ia pérdua
de la capacitaL de resisiéncia. que pertany
solament ala raea 1...1.

L'antípoda de l'ari és el jueu. És difÍcil
que al món hi hagi cap nació en qué f ins-
tint de conservació estigui tan desenvo-
Iupat com en el <poble escollit>. La mi-
llor prova d'ajxó és el fet que aquesta raqa

continua existint. Si passem revista a to-
tes l6cau_sede1 d,esaltrq 3lelqany (en la
g""?ffié i*tj.* ¿" passar), ens ado-
narem que la causa final i decisiva s'ha de

buscar en el fet de no haver conipres el
problema racial i, en especial, I'amena-
qa 

J ueva.

ADOLF H TLER, La meva IIuiTa,

2a paft,1925-1927

) Resumeix els arguments amb qué
Hitler va justificar la seva política
antisemita.

236

va eliminar els drets polítics i socials dels jueytri que els va espoliar delsva erlmlnar ets clrers porlrlcs r soclars oels Juegxl que els va espolial cleE

seus béns.€Ll93-l:s van promulgar les ileldte NqqqbelLque van
r els ma-

tnmonls mlxtos.

Des del final de l'any 1938 I'antisemitisme es va fer més violent. Es va

porLar a

terme per mitjá d'una immensa xarxa de camps de

litarisme ofessors havie¡-de nertán

1ai ies universitats i els seus claustres van quedrr
l'autoritat del govern, que va nomenar els rectors.

També es va suprimir la llibertat d'expressió i es van censurar totes les

activitats literáries i artístiques. Es van fer llistes d'autors prohibits rFJ¡
ryhbres>(Doc.23).Vanintentarutilitzar1esartsp1asr.-
ques per rranlmerre eTTál& de h pátria i de 1a raqa.

La propaganda nazi va ullliÍzar amb eficácia els mitjans de comunicaci¡
(premsa, rádio) i la cultura (cinema, música, Íeatre, arts plástiques, arquiiec-
tura). Joseph Goebbels va concentrar en ell, des del 1933, l'educació i tol
faparel-i-iileofógi¿-&lFrcer Reich, al capdavant del Ministen per a la Fo¡-
mació del Poble i de la Propaganda. Qualsevol miqá de comunicació fora cier

control dels nazisag ser prohibit o absorbir per l'aparell de propaganda.

4.6. Racisme ¡ antisemitisme

Un dels objectlus prioritaris d. ]l"rtg!¡azí va ser assegurar la cohesió sc-

cial, substituint la divisió en classes socials per la unitat i la supremacia
racial. Per aconseguir-ho consideravrh necessarisuprimir totes les <im{lu-

Sses> que no s'ajustaven a l'estereotip ari, fos per I'origen étnic, per inca-
pacitat fÍsica o mental o per alguna anomalia social. Es va introduir un
programa d'e

nalitat d'adoctrinar la.joventut en les

incurables

t. á'i.$r.p@r$io"-iG-. i *

nes. orincinalmenñ
i4lalairies .ro.,io u., l-.-_

amb el quai es van assassinar unes 72.000 perso-

-

Its mentalli persones amb delectes tÍsics greus La

fi¡nf ¡6¡, el grup de víctimes més ampli va ser la comunitat jueva. Les

mesures nazis contra e

. Entre el 1933 i el 1938 es va impulsar una legislació de gran abast que

ú.

DOC.23. CRrmn o¡ u-r¡n¡s
A LA uNrvERsrrAT DE BERLfN.

l donar üa lliure a la persecució dels jueus. ,t a nit de1 9 al 19 de novem-

fb)¡'. ¿. tq38:.l, "it d"lr .'
t/r-ucyglvan 

Xlsaquejades i desrruides pe¡-les SA i les S5. lmmediata,
alemanys i austríacs SnjÉdetinguts i

Hi van ser assassinats-:nésdqslnc milions de jueus_---.--.-----.

treball i extermini
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¡1.7. Autarquia i rearmament

-1 govern nazi va intervenir en l'economia. Es va introduir una estructura
::olt rÍgida a ies fábriques per assegurar I'ordre i la disciplina dels rreballa,
:¡rs, es van eliminar els sindicats i els obrers van sgr obligats a integrar-se
.1 sindicat nazi del Front Alemany del Treball.' , 

,

:n la politica económica del Tércer *..fr * ,"fen dntingil aor''flrroa.,
:1 primer correspon als anys 1934-1936 i es va cenrrar án els problemes
nés urgents: la'reactivació de l'economif,t f impuls dei comerq exrerior i '\
, atui > (Doc.25). Per reduir el nombre d'aturati es van comenqar algunes
-'bres púbiiquea (áutopisres, aeroporrs, estadis); Fs va impulsar el cJmerq
:rterior per mitjá del control de l¡4 imporracions i de I'increment dels in-
-¿rcanüs, sobretot amb l'Europa &ntral i oriental, per pal.liar la manca de
:rimeres matéries que patia Alemanya.-__ . . ,.

fes del 1936_, amb el pla quadri"r,rrul'?¿! va posar en marxa una decidida
lg!Ítica d'autarquia económica i de rea¡mament intensiu. Es va impulsar
:1máxim la urilització de recursos del sól i del subsóI, es va desenvolupar la
:roducció de succedanis i de productes sintétics (per evitar que s'hagues de
Sependre de les importacions) i es van incrementar les inversions en qts,, l
-4.a€-daEl9rt4lg**A la indusLJia de guerra (armamenr, siderurgia, quÍ-
rijca...); es van congelár els saiarls, esvaalrargar la jornada laboral i fins i
:ot es 

-va imposaff) raciondinent. Góring va ser i'encarregar del pla qua-
lriennal i_de la po-ftica de rearmament. i! )

L'éxit en la recuperació econdmica no va poder superar dos obstacles es-
sencials: Iamanca de pnmeres matéries estratégiques (petroli, cautxú) i d'a-
.lments. La+aklo va consisrir, segons els postulars del nazisme, efbl'am-
pJi4ció de1'<espai vital> alemany, és a dir, en ia guerra per robar territoris i
recurso-! als altres paisos. 

:. :.., , ''.
L'augment de la producció é'l I'ocupació plena van fer oblidar als ale-

Tulyr els sacrificis imposats als obrerd'(congelacio de salaris i augmenr
de la jornada laboral). Per aixó, les classes miqanes i la pagesia es van con-
vertir en I'auténtic.suport social del rdgim. Aquesta polÍticá económica, pe-
ró, era insostenible a llarg termini, i 1a capacirat de manrenir-la depenia de
l'esclat d'una guerra per donar sortida ala gran acumulació d'armament i
per obtenir recursos d'altres paisos > (Doc.26).

18 Defineix: espartaquistes, Reichstag,
coalició de Weimar, SA, putsch, SS,

Gestapo, Tercer Reich, solució final,
espai vital

'19 Explica:

. Quins problemes van debilitar,
des del comenqament, la República
de Weimar. :

' . Com va influir la crisi del 1929 en el
col.lapse de la República.

20 Compara:

. El programa del feixisme amb
el del nacionalsocialisme i indica
quines similituds i quines dileréncies
hi ha.

. Les táctiques que el feixisme italiá
i el nazisme alemany van seguir
per arribar al poder.

. Els respectius processos
d'implantació de l'estat totalitari
altáliaiaAlemanya.

21 Analitza:

. Com es va dur a terme
l'adoctrinament de la societat.

. El paper del racisme'en la ideologia
nazi.

22 Esbrina les raons per les quals Hitler
. , - .va ordenar l'eliminació dels elements

' ' hnés radicals de les SA.
i-¡,. i..1:1,

fl"

q,

,i

nombre d'aturats
6.000.000

s.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

DOC.25. Evoluctó DE L'AruR. DOC. 26. Evo¡_ucró DE LA rNvERstó prJB'cA.

) Quina relació hi ha entre els dos gráfics? Per qué es diu que la política económica nazi depenia de l,escfat d,una guerra?

I 'ascer. oe s olalit¿.ismes feir sra , n¿l'

oú'¡z

DOC. 26. Evo¡-ucró DE LA rNvERstó pr]BucA.
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23 Llegeix atentament la síntesi i completa-la amb la informació que creguis necessária.

LA CRISI DE LES DEMOCRACIES EN EL PERIODE D'ENTREGUERRES

. Les causes de la crisi de les democrácies van ser:

- La creixent radicalització política amb augment
dels extremlsmes tant de dretes com d'esquerres.

- El descontentament polític en paisos com ltália o Alemanya
pels acords de pau després de la Primera Guerra Mundlal.

- La crisi.económica i la incapacltat dels governs parlamentaris

d'adoptar mesures eficaces.

. El sistema polític europeu es va dividir:

- Les nacions de l'Europa occidental i ndrdlca, de llarga tradició
democrática, van aconseguir mantenir les institucions.

- A les nacions de l'Europa central, orlental, balcánica
i mediterránia, amb democrácies poc consolidades, es van
imposar dictadures de dretes. Perd només a ltália i a Alemanya
es van lmplantar dictadures de tipus feixista.

LA ITALIA FEIXISTA

La marxa del feixisme Gap al poder (1920-1922)

. El feixisme inicial era un moviment radical i minoritari.

. El 1921 , Mussolini va canviar de táctica i va fundar
el Partit Nacional Feixista.

. El feixisme va aconseguir suports socials: classes mitjanes,
gran patronal italiana (la Confindustria), terratinents i sectors
de l'exércit ide la policia.

lafase (1922-1925), de la dictadura <legal> a la dictadura
feixista:

. Al principi Mussollnl va mantenir l'aparenqa parlamentária.

. Les eleccions del 1924 van donar als feixistes I els seus aliats
la majoria a la cambra.

2a fase (1925-'1926),la implantació de l'estat totalitari:
. Des del 1925, per les llels feixistíssimes, es va imposar

l'estat totalitari de partit únic i la censura de premsa.

La Gran Depressió va ser devastadora per a la democrácia
alemanya i va impulsar el nazisme cap al poder a causa de:

- Els catastrófics efectes económics i socials que va tenlr.

- La pérdua de confianga de la població en els partits
tradlcionals i en el sistema democrátic.

Entre el febrer del 1933 i l?gost del '1934 es va construir l'estat
totalitari nazi de partit únic:
. El febrer del 1933, arran de l'incendi del Reichstag, es van

suspendre els drets fonamentals.

. El marq del 1933 es van atorgar a Hitler plens poders I Alemanya
es va convert¡r en una dictadura de partit únic.

. Eljuny del 1934, durant la nit dels ganivets llargs, Hitler va

ordenar eliminar els elements radicals de les SA.

. L'agost del 1934, Hitler va associar la cancelleria a la presidéncia

de la República i va proclamar el Tercer Reich.

L'agost del 1922va fracassar la convocatória de vaga general

dels socialistes contra la violéncia feixista.

L'octubre del 1922, arran de la Marxa sobre Roma, el rei Víctor
Manuel lll va sol.licltar a Mussolinl que formés govern.

3a fase (1926-1939), la feixistització d'ltália:
. La firma dels pactes del Laterá, el 1929, amb l'Església católica va

consolldar el régim.

. El nou estat totalitari feixista va aspirar a:

- Controlar i adoctrinar tota la societat amb l'educació, la cultura
i els mitjans de comunicació.

- Dirigir l'economia i les relacions laborals per mitjá
del corporativisme, l'intervencionisme i l'autarquia.

- La radicalització ideológica que va donar nous suports socials
al nazisme.

. El 1931 es va formalitzar l'alianga dels nazis amb la dreta
tradicional.

. El gener del 1933, amb aquests suports, Hitler va ser designat
canceller.

El nou estat totalitari del Tercer Reich:

. Va suprimlr la llibertat d'expressió i es va instaurar la censura.

. Va establir un control rigorós de l'educació iva adoctrinar
la joventut en les teories racistes i el militarisme.

. Va utilitzar amb eficácia els m¡tjans de comunicació i la cultura
per lloar el régim.

. Va fer una polítlca racista ¡ ant¡semita radical.

. Va iniciar una política económica d'autarquia I de rearmament
intensiu amb l'objectiu de crear la Gran Alemanya i dotar-la
d'un <espai vital>.

La impfantació de la dictadura de Mussolini ¡ de l'estat totalitari (1922-19361

L'ALEMANYA NAZI

La crisi de la República i l'ascens del nazisme al poder (1929-19331

La implantació de la dictadura nazi i de l'estat total¡tari del Tercer Reich (1933-1936)
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24 ldentifica ianalitza les imatges següents. 25 Llegeix el text ifes les activitats.

DOC.29

!a üoléncia no és immoral i fins i tot, de vegades, és mo-
ral. Nosaltres neguem a1s nostres enemics el dret de pro-
testar contra la nostra violéncia. Comparada a la violéncia
que es va exercir els anys I9I9 i 1920, o la que van exer_
cir els bolxevics a Rússia, on dos milions de persones van
ser executades i dos milions més van ser empresonades, la
nostra viol¿ncia és un joc de criatures. D'altra banda, la vio-
iéncia és eficaq. L'estiu del 1922, quaranta-l,uit hores de
üoléncia sistemetica ens van permetre obtenir el que no
haurÍem obtingut en quaranta,vuit anys de propaganda.
Així doncs, la violéncia que esvaeixi una situacié garrgre-
nosa és violéncia necessária, santa i sagrada.

No té sentit govemar ies nacions sense urur má d,acer i sen-
se una voluntat de ferro. Els homes estan cansats de la lli-
bertat perqu¿-ntun&¡¡{I4 olgla. per a la jovenrur inrr¿pi-
da, inquieta, rude, que s'aixeca en el crepuscle maiinal de
la história nova, altres paraules exerceixen una fascinació
més gran, i aquestes paraules es redueixen a tres: ordre, je_
rarquia i disciplina.

BENlTo MussoLtNt, ] 934

Posa un títol al text.

ldentifica l'autor i resumeix la idea principal.
A quins fets fa referéncia el text?

Explica com l'autor justifica l'ús de ja violéncia per assolir
el poder.

. Comenta el significat de l'últim parágraf del text.

Analitza el gráfic següent.

DOC. 30. Compnnncló ettR¡ t,nruR I l,nscENs DEL NAztsME.

o/o atur
30É

26

votants

14.000.000

12_000.000

10.000.000

8.000.000

- 

Votánts de fNSDAp

-* Afil¡als a l'NSDAp

- 

Percentatge d'aturatsDOC.28. Cnnrerl oe pRopAGANDA NAzt.

. A qu¡na época corresponen aquestes dues imatges?

. Quin és el personatge centraj de la primera lmatge?
I el de la segona?

. Quina escena representa la primera imatge?
Quina idea ens pretén transmetre?

. Sobre quin fons apareix el retrat a la segona imatge?

. Descriu els símbols que hi ha al cartell. euina idea es pretén
difondre amb aquesta composició?

. Explica les idees que transmeten les dues imatges i relaciona_
les amb el tipus de régims que representaven.

L2scens dels tot¿litarismes fe¡xista i nazi

DOC.27. Mussour'¡l o¡vn¡¡r o'unn EsrATuA o¡ Juu CÉsnn.

llilllllr
2.000.000

. Quin tipus de dades ens proporciona el gráfic? euina etapa
de la história d'Alemanya comprén?

. Analitza l'evolució de les dades.
En quin moment es va produir el notable ascens electoral
del partit nazi? Quina relació va tenir amb l,atur?

. Quina creus que és la causa d'aquesta simetria entre
les xifres d'atur i el suport a l'NSDAp?

. Quins sectors socials, grups polítics i ínstitucions de l,estat
van donar suport a Hitler? euin sistema es va instal.lar
al país?

afiliats

1.400.000

1.200.000

1.000_000

800.000

600.000

400.000

200.000



PRACTIQUES

Elcinema com a document históric

Pocs mitjans de comunicació com el clnema reflecteixen

millor l'actualitat del món on vivim. Les rmatges de les

pel.iÍcules són un leslimoni de la história dels pobles i re-

flectelxen les mentalitats contemporánies.

Per aquest motiu, el cinema és un instrument moli valuÓs

per investigar i ensenyar la história. Les pel licules reflec-

teixen, mi1lor o pltjor, les mentalitats dels homes i 1es do-

nes d'una determinada epoca, ja que pretenen reconstruir

el passat per mitjá de la ficció. També mostren de mane-

ra molt realista e1s aspectes de la vida material, com ,.,
modes, el nivell económic, la tecnologia, etc.

L'análisi d'una pel.1ícula s'ha de fer, fins i tot, amb u:,-

mentalitat encara més crÍtica que la d'altres documer-,.
historiográfics, valorant detalladament el grau de ve:,-
citat i d'objectivitat dels esdeveniments hislÓrics c1'-..

s'han narrat.

Els drversos tipus de pe1.1Ícules ens ofereixen i.nformac-.

diferent.

TIPUS DE PEL.LíCULES HISTORIQUES

Les pel.lícules sobre esdeveniments histórics- recents-., 
\

Retraten la gerii d'una época, la manera que tenen de

viure, de sentir, de comportar-se, de vestir-se i, fins i tot, de
parlar. Es tracta de les pel.lícules;{ue no tenen la voluntat
directa de <fer histdria>, p-erd qtrb ¡enen un fort contingut
social que, amb el temp5, les pot convertir en testimonis
¡mportahts de la história!'er conéixer les mentalitats

I d'rna soc¡etElln una época determinada.

personal o familiar, que té un escenari on eJ't1glgl.I9!
els trets d'una época.

Les.pel=.lieule5rl*e,req_o-l¡tluccióhisjlgli(asón
les que evo-q-Ue-! un peifó'de-ó-üñ'Éhlt:td_tic amb
la voluntat directá?e <fer histdria>. lntenten,
sempre dins de la visió subjec!!,V! de cada
g u io n i sta, rea I itzad or i d i rectol¿efls-gli r. de I a

manera més fidel i real que és possible situacions
del passat, buscant el máxim rigor en

l'ambientació, els diálegs i els paisatges de !'qg,ció
qeql. Só1r ob¡gs fonamentals com a mitjá didáctic
i per áixdlequereixen una análisii uñ*a drltica
més rigoroses.

oe Jour,¡ FoRo.94O),31. h aeiu oe tn ne(1

"Els docr!_ entalssón els films
que pretenen.n?rrar i reflectir
qJn o_ objé¿lltú_ltqt e l s

esdeveniments de la história
delpgs¡:q.t, nt servir ima_tg-q1

. dlipglg..o lel-ie'stes' -
históriques originals. No
obstant aixd, en el procés de
selecció de les imatges, en
l'enfocament i en els
comentaris es deixen sentir la

subjectivitat i l'orientació
ideológica de les persones
que han elaborat el
documental.

DOC.32. Guou¡on (2000), or RloleY Scorr.
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Fes-ho tu: comentaride la pet.lícula El hundimiento

FITXA rÉcmca I sINoPsI

Títol i any: Elhundimiento (2004)

Durada: 150 minurs

Génere: Drama

Direcció: Oliver Hirschbiegel

Argument i

Melissa Müller

27 Presentació prévia de la pel.lícula.
. Fes una breu biografia del director i de ia seva filmografia

(nacionalitat, extracció social, ideologia).
. Coneix l'obra o les obres (literáries, históriques,

historicoliterárjes, etc.) en qué el guionista s,ha basat per
elaborar l'argument i els diálegs.

. Esbrina la nacionalitat de ia productora (nord_amerrcana,
europea, asiática...) ianaljtza el tipus de cinema históric que es
fa en aquest país.

. Explica les circumstáncies i els condicionants económics i

sociais en qué el film es va fer.

28 Análisi de la pel.lícula.

. Resumeix l'argument general de ia pel lícula en unes quantes
ratlles isitua la en l,espai iel temps en qué es desenvolupa.

. Explíca les raons del títol.

. Enumera les etapes o les seqüéncies clau en qué es divideix la
pel lícula,i resumeix-ne els continguts.

. ldentifica els personatges principals, individuals i col.leciíus, i
la ideologra i res actituds que tenen, davant els esdeveniments
que narra el film.

. ldentifica el tipus de film histdric de qué es tracta:

- Pel licula sobre esdeven¡ments d,actualitat.

- Pel lícula de ficció histónca.

- Pel lícula de reconstrucció histórica.

- Documental.
. Analitza elsfets histdrics que recull la pel.lícula icomprova fins

a quin punt estan ben reflectits.

ment: flttler i
'. Ja secretana

29 Conclusions: valoració i crítica de la pel.lícula.
. En el cas que la pel.lícula tractj aspectes que has estudiat

en a,questtema, pots valorar si la narració s,ajusta al que has
estud iat.

. Reconstrueix amb fidelitat la situació de l,época o del
moment históric en qué se centren els esdeveniments
que es narren?

. Aporta una visió clara dels fets histórics?

. L'autor (guionista idirector) persegueix una finalitat
determinada amb ei film?

. Es pot considerar com una font d,informació adequada
per al tema históric a qué es refereix?

ru luJ((rltqrl({

##- !:: ̂ ' ̂i:,: :a 
s u vi?a @g¡ge' sec re t arr a d e t d i cr ad or

%
Repartiment: Bruno Ganz (Adolf Hirler), Alexandra Manal an(TraudlJunge),
Juliane KOhler (Eva Braun), Corinna Harfouch (Magda Goebbels),
Thomas Krerschmann (Herman Fegelein), Ulrich M-atthe, (Jor"ph Goebbels),
Heino Ferch (Albert Speer), Christian Berkel (professor Schenkj, Ulnch
Noethen (Heinnch Himmler)

sinopsi: Berlín, abril del 1945. Ei Tercer Reich s'enfronra a la derrora
definitiva i Hitler viu els úrtims dies en el poder. La ciutat de BerrÍn está apunt de caure. Mentre als carrers de la caprtal hi ha una batarla acamissaáa,
e7 Führer i alguns dels seus col laboradors afronten la situació des del
búnquer de la cancellena.

tl:iill 1:. ...-::,\)4
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Doc. 35. Esc¡¡¡n p,E¿ nuruo rMtENTo.

L'ascens dels totalitar¡smes feixista ¡ nazi



PRACTIQUES

Extrema dreta i neofeixisme

Actualment 1a dreta radical es presenla som dues formes:
els partits d'extrema dreta lntegrats en el sistema parla-
mentari que pailicipen a les eleccions (presents a gairebé
tot Europa), i e1s grups més radicals r vrolents, neofeixis-
tes o neonazis, que són els més genuinament feixistes.

Aquests darrers, a dileréncia dels partits polítics de l'ex-
Íema dreta, propugnen gairebé els mateixos principis que
els feixismes d'entreguerres, sovint fins i tot exagerant-
los. La tendéncia ha estat converlir-se més en neonazls
que en neofeixistes. Tenen una tendéncia cap aI racisme

sgcial, cosa en qué coincrdei.xen parcialment amb els par-
tits pariamenlaris de l'extrema dreta, peró són profunda-
ment anLisistema.

Tant el fenomen de I'extrema dreta com el dels neona--i
s'han incrementat des dels anys vuitanta. Els neona:-.
es caraclerit ze\ per una violdncía radtcal 

" 
sobretot en¡r.

els caps rapats o shinheads.

L'augment dels vots a l'extrema drela a molts paisos d'E--
ropa i l'activisme i ia violencia creixent dels shinheads i a -

tres gmpuscles neofeixistes i neonazis és un fenomen pr.-
ocupant. Malgrat tol, hi ha grans diferéncies amb l'epc:,
d'entreguerres: I'objectiu dels partits d'extrema dreta r,:
és tant la destrucció de1 sistema democrátic, com sobi.-
tot el rebuig dels emigrants i dels estrangers.

Le Pen
(FRANEA)

ii

o/o votsDOC.36

Bélgica. L'avenE dels radicals. El vot contra I'estranger, una práctica a l'alga.

L'extrema dreta a Europa ha guanyat seguidors els darrers anys i ha aconseguit notables re-
sultats en paisos com Austria, FranQa i Polónia, peró a Bélgica ha arribat a unes quotes di-
ficils de superar: un de cada tres ciutadans flamencs la vota. Flandes és la regió europea
on els ultradretans aconsegueixen més votants i on les seves idees arrelen amb més forga.

E1 culpable de l'¿xit es diu Vlaams Belang (\E).

El 8 d'octubre passat Bélgica va celebrar eleccions municipals i el Vlaams Belang va aconse-

guir, a la majoria dels municipis, entre eI 20 ok í eI 35 oA dels vots, resultat que el situa
com el segon partit més votat o, fins i tot, primer en alguns municipis. Només va punxar a

la capital del territori, Anvers, bastió de l'extrema dreta, on va passar de ser el partit més vo-
tat a la segona posició.

Artilleria demagógica

Els partits d'extrema dreta com e1\E utilitzen e1 creixent fenomen de la immrgació com a argu-
ment electoral per guanyar vots. En els mítings descarreguen tota l'artilieria demagógica per con-
véncer els electors que l'augment d'immigrants en situació irregular és la causa de la inseguretat
a les ciutats. Segons l'analista pohtic belgaJean Faniel, ies formaciors com el\4aams Belang <ju-
guen amb 1a por que té la gent de perdre la feina o a ser atracats al vespre, quan tomen a casa>l.

Només cal escoltar e1s arguments dels votants del \.B. <Els nostres avantpassats van llui-
tar perqué tinguéssim un bon país i una seguretat social exemplar. No estem disposats a

veure com estranys vénen a 1a nostra terra i s'aprofiten de1 nostre sistema, sense treballar
ni aportar res>, afirma una jove simpatitzant. Al seu costat, un home de mitjana edat li dó-
nala raó i va més enllá. <El gran problema que tenim a Flandes és la crimlnalitat i els es-

trangers que vénenr, sentencia.

EI president del partit critica al web el gran nombre d'estrangers que, a parer seu, (es

complauen amb el seu rol de víctimes> i, en al.lusió alall.Iegalització del Vlaams Block, de-
nuncia que <cada persona que s'atreveix a posar en dubte e1s dogmes de 1a societat multi-
cultural'pot acabat als tribunals>. Malgrat la duresa de les seves paraules, el VB ha mode-
rat el seu djscurs per eütar que 1a justícia e1 torni a l\.legalitzar.

Un cas que no és aillat
El de Bélgica és potser el més clar, peró no és un cas aillat a Europa. A Franga, el Front
Nacional deJean-Marie Le Pen continua al primer pla politic, mentre que a Dlnamarca i a

Noruega hi ha els populistes del FrP de Carl Hagen, dirigit per SivJensen. A Austria, els xe-
nófobs FPO I BZÓ tenen escons al Parlament federal.

LEuropa oriental tampoc no s'escapa del fenomen: Eslováquia ha vist fa poc com els populistes
de I'SNS i els nacionalistes de I'HZDS arribaven al poder. A Polónia els partits radicals estan

encapgalats per la formació populista Samoobrona i per 1a Lliga de les Famílies Poloneses.
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DOC. 37. R¡sulr¡rs ELEcroRArs

D'ALGUNs PARTtrs EURoPEUs

D'extnetr¡l on¡tn.Lnn Fonrs, ,4yul, octubre del 2006, Adaptat

tema l0



DOC.38

L'extrema dreta al parlament europeu

l-a constitució d'un grup parlamentari d'extrema dreta al par-
lament Europeu sembla haver passat bastant desapercebuda,
peró no és de cap manera irrellevant. La vintena d'eurodipu-
tats d'extrema dreta té procedéncles diverses i, de moment,
cap més programa comú que el de guanyar respectabilitat pú-
blica i establir-se com una forqa política europea amb la qual
els altres grups hauran de comptar. Els eurodiputats ultradre-
tans tenen procedéncies heterogénies -Itália, Regne Unit, Bél-
gica-, pero la fracció més nombrosa és 1a francesa, amb t I es-
cons, i el nouvingut que ha fet possible formar un grup
parlamentari propi és un diputat representanr de Bulgária, l'-
úitim estat ingressat a la Unió Europea. Queda per veure si els
ultradretans europeus poden tirar endavant a I'Eurocambra el
seu programa ultranacionalista, xenófob i contrari a la immi-
gració i la multiculturalitat d'Europa. Caldrá veure també si el
nou grup parlamentari servirá d'alguna cosa a totes les forma-
cions d'extrema dreta europees, que, malgrat Ia seva influén-
cia nacional, no tenen encara representació a escala continen-
tal. És el cas, per exemple, dels nombrosos grups de l'extrema
dreta alemanya, o dels ultranaclonalistes flamencs, que ni tan
sols s'acosten a la influéncia dels 1l eurodiputats francesos
controlats perJean-Marie Le Pen, futur candidat presidencial
als comicis del seu país de l'abri1.

Avui, gener del 2007,
Adaptat

Preguntes

!10 A quin fenomen actualfan referéncia les dues notíc¡es
de premsa?

3t Esbrina qui és Jean-Marie Le Pen, que apareix citat
a les dues notícies.

illl Quin és l'argument principal de l'extrema dreta,
segons el document 36?

33 A quins pai'sos es produeix el creixement de l,extrema
dreta, segons el document 36?

!3¡l Quins són el punts d'un programa comú de I'extrema
dreta europea segons el document 38?

35 Explica per qué en el documen 40 s'afirma que el feixisme
forma part de la nostra cultura i continua latent, per no
dir viu.

ii6 Quins han estat els resultats electorals dels partits
d'extrema dreta recollits als gráfics? Quina és la seva
evolució?

37 Explica quina és la causa del fenomen actual de l,expansió
del neofeixisme ide l'extrema dreta a Europa.

DOC.40

Neofeixisme i extrema dreta a Europa

[junque los europeos quieran ocu]tarlo, el fascismo fornrapar-
te de nuestra cultura y permánece latente, por no decir lrvor!. . .l

Según Ia Oficina Federal para ia Defensa de la Constituciln, en
Ia Alemania unida hay en la actualidad unos 40.000 extre-
mistas de derecha. Entre estos, 6.000 neonazis activos, de los
cuales unos dos tercios son shinheads. Asimismo, se calcula que
existen en tomo a70 organizaciones de extrema derecha. [... j

Según un informe de los organismos de seguridad alemanes,
existen contactos estrechos entre estos grupos alemanes, que
también mantienen buenas relaciones con otros partidos fas-
cistas extranjeros.Qgrien en común un nacionaiismo exacer-
b4do-y agresivo; un racismo y antisemitismo basados en ideas
socialdarwinistas. Resaitan valores militares yIaídeade una je-
rarquía autoritarii so6FñTasá?áin Estáo .. que reine el
orden y la seguridad. Lo que llama poderosamente la atención
es que tres de cada cuatro detenidos por violencia racista tie,
nen entre 16 y 22 años. Nuevas bandas musicales shinheads,
que plgllglllruralmenre el o¿ffi-
sechando gra-ñ-éxito. [. . . ]

Este enorme potencial de violencia no solo se dirige hacia los
extranjeros, sino también hacia otras minorÍas, hacia los dé_
biles. n-
_dos sonmaltratados y considerados como escoria social. Tam-al

bién los iudíos tienen que sufrir las iras de los nuevos nazis,
que ya no se conforman con profanar cementerios judios y an-
tiguos campos de exterminio. [...]

En Iín¡a, http://www.pa ngea.orglpublicpr/materiale.htm I
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