
ENTREGUERRAS (1919- 1939)

1 - O crac do 29 e a gran depresión.  

1.1 - Europa perde a hexemonía mundial.  

Durante  a  guerra  os  países  europeos  implicados  na  guerra  desviaron  a  súa 
produción industrial cara as necesidades bélicas o que provocou unha drástica redución 
da fabricación dos produtos manufacturados destinados á exportación, produtos que ata 
entón abastecían ós territorios de ultramar. Ó mesmo tempo a guerra incrementou as 
súas necesidades de materias primas, alimentos, e capitais.  Esta situación acelerou o 
proceso  de  desenvolvemento  industrial  dos  Estados  neutrais  europeos,  así  como de 
Iberoamérica e das colonias.

Europa perdeu o seu potencial demográfico (millóns de mortos, inválidos, e feridos) 
e o equipo produtivo (fábricas, máquinas, e infraestruturas).

O principal beneficiario da guerra foi Estados Unidos xa que estaba situado fóra do 
territorio en conflito e xa posuía unha sólida base industrial. Ó finalizar a guerra Estados 
Unidos convertérase no primeiro país exportador de bens e capitais.

1.1.1 - O problema das débedas e das indemnizacións de guerra  

A guerra supuxo enormes gastos que foron financiados polos gobernos recorrendo a 
diversas medidas. Por un lado aumentando a cantidade de diñeiro, o que trouxo como 
consecuencia  a   inflación  ,   a  alteración  do  valor  das  moedas  e  o  abandono  da  súa 
convertibilidade en ouro. Por outro lado, solicitando préstamos ós países amigos. Deste 
xeito  ó  remate  do  conflito  as  débedas entre  os  países  aliados  europeos  eran  moi 
elevadas,  así  como as contraidas cos  Estados Unidos  que  se  converteu  no primeiro 
acredor mundial.  

Ó  mesmo tempo Alemaña foi  obrigada  a  pagar  unhas  fortes  indemnizacións de 
guerra ás potencias vencedoras. Os países vencedores estaban fortemente hipotecados 
polas débedas contraidas con Estados Unidos e necesitaban as indemnizacións alemás 
para pagar ós americanos. 

A  situación  agravouse  pola  crise  económica  de  1920-21 provocada  pola 
reconversión dunha economía de guerra a unha economía de paz.  A crise tivo como 
consecuencia unha redución da produción industrial e un forte aumento do paro, cunha 
desestabilización das moedas e fortes procesos inflacionarios, sobre todo en Alemaña.

Os efectos desta crise, sumados ó problema do pago das indemnizacións de guerra 
provocaron a ocupación do Rhur en 1923 polas tropas francesas e belgas para cobrarse 
en especie as indemnizacións que Alemaña non pagaba.

Para intentar solucionar este complexo panorama  entre  1922 e 1925 tiveron lugar 
varias conferencias internacionais onde se decidiu:

– Estabilizar as moedas garantindo o seu valor mediante a súa convertibilidade en 
ouro (Xénova 1922).

– Graduar  o  pago  das  indemnizacións  alemás  segundo  o  seu  crecemento 
económico.
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– Financiamento dos Estados Unidos a través da concesión de créditos a moi baixo 
interés que lle permitiran pagar a débeda e relanzar a súa economía. (Plan Dawes 
1924).

1.1.2 - A normalización das relacións internacionais.  

En  1923 o  cambio de dirixentes políticos tanto en Francia como en Alemaña e a 
necesidade de facilitar a reconstrución económica e os intercambios comerciais, levaron 
ós antigos contendentes a buscar a normalización das súas relacións. En 1925 reuníronse 
en Locarno, Suiza. Nesta conferencia Alemaña, Francia, e Bélxica garantían as fronteiras 
occidentais  alemás  establecidas  en  Versalles.  Co espírito  de  Locarno superouse  o 
revanchismo  de  Versalles  e  fixo  posible  a  apertura  en  Europa  dun  novo  período  de 
prosperidade  económica.  Pero  a  crise  de  1929  truncará  este  proceso  de  paz  e 
prosperidade económica.

2 - Estados Unidos.  

2.1 - Illamento dos asuntos europeos, conservadorismo, e puritanismo:  

Na década dos anos vinte sucedéronse presidentes do  partido republicano que 
defenderon unha política  exterior  de  illamento  nos  asuntos  de Europa.  A vontade  de 
illamento veuse estimulada polo triunfo da Revolución bolxevique e pola expansión do 
socialismo, anarquismo e sindicalismo en Europa.  Estes acontecementos provocaron  a 
reacción  en  contra  da  burguesía  industrial  americana  que  se  refuxiou  en  posturas 
conservadoras e puritanas:

– O movemento obreiro foi duramente reprimido e os seus líderes perseguidos, sobre 
todo comunistas e anarquistas.  Estableceuse un ríxido control  da inmigración e 
rexurdiron movementos racistas e violentos como o Ku Klus Klan.
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– O puritanismo deu  lugar  á  Lei  seca  de  1919 que  prohibía  fabricar,  vender,  e 
consumir  bebidas  alcohólicas.  O  tráfico  clandestino  de  alcohol  deu  lugar  a 
aparición de mafiosos como Al Capone en Chicago.

2.2 - Auxe económico: “os felices anos 20”.  

En Estados Unidos a década de 1920 foi  de auxe e prosperidade.  Era a maior 
potencia  económica  mundial  e  as  súas  fábricas  producían  enormes  cantidades  de 
produtos  baratos.  O  consumo  de  masas  aumentou  estimulado  polas  facilidades  da 
compra a prazos.  Consolídanse novos sectores industriais como os electrodomésticos e 
automóbil pero tamén se desenvolven outros sectores como a  construción dos primeiros 
rañaceos. Nesta época iníciase o desenvolvemento das industrias do ocio como o cine e 
o deporte.

A boa marcha dos negocios propiciou un incremento dos valores das empresas na 
Bolsa de Nova York e dende 1925 as cotizacións en Bolsa non deixaron de subir. Debido 
a  isto  moitos  norteamericanos  investiron  os  seus  aforros  ou  solicitaron  créditos  para 
mercar  accións,  tamén  o  fixeron  os  grandes  homes  de  negocios  e  as  sociedades 
empresariais.

Sen  embargo  este  crecemento  económico  presentaba  importantes  limitacións  e 
desequilibrios que darán lugar á crise de 1929.

3 - A crise de 1929.   

3.1 - Causas da crise en USA.  

3.1.1 - Superprodución.  

A expansión norteamericana e a reconstrución das economías europeas disparou a 
produción mundial por riba da capacidade de consumo da sociedade da época.

Esta  sobreprodución afectou  sobre  todo  ós  agricultores.  En  Estados  Unidos  a 
agricultura  ocupaba  a  un  cuarto  da  poboación  activa.  A  guerra  estimulara  o 
endebedamento  dos  campesiños  para  mecanizar  a  agricultura  e  satisfacer  a  maior 
demanda  de  Europa.  Pero  agora  a  exportación  a  Europa  diminuíu  e  o  exceso  de 
produción fixo caer os prezos e o poder adquisitivo dos campesiños. 

Na cidade os salarios dunha gran parte dos obreiros medraron a un ritmo inferior ó 
da produción e moitos non podían acceder ós novos produtos da industria de bens de 
consumo.

A partir de 1927 a acumulación de stocks agrarios e industriais ía en aumento.

3.1.2 -  A especulación na Bolsa de Nova York.  

A partir de 1925 os valores das accións en Wall Street aumentaron moi rapidamente 
mentres  que a  produción  industrial  medraba  máis  lentamente  e  o  consumo amosaba 
tendencia a estancarse.  Isto significaba que a subida das accións non se debía a un 
incremento real dos beneficios senón a causas especulativas.
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A abundancia de capitais, a facilidade para obter créditos, e a confianza no sistema 
fixo que moitos  norteamericanos investiran  os seus aforros  na compra de accións.  Ó 
pouco a maior parte destas compras facíanse recorrendo á solicitude de créditos.

Estes  resultados  beneficiosos  aumentaron  o  desexo  de  investir  en  bolsa  e 
desprazaron os capitais dos outros sectores produtivos cara aquí. Os bancos e moitas 
empresas industriais e comerciais comprometeron unha gran cantidade das súas reservas 
de capitais nos préstamos ós brokers ( axentes de bolsa) e compradores de accións.

3.2 - O crac da Bolsa de Nova York.  

O xoves 24 de outubro de 1929 prodúcese o afundimento do mercado de valores 
de Nova York. O pánico fixo que todo o mundo quixese vender as súas accións. Moitos 
norteamericanos arruináronse en cuestión  de minutos. A desesperación levou a algúns a 
suicidarse. A caída dos valores da Bolsa continuou ata 1933.

4 - A gran depresión.  

O afundimento da bolsa provocou unha reacción en cadea que colapsou a economía 
estadounidense  e  deu  lugar  a  unha  longa  crise  coñecida  como a  gran  depresión.  A 
características desta crise foron as seguintes:

– O  afundimento da bolsa provocou a ruína dos inversores e das empresas que 
cotizaban en Bolsa.

– Os bancos  afundíronse  porque  as  persoas  retiraban os  seus  aforros  e  porque 
moitos empréstitos quedaron sen devolver. Arredor de 9.000 bancos quebraron e 
miles de familias quedaron sen aforros.

– A caída da demanda e dos investimentos tivo como consecuencia a crise industrial 
e unhas enormes taxas de paro. A caída brusca do consumo acelerou o descenso 
dos prezos e aumentaron os stocks (mercancía sen vender).

– O país máis rico do mundo non dispoñía dun sistema de axuda ós  parados  que 
caeron na miseria. Millóns de cidadáns quedaron sen fogar e con dificultades para 
sobrevivir, vagando dun lado para outro ou aglomerándose en chabolas.

– A miseria foi máis grande no mundo rural onde se multiplicaron as expropiacións de 
granxas,  e  moitos  granxeiros  tiveron  que  abandonar  o  seu  fogar  en  busca  de 
traballo.
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4.1 - A internacionalización da crise.  

A crise expandiuse polo resto do mundo a través de dúas canles: o comercio e as 
finanzas internacionais:

– O comercio internacional. Entre 1929 e 1932 o comercio mundial reduciuse nuns 
dous terzos do seu valor. A diminución da demanda de importacións por parte de 
Estados Unidos e a aprobación da lei arancelaria  de 1930 produciron en moitos 
países a caída das súas exportacións. Esta política proteccionista foi imitada por 
outros  países  como  Gran  Bretaña.  O  proteccionismo  económico  afectou  moi 
negativamente ó comercio mundial.

– As finanzas internacionais. A repatriación de capitais norteamericanos  desatou 
unha crise económica e financeira internacional. Despois do crac da bolsa de Nova 
York, Estados Unidos deixou de exportar capitais a outras zonas do mundo e esixiu 
a  devolución  dos  capitais  investidos  con  anterioridade.  Isto  produce  quebras 
bancarias e empresariais en Europa.

As economías que máis sufriron foron aquelas que dependían da venda de materias 
primas ás potencias industriais (Europa oriental, Latinoamérica, China e sueste asiático) , 
e  os  países  de Europa  que  dependían  dos créditos  e  dos investimentos  de Estados 
Unidos (Alemaña, Austria, e Reino Unido).
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4.2 - As consecuencias sociais da crise.  

– A  miseria e  o  medo  á  fame estendéronse,  especialmente  entre  os  obreiros  e 
campesiños, pero tamén entre as clases medias. A separación entre ricos e pobres 
fíxose máis grande.

– O  sentimento de inxustiza contra o poder e o sistema económico aumentou.  A 
sociedade radicalizouse e aumentaron os grupos políticos extremistas.

4.3 - A recuperación: Keynes e o New Deal norteamericano.  

O colapso do sistema xerou  un debate  arredor  do  liberalismo económico.  Foi  o 
economista  británico  Keynes o  que  propuxo  unha  maior  intervención  do  Estado  na 
economía para potenciar a demanda e o crecemento.
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 O presidente norteamericano  F.D. Roosevelt foi  quen a puxo en práctica estas 
ideas a través da New Deal ( “Novo trato”):

– No terreo  financeiro había  que  restaurar  a  confianza  no  sistema  mediante  a 
modificación  das  prácticas  bancarias  abusivas,  a  supresión  dos  préstamos 
especulativos, a reforma da Bolsa, e o establecemento de garantías de protección 
dos depósitos     de particulares.

– No terreo monetario aplicouse unha política inflacionista baseada na emisión de 
moeda e o abandono do patrón ouro, e desvalorizouse o dólar para fomentar as 
exportacións.

– No  terreo agrícola estimulouse a  redución  das colleitas  e  a  fixación  de prezos 
mínimos. 

– No terreo industrial favoreceuse ás grandes empresas e forzouse ós empresarios a 
aceptar melloras sociais como a fixación dun salario mínimo, a xornada semanal de 
40 horas, e o dereito á libre sindicación e negociación colectiva.

– Creáronse pensións de vellez e viuvez, seguros por incapacidade e subsidios de 
desemprego.

– Emprendeuse un programa de fortes investimentos en obras públicas para relanzar 
a economía e crear postos de traballo.
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5 -  Os totalitarismos: fascismo e nazismo.  

l A vitoria  dos aliados  en 1918 provocou o afundimento  dos grandes imperios 
autocráticos e o establecemento de novos Estados republicanos. Ó remate da guerra, 
tanto os países de tradición liberal como os novos Estados experimentaron unha decidida 
evolución cara sistemas democráticos. Proba disto foi  a extensión do dereito ó voto a 
todos os cidadáns varóns ou o establecemento de Constitucións escritas. 

l A extensión  do  sufraxio  ó  conxunto  da  poboación  fortaleceu  a  posición  dos 
sectores  máis  progresistas,  que  pasaron  a  ter  unha  meirande  representación, 
conseguindo avances nas reformas sociais e melloras nas relacións laborais.  

l No  século  XX  a  idea  de  democracia  é  inseparable  do  dereito  ao  voto  do 
conxunto dos cidadáns, mesmo por parte das mulleres, que van ir vendo recoñecido o seu 
dereito de voto nos diferentes países tras a dura loita protagonizada polas sufraxistas. 

l Tamén serán características deste momento a participación de amplos sectores 
populares. As opcións políticas máis progresistas conseguiron ir introducindo melloras na 
lexislación laboral, producíndose unha auténtica democratización das relacións laborais, 
comezando pola xeneralización da xornada laboral de oito horas. 

l A diversificación de opcións políticas foi tamén en aumento nestes anos, sendo o 
pluripartidismo e a presencia de partidos de masas outro dos trazos característicos dos 
réximes democráticos:

̶ Na  Gran  Bretaña  rachouse  co  tradicional  bipartidismo  entre  liberais  e 
conservadores e apareceu con forza o Partido Laborista. 

̶ Os partidos socialistas escindíronse en todo o mundo en dúas correntes: unha 
corrente reformista ou socialista e outra comunista ou bolxevique. 

l Sen embargo, os sistemas democráticos atopáronse con grandes dificultades e 
un bo número de países abandonaron a vía democrática ao longo dos anos 20 debido  ós 
desaxustes económicos orixinados pola guerra e polas tensións internacionais derivadas 
da Paz  de París,  así  como polo  crecemento  dos  partidos  e  movementos  de  masas. 
Ademais,  a  propia  dinámica destas democracias  debilitou o papel  dos Parlamentos e 
favoreceu a actividade dos gobernos  propiciando coalicións, ó carecer os partidos de 
maiorías que lles permitise gobernar en solitario, ou concentracións de poder.

5.1 - Os movementos revolucionarios de posguerra.   

l A catástrofe  demográfica,  as  destrucións  materiais  e  o  custo  financeiro  da 
guerra,  máis  a  inflación,  o  empobrecemento  dos  que  tiñan  rendas  fixas  como  os 
pensionistas, uns salarios que non alcanzaban á alza dos prezos e a imaxe detestable 
dos  especuladores  e  dos  «novos  ricos»,  suscitaron  movementos  revolucionarios 
inspirados  na  revolución  bolxevique  rusa.  Desde  finais  de  1918  constituíronse,  en 
diversos países, grupos dispostos a destruír a orde burguesa e a emprender o camiño da 
revolución. 

̶ Na débil república nacida da derrota de Alemaña, coñecida como república de 
Weimar, os «espartaquistas», guiados por Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, 
apoiáronse  nos  consellos  de  obreiros  e  soldados  para  desenvolver  un 
movemento de tipo soviético. 

Curso. Materia. Tema.  8 de 19



̶ En Hungría, de marzo a agosto de 1919, Bela Kun liderou a realización dunha 
experiencia comunista. 

̶ En Italia,  unha serie de axitacións ao mesmo tempo comunista e anarquista 
moveron a obreiros e campesiños a ocupar fábricas e latifundios.

l O medo  á  revolución  social  provocou  a  reacción  das  clases  dirixentes  e  da 
burguesía. En Alemaña a insurrección espartaquista foi  esmagada de xeito sanguento 
polo  goberno  socialdemócrata,  que  non  dubidou  en  lanzar  sobre  Berlín  aos  «corpos 
francos»  (paramilitares  de  extrema  dereita)  formados  por  antigos  oficiais  do  exército 
imperial.  En Italia foron os fascistas os que acabaron coas ocupacións de terras e de 
fábricas. 

5.2 -  O ascenso dos fascismos:  

l  Para  algúns  historiadores  un  punto  de  arranque  dos  fascismos  foron  as 
consecuencias derivadas dos tratados de paz da 1ªG.M., considerados unha humillación 
en  Alemaña  e  como  algo  imposto  en  Italia  onde  moitos  consideraron  que  quedara 
«mutilada» nas súas demandas territoriais. 

l Pero tamén existen outras causas que favoreceron a aparición do fascismo e o 
ascenso de réximes autoritarios como: 

̶ Os  problemas  económicos  e  sociais  provocados  pola  posguerra  primeiro  e 
despois pola crise do 29.

̶ A vitoria  da  revolución  rusa  que  provocou  a  radicalización  do  movemento 
obreiro e o medo da burguesía.  Os comunistas  criticaron a  democracia liberal  
e a todos os partidos políticos que aceptaban o réxime democrático. Esta foi a 
liña política impulsada pola Terceira Internacional,  que a través dos partidos 
comunistas  fundados  neses  anos  espallou  o  descrédito  da  democracia 
parlamentaria.

l O  ataque  á  democracia  non  procedeu  só  do  comunismo.  Os  movementos 
fascistas  romperon coa democracia liberal  á que consideraban individualista e destrutora 
da cohesión social e  mobilizaron na súa contra ós desarraigados e ás vítimas das crises 
económicas e sociais. Propoñían a creación dun Estado forte, capaz de volver á grandeza 
nacional e de xuntar ás masas populares nunha soa forza. 

5.2.1 - Bases ideolóxicas dos fascismos italiano e alemán.  

l Os fascismos  carecían dunha sólida teoría política na que basearse pero para 
xustificarse diante da opinión pública acabaron elaborando unha serie de principios que 
aparecen tanto no libro «Mein Kampf» ( “Mi Lucha” ), de Hitler, como na «Doutrina do  
fascismo» publicada por Mussolini. En síntese serían: 

̶ Exaltación do Estado: os individuos están totalmente subordinados ao Estado, 
que é omnipotente e totalitario. O Estado totalitario non admite a separación de 
poderes que é  o  símbolo  dos  estados  democráticos;  non  admite  oposición; 
rexeita calquera crítica. O Estado abárcao todo mesmo os dereitos individuais, 
que lle están subordinados. 

̶ Rexeitamento   do parlamentarismo: o  fascismo parte  da desigualdade dos 
homes,  en  contraposición  ao  liberalismo,  e  rexeita  a  democracia  porque 
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concede os mesmos dereitos a todos. É significativa desta maneira de pensar a 
coñecida frase de Hitler: «É máis doado ver a un camelo pasar polo ollo dunha 
agulla que descubrir a un grande home por medio da elección». 

̶ Desigualdade como forma de organización social:  a  muller  ten un papel 
secundario  reducíndoa ao ámbito  do fogar  («Kinder,  Küche,  Kirche»:  nenos, 
cociña, igrexa). A desigualdade tamén afecta ás relacións entre os pobos e a 
oposición superiores-inferiores recóllese na seguinte frase: «No código fascista, 
os homes son superiores ás mulleres, os soldados aos civís, os membros do 
partido aos que non o son, a nación propia ás demais, os fortes aos febles, e os 
vencedores na guerra ós vencidos».

̶ Exaltación    do xefe carismático: unha nación forte necesita atopar ao home 
excepcional, ao líder ou caudillo ao que debe prestárselle obediencia  cega. A 
este home chamóuselle en Italia, «Duce» e na Alemaña, «Führer». Eran líderes 
considerados como auténticos superhomes, capaces de dirixir ao seu pobo. O 
líder  era  o  vértice  dunha  organización  xerárquica, e  estaba  convencido 
plenamente da súa obra, chegando a identificar o seu destino co da nación, 
como moi ben queda de manifesto na expresión:  «Un pobo,  un imperio,  un 
líder», utilizada na Alemaña nazi.

̶ Superioridade das elites gobernantes: partindo da desigualdade natural dos 
individuos,  os fascistas  afirmaban a superioridade das elites gobernantes.  A 
sociedade debe estar rexida por aqueles que teñen capacidades por riba da 
mediocridade das masas, porque estas diferencias están na mesma natureza. 
Deste  xeito  o  fascismo  defendía  a  existencia  dunhas  elites  dirixentes  e 
xustificaba  as  diferencias  sociais  como  produto  da  natureza  e  non  da 
organización da sociedade. 

̶ Control  económico: «No código  fascista,  os  homes  son  superiores  ás 
mulleres, os soldados aos civís, os membros do partido aos que non o son, a 
nación propia ás demais, os fortes aos febles, e os vencedores na guerra ós 
vencidos».

̶ Supremacía   dos intereses da propia nación sobre os das outras nacións: 
tanto no caso alemán como no italiano, deuse un nacionalismo exacerbado que 
desembocou nun imperialismo militarista. No caso alemán estas ideas estaban 
en  conexión  ca  idea  da  creación  dunha  Grande  Alemaña  para  todas  as 
comunidades de orixe ou lingua alemá que había en Europa e coa “necesidade” 
de contar cun  «espazo vital», expandíndose cara o Leste. No caso italiano o 
punto  de  partida  era  o  «irredentismo»  e  os  acordos  do  «Pacto  secreto  de 
Londres»: En 1915, Italia asinara en Londres un pacto polo que se comprometía 
a  entrar  na  I  Guerra  Mundial  contra  Alemaña e  Austria-  Hungría;  a  cambio 
prometéranlle algúns dos territorios "irredentos" (o Trentino, Triestre e Istria), así 
como a meirande parte do litoral dálmata; recoñecíanselle, ademais, os seus 
“dereitos” sobre Albania e compensacións territoriais en África. A creación do 
reino de Iugoslavia frustrou estas reclamacións. 

̶ Xustificación de formas de violencia institucional  :   Os fascismos defenderon 
o uso da violencia como método para se facer  co poder  e como medio de 
defensa do Estado. A coñecida Marcha sobre Roma dos fascistas italianos e a 
creación de corpos paramilitares, SA  (Sección de Asalto) e SS (Escuadras de 
Defensa) para o control da rúa e a imposición do terror por parte dos nazis, 
serían expresión da aplicación deste principio. 
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̶ Dogmatismo,   intolerancia e irracionalidade: O fascismo desconfía da razón e 
afirma a primacía do irracional. Alenta o fanatismo e a intolerancia, chegando a 
facer  bandeira  deles.  A  represión  sistemática  da  discrepancia, a  non 
permisividade  de actitudes alternativas, a fe cega no propio e a negación do 
debate e da confrontación son outras tantas características reivindicadas. 

5.3 -  A ditadura de Mussolini.  

l A historia do fascismo italiano é inseparable da do seu líder, Mussolini. A través 
do  seu  xornal,  «Popolo  d´Italia»,  pretendeu  atraer  aos  excombatentes  e  aos  máis 
exaltados  nacionalistas  e  anexionistas.  En  1919 fundou  o  primeiro  «Fascio  di 
combattimento»  integrado  por  excombatentes  que  iniciaron  unha  serie  de  accións 
violentas contra os socialistas. Explotaron a idea da «vitoria mutilada» e despois do ano 
1920 iniciaron unha ascensión imparable. Conseguiron o apoio de amplos sectores da 
burguesía tanto polo temor desta a unha revolución bolxevique,  como polas crises do 
sistema liberal. Lograron tamén o apoio dos terratenentes, dos industriais e propietarios 
das fábricas aos que lles servían para desfacerse, por medio da violencia, da oposición 
obreira e sindical. En 1921 naceu o Partido Nacional Fascista, con máis de medio millón 
de afiliados. 

l As causas que poden explicar o éxito fascista nos anos 1921-1922 son varias e 
entre elas cómpre sinalar as divisións internas nos partidos e organizacións obreiras, a 
colaboración co fascismo da policía e do exército, e a pasividade do goberno que permitiu 
a súa violencia. 

l Foi  a  debilidade  do  poder  político  e  a  inestabilidade  da  posguerra  as  que 
permitiron o ascenso ó poder do fascismo:

̶ En  1922  os  socialistas  convocaron  unha  folga  xeral  que  foi  freada  polos 
fascistas, que nese mesmo ano prepararon un golpe de Estado mediante un 
movemento insurreccional, a «marcha sobre Roma», para convencer ao Rei de 
que nomease a Mussolini xefe de goberno. O Rei, Vítor Manuel III cedeu ante a 
mobilización  fascista,  a  presión  da  patronal  e  do  exército,  e  encargou  a 
Mussolini a formación dun novo goberno. Desta maneira chegaban os fascistas 
ao poder.

5.3.1 - Na ditadura de Mussolini poden diferenciarse dúas fases:   

l De 1922-26 : eliminación da oposición.

̶ Este  período  caracterizouse  pola  eliminación  da  oposición  por  medio  da 
violencia,  aínda  que  se  pretendeu  aparentar  respecto  polas  formas 
constitucionais. Nun primeiro momento compartiron o poder e só dispoñían de 
catro carteiras. En 1924 celebráronse eleccións e os fascistas conseguiron de 
maneira  fraudulenta  facerse  con  dous  terzos  da  Cámara.  O  secretario  do 
Partido  Socialista,  Matteotti,  denunciou  o  fraude,  pediu  a  anulación  das 
eleccións, e foi asasinado. 

̶ Diante  deste  feito  a  oposición  reclamou  ao  Rei  á  volta  ás  normas 
constitucionais e a abolición da milicia fascista pero a resposta real foi negativa, 
polo que se retiraron 127 deputados da oposición, deixando as institucións nas 
mans dos fascistas.  O Duce (caudillo)  asumiu todos os poderes,  disolveu o 
Parlamento  e  anulou  calquera  oposición  mediante  a  creación  dun  tribunal 
político  para  a  defensa  do  Estado.  A partir  deste  momento,  comezaron  as 
transformacións políticas, sociais e económicas en Italia. 
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l De 1926-36:  implantouse o Estado totalitario fascista: 

̶ Prohibíronse  os  partidos  políticos  e  os  sindicatos  obreiros.  Decretouse  a 
censura  de  prensa.  Ampliáronse  os  poderes  do  Duce,  que  gobernou  con 
decretos-leis anulandose a división de poderes. 

̶ Aprobouse a Lei de Defensa do Estado pola que se creou un Tribunal especial 
para xulgar delitos políticos e unha nova policía política (OVRA Organización de 
Vigilancia y Represión Antifascista). O Partido Fascista foi o único partido legal 
e as súas funcións eran ser órgano de propaganda e de masas. 

̶ O poder residiría só no Duce, asistido polo  Grande Consello Fascista, órgano 
supremo que decidía a composición da Cámara dos Deputados. 

̶ Prohibiron os sindicatos, argumentando o principio da colaboración de clases: 
Creouse o chamado «Sistema corporativo», que pretendía implantar un novo 
réxime de organización económica e social  que conxugara os intereses dos 
traballadores e dos patróns;  presentábase como o sistema máis eficaz para 
solventar o problema da loita de clases pois as corporacións unificaban no seu 
seo aos representantes  da empresa e  dos traballadores;  presentouse como 
unha terceira vía entre a idea liberal do libre xogo das forzas do mercado e a 
socialista da estatalización da economía. Malia a estes obxectivos, o Estado 
corporativo non foi máis ca unha simple fachada que permitiu ao réxime manter 
baixo  o  seu  control  aos  sindicatos  fascistas,  únicos  permitidos  desde  a 
aprobación da «Carta do Traballo», que tamén declaraba ilegal a folga. 

5.3.2 - A política económica do fascismo  

l Foi intervencionista, aínda que nos cinco primeiros anos practicou unha política 
de liberalización, que reduciu o paro e elevou os salarios, pero non eliminou a inflación. A 
partir da crise de 1929 adoptou un programa de autarquía e de forte rearme, que pasou 
polas seguintes fases: Redución das importacións, fortalecemento da moeda e aumento 
dos rendementos. Realizáronse numerosas obras públicas. Creación do I.R.I.  (Instituto 
per  la  Reconstruzione  Industriale)  para  intervir  temporalmente  mediante  a  compra  de 
accións bancarias e facilitar  financiamento ás empresas.  Acabou transformándose nun 
organismo permanente de apoio á industria. 

l Como  consecuencia  das  sancións  impostas  a  Italia  pola  súa  ocupación  de 
Abisinia  (1935)  reforzouse  a  autosuficiencia  e  fomentouse  o  armamento.  Desde  este 
momento a economía italiana mostrouse incapaz de absorber aos parados e só a guerra 
en Etiopía e a mobilización no 1939 conseguiron reducir o número de desempregados.

5.3.3 - A política social  

l  Houbo tamén nestes anos un intento de fascistización social: no ensino, no ocio 
dos nenos, mozos e adultos. Todo tipo de ensino estivo baixo control  estatal  desde a 
primaria ata a educación superior. Os educadores, os profesores e os plans de estudio 
respondían ás directrices emanadas da doutrina fascista. O ocio estaba tamén controlado 
e, desde os seis anos, irase encadrando ós nenos en distintas organizacións de masas 
fascistas. 

l Por último, debemos sinalar que as relacións que mantivo o fascismo coa Igrexa 
pretenderon normalizarse a través da sinatura dos Pactos de Letrán, no ano 1929, polos 
que o Estado italiano recoñecía a soberanía do Papa sobre a cidade do Vaticano e se lle 
indemnizaba pola perda dos Estados da Igrexa.
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5.4 -  Hitler e o Nazismo alemán.  

l Rematada a 1ªGuerra Mundial, en novembro de 1918, proclamouse a República 
de  Weimar,  tras  a  abdicación  do  emperador  Guillerme  II.  Esta  República  estivo 
permanentemente ameazada polos extremismos de dereita e esquerda, e foi o marco no 
que se desenvolveu o ascenso nazi. 

l En Xaneiro de 1919 explotou a «revolta espartaquista», intento revolucionario 
que foi esmagado coa colaboración de excombatentes e os seus líderes foron executados 
sen xuízo. Dominado o levantamento, instaurouse unha República democrática, federal e 
parlamentaria que en 1920 tivo que facer fronte a un intento de golpe de Estado que 
pretendía  impoñer  unha  ditadura  militar  conservadora.  Este  intento  fracasou  pola 
convocatoria dunha folga xeral por socialistas e comunistas. 

l Nese mesmo ano, 1920, Hitler participou na redacción do programa do Partido 
Obreiro  Nacionalsocialista  Alemán,  que recollía  moitas  das ideas  que ían  ser  a  base 
posterior do pensamento do nazismo alemán. Entre elas cómpre salientar: 

̶ A defensa  dun  Estado  nacional  forte,  a  conservación  da  pureza  racial,  a 
eliminación  dos  inimigos  de  Alemaña,  a  unión  dos  alemáns  nunha  «Gran 
Alemaña» dotada dun espazo vital e a creación dun «socialismo nacional» sen 
loita de clases. 

l En 1921, Hitler foi nomeado Führer (líder) polo seu partido. Pero, o que lle deu 
sona en todo o país foi  un intento de golpe de Estado que levou a cabo en Munich, 
coñecido  como  o  «Putsch  da  cervexería»  (1923).  Aínda  que  fracasado,  supuxo  un 
reforzamento da súa figura. 

l Tras este acontecemento aproveitou para reconstituír  o partido, conformándoo 
aos seus intereses: partido disciplinado, con táctica pseudolegalista e parlamentaria e con 
menos  principios  socializantes  anticapitalistas  dos  que  tiña  nos  seus  comezos. 
Remodelou  tamén  as  SA e  creou  as  SS,  ao  tempo  que  transformou  o  partido  nun 
movemento de masas. 

l Até 1928 os nazis tiveron pouca presencia na vida política parlamentaria alemá, 
non pasando dos 14 deputados sobre un total de case 500, o que revela que o benestar 
económico provocou un asentamento da democracia. Foron as consecuencias da crise do 
29,  coas  súas  secuelas  de  paro,  fame  e  recesión  económica,  as  que  provocaron  o 
despegue do nazismo, percibíndose xa nas eleccións do ano 1930 un forte aumento nazi.

l O ano 1932 supuxo a cima da crise política, que se saldou co encargo, por parte 
do presidente von Hindenburg, de formar goberno a Hitler. O primeiro gabinete tiña tan só 
a  dous  nazis  pero  esta  aparente  moderación  contrastaba  coa  realidade  nas  rúas: 
imposición do terror a comunistas e socialistas especialmente. 

l Unha vez que o nazismo acadou o poder pódense sinalar dúas etapas: 

l 1933-1934: Instauración dunha ditadura totalitaria. 

̶ Neste  período  deuse  a  suspensión  das  garantías  constitucionais, 
aproveitándose do incendio  do Reichstag (Parlamento),  e  da aprobación da 
«Lei  de  Habilitación»,  que  lles  deixaba  as  mans  libres  para  lexislar  como 
quixeran  dado  que  non  tiñan  que  someterse  ao  control  parlamentario  nin 
axustarse á Constitución. 
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̶ Aprobouse tamén neste período a «Lei de Reorganización da burocracia», que 
excluía da mesma aos non adictos ao réxime e aos non arios. 

̶ Pola «Lei  de Unificación»,  prohibíanse os partidos e sindicatos, quedando o 
NSPAD (Partido NacionalSocialista Obrero Alemán) como partido único. Tamén 
foron abolidas as autonomías dos Estados alemáns. 

̶ En 1934 creouse o III Reich, acumulando Hitler os cargos de xefe de goberno e 
xefe de Estado. O Estado totalitario quedou consumado. 

l 1934-1939: Constitución dun «Novo Estado». 

̶ Despois de asumir todos os poderes, Hitler adicouse a eliminar calquera intento 
de oposición e a afianzar o nazismo entre todas as clases sociais. En xuño de 
1934 eliminou ós disidentes dentro do partido, membros sobre todo das das SA, 
na chamada «noite dos coitelos longos», quedando patente a súa decisión de 
non consentir disidencias: Houbo unha concentración de poderes nas SS e un 
sometemento da Wehrmacht (exército) que a partir desde momento pasou a ser 
un dos puntais do totalitarismo hitleriano. 

̶ Creouse, en abril de 1933, a Gestapo (Policía secreta) , policía política dirixida 
por  Himmler,  que  impuxo  un  réxime  de  terror,  destinado  a  eliminar  toda 
oposición interior. 

̶ Tomáronse medidas antisemitas que se acrecentaron a partir  de 1938.  Para 
poder  valorar  a importancia do xenocidio  abonda unha cifra:  ata 1944 foron 
exterminados entre 5 e 7 millóns de xudeus. Esta medida formaba parte do 
sentir hitleriano e conectaba coa idea de pureza da raza aria manifestada tantas 
veces por Hitler e que se converteu no punto central do seu ideario.

l Acompañando a estas medidas políticas e sociais, houbo tamén unha  política 
económica nazi.  O  principal  obxectivo  do  réxime  foi  o  mantemento  dun  capitalismo 
controlado  polo  Estado,  pero  sen  levar  adiante  ningunha  socialización,  en  contra  do 
prometido nos seus comezos. 

̶ Hitler  tentou  estimular  a  iniciativa  privada,  favorecer  a  concentración  de 
empresas,  controlar  as  organizacións  obreiras  e  facer  desaparecer  o  paro 
mediante grandes obras públicas. Neste último aspecto foi onde conseguiu os 
resultados máis espectaculares pois practicamente logrou erradicalo cando o 
número de parados era, en 1932, superior aos cinco millóns e medio. 

̶ Ao  lado  destes  resultados  debemos  sinalar  que  os  beneficios  industriais  e 
comerciais subiron moito entre 1933 e 1938. Pola contra, o índice medio de 
salarios-hora experimentou unha clara baixa o que nos mostra que foron os 
empresarios e os comerciantes os beneficiarios da política económica de Hitler. 

l A partir do ano 1936 Hitler impuxo un cambio na política económica, dando paso 
a un rearme masivo e ao desenvolvemento dunha política de autarquía. O problema que 
se presentaba era a escaseza de materias primas e de alimentos pero isto solventouse 
reclamando a necesidade de ampliación do «espazo vital». A autarquía como obxectivo 
económico ía ligada á creación dun novo espazo vital aínda a costa dunha confrontación 
armada. Entrábase así nunha fase de imperialismo expansionista que culminou coa 2ª 
Guerra Mundial. 
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6 - O camiño cara a Segunda Guerra Mundial   

l A consolidación dos réximes totalitarios de Italia e Alemaña acabou co sistema 
establecido no Tratado de Versalles. Os británicos trataron de evitar o rearme alemán, 
pero Hitler, lonxe de ceder, decidiu abandonar a Sociedade de Nacións coa intención de 
converter a Alemaña nunha gran potencia militar. 

l Hitler  pretendía recuperar as perdas territoriais de 1919, integrar no Reich ás 
rexións de poboación alemá e o dominio de toda Europa, inclusive a Rusia europea, e 
mesmo asegurarse un amplo imperio colonial en África e noutros continentes. 

̶ Aproveitou  os  desacordos  entre  ingleses  e  franceses  para  asegurarse  a 
recuperación  do  Sarre  (1935):  En  Versalles  decidírase  que  o  Sarre  sería 
administrado  durante  quince  anos  pola  Sociedade  de  Nacións  e  que  un 
referendum  decidiría  sobre  o  seu  definitivo  futuro.  Cando  se  celebrou  o 
plebiscito,  máis  dun 90 por  100 dos votos foron a favor  da incorporación a 
Alemaña. 

̶ Conseguido  este  obxectivo  Hitler  anunciou  a  volta  ao  recrutamento  militar 
obrigatorio  e  a  creación  dunha  forza  aérea  (Luftwaffe)  e  decidiu  tamén 
remilitarizar a Renania (1936), rexión fronteiriza con Francia; todo isto prohibido 
expresamente no Tratado de Versalles. 

̶ Incumpriu tamén os acordos de non intervención axudando a Franco durante 
guerra civil española. 

̶ A anexión de Austria figuraba no libro Mein Kampf, de Hitler. O proxecto de unir  
Austria a Alemaña aparecera xa en 1919 pero fora prohibida polos tratados de 
paz. Logo da chegada de Hitler ao poder, o goberno autoritario do chanceler de 
Austria,  Dollfuss,  buscou  a  protección  de  Italia  e  Hungría  para  garantir  a 
independencia; pero Dollfuss foi asasinado por nazis austríacos (1934) e Hitler, 
consciente da escasa preparación bélica de Francia e Gran Bretaña, anexionou 
Austria en 1938 (Anschluss: unión ou adhesión). 

̶ Aproveitou a crise con Checoslovaquia, creada por el mesmo, para anexionarse 
a rexión dos Sudetes (setembro de 1938) e para ocupar Bohemia e Moravia 
(marzo de 1939). 

̶ Meses despois, logo de asinar un pacto coa Unión Soviética, o 1 de setembro 
de 1939 invadiu Polonia.  Este  acto rompeu definitivamente  a  pasividade do 
Reino Unido e Francia, que declararon a guerra a Alemaña dando así comezo á 
Segunda Guerra Mundial en Europa. 

l Mussolini e o fascismo italiano tamén quixeron satisfacer as súas ambicións 
nacionalistas a través da expansión territorial e colonial:

̶ O  seu  obxectivo  era  reforzar  a  posición  de  Italia  en  Europa  e  impulsar  a 
creación dun imperio colonial en Etiopía, conquistada en 1935 1936. 

̶ Ao igual que Hitler, decidiu tamén intervir na guerra civil española a favor de 
Franco vinculándose definitivamente á Alemaña de Hitler coa creación do Eixo 
Roma-Berlín, completado un mes despois coa firma do Pacto Anti-  Komitern 
subscrito por Alemaña e Xapón. 
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̶ Seguindo  tamén a  Hitler,  Mussolini  empezou a  reclamar  rexións  fronteirizas 
pertencentes a Francia, a realizar anexións (Albania en abril de 1939) e a atacar 
a  outros Estados (Grecia en 1940,  unha vez iniciada xa a Segunda Guerra 
Mundial). 

7 - Resumo /cronoloxía do tema   (  1919 - 1939).  

l Francia,  Gran  Bretaña,  e  Estados Unidos consolidaron  e  mantivéronse  na 
democracia liberal  debido á abundancia de clases medias que  atenuaban os conflitos 
sociais e a que as organizacións obreiras estaban integradas no sistema parlamentario.

l Italia, Alemaña, e España derivaron cara formas ditatoriais ou fascistas debido 
a que as clases medias eran pouco  numerosas e a que as  organizacións obreiras non 
estaban integradas no sistema parlamentario.

7.1 -  Italia.  

7.1.1 -  As características do fascismo:

– Os intereses do Estado están por riba dos do individuo.

– O Estado, a nación, e a patria son o mesmo.

– O poder debe estar  concentrado nas mans dun líder que é a encarnación da 
vontade da nación.

– As institucións do Estado deben estar gobernadas polos dirixentes dun Partido 
Único Fascista.

– As persoas e os pobos non son iguais. Existen uns superiores a outros. 

– Os medios de comunicación deben de estar ó servizo da causa fascista.

– A  ideoloxía  da  sociedade  debe  ser  dirixida  a  través  dos  medios  de 
comunicación.

– Defenden o uso da violencia e o control da poboación pola policía.

– O Estado debe intervir na economía para conseguir a autarquía (ter todo o que 
necesita),  mellorar  as  condicións  de  vida,  regular  as  relacións  laborais  en 
función do ben común e do interese nacional.

7.1.2 - O ascenso de Mussolini ó poder.

l En 1919 creou os fascios en Milán: son grupos de combate que se dedicaban a 
boicotear  as  folgas  e  a  perseguir  ós  líderes  políticos  e  sindicais  da  esquerda 
revolucionaria. Distinguíanse por ir  vestidos con camisas negras.

l En 1921 crea o Partido Nacional Fascista. 

l En 1922  inicia a marcha sobre Roma. Como resultado desta marcha o rei Víctor 
Manuel III noméao  xefe do goberno, e o Parlamento dálle plenos  poderes para aplicar 
medidas excepcionais.

7.1.3 -  A Italia fascista.
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l En 1925 imponse o réxime fascista cas seguintes características:

– Ditadura persoal de Mussolini.

– Supresión e ilegalización da oposición.

– Censura e control dos medios de comunicación.

– Estado  corporativo  con  organizacións  profesionais  comúns  a  obreiros  e 
empresarios.

– Disciplina e orde social.

– Aumento das obras públicas e redución do desemprego.

l En  política  exterior  inicia  unha  expansión  nacionalista ca  ampliación  do 
imperio colonial:

– Rematou a ocupación de Libia.

– Ocupa Abisinia ou Etiopía, o que lle vale sancións da Sociedade de Nacións.

– Establece  pactos  con  outros  países  europeos  como  con España  de  apoio  ós 
sublevados  en  1936,  e   con  Alemaña  en  1939  firmando  o  “Pacto  de  Aceiro” 
mediante o cal entrou na 2ªGM. atacando Albania.

7.1.4 - A caída de Mussolini.

l En  1943 foi  destituído  polo  rei  Víctor  Manuel  III  pero  foi  liberado  por 
paracaidistas alemáns e trasladado ó norte onde organizou a “República Social Italiana”.

l En 1945 foi detido polos partisanos que eran membros da resistencia antifascista 
e executado.

7.2 -  Alemaña.  

7.2.1 -  Características específicas do nazismo alemán.

l O punto de partida é o  libro de Hitler  “A miña loita” publicado en  1925. Nel 
defendía:

– A superioridade da raza alemá ou aria e a necesidade de manter a súa pureza.

– O  antisemitismo que consistía no odio ós xudeus por  consideralos unha raza 
inferior e causantes  de todos os males que padecen os alemáns.

– A defensa do “espazo vital” necesario para manter a grandeza da raza aria e que 
consistía en anexionar novas terras.

7.2.2 - O ascenso ó poder de Hitler.

l O punto de partida son as  dificultades da República de Weimar (1919-33) 
para:

– Reconstruír  economicamente  o  país  e  pagar  as  indemnizacións  da  1ªGM.  O 
problema viuse acentuado pola crise do 29, que levou ó traste a recuperación de 
1924-29.

Curso. Materia. Tema.  17 de 19



– Tamén  tivo  dificultades  para  controlar  a  axitación  extremista  de  comunistas  e 
nacionalistas.   

l En 1923 Hitler intenta facerse co poder en Munich a imitación da marcha sobre 
Roma de Mussolini pero fracasa e foi encarcelado.

l En 1930 Hitler chega ó parlamento alemán en eleccións democráticas.

l En 1933 incendiouse o edificio do parlamento alemán. Aproveitando a ocasión 
Hitler disolve o Parlamento e prohibe o Partido Comunista acusándoos do feito.

l Ó mesmo tempo a S.S (Gestapo)  e máis a SA (Sección de Asalto) disolven pola 
forza ós sindicatos, ás organizacións cristiáns e ás liberais.

l En 1934 na “Noite dos coitelos longos”  a Gestapo asasina:

– Ós políticos que permanecían leais ó sistema parlamentario.

– Ós xefes da SA porque Hitler dubidaba da súa fidelidade. 

Con esta acción consolidou o apoio do exército e vingouse dos antigos inimigos.

7.2.3 - A Alemaña nazi.

l O Fürhrer (“xefe”) concentraba  todo o poder e os lugares estratéxicos dentro do 
Estado foron ocupados polo partido nazi.

l Na  economía  levouse a cabo unha política de obras públicas e impúxose o 
servizo militar obrigatorio. Todo elo fixo descender o paro.

l A busca de materias primas e mercados levouno a ampliar o “espazo vital” e a 
incumprir o Tratado de Versalles:

– Anexionou o Sarre, a Renania, Austria, e parte de Checoslovaquia.

– En 1939 invadiu Polonia e comezou a 2ªGM.

8 - As relacións internacionais:  

l A década  dos  trinta caracterizouse  polo  deterioro  progresivo  das  relacións 
internacionais  debido  ás  dificultades  económicas  e  ó  desenvolvemento  de  políticas 
agresivas.  A  Sociedade  de  Nacións  mostrouse  ineficaz  para  resolver  os  conflitos 
internacionais debido a que:

– Non tiña medios para sancionar ós Estados agresores.

– Algunhas potencias democráticas como USA tardaron en tomar partido, e outras, 
como Francia e Inglaterra, cederon para evitar a guerra.

l Entre 1935 e 1939     aumentou a tensión ó reforzarse o eixe Berlín –  Roma – 
Toquio:

– Mussolini ataca e conquista Abisinia (actual Etiopía) en 1935-36.

– Xapón reinicia a guerra contra China.

– Hitler rearma Alemaña e anexiona Austria e parte de Checoslovaquia entre 1938-
39. 
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– En agosto de 1939 firma un tratado con Stalin para repartirse os territorios do 
Leste de Europa. 

 O 1  de setembro de 1939 ordena a invasión de Polonia e iniciase a 2ª Guerra 
Mundial.
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	l A vitoria dos aliados en 1918 provocou o afundimento dos grandes imperios autocráticos e o establecemento de novos Estados republicanos. Ó remate da guerra, tanto os países de tradición liberal como os novos Estados experimentaron unha decidida evolución cara sistemas democráticos. Proba disto foi a extensión do dereito ó voto a todos os cidadáns varóns ou o establecemento de Constitucións escritas.
	l A extensión do sufraxio ó conxunto da poboación fortaleceu a posición dos sectores máis progresistas, que pasaron a ter unha meirande representación, conseguindo avances nas reformas sociais e melloras nas relacións laborais.
	l No século XX a idea de democracia é inseparable do dereito ao voto do conxunto dos cidadáns, mesmo por parte das mulleres, que van ir vendo recoñecido o seu dereito de voto nos diferentes países tras a dura loita protagonizada polas sufraxistas.
	l Tamén serán características deste momento a participación de amplos sectores populares. As opcións políticas máis progresistas conseguiron ir introducindo melloras na lexislación laboral, producíndose unha auténtica democratización das relacións laborais, comezando pola xeneralización da xornada laboral de oito horas.
	l A diversificación de opcións políticas foi tamén en aumento nestes anos, sendo o pluripartidismo e a presencia de partidos de masas outro dos trazos característicos dos réximes democráticos:
	̶ Na Gran Bretaña rachouse co tradicional bipartidismo entre liberais e conservadores e apareceu con forza o Partido Laborista.
	̶ Os partidos socialistas escindíronse en todo o mundo en dúas correntes: unha corrente reformista ou socialista e outra comunista ou bolxevique.

	l Sen embargo, os sistemas democráticos atopáronse con grandes dificultades e un bo número de países abandonaron a vía democrática ao longo dos anos 20 debido ós desaxustes económicos orixinados pola guerra e polas tensións internacionais derivadas da Paz de París, así como polo crecemento dos partidos e movementos de masas. Ademais, a propia dinámica destas democracias debilitou o papel dos Parlamentos e favoreceu a actividade dos gobernos propiciando coalicións, ó carecer os partidos de maiorías que lles permitise gobernar en solitario, ou concentracións de poder.
	5.1 - Os movementos revolucionarios de posguerra.
	l A catástrofe demográfica, as destrucións materiais e o custo financeiro da guerra, máis a inflación, o empobrecemento dos que tiñan rendas fixas como os pensionistas, uns salarios que non alcanzaban á alza dos prezos e a imaxe detestable dos especuladores e dos «novos ricos», suscitaron movementos revolucionarios inspirados na revolución bolxevique rusa. Desde finais de 1918 constituíronse, en diversos países, grupos dispostos a destruír a orde burguesa e a emprender o camiño da revolución.
	̶ Na débil república nacida da derrota de Alemaña, coñecida como república de Weimar, os «espartaquistas», guiados por Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, apoiáronse nos consellos de obreiros e soldados para desenvolver un movemento de tipo soviético.
	̶ En Hungría, de marzo a agosto de 1919, Bela Kun liderou a realización dunha experiencia comunista.
	̶ En Italia, unha serie de axitacións ao mesmo tempo comunista e anarquista moveron a obreiros e campesiños a ocupar fábricas e latifundios.

	l O medo á revolución social provocou a reacción das clases dirixentes e da burguesía. En Alemaña a insurrección espartaquista foi esmagada de xeito sanguento polo goberno socialdemócrata, que non dubidou en lanzar sobre Berlín aos «corpos francos» (paramilitares de extrema dereita) formados por antigos oficiais do exército imperial. En Italia foron os fascistas os que acabaron coas ocupacións de terras e de fábricas.

	5.2 - O ascenso dos fascismos:
	l Para algúns historiadores un punto de arranque dos fascismos foron as consecuencias derivadas dos tratados de paz da 1ªG.M., considerados unha humillación en Alemaña e como algo imposto en Italia onde moitos consideraron que quedara «mutilada» nas súas demandas territoriais.
	l Pero tamén existen outras causas que favoreceron a aparición do fascismo e o ascenso de réximes autoritarios como:
	̶ Os problemas económicos e sociais provocados pola posguerra primeiro e despois pola crise do 29.
	̶ A vitoria da revolución rusa que provocou a radicalización do movemento obreiro e o medo da burguesía. Os comunistas criticaron a democracia liberal e a todos os partidos políticos que aceptaban o réxime democrático. Esta foi a liña política impulsada pola Terceira Internacional, que a través dos partidos comunistas fundados neses anos espallou o descrédito da democracia parlamentaria.

	l O ataque á democracia non procedeu só do comunismo. Os movementos fascistas romperon coa democracia liberal á que consideraban individualista e destrutora da cohesión social e mobilizaron na súa contra ós desarraigados e ás vítimas das crises económicas e sociais. Propoñían a creación dun Estado forte, capaz de volver á grandeza nacional e de xuntar ás masas populares nunha soa forza.
	5.2.1 - Bases ideolóxicas dos fascismos italiano e alemán.
	l Os fascismos carecían dunha sólida teoría política na que basearse pero para xustificarse diante da opinión pública acabaron elaborando unha serie de principios que aparecen tanto no libro «Mein Kampf» ( “Mi Lucha” ), de Hitler, como na «Doutrina do fascismo» publicada por Mussolini. En síntese serían:
	̶ Exaltación do Estado: os individuos están totalmente subordinados ao Estado, que é omnipotente e totalitario. O Estado totalitario non admite a separación de poderes que é o símbolo dos estados democráticos; non admite oposición; rexeita calquera crítica. O Estado abárcao todo mesmo os dereitos individuais, que lle están subordinados.
	̶ Rexeitamento do parlamentarismo: o fascismo parte da desigualdade dos homes, en contraposición ao liberalismo, e rexeita a democracia porque concede os mesmos dereitos a todos. É significativa desta maneira de pensar a coñecida frase de Hitler: «É máis doado ver a un camelo pasar polo ollo dunha agulla que descubrir a un grande home por medio da elección».
	̶ Desigualdade como forma de organización social: a muller ten un papel secundario reducíndoa ao ámbito do fogar («Kinder, Küche, Kirche»: nenos, cociña, igrexa). A desigualdade tamén afecta ás relacións entre os pobos e a oposición superiores-inferiores recóllese na seguinte frase: «No código fascista, os homes son superiores ás mulleres, os soldados aos civís, os membros do partido aos que non o son, a nación propia ás demais, os fortes aos febles, e os vencedores na guerra ós vencidos».
	̶ Exaltación do xefe carismático: unha nación forte necesita atopar ao home excepcional, ao líder ou caudillo ao que debe prestárselle obediencia cega. A este home chamóuselle en Italia, «Duce» e na Alemaña, «Führer». Eran líderes considerados como auténticos superhomes, capaces de dirixir ao seu pobo. O líder era o vértice dunha organización xerárquica, e estaba convencido plenamente da súa obra, chegando a identificar o seu destino co da nación, como moi ben queda de manifesto na expresión: «Un pobo, un imperio, un líder», utilizada na Alemaña nazi.
	̶ Superioridade das elites gobernantes: partindo da desigualdade natural dos individuos, os fascistas afirmaban a superioridade das elites gobernantes. A sociedade debe estar rexida por aqueles que teñen capacidades por riba da mediocridade das masas, porque estas diferencias están na mesma natureza. Deste xeito o fascismo defendía a existencia dunhas elites dirixentes e xustificaba as diferencias sociais como produto da natureza e non da organización da sociedade.
	̶ Control económico: «No código fascista, os homes son superiores ás mulleres, os soldados aos civís, os membros do partido aos que non o son, a nación propia ás demais, os fortes aos febles, e os vencedores na guerra ós vencidos».
	̶ Supremacía dos intereses da propia nación sobre os das outras nacións: tanto no caso alemán como no italiano, deuse un nacionalismo exacerbado que desembocou nun imperialismo militarista. No caso alemán estas ideas estaban en conexión ca idea da creación dunha Grande Alemaña para todas as comunidades de orixe ou lingua alemá que había en Europa e coa “necesidade” de contar cun «espazo vital», expandíndose cara o Leste. No caso italiano o punto de partida era o «irredentismo» e os acordos do «Pacto secreto de Londres»: En 1915, Italia asinara en Londres un pacto polo que se comprometía a entrar na I Guerra Mundial contra Alemaña e Austria- Hungría; a cambio prometéranlle algúns dos territorios "irredentos" (o Trentino, Triestre e Istria), así como a meirande parte do litoral dálmata; recoñecíanselle, ademais, os seus “dereitos” sobre Albania e compensacións territoriais en África. A creación do reino de Iugoslavia frustrou estas reclamacións.
	̶ Xustificación de formas de violencia institucional: Os fascismos defenderon o uso da violencia como método para se facer co poder e como medio de defensa do Estado. A coñecida Marcha sobre Roma dos fascistas italianos e a creación de corpos paramilitares, SA (Sección de Asalto) e SS (Escuadras de Defensa) para o control da rúa e a imposición do terror por parte dos nazis, serían expresión da aplicación deste principio.
	̶ Dogmatismo, intolerancia e irracionalidade: O fascismo desconfía da razón e afirma a primacía do irracional. Alenta o fanatismo e a intolerancia, chegando a facer bandeira deles. A represión sistemática da discrepancia, a non permisividade de actitudes alternativas, a fe cega no propio e a negación do debate e da confrontación son outras tantas características reivindicadas.



	5.3 - A ditadura de Mussolini.
	l A historia do fascismo italiano é inseparable da do seu líder, Mussolini. A través do seu xornal, «Popolo d´Italia», pretendeu atraer aos excombatentes e aos máis exaltados nacionalistas e anexionistas. En 1919 fundou o primeiro «Fascio di combattimento» integrado por excombatentes que iniciaron unha serie de accións violentas contra os socialistas. Explotaron a idea da «vitoria mutilada» e despois do ano 1920 iniciaron unha ascensión imparable. Conseguiron o apoio de amplos sectores da burguesía tanto polo temor desta a unha revolución bolxevique, como polas crises do sistema liberal. Lograron tamén o apoio dos terratenentes, dos industriais e propietarios das fábricas aos que lles servían para desfacerse, por medio da violencia, da oposición obreira e sindical. En 1921 naceu o Partido Nacional Fascista, con máis de medio millón de afiliados.
	l As causas que poden explicar o éxito fascista nos anos 1921-1922 son varias e entre elas cómpre sinalar as divisións internas nos partidos e organizacións obreiras, a colaboración co fascismo da policía e do exército, e a pasividade do goberno que permitiu a súa violencia.
	l Foi a debilidade do poder político e a inestabilidade da posguerra as que permitiron o ascenso ó poder do fascismo:
	̶ En 1922 os socialistas convocaron unha folga xeral que foi freada polos fascistas, que nese mesmo ano prepararon un golpe de Estado mediante un movemento insurreccional, a «marcha sobre Roma», para convencer ao Rei de que nomease a Mussolini xefe de goberno. O Rei, Vítor Manuel III cedeu ante a mobilización fascista, a presión da patronal e do exército, e encargou a Mussolini a formación dun novo goberno. Desta maneira chegaban os fascistas ao poder.

	5.3.1 - Na ditadura de Mussolini poden diferenciarse dúas fases:
	l De 1922-26 : eliminación da oposición.
	̶ Este período caracterizouse pola eliminación da oposición por medio da violencia, aínda que se pretendeu aparentar respecto polas formas constitucionais. Nun primeiro momento compartiron o poder e só dispoñían de catro carteiras. En 1924 celebráronse eleccións e os fascistas conseguiron de maneira fraudulenta facerse con dous terzos da Cámara. O secretario do Partido Socialista, Matteotti, denunciou o fraude, pediu a anulación das eleccións, e foi asasinado.
	̶ Diante deste feito a oposición reclamou ao Rei á volta ás normas constitucionais e a abolición da milicia fascista pero a resposta real foi negativa, polo que se retiraron 127 deputados da oposición, deixando as institucións nas mans dos fascistas. O Duce (caudillo) asumiu todos os poderes, disolveu o Parlamento e anulou calquera oposición mediante a creación dun tribunal político para a defensa do Estado. A partir deste momento, comezaron as transformacións políticas, sociais e económicas en Italia.

	l De 1926-36: implantouse o Estado totalitario fascista:
	̶ Prohibíronse os partidos políticos e os sindicatos obreiros. Decretouse a censura de prensa. Ampliáronse os poderes do Duce, que gobernou con decretos-leis anulandose a división de poderes.
	̶ Aprobouse a Lei de Defensa do Estado pola que se creou un Tribunal especial para xulgar delitos políticos e unha nova policía política (OVRA Organización de Vigilancia y Represión Antifascista). O Partido Fascista foi o único partido legal e as súas funcións eran ser órgano de propaganda e de masas.
	̶ O poder residiría só no Duce, asistido polo Grande Consello Fascista, órgano supremo que decidía a composición da Cámara dos Deputados.
	̶ Prohibiron os sindicatos, argumentando o principio da colaboración de clases: Creouse o chamado «Sistema corporativo», que pretendía implantar un novo réxime de organización económica e social que conxugara os intereses dos traballadores e dos patróns; presentábase como o sistema máis eficaz para solventar o problema da loita de clases pois as corporacións unificaban no seu seo aos representantes da empresa e dos traballadores; presentouse como unha terceira vía entre a idea liberal do libre xogo das forzas do mercado e a socialista da estatalización da economía. Malia a estes obxectivos, o Estado corporativo non foi máis ca unha simple fachada que permitiu ao réxime manter baixo o seu control aos sindicatos fascistas, únicos permitidos desde a aprobación da «Carta do Traballo», que tamén declaraba ilegal a folga.


	5.3.2 - A política económica do fascismo
	l Foi intervencionista, aínda que nos cinco primeiros anos practicou unha política de liberalización, que reduciu o paro e elevou os salarios, pero non eliminou a inflación. A partir da crise de 1929 adoptou un programa de autarquía e de forte rearme, que pasou polas seguintes fases: Redución das importacións, fortalecemento da moeda e aumento dos rendementos. Realizáronse numerosas obras públicas. Creación do I.R.I. (Instituto per la Reconstruzione Industriale) para intervir temporalmente mediante a compra de accións bancarias e facilitar financiamento ás empresas. Acabou transformándose nun organismo permanente de apoio á industria.
	l Como consecuencia das sancións impostas a Italia pola súa ocupación de Abisinia (1935) reforzouse a autosuficiencia e fomentouse o armamento. Desde este momento a economía italiana mostrouse incapaz de absorber aos parados e só a guerra en Etiopía e a mobilización no 1939 conseguiron reducir o número de desempregados.

	5.3.3 - A política social
	l Houbo tamén nestes anos un intento de fascistización social: no ensino, no ocio dos nenos, mozos e adultos. Todo tipo de ensino estivo baixo control estatal desde a primaria ata a educación superior. Os educadores, os profesores e os plans de estudio respondían ás directrices emanadas da doutrina fascista. O ocio estaba tamén controlado e, desde os seis anos, irase encadrando ós nenos en distintas organizacións de masas fascistas.
	l Por último, debemos sinalar que as relacións que mantivo o fascismo coa Igrexa pretenderon normalizarse a través da sinatura dos Pactos de Letrán, no ano 1929, polos que o Estado italiano recoñecía a soberanía do Papa sobre a cidade do Vaticano e se lle indemnizaba pola perda dos Estados da Igrexa.


	5.4 - Hitler e o Nazismo alemán.
	l Rematada a 1ªGuerra Mundial, en novembro de 1918, proclamouse a República de Weimar, tras a abdicación do emperador Guillerme II. Esta República estivo permanentemente ameazada polos extremismos de dereita e esquerda, e foi o marco no que se desenvolveu o ascenso nazi.
	l En Xaneiro de 1919 explotou a «revolta espartaquista», intento revolucionario que foi esmagado coa colaboración de excombatentes e os seus líderes foron executados sen xuízo. Dominado o levantamento, instaurouse unha República democrática, federal e parlamentaria que en 1920 tivo que facer fronte a un intento de golpe de Estado que pretendía impoñer unha ditadura militar conservadora. Este intento fracasou pola convocatoria dunha folga xeral por socialistas e comunistas.
	l Nese mesmo ano, 1920, Hitler participou na redacción do programa do Partido Obreiro Nacionalsocialista Alemán, que recollía moitas das ideas que ían ser a base posterior do pensamento do nazismo alemán. Entre elas cómpre salientar:
	̶ A defensa dun Estado nacional forte, a conservación da pureza racial, a eliminación dos inimigos de Alemaña, a unión dos alemáns nunha «Gran Alemaña» dotada dun espazo vital e a creación dun «socialismo nacional» sen loita de clases.

	l En 1921, Hitler foi nomeado Führer (líder) polo seu partido. Pero, o que lle deu sona en todo o país foi un intento de golpe de Estado que levou a cabo en Munich, coñecido como o «Putsch da cervexería» (1923). Aínda que fracasado, supuxo un reforzamento da súa figura.
	l Tras este acontecemento aproveitou para reconstituír o partido, conformándoo aos seus intereses: partido disciplinado, con táctica pseudolegalista e parlamentaria e con menos principios socializantes anticapitalistas dos que tiña nos seus comezos. Remodelou tamén as SA e creou as SS, ao tempo que transformou o partido nun movemento de masas.
	l Até 1928 os nazis tiveron pouca presencia na vida política parlamentaria alemá, non pasando dos 14 deputados sobre un total de case 500, o que revela que o benestar económico provocou un asentamento da democracia. Foron as consecuencias da crise do 29, coas súas secuelas de paro, fame e recesión económica, as que provocaron o despegue do nazismo, percibíndose xa nas eleccións do ano 1930 un forte aumento nazi.
	l O ano 1932 supuxo a cima da crise política, que se saldou co encargo, por parte do presidente von Hindenburg, de formar goberno a Hitler. O primeiro gabinete tiña tan só a dous nazis pero esta aparente moderación contrastaba coa realidade nas rúas: imposición do terror a comunistas e socialistas especialmente.
	l Unha vez que o nazismo acadou o poder pódense sinalar dúas etapas:
	l 1933-1934: Instauración dunha ditadura totalitaria.
	̶ Neste período deuse a suspensión das garantías constitucionais, aproveitándose do incendio do Reichstag (Parlamento), e da aprobación da «Lei de Habilitación», que lles deixaba as mans libres para lexislar como quixeran dado que non tiñan que someterse ao control parlamentario nin axustarse á Constitución.
	̶ Aprobouse tamén neste período a «Lei de Reorganización da burocracia», que excluía da mesma aos non adictos ao réxime e aos non arios.
	̶ Pola «Lei de Unificación», prohibíanse os partidos e sindicatos, quedando o NSPAD (Partido NacionalSocialista Obrero Alemán) como partido único. Tamén foron abolidas as autonomías dos Estados alemáns.
	̶ En 1934 creouse o III Reich, acumulando Hitler os cargos de xefe de goberno e xefe de Estado. O Estado totalitario quedou consumado.

	l 1934-1939: Constitución dun «Novo Estado».
	̶ Despois de asumir todos os poderes, Hitler adicouse a eliminar calquera intento de oposición e a afianzar o nazismo entre todas as clases sociais. En xuño de 1934 eliminou ós disidentes dentro do partido, membros sobre todo das das SA, na chamada «noite dos coitelos longos», quedando patente a súa decisión de non consentir disidencias: Houbo unha concentración de poderes nas SS e un sometemento da Wehrmacht (exército) que a partir desde momento pasou a ser un dos puntais do totalitarismo hitleriano.
	̶ Creouse, en abril de 1933, a Gestapo (Policía secreta) , policía política dirixida por Himmler, que impuxo un réxime de terror, destinado a eliminar toda oposición interior.
	̶ Tomáronse medidas antisemitas que se acrecentaron a partir de 1938. Para poder valorar a importancia do xenocidio abonda unha cifra: ata 1944 foron exterminados entre 5 e 7 millóns de xudeus. Esta medida formaba parte do sentir hitleriano e conectaba coa idea de pureza da raza aria manifestada tantas veces por Hitler e que se converteu no punto central do seu ideario.

	l Acompañando a estas medidas políticas e sociais, houbo tamén unha política económica nazi. O principal obxectivo do réxime foi o mantemento dun capitalismo controlado polo Estado, pero sen levar adiante ningunha socialización, en contra do prometido nos seus comezos.
	̶ Hitler tentou estimular a iniciativa privada, favorecer a concentración de empresas, controlar as organizacións obreiras e facer desaparecer o paro mediante grandes obras públicas. Neste último aspecto foi onde conseguiu os resultados máis espectaculares pois practicamente logrou erradicalo cando o número de parados era, en 1932, superior aos cinco millóns e medio.
	̶ Ao lado destes resultados debemos sinalar que os beneficios industriais e comerciais subiron moito entre 1933 e 1938. Pola contra, o índice medio de salarios-hora experimentou unha clara baixa o que nos mostra que foron os empresarios e os comerciantes os beneficiarios da política económica de Hitler.

	l A partir do ano 1936 Hitler impuxo un cambio na política económica, dando paso a un rearme masivo e ao desenvolvemento dunha política de autarquía. O problema que se presentaba era a escaseza de materias primas e de alimentos pero isto solventouse reclamando a necesidade de ampliación do «espazo vital». A autarquía como obxectivo económico ía ligada á creación dun novo espazo vital aínda a costa dunha confrontación armada. Entrábase así nunha fase de imperialismo expansionista que culminou coa 2ª Guerra Mundial.


	6 - O camiño cara a Segunda Guerra Mundial
	l A consolidación dos réximes totalitarios de Italia e Alemaña acabou co sistema establecido no Tratado de Versalles. Os británicos trataron de evitar o rearme alemán, pero Hitler, lonxe de ceder, decidiu abandonar a Sociedade de Nacións coa intención de converter a Alemaña nunha gran potencia militar.
	l Hitler pretendía recuperar as perdas territoriais de 1919, integrar no Reich ás rexións de poboación alemá e o dominio de toda Europa, inclusive a Rusia europea, e mesmo asegurarse un amplo imperio colonial en África e noutros continentes.
	̶ Aproveitou os desacordos entre ingleses e franceses para asegurarse a recuperación do Sarre (1935): En Versalles decidírase que o Sarre sería administrado durante quince anos pola Sociedade de Nacións e que un referendum decidiría sobre o seu definitivo futuro. Cando se celebrou o plebiscito, máis dun 90 por 100 dos votos foron a favor da incorporación a Alemaña.
	̶ Conseguido este obxectivo Hitler anunciou a volta ao recrutamento militar obrigatorio e a creación dunha forza aérea (Luftwaffe) e decidiu tamén remilitarizar a Renania (1936), rexión fronteiriza con Francia; todo isto prohibido expresamente no Tratado de Versalles.
	̶ Incumpriu tamén os acordos de non intervención axudando a Franco durante guerra civil española.
	̶ A anexión de Austria figuraba no libro Mein Kampf, de Hitler. O proxecto de unir Austria a Alemaña aparecera xa en 1919 pero fora prohibida polos tratados de paz. Logo da chegada de Hitler ao poder, o goberno autoritario do chanceler de Austria, Dollfuss, buscou a protección de Italia e Hungría para garantir a independencia; pero Dollfuss foi asasinado por nazis austríacos (1934) e Hitler, consciente da escasa preparación bélica de Francia e Gran Bretaña, anexionou Austria en 1938 (Anschluss: unión ou adhesión).
	̶ Aproveitou a crise con Checoslovaquia, creada por el mesmo, para anexionarse a rexión dos Sudetes (setembro de 1938) e para ocupar Bohemia e Moravia (marzo de 1939).
	̶ Meses despois, logo de asinar un pacto coa Unión Soviética, o 1 de setembro de 1939 invadiu Polonia. Este acto rompeu definitivamente a pasividade do Reino Unido e Francia, que declararon a guerra a Alemaña dando así comezo á Segunda Guerra Mundial en Europa.

	l Mussolini e o fascismo italiano tamén quixeron satisfacer as súas ambicións nacionalistas a través da expansión territorial e colonial:
	̶ O seu obxectivo era reforzar a posición de Italia en Europa e impulsar a creación dun imperio colonial en Etiopía, conquistada en 1935 1936.
	̶ Ao igual que Hitler, decidiu tamén intervir na guerra civil española a favor de Franco vinculándose definitivamente á Alemaña de Hitler coa creación do Eixo Roma-Berlín, completado un mes despois coa firma do Pacto Anti- Komitern subscrito por Alemaña e Xapón.
	̶ Seguindo tamén a Hitler, Mussolini empezou a reclamar rexións fronteirizas pertencentes a Francia, a realizar anexións (Albania en abril de 1939) e a atacar a outros Estados (Grecia en 1940, unha vez iniciada xa a Segunda Guerra Mundial).


	7 - Resumo /cronoloxía do tema (1919 - 1939).
	l Francia, Gran Bretaña, e Estados Unidos consolidaron e mantivéronse na democracia liberal debido á abundancia de clases medias que atenuaban os conflitos sociais e a que as organizacións obreiras estaban integradas no sistema parlamentario.
	l Italia, Alemaña, e España derivaron cara formas ditatoriais ou fascistas debido a que as clases medias eran pouco numerosas e a que as organizacións obreiras non estaban integradas no sistema parlamentario.
	7.1 - Italia.
	7.1.1 - As características do fascismo:
	7.1.2 - O ascenso de Mussolini ó poder.
	l En 1919 creou os fascios en Milán: son grupos de combate que se dedicaban a boicotear as folgas e a perseguir ós líderes políticos e sindicais da esquerda revolucionaria. Distinguíanse por ir vestidos con camisas negras.
	l En 1921 crea o Partido Nacional Fascista.
	l En 1922 inicia a marcha sobre Roma. Como resultado desta marcha o rei Víctor Manuel III noméao xefe do goberno, e o Parlamento dálle plenos poderes para aplicar medidas excepcionais.

	7.1.3 - A Italia fascista.
	l En 1925 imponse o réxime fascista cas seguintes características:
	l En política exterior inicia unha expansión nacionalista ca ampliación do imperio colonial:

	7.1.4 - A caída de Mussolini.
	l En 1943 foi destituído polo rei Víctor Manuel III pero foi liberado por paracaidistas alemáns e trasladado ó norte onde organizou a “República Social Italiana”.
	l En 1945 foi detido polos partisanos que eran membros da resistencia antifascista e executado.


	7.2 - Alemaña.
	7.2.1 - Características específicas do nazismo alemán.
	l O punto de partida é o libro de Hitler “A miña loita” publicado en 1925. Nel defendía:

	7.2.2 - O ascenso ó poder de Hitler.
	l O punto de partida son as dificultades da República de Weimar (1919-33) para:
	l En 1923 Hitler intenta facerse co poder en Munich a imitación da marcha sobre Roma de Mussolini pero fracasa e foi encarcelado.
	l En 1930 Hitler chega ó parlamento alemán en eleccións democráticas.
	l En 1933 incendiouse o edificio do parlamento alemán. Aproveitando a ocasión Hitler disolve o Parlamento e prohibe o Partido Comunista acusándoos do feito.
	l Ó mesmo tempo a S.S (Gestapo) e máis a SA (Sección de Asalto) disolven pola forza ós sindicatos, ás organizacións cristiáns e ás liberais.
	l En 1934 na “Noite dos coitelos longos” a Gestapo asasina:

	7.2.3 - A Alemaña nazi.
	l O Fürhrer (“xefe”) concentraba todo o poder e os lugares estratéxicos dentro do Estado foron ocupados polo partido nazi.
	l Na economía levouse a cabo unha política de obras públicas e impúxose o servizo militar obrigatorio. Todo elo fixo descender o paro.
	l A busca de materias primas e mercados levouno a ampliar o “espazo vital” e a incumprir o Tratado de Versalles:



	8 - As relacións internacionais:
	l A década dos trinta caracterizouse polo deterioro progresivo das relacións internacionais debido ás dificultades económicas e ó desenvolvemento de políticas agresivas. A Sociedade de Nacións mostrouse ineficaz para resolver os conflitos internacionais debido a que:
	l Entre 1935 e 1939 aumentou a tensión ó reforzarse o eixe Berlín – Roma – Toquio:


