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PERIODO DE ENTREGUERRAS

(1919 – 1939)

CRISE DAS DEMOCRACIAS 

PARLAMENTARIAS

XURDIMENTO DE 

SISTEMAS AUTORITARIOS:

1.- FASCISMOS

2.- STALINISMO
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A ampliación da 
participación 

política

• Xeralización dos sistemas parlamentarios

• Sufraxio universal, tamén feminino

• Aumento considerable do número de electores e dos grupos políticos: partidos de masas

• Importantes sectores da burguesía non aceptaron os réximes democráticos 

O recurso ás vías non 
parlamentarias para 

solucionar os 
conflictos

• Reforzouse o papel dos sindicatos

• Separación entre sectores sociais organizados, como os obreiros, e os grupos que non 
estaban organizados, como as clases mediasque desenvolveron unha gran hostilidade cara á 
democracia

conflictos

A inestabilidade 
política dos novos 

Estados

• Os réximes democráticos foron presa de profundas crises e inestabilidade política.

• A crise política afectou sobre todo ás democracias máis recentes : Alemaña, Italia,…

• Aparición de sistemas autoritarios en toda a Europa 
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Sistemas Sistemas autoritarios autoritarios na na Europa de entreguerras: Europa de entreguerras: 
Grecia Grecia (Metaxas), Hungría (almirante Horthy), Portugal (Oliveira Salazar), España (Primo (Metaxas), Hungría (almirante Horthy), Portugal (Oliveira Salazar), España (Primo 

de Rivera), Polonia (Pilsudski), Austria (Dollfuss), Turquía (Mustafá Kemal), Rumanía de Rivera), Polonia (Pilsudski), Austria (Dollfuss), Turquía (Mustafá Kemal), Rumanía 
(Carol II), Yugoslavia (Alejandro I), etc(Carol II), Yugoslavia (Alejandro I), etc

Brasil:
Getulio Vargas

1930-45

Dictaduras en LatinoaméricaDictaduras en Latinoamérica: : 
Venezuela (Juan Vicente Gómez), Honduras (Tiburcio Carias), Brasil (Getulio Vargas), República Venezuela (Juan Vicente Gómez), Honduras (Tiburcio Carias), Brasil (Getulio Vargas), República 

Dominicana (Rafael Leónidas Trujillo), Perú (Augusto Leguía), etc.Dominicana (Rafael Leónidas Trujillo), Perú (Augusto Leguía), etc.

Sistemas democráticos Sistemas democráticos 
naqueles naqueles países países europeos con europeos con maior arraigo das forzas democráticas: Gran Bretaña, maior arraigo das forzas democráticas: Gran Bretaña, 

Francia, Bélxica, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca,…Francia, Bélxica, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca,…

Estivo no poder en Portugal 
entre 1932 e 1968

Miguel Primo de Rivera
1923 - 1930

viaxeaitaca.blogaliza.org



A DEREITA

Acusan aos demócrata de traidores ao aceptar as condicións do Tratado de Versalles

ESPARTAQUISTAS

1919. Intento de Revolución Bolchevique
Rosa Luxemburgo e Karl Liebknach, dirixentes 

do partido comunista foron asasinados.

Rosa Luxemburg

Karl Liebknach

Ten que enfrontarse a unha dobre oposicióndobre oposición

… e tamén:

Enormes dificultades de posguerra:
Indemnizacións, hiperinlfación, perdas 

territoriais, crise do 29, paro, …

Acusan aos demócrata de traidores ao aceptar as condicións do Tratado de Versalles

Gustav Streseman

Canciller alemán 1923-29

" Curioso homiño é este Hitler...
como moito nomearíao 
coma ministro Correos“

En 1933 nomeouno coma 
canciller da república

Paul von Hindenburg, 2º presidente 
da república

que chegou  a decir:

Cidadans alemans 

buscando comida na

basura despois da Guerra.
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Nos anos 20 vívese un momento de paz e tranquilidade no concerto internacional, Nos anos 20 vívese un momento de paz e tranquilidade no concerto internacional, 
pero empañado pola cuestión alemana: pero empañado pola cuestión alemana: 

as indemnizacións de guerra ( 132.000 millóns de marcosas indemnizacións de guerra ( 132.000 millóns de marcos--ouro). ouro). 
Para solucionar esta situación se establecen unha serie de acordos e tratados:Para solucionar esta situación se establecen unha serie de acordos e tratados:

•• Reducen as cantidades que Alemania Reducen as cantidades que Alemania 
tiña que pagartiña que pagar

PLAN  DAWES  ( 1924 ) E     PLAN  DAWES  ( 1924 ) E     
PLAN YOUNG                           PLAN YOUNG                           

( 1929 )( 1929 )

•• Entre Alemania e Rusia, que terminaba Entre Alemania e Rusia, que terminaba 
co aillamento de ambolos dous países.co aillamento de ambolos dous países.

TRATADO DE RAPALLO     TRATADO DE RAPALLO     
( 1922 )( 1922 ) co aillamento de ambolos dous países.co aillamento de ambolos dous países.( 1922 )( 1922 )

•• Alemaña aceptaba definitivamente as fronteiras Alemaña aceptaba definitivamente as fronteiras 
establecidas no Tratado de Versalles, se acordaba establecidas no Tratado de Versalles, se acordaba 
unha nova revisión da súa débeda e se lle permitía a unha nova revisión da súa débeda e se lle permitía a 
entrada nos organismos internacionales ( en 1926 entrada nos organismos internacionales ( en 1926 
Alemaña entra na Sociedade de Nacións ).Alemaña entra na Sociedade de Nacións ).

PACTO   DE  LOCARNO         PACTO   DE  LOCARNO         
( 1925 )( 1925 )

•• D  eclaración de renuncia á  guerra que D  eclaración de renuncia á  guerra que 
foi firmada por sesenta paísesfoi firmada por sesenta países

PACTO BRIAND   PACTO BRIAND   ––
KELLOG                          KELLOG                          
(  1928( 1928 ))
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A orixe dese termo atópase na palabra latina fascio, ou feixe de 30 varas de olmo atadas cunha cinta de coiro vermella A orixe dese termo atópase na palabra latina fascio, ou feixe de 30 varas de olmo atadas cunha cinta de coiro vermella 
e acompañada dun hacha ou labris,que portaban os lictores ( oficiais públicos ) na antiga Roma coma símbolo do e acompañada dun hacha ou labris,que portaban os lictores ( oficiais públicos ) na antiga Roma coma símbolo do 

poder imperialpoder imperial

Réximes que se opoñen aos sistemas liberais e democráticos,Réximes que se opoñen aos sistemas liberais e democráticos,
e aos que denominamos cos termos: e aos que denominamos cos termos: 

fascismo, totalitarismo, autoritarismo, dictadura, réximes autocráticos, etc fascismo, totalitarismo, autoritarismo, dictadura, réximes autocráticos, etc ..

“ Ademáis de combater o socialismo, “ Ademáis de combater o socialismo, 
o fascismo ataca a todo o conxunto das ideoloxías democráticas.” o fascismo ataca a todo o conxunto das ideoloxías democráticas.” 

( Mussolini, B.: A doctrina do fascismo,1932 )( Mussolini, B.: A doctrina do fascismo,1932 )
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1.1.-- SUBORDINACIÓN DO INDIVIDUO AO ESTADOSUBORDINACIÓN DO INDIVIDUO AO ESTADO

2.2.-- RÉXIME DE PARTIDO ÚNICO E LÍDER ABSOLUTORÉXIME DE PARTIDO ÚNICO E LÍDER ABSOLUTO

3.3.-- O PRINCIPIO DE DESIGUALDADEO PRINCIPIO DE DESIGUALDADE

4.4.-- CONTROL DA PROPAGANDA E DA CULTURACONTROL DA PROPAGANDA E DA CULTURA

5.5.--UTILIZACIÓN  DA VIOLENCIA COMO MÉTODO DE ACTUACIÓN POLÍTICAUTILIZACIÓN  DA VIOLENCIA COMO MÉTODO DE ACTUACIÓN POLÍTICA

6.6.-- SUPREMACÍA DOS INTERESES DA PROPIA NACIÓNSUPREMACÍA DOS INTERESES DA PROPIA NACIÓN
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1.1.-- SUBORDINACIÓN DO INDIVIDUO AO ESTADOSUBORDINACIÓN DO INDIVIDUO AO ESTADO

• Os membros da comunidade están subordinados ao Estado, 

e os que se opoñan aos intereses do Estado serán 

considerados elementos disgregadores e perseguidos.

• "..todo para o Estado, todo polo Estado".
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2- Réxime de Partido único e un líder absoluto

• Sistema de partido único, fortemente xerarquizado baixo o 

mando supremo do líder carismático: “duce”, “fürher”,  
“caudillo”

Partido Nacionalsocialista Partido Nacionalsocialista 
Obreiro AlemánObreiro Alemán

Falange española de las JONSFalange española de las JONS
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3- O principio da desigualdade.

• Principio da desigualdade natural do xénero humano: o 

goberno dunha nación debía estar en mans só duns poucos: 

os mais capaces.

• Rexeitaban a democracia porque concedía os mesmos 

dereitos a todos, é dicir, porque defendía a igualdade nas 

eleccións. Neste sentido Hitler afirmaba: “É máis fácil ver a 
un camelo pasar polo ollo dunha agulla, que descubrir a un 
gran home por medio dunhas eleccións".

• Superioridade do home sobre a muller:as célebres tres K: • Superioridade do home sobre a muller:as célebres tres K: 

Kinder, nenos; Küche, cociña; Kirche, Igrexa.

• A raza aria era a raza superior, en tanto que a xudía e a 

negra eran as dúas razas inferiores da humanidade: 

exemplos vivos de corrupción racial 

O atleta norteamericano Jesse Owens 
gañou 4 medallas de ouro 

nas Olimpiadas de Berlín 1936
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4 - Control da propaganda e da cultura.

• Férreo control sobre os medios de difusión e utilización da 
propaganda para lograr o sometemento da poboación

Goeebels, ministro de propaganda de Hitler, decía:
“Una mentira repetida adecuadamente 
mil veces se convierte en una verdad.”
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5- Utilización da violencia como método de actuación política

• “O fascismo non cre na utilidade da paz perpetua” ( Mussolini, B.: A doctrina do 

fascismo,1932 ).

• Organizacións armadas e corpos policiais do Estado que se poñen á súa disposición: 

a Gestapo en Alemaña e a Ovra en Italia serían xustamente temidas polo seu papel 

na represión.

• Manipulación do aparello xudicial: en Alemaña foron xulgadas entre 1933 e 1938 

case medio millón de persoas por cuestións políticas

Heinrich Himmler, xefe da SS e da Gestapo,Heinrich Himmler, xefe da SS e da Gestapo,
Organizou a persecucióne matanza de xudeos,  Organizou a persecucióne matanza de xudeos,  

xitanos, homosexuais, comunistas, … xitanos, homosexuais, comunistas, … 
"Kristallnacht“"Kristallnacht“

Noite dos cristais rotos,Noite dos cristais rotos,
do 9 ao 10 de novembro de 1938,do 9 ao 10 de novembro de 1938,

Na que a SS asasinaron a preto dun Na que a SS asasinaron a preto dun 
centenar de xudeoscentenar de xudeos
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6- Supremacía dos intereses da propia nación

• Os fascismos estiveron sempre impregnados dun marcado nacionalismo.

• En todos os réximes fascistas estarán presentes o militarismo, as ansias 

expansionistas e a procura do que os nazis chamaban “Lebensraum” ou espacio vital. 

A superioridade do pobo alemán e do italiano xustificaban así unha política 
exterior imperialista e agresiva. 

• Hitler e Mussolini poñerán en práctica este expansionismo nos anos trinta, e iso 
será o detonante da II Guerra Mundial.

O exército alemán entra en PoloniaO exército alemán entra en Polonia
O 1 de setembro de 1939.O 1 de setembro de 1939.

Da comenzo a II Guerra MundialDa comenzo a II Guerra Mundial
MilitarismoMilitarismo
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ItaliaItalia: crise socio: crise socio--económica e política de posguerra económica e política de posguerra o  que o  que 
favorece a aparición do:favorece a aparición do:

Facismo e do seu líder Facismo e do seu líder Benito Mussolini, o DuceBenito Mussolini, o Duce::

1919: Fascio di Combatimento1919: Fascio di Combatimento

Violencia, folgas, inflación, paro, escaseza de abastecementos, Violencia, folgas, inflación, paro, escaseza de abastecementos, 
etc., explican etc., explican o apoio da poderosa organización empresarial o apoio da poderosa organización empresarial 
Confindustria a MussoliniConfindustria a Mussolini. Mediante a violencia e o terror os . Mediante a violencia e o terror os Confindustria a MussoliniConfindustria a Mussolini. Mediante a violencia e o terror os . Mediante a violencia e o terror os 
fascistas abortaron folgas e manifestacións obreiras favorecendo fascistas abortaron folgas e manifestacións obreiras favorecendo 
os intereses dos empresariosos intereses dos empresarios

Eleccións de 1921:32 escanos Eleccións de 1921:32 escanos e o movemento fascista se e o movemento fascista se 

transformase en partido político co nome detransformase en partido político co nome de Partido Nacional Partido Nacional 
Fascista (PNF) Fascista (PNF) e organizase o seu propio e organizase o seu propio sindicato, "sindicato, "Unión Unión 

Obreira do TraballoObreira do Traballo”. ”. 

Pasan de 300.000 en 1922 a 700.000 en 1923Pasan de 300.000 en 1922 a 700.000 en 1923
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"Marcha sobre Roma”

DITADURA DE MUSSOLINI

Ante a pasividade do Exército e a dimisión do 
goberno, Víctor Manuel III viuse obrigado a encargar a 

Mussolini a formación dun novo goberno 

O  PNF GAÑA AS ELECCIÓNS
O Duce asumiu todos os poderes, disolveu o Parlamento, creou as O Duce asumiu todos os poderes, disolveu o Parlamento, creou as 

Milicias Voluntarias para a Seguridade Nacional ("camisas 

negras“) que sementaron o terror entre a oposición, suprimiu os 
partidos políticos, censura á prensa e fixo desaparecer aos 

principais inimigos do réxime 

Leis Fascistísimas:Leis Fascistísimas: intensifican o totalitarismo: 

atribuíron ao Duce os mesmos poderes que ao 
monarca e del dependerían en diante todas as 
institucións

Disolvéronse ambas cámaras, non sen antes deixar as súas funcións 

en mans de novas institucións fascistas como o Gran Consello do 
Fascismo ou a Cámara dos Fascios e Corporacións.
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MussoliniMussolini pretendepretende lexitimarlexitimar oo réximeréxime concon medidasmedidas dede amploamplo consensoconsenso popularpopular::

••MellorasMelloras económicaseconómicas..

••PolíticaPolítica dede grandesgrandes obrasobras públicaspúblicas..

••FomentoFomento dada indutriaindutria nacionalnacional cunhacunha políticapolítica dede autarquíaautarquía..

••CorporativismoCorporativismo sindicalsindical queque nana prácticapráctica privapriva áá claseclase obreiraobreira dada acciónacción sindicalsindical dede loitaloita polospolos

interesesintereses dodo movementomovemento obreiroobreiro..

••SeguridadeSeguridade social,social, vacacións,vacacións,……

••TratadoTratado dede LetránLetrán ((19291929)) nono queque sese recoñecerecoñece oo EstadoEstado VaticanoVaticano baixobaixo aa soberaníasoberanía papal,papal, oo queque llelle

atraeatrae oo apoioapoio dunhadunha grangran parteparte dosdos católicoscatólicos..

DeDe todostodos osos xeitos,xeitos, aa debilidadedebilidade económicaeconómica italianaitaliana nonnon foifoi superadasuperada..



Superioridade da raza blancaSuperioridade da raza blanca

Superioridade da raza ariaSuperioridade da raza aria

(raza do superhome ) (raza do superhome ) 

“Os arios teñen claramente “Os arios teñen claramente 
sinalado o camiño:sinalado o camiño:

deben conquistar e someter deben conquistar e someter 
os homes de raza inferior.”os homes de raza inferior.”

( Hitler, A.: Mein Kampf, 1925 )( Hitler, A.: Mein Kampf, 1925 )

É alemán só quen pertence á raza É alemán só quen pertence á raza 
aria. aria. 

A raza é o fundamento dos A raza é o fundamento dos 
dereitos e deberes do individuo dereitos e deberes do individuo 

É ela a que divide á poboación do É ela a que divide á poboación do 
mundo en alemana e non alemanamundo en alemana e non alemana
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11--
Desenvol Desenvol 
vemento vemento 
da raza da raza 

aria: aria: 

••Medidas pronatalistasMedidas pronatalistas

••Exterminio dos Exterminio dos 
individuos con taras individuos con taras 
físicas ou mentais que físicas ou mentais que 
puidesen impurificar a puidesen impurificar a 
raza.raza.

22--
Exterminio Exterminio 

da raza da raza 
xudía. xudía. 

••Política antisemita Política antisemita 

••Xenocidio xudeu en Xenocidio xudeu en 
campos de campos de 
concentración.concentración.
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1919
• Partido nacionalsocialista dos Traballadores alemáns :NSDAP• Partido nacionalsocialista dos Traballadores alemáns :NSDAP

1923

• Adolf Hitler: líder do partido e participa no:

• Golpe de Estado (Putsch de Munich ou da Cervexería )e os seus 
líderes foron encadeados

• Adolf Hitler: líder do partido e participa no:

• Golpe de Estado (Putsch de Munich ou da Cervexería )e os seus 
líderes foron encadeados

1929

• A crise dá un pulo definitivo á crise.

• Pasa de 70.000 afiliados en 1929 a 1,5 millóns en 1932

• A crise dá un pulo definitivo á crise.

• Pasa de 70.000 afiliados en 1929 a 1,5 millóns en 1932

1930 • 6,5 millóns de votos e 107 escanos no Reichstag• 6,5 millóns de votos e 107 escanos no Reichstag

1932
• Hindemburg gaña as presidenciais a Hitler por escasa marxe.• Hindemburg gaña as presidenciais a Hitler por escasa marxe.

1933
• O presidente nomea a Hitler canciller, pola presión do exército e 

dos magnates da industria e finanzas ( Krupp, Thyssen,Schröder,…)
• O presidente nomea a Hitler canciller, pola presión do exército e 

dos magnates da industria e finanzas ( Krupp, Thyssen,Schröder,…)

1934

• Hindemburg morre.

• Noite dos cooitelos longos:  asasinato de 300 membros das SA e 
opositores a Hitler.

• Hitler asume a cancillería e a presidencia: III REICH

• Hindemburg morre.

• Noite dos cooitelos longos:  asasinato de 300 membros das SA e 
opositores a Hitler.

• Hitler asume a cancillería e a presidencia: III REICH

1938 -
39

• 1938 :Anexión de Austria ( Anchluss ) e Checoslovaquia

• Noite dos cristais rotos: persecución de xudeos.

• 1939: o 1 de setembro invade Polonia. Comenza a II Guerra 
Mundial

• 1938 :Anexión de Austria ( Anchluss ) e Checoslovaquia

• Noite dos cristais rotos: persecución de xudeos.

• 1939: o 1 de setembro invade Polonia. Comenza a II Guerra 
Mundial
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Sturmabteilung ou «SA»:
Tropas de asalto, coñecidas coma “camisas pardas”,

Organización paramilitar do NSDAP
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Schutzstaffel ( SS  ): 

escuadrón de defensa, guardia persoal de Hitler

Heinrich Himmler 
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GESTAPO:
Policía secreta do estado

baixo a administración das SS

Hermann Göring
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Cando os nazis viñeron a levarse aos 
comunistas,

gardei silencio,
porque eu non era comunista,

Cando encarcelaron aos socialdemócratas,
gardei silencio,

porque eu non era socialdemócrata,

Cando viñeron  buscar aos sindicalistas,
non protestei,

porque eu non era sindicalista,

Martin Niemöller

porque eu non era sindicalista,

Cando viñeron a levarse aos xudeos,
non protestei,

porque eu non era xudeo,

Cando viñeron  a buscarme,
non había ninguén máis que poidera 

protestar.
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