
  

Feixisme i Nazisme



  

La Itàlia feixista

● Itàlia després de la Primera Guerra Mundial:
– Gran crisi econòmica (Reducció nivell de vida):

● Deute
● Inflació
● Atur

– Tensions socials:
● Obrers: vagues i ocupació fàbriques
● Camperols: ocupació de terres
● Classes mitjanes i altes: por al comunisme



  

La Itàlia feixista

● Situació política:
– Inestabilitat (molts canvis de govern)
– Polarització. La gent dóna suport als extrems:

● Partit Comunista Italià
● Fasci di Combattimento (Mussolini)



  

La Itàlia feixista

● L'arribada al poder de 
Mussolini:
– 2 mals resultats a les 

eleccions del 1919 i el 
1921

– Pren el poder per la 
força, amb la Marxa 
sobre Roma.

– Milers de Camises 
Negres són cridats a 
Roma



  

La Itàlia feixista

● La demostració de 
força va fer que el rei 
li oferís formar govern 
(1922).

● Tenia el suport de 
l'alta burgesia, dels 
terratinents i dels 
petits propietaris.

 



  

La Itàlia feixista

● Característiques del feixisme:

1) Ideologia Antidemòcrata i Anticomunista:
● Contrari al sufragi universal, a les eleccions, al 

Parlamentarisme...
● Odi visceral contra les esquerres, especialment contra el 

model de la URSS.

2) Totalitarisme:
● L'estat controlava tots els aspectes de la societat. 

Suprimides les llibertats individuals. 
● Un líder (il Duce) i partit únic (Partit Nacional Feixista)
● Culte al líder



  

La Itàlia feixista
● Característiques del feixisme:

3) Economia:
● Intervenció estatal buscant l'autosuficiència.
● Respecte a la propietat privada i suport als empresaris.

4) Control de la societat:
● Repressió de l'oposició. OVRA (Ex: Gramsci)
● Control de l'educació i dels mitjans de comunicació.



  

La Itàlia feixista

● Característiques del feixisme:

5) Nacionalisme i expansionisme (Imperi colonial):



  

La Itàlia feixista

● Característiques del feixisme:

6) Culte a la violència i militarisme:
● Enfrontaments amb els oponents polítics (camperols, 

obrers)
● Camises negres: grups paramilitars
● Símbols: feix, himnes, banderes



  

La Itàlia feixista



  

La República de Weimar 
(1919-1933)

● Derrota d'Alemanya a la Primera Guerra 
Mundial

● El kàiser Guillem II abdica
● Nova Constitució elaborada a Weimar: 

Alemanya passa a ser una República 
Democràtica. 



  

La República de Weimar 
(1919-1933)

● Govern: Partit 
Socialdemòcrata (Centre-
Esquerra)

● Amenaces:
– Extrema esquerra: Revolució 

Espartaquista el 1919 (Model 
de la URSS)

– Extrema Dreta: especialment el 
NSDAP (Partit 
Nacionalsocialista Obrer 
Alemany) on Hitler era la figura 
més destacada. Putsch de 
Munic



  

La República de Weimar 
(1919-1933)

● Situació econòmica desastrosa (1919-1923):
– Reparacions de Guerra (Tractat de Versalles)
– Hiperinflació
– Atur



  

La República de Weimar 
(1919-1933)

● Millora de la situació del 1924 al 1929:
– Recuperació econòmica
– Situació política més estable: Govern dels 

socialdemòcrates i els partits de centre
– Hindenburg President de la República
– Partits més extremistes perden força



  

La República de Weimar 
(1919-1933)

● Crack del 1929 als EEUU.
● Efectes molt negatius per a Alemanya:

– Retirada d'inversions       Tancament d'empreses
– Augment de l'atur (gairebé 6M el 1932)



  

L'arribada al poder de Hitler

● Crisi econòmica augmenta les tensions socials
● Conseqüències polítiques:

– El govern (Centre-esquerra) perd suport
– Augmenta la polarització: Partit Comunista (extrema 

esquerra) i Partit Nazi (extrema dreta)

● L'alta burgesia (industrials, banquers) 
comencen a finançar el NSDAP per por al 
comunisme



  

L'arribada al poder de Hitler

● 1932: eleccions al Parlament.
– Augment dels vots de comunistes i nazis
– Descens dels socialistes i partits de centre
– Cap partit té majoria absoluta



  

L'arribada al poder de Hitler

● 1932: Eleccions a President de la República
– Torna a guanyar-les Hindenburg
– Ell havia de triar qui encapçalaria el Govern

● El gener de 1933 li ofereix a Hitler ser el 
Canceller de la República (President del 
govern)
– Pressions dels empresaris i dels sectors 

conservadors



  

L'arribada al poder de Hitler

● 28 de febrer de 1933: Incendi del Reichstag i 
els nazis acusen als comunistes

● Eliminen l'oposició:
– Comunistes als camps de concentració
– Il·legalització de tots els sindicats i partits polítics



  

L'arribada al poder de Hitler

● Hitler també elimina 
els possibles rivals 
interns:
– Nit dels Ganivets 

Llargs (Juny 1934): 
més de 300 morts, 
molts d'ells de les SA

● A la mort de 
Hindenburg, Hitler 
també és President 
de la República



  

La ideologia del nazisme

● El 1923, Hitler va a presó pel Putsch de Munic.
● Allà escriu el Mein Kampf (La meva lluita), on 

exposa les seves idees.



  

La ideologia del nazisme

● Trets comuns amb el feixisme:
– Culte al líder
– L'Estat per damunt de l'individu
– Culte a la violència
– Odi a la democràcia i al comunisme

● Diferència fonamental:
– Racisme

● Valors tradicionals: paper de la dona i la família 



  

La ideologia del nazisme

● Racisme com a element 
fonamental.

● Creença en la jerarquia 
de les races: 
– Races superiors i races 

inferiors

● Idees bàsiques: 
– Superioritat de la raça ària

– Barreja racial havia portat 
Alemanya al desastre



  

La ideologia del nazisme

● Jocs Olímpics de Berlín 
(1936). Propaganda 
nazi.

● Hitler volia mostrar al 
món la superioritat de la 
raça ària.

● Jesse Owens guanya 4 
medalles d'or i Hitler 
marxa de l'estadi per no 
veure-ho.



  

La ideologia del nazisme

● Objectiu de Hitler: tornar a la puresa racial 
alemanya.

● Mètodes:
– Eugenèsia (Malalts mentals, invàlids, homosexuals)
– Polítiques antisemites



  

La ideologia del nazisme
● Antisemitisme:

– 1933: prohibició d'exercir algunes professions
– 1935: Lleis de Núremberg: pèrdua de la nacionalitat 

i prohibició de matrimonis mixtos



  

La ideologia del nazisme

● Antisemitisme:
– 1938: Nit dels vidres trencats: desenes 

d'assassinats, sinagogues incendiades, atacs a les 
possessions i 26.000 jueus als camps de 
concentració



  

La ideologia del nazisme

● Antisemitisme:
– Molts jueus marxen a l'exili

– A partir de 1942: la Solució final. L'intent 
d'exterminar tots els jueus d'Europa. Als camps de 
concentració van morir uns 6 milions de persones 
entre jueus, gitanos i rivals polítics

https://www.youtube.com/watch?v=N_GbnttDTS4


  

Política interior: un règim totalitari

● La dictadura de Hitler 
era totalitària: 
controlava tots els 
aspectes de la 
societat

● Partit Únic
● El Fuhrer: guia de la 

nació. Infalible.



  

Política interior: un règim totalitari

● Control de la població: Estat policial (Himmler)
– SS: guàrdia personal de Hitler
– Gestapo: policia secreta



  

Política interior: un règim totalitari

● Persecució total als opositors
● Més d'un milió d'alemanys als camps de 

concentració entre 1933 i 1939



  

Política interior: un règim totalitari
● Goebbels va ser el Ministre de Propaganda: 

paper central en el Nazisme
● Control total dels mitjans de comunicació 

(premsa, ràdio i cinema)
● Enaltiment de Hitler
● Propaganda antijueva 



  

Política interior: un règim totalitari
● Ensenyament: transmissió de la ideologia Nazi
● Obligatorietat de pertànyer a les Joventuts 

Hitlerianes:
– Educació política

– Educació militar



  

Política interior: un règim totalitari

● No tots els alemanys eren partidaris de Hitler, però 
sí una gran part (Repressió+Propaganda):
– Classes altes (Conservadors): fi a la República i fre al 

comunisme
– Classes mitges-baixes: reducció atur i recuperació 

econòmica
– En general: orgull nacional pels èxits en política 

internacional



  

Política exterior: 
militarisme i expansionisme

● L'expansionisme era un idea central. Tenia 
dues bases:
– Pangermanisme: tots els alemanys d'Europa 

s'unissin en un Estat. (Població de parla alemanya)
– Espai vital (lebensraum): el poble ari tenia dret a 

conquerir nous territoris a costa de pobles inferiors 
(eslaus)



  

Política exterior: 
militarisme i expansionisme

● L'Alemanya Nazi no va respectar el Tractat de 
Versalles:
– Pla de rearmament
– Servei militar obligatori

– Modernització de l'exèrcit (Göring)



  

Política exterior: 
militarisme i expansionisme

● Expansió territorial:
– 1938:

● Àustria
● Sudets (Txecoslovàquia)

– 1939:
● Resta de Txecoslovàquia
● Polònia (Repartida amb 

la URSS): provocarà 
l'esclat de la Segona 
Guerra Mundial



  

Política exterior: 
militarisme i expansionisme

● Actuació de la resta de potències: contínues 
cessions confiant en què Hitler s'aturés.

● Conferència de Munic: acceptació de l'annexió 
d'Àustria i dels Sudets. Presentada com un èxit 
per França i el Regne Unit



  

L'economia de l'Alemanya Nazi
● Objectiu fonamental: 

reducció de l'atur 
(suport de la 
població)
– Obres públiques



  

L'economia de l'Alemanya Nazi

● 2a etapa: suport a la política exterior
– Autarquia: eliminar la dependència exterior
– Indústries relacionades amb l'exèrcit:

●  Armamentístiques
● Químiques
● Siderúrgiques
● Metal·lúrgiques



  

L'economia de l'Alemanya Nazi

● Suport a les grans empreses privades, que 
obtindran molts beneficis:
– Thyssen (acer): sobretot fins 1938
– Krupp (armes): mà d'obra esclava als camps de 

concentració
– Ig-Farben (química): fabricava el 

gas Zyklon B emprat a les cambres 

de gas
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