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PERIODO DE ENTREGUERRAS ( 1919 

DEMOCRACIAS E TOTALITARISMOS

0.- INTRODUCCIÓN 

 Ao finalizar a I Guerra Mundial abriuse un período de crise para todas as 

puxo en cuestión a viabilidade do sistema democrático liberal ante as difíciles circunstancias do momento. O 

desenlace final da I Guerra Mundial significará o triunfo da democracia, tal e como pretendía o presidente Wilso

novos Estados xurdidos da fragmentación dos imperios derrotados adoptaron nun primeiro momento sistemas 

democráticos, pero moi pronto moitos deles evolucionaron cara a réximes autoritarios.

  

 Desde o punto de vista político a época de entreguerras 

 

1- Crise das democracias parlamentarias
2- Xurdimento de dous modelos de 

a. Fascismos (que son a alternativa reaccionaria ao sistema liberal)

b. O segundo modelo ten a súa orixe na revolución sovi

dirección de Stalin. 

 

Sistemas políticos na Europa de entreguerras ( 1919
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TEMA 10 

PERIODO DE ENTREGUERRAS ( 1919 – 1939 ) 

DEMOCRACIAS E TOTALITARISMOS 

Ao finalizar a I Guerra Mundial abriuse un período de crise para todas as democracias occidentais, no que se 

puxo en cuestión a viabilidade do sistema democrático liberal ante as difíciles circunstancias do momento. O 

desenlace final da I Guerra Mundial significará o triunfo da democracia, tal e como pretendía o presidente Wilso

novos Estados xurdidos da fragmentación dos imperios derrotados adoptaron nun primeiro momento sistemas 

democráticos, pero moi pronto moitos deles evolucionaron cara a réximes autoritarios. 

Desde o punto de vista político a época de entreguerras 1920-1940, vai a estar definida por:

Crise das democracias parlamentarias. 

dous modelos de sistemas políticos autoritarios: 

(que son a alternativa reaccionaria ao sistema liberal). 

modelo ten a súa orixe na revolución soviética co desenvolvemento da URSS baixo a 

Sistemas políticos na Europa de entreguerras ( 1919-1939 ) 
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democracias occidentais, no que se 

puxo en cuestión a viabilidade do sistema democrático liberal ante as difíciles circunstancias do momento. O 

desenlace final da I Guerra Mundial significará o triunfo da democracia, tal e como pretendía o presidente Wilson. Os 

novos Estados xurdidos da fragmentación dos imperios derrotados adoptaron nun primeiro momento sistemas 

 

vai a estar definida por: 

ética co desenvolvemento da URSS baixo a 
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1.- CRISE DAS DEMOCRACIAS. 

 Ao longo do S.XIX fóronse consolidando os sistemas políticos liberais en Europa e en América, uns sistemas 

que defendían o sufraxio censatario e que tiñan, xa que logo, un certo carácter restrictivo, xa que negaban o dereito 

á participación política á gran maioría da poboación para reservalo en exclusiva ós homes das clases máis ricas. 

 A I Guerra Mundial significou a democratización destes réximes coa implantación definitiva do sufraxio 

universal en todo occidente, pero na época de entreguerras ós poucos vaise  producir unha crise do 

parlamentarismo que se explica sobre todo por 3 causas:  

 

• 1.1. A ampliación da participación política 

• 1.2. O recurso ás vías non parlamentarias para solucionar os conflictos 

• 1.3. A inestabilidade política dos novos Estados. 

 

 Coma exemplo da crise do sistema democrático temos as enormes dificultades duna nova semocracia 

xurdida na Alemaña de posguerra: 

 

• 1.4. A república de Weimar 

 

 Durante os anos 20 viviuse un tempo de paze certa tranquilidade nmo concerto internacional: 

• 1.5. A distensión internacional dos anos 20. 

 

1.1 A ampliación da participación política: partidos de masas e pluripartidismo. 
  

 O final da I Guerra Mundial significou a xeneralización dos sistemas parlamentarios e do sufraxio universal 
mesmo o feminino nalgúns países de Europa e de América, e este feito supuxo a irrupción das masas populares na 

vida política. 

 

 Durante moito tempo o sufraxio universal mantivo unha asignatura pendente: o sufraxio feminino. O voto 

das mulleres, defendido polas sufraxistas americanas e inglesas desde finais do S.XIX sería recoñecido moi 

tardíamente. Os primeiros países en practicarlo serían antigas colonias británicas como USA (1890), Nova Zelanda 

(1893) ou Australia (1902), e os primeiros países europeos serían Finlandia (1906), Noruega (1913), Rusia (1918), 

Alemaña (1918), Gran Bretaña (1928), España (1931) e Francia (1944). 

 

 Ata entón, nos sistemas liberais clásicos, a participación política limitábase a un reducido número de 

personaxes e de forzas políticas. Agora, coa expansión das democracias e do sufraxio universal, vaise producir un 

aumento considerable do número de electores e dos grupos políticos que concorren ás eleccións. Consecuencia 

desto será a aparición de partidos novos, distintos ós anteriores, os partidos de masas, que substitúen 

definitivamente ao tradicional grupo de notables. 

 

 Xa que logo os partidos políticos convertéronse en partidos de masas, con novos dirixentes e miles de 

afiliados. Adoitase presentar como exemplo clásico o de Gran Bretaña, onde o Partido Laborista rompeu o 

tradicional bipartidismo conservadores/liberais (torys/wigs) nos albores do século XX, e outro tanto cabo dicir dos 

demais partidos obreiros, sobre todo os partidos socialistas, como o Partido Socialdemócrata alemán ou SPD, o PSOE 

español ou os partidos radical e socialista en Francia. 

 

 Os partidos tradicionais, xeralmente vinculados á burguesía, tiveron dificultades crecentes para adecuarse á 

democracia. Importantes sectores da burguesía non aceptaron os réximes democráticos que xurdiron na posguerra 

e iso foi un factor mais na destrucción ou no debilitamento de moitas democracias.  

 Ademais a aparición dos partidos de masas explica a importancia crecente dos medios de difusión, sobre 

todo a prensa escrita: diarios como "The Times" (conservador), ou “L'Humanitè” (socialista e, máis tarde, 

comunista), exercerán unha gran influencia na opinión pública. 
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1.2 As vías extra parlamentarias. 
  

 Un segundo elemento na crise das democracias foi o recurso constante ás vías non parlamentarias para 

resolver problemas sociais e políticos. Estendeuse o corporativismo, que consiste no desprazamento do poder de 

decisión desde os gobernos ás forzas organizadas da vida económica e social, é dicir, sindicatos obreiros e 

organizacións patronais. Esta situación tería 2 consecuencias:  

 

• Por unha banda reforzouse o papel dos sindicatos, que experimentaron un gran pulo desde finais da guerra 

(segundo A. Agosti os sindicatos europeos pasaron duns 16 millóns de afiliados en 1913 a mais de 46 millóns 

en 1921). A presión sindical logrou a xeneralización dos convenios colectivos: a partir de entón as condicións 

salariais e laborais non se discutirán individualmente entre patrón e obreiro, senón que virán marcados por 

un convenio ou acordo xeral para todo un sector: metalúrxico, téxtil, etc.  

• Por outra banda isto puxo cada vez máis de manifesto a separación entre sectores sociais organizados, 
como os obreiros, e os grupos que non estaban organizados, como as clases medias. Mentres os sindicatos 

defendían os intereses dos obreiros, as clases medias carecían de organizacións que defendesen os seus 

intereses, polo que desenvolveron unha gran hostilidade cara á democracia. 

 

1.3 A inestabilidade política dos novos Estados. 
 
 Desde os primeiros anos da posguerra as circunstancias económicas e políticas tornáronse cada vez máis 

desfavorables e, en boa parte por esta causa, os réximes democráticos foron presa de profundas crises e 
inestabilidade política. Esta inestabilidade se manifestou na abundancia de eleccións e cambios de goberno, así na 

III República francesa ou na Alemania de Weimar alcanzouse unha media de máis dun goberno por ano. 

 

 A crise política afectou sobre todo ás democracias máis recentes e, xa que logo, máis fráxiles, como a 

italiana ou a alemana cuxos sistemas políticos racharon e deixaron paso ás dictaduras máis importantes do século 

XX: a fascista de Benito Mussolini e a nazi de Adolf Hitler. Ambas servirán de modelo para outros países que 

adoptarán sistemas políticos autoritarios sen deixar que se estabilice o sistema democrático e que se controle a crise 

económica e social. 

 

 A crise da democracia facilitou a aparición de sistemas autoritarios en toda a Europa de entreguerras: 

Grecia (Metaxas), Hungría (almirante Horthy), Portugal (Oliveira Salazar), España (Primo de Rivera), Polonia 

(Pilsudski), Austria (Dollfuss), Turquía (Mustafá Kemal), Rumanía (Carol II), Yugoslavia (Alejandro I), etc. O seu común 

denominador era unha ideoloxía marcadamente nacionalista, un acusado antiparlamentarismo, o réxime de 
partido único, o desprezo polos principios do Estado de Dereito, polos dereitos e liberdades individuais, etc.  Outro 

tanto sucedeu en Latinoamérica: Venezuela (Juan Vicente Gómez), Honduras (Tiburcio Carias), Brasil (Getulio 

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

 En Europa o sistema democrático mantense naqueles países con maior arraigo das forzas democráticas: 

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

 

1.4. A Alemaña da República de Weimar. 

Tan pronto como se proclama en Alemaña a chamada República de Weimar (chamada así porque nesa cidade se 

redactou a nova constitución ) o 8 de novembro de 1918, ten que enfrontarse a unha dobre oposición: 

• Os espartaquistas, que promoven unha revolución fallida de tipo bolchevique. Os dirixentes do partido 

comunista alemán Rosa Luxemburgo e Karl Liebknacht forin asasinados. 

• A derteita, que acusa ós demócratas de traidores ao aceptar as condicións do Tratado de Versalles 

… e tamén se tivo que enfrontar ás enormes dificultades de posguerra: indemnizacións de guerra, perda de 

territorios, oposición ao Tratdo de Versalles, hiperinflación( unha barra de pan chegou a custar 200.000.000.000 de 

marcos en 1923 ), crise do 29, paro, … 

 En 1933, Adolf Hitler, dirixente do partido de extrema dereita nazi foi nomeado xefe do goberno. 
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1.5. A distensión internacional dos anos 20. 

 Nos anos 20 vívese un momento de paz e tranquilidade no concerto internacional, pero empañado pola 

cuestión alemana: as indemnizacións de guerra ( 132.000 millóns de marcos-ouro). Para solucionar esta situación se 

establecen unha serie de acordos e tratados: 

•  Plan Dawes  (1924) e  Plan Young  (1929), reducen as cantidades que Alemania tiña que pagar. 

 

• Tratado de Rapallo, firmado en 1922 entre Alemania e Rusia, que terminaba co aillamento de ambolos dous 

países. 

 

• Pacto de Locarno de 1925, polo que Alemaña aceptaba definitivamente as fronteiras establecidas no 

Tratado de Versalles, se acordaba unha nova revisión da súa débeda e se lle permitía a entrada nos 

organismos internacionales ( en 1926 Alemaña entra na Sociedade de Nacións ). 

 

• Pacto Briand – Kellogg de 1928, que consistía nunha declaración de renuncia á guerra que foi firmada por 

sesenta países e que permitiu aos seus autores Briand – Kellogg, conseguir o Premio Nobel da Paz. 
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2.- ASCENSO DOS TOTALITARISMOS. 

2.1. O fascismo. 

 A orixe dese termo atópase na palabra latina fascio, ou feixe de varas de olmo atadas cunha cinta de coiro 

vermella e acompañada por unha hacha ou labris, que portaban os lictores na antiga Roma coma símbolo do poder 

imperial. Nun principio ese termo serviu para caracterizar a un grupo, aos fascistas de Mussolini, pero moi pronto e 

por extensión aplicouse a un tipo de réxime, ao sistema político da Italia de Mussolini, e finalmente a réximes 

similares ao de Mussolini que se opoñen aos sistemas liberais e democráticos, e aos que denominamos cos termos: 

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

 

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

Mussolini, B.: A doctrina do fascismo,1932 ) 

 

As  súas principais características son: 

 

 1- Subordinación do individuo ao Estado: o Estado fascista poñerá sempre os intereses do Estado por enriba 

dos intereses do individuo, de modo que os membros da comunidade estarán 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". 

 

 2- Réxime de Partido único e un líder absoluto.  Fronte ao pluripartidismo propio dos réximes democráticos, 

os Estados fascistas implantarán o sistema de partido único, fortemente xerarquizado baixo o mando supremo do 
líder carismático: “duce”, “fürher”, “conducator” ou “caudillo”. 
 Tanto o Partido Nacional Fascista italiano como o Partido Nacionalsocialista Obreiro Alemán, que son os 

exemplos máis claros, constituíronse internamente de xeito elitista e xerarquizado. Ademais ambos dispoñían de 

forzas paramilitares, como a Milicia Voluntaria para a Seguridade Nacional (fascista), ou as S.A. nazis. 

 

 3- O principio da desigualdade. Os réximes fascistas foron sempre hostís ás democracias por seren estas 

igualitarias. Eles partían do principio da desigualdade natural do xénero humano e, en consecuencia, 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". 

 Este principio da desigualdade adquiriu nos fascismos diversos matices. Así os nazis afirmaban a 

superioridade do home sobre a muller, por ser esta inferior no uso das armas. Por iso a muller debía centrar as súas 

actividades no fogar, subordinada ao seu marido e ocupada nas célebres tres K: Kinder, nenos; Küche, cociña; Kirche, 

Igrexa. 

 O principio da desigualdade aplicado ás razas sería máis dramático aínda: para os nazis 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 (Nos Xogos Olímpicos de Münich Hitler negouse a entregar a medalla de ouro ao atleta USA de cor Jesse 

Owens); e igualmente dramática sería a aplicación deste principio aos disminuídos físicos. En ambos casos o final 

será o xenocidio. 

 En definitiva, no código ideolóxico nazi os homes eran superiores ás mulleres, os soldados aos civís, os fortes 

aos débiles, os arios a todas as demais razas e en especial a xudeus e negros, etc. 

 

 4 - Control da propaganda e da cultura. Propio dos Estados fascistas sería tamén un férreo control sobre os 

medios de difusión e a utilización da propaganda para lograr o sometemento da poboación. En Alemaña o labor de 

Goebbels, ministro de propaganda do Reich, é un verdadeiro modelo neste campo: exerceu un control absoluto 

sobre todos os medios de difusión, foi o alma dos diarios nazis "Völkischer Beobachter" e "Der Angriff", e utilizou a 

radio cuns resultados extraordinarios. Goebbels exerceu un control total sobre a cultura e a arte: impuxo como 

fontes de inspiración os temas predilectos do nazismo -racismo, nacionalismo, populismo, etc.-, censurou as obras 

de Freud, Thomas Mann, Einstein, etc., ridiculizou aos pintores impresionistas, a Kandinsky, a Paul Klee, etc. 

 

 

 



Tema 10. Período de entreguerras(1919-39).Democracias e totalitarismos      viaxeaitaca.blogaliza.org             7 

 

 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 ). 

 A violencia e o terror serán medios moi utilizados na imposición do fascismo. A violencia será o método máis 

brutal para persuadir aos indecisos e, para exercer o terror, contarán non só coas súas propias organizacións 

armadas, senón tamén cos 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. 

 Violencia e represión contaron ademais coa manipulación do aparello xudicial: en Alemaña foron xulgadas 

entre 1933 e 1938 case medio millón de persoas por cuestións políticas, e en Italia creouse un Tribunal Especial para 

a Defensa do Estado que actuaba sen admitir recursos ás súas sentencias. 

 

 6- Supremacía dos intereses da propia nación. Os fascismos estiveron sempre impregnados dun marcado 

nacionalismo, e todos eles sobrevaloraron os elementos definidores da súa respectiva nación: o marco xeográfico ou 

territorio, a cultura, a historia, a lingua, etc. A propia denominación do réxime nazi "Tercer Reich" é evocadora dun 

pasado medieval glorioso, como o é tamén a utilización da letra gótica en Alemaña, o saúdo fascista (tomado da 

Roma Imperial), etc. 

 

 Esta hipervaloración da propia nación tivo como consecuencia antepoñer os seus valores e intereses aos dos 

demais, de modo que 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. Para os nazis era obxectivo prioritario recuperar os 

territorios habitados por pobos de raza e lingua xermanas, e sobre todo os perdidos en Versalles, como Sarre e 

Renania, pero tamén Austria, a rexión dos Sudetes en Chequia, etc., e isto é o que xustificará a anexión de Austria, 

Checoslovaquia e a conquista de Polonia, considerada esencial na consecución dese Lebensraum cuxo resultado final 

sería a creación da Gran Alemaña. Hitler e Mussolini poñerán en práctica este expansionismo nos anos trinta, e iso 
será o detonante da II Guerra Mundial. 

 

2.2. O fascismo italiano. 
 

 Trala I Guerra Mundial a vida política italiana atravesou unha profunda crise, ao tempo que o país sufría 

unha gran conflictividade social como consecuencia das difíciles circunstancias económicas dos primeiros anos de 

posguerra. Os principais partidos do panorama político italiano eran o Partido Socialista Italiano (PSI), o Partido 

Popular Italiano (PPI) de talante socialdemócrata, que eran os dous grandes partidos de masas, un grupo de 

pequenos partidos liberais en decadencia, e finalmente os "arditi" ou ex combatentes de Gabriel D'Annunzio. Neste 

contexto político fai a súa aparición o fascismo. 

 

 Pero non é posible comprender o fascismo italiano sen a figura do seu líder Benito Mussolini, o Duce. 

Nacido nunha familia socialista, a súa biografía política é contradictoria: educouse en ambientes anarquistas e 

socialistas da Roma de principios de século, mestre de escola, prófugo e activista revolucionario en Suiza, chegou a 

ser director de "Avanti" que era o diario do PSI. Cando comezou a IGM mostrouse nun primeiro momento partidario 

da neutralidade, para defender poucos meses máis tarde a intervención na guerra, polo que sería expulsado do PSI. 

Inmediatamente despois fundaba un novo xornal, "Il Popolo d'Italia" que defendía eses postulados, e por medio do 

cal atraeuse as simpatías dos ex combatentes e dos nacionalistas radicais. Trala guerra Mussolini manifestouse como 

nun feroz antisocialista, partidario dunha dictadura militar. 

 

 En 1919 Mussolini organizaba o primeiro "Fascio di Combattimento", integrado por anarquistas, 

nacionalistas, arditi, etc., co que se inicia a historia do Fascismo. As dificultades dos gobernos liberais da posguerra e 

a crise económica dos anos vinte crearon o caldo de cultivo adecuado para o seu desenvolvemento. Violencia, 
folgas, inflación, paro, escaseza de abastecementos, etc., explican o apoio da poderosa organización empresarial 
Confindustria a Mussolini. Mediante a violencia e o terror os fascistas abortaron folgas e manifestacións obreiras 

favorecendo os intereses dos empresarios 

 

 Nas eleccións de Maio de 1921 conseguían 32 escanos e o movemento fascista se transformase en partido 

político co nome de Partido Nacional Fascista (PNF) e organizase o seu propio sindicato, "Unión Obreira do 

Traballo”. Ao mesmo tempo o número de afiliados do PNF pasaba de 300.000 en 1922 a 700.000 en 1923. 
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 Tralo Congreso de Nápoles de Outubro de 1922 tiña lugar a célebre "Marcha sobre Roma", unha marcha 

multitudinaria de militantes fascistas cara á capital do Estado e que constituiría un episodio decisivo na toma do 

poder polo fascismo e na desaparición da democracia en Italia. Ante a pasividade do Exército e a dimisión do 
goberno, Víctor Manuel III viuse obrigado a encargar a Mussolini a formación dun novo goberno co fin de evitar o 
baleiro de poder e o conseguinte perigo para a propia Coroa. 
 

 En poucos meses Mussolini logrou implantar a súa dictadura, utilizando os métodos xa mencionados: 

censura, monopolio da propaganda, represión policial, terror, etc. No seu primeiro goberno o Duce aparentou 

respectar as formas constitucionais, ata o punto de que só contou con 4 ministros fascistas no seu gabinete. Nas 

eleccións de 1924 o apoio financeiro do empresariado e a acción intimidatoria dos grupos paramilitares fascistas 

facilitaron un gran triunfo do PNF que alcanzou os dous tercios dos escanos da Cámara. 

 

 A partir deste momento Mussolini pasou á acción directa. Na primeira sesión parlamentaria o deputado 

socialista Giacomo Matteotti realizou unha durísima crítica do fascismo e da xestión de goberno de Mussolini que 

tivo un amplo eco na prensa de toda Italia, e poucos días despois era raptado e asasinado, o que motivou a 

indignación de case todo o mundo: prensa, Igrexa, partidos da oposición (PPI, liberais, socialistas..), a propia corte, 

medios diplomáticos, Universidade, empresariado.., presionaron ao rei para que destituíse ao dictador. Con todo o 

monarca non reaccionou porque non había alternativas claras e por temor á anarquía. En sinal de protesta os 127 

deputados da oposición abandonaron o Parlamento, a célebre “retirada de Aventino”, o que sería un grave erro 

porque deixaban á máis alta institución do Estado en mans fascistas. 

 

 O Duce asumiu todos os poderes, disolveu o Parlamento, creou as Milicias Voluntarias para a Seguridade 
Nacional, máis coñecidas como "camisas negras" que sementaron o terror entre a oposición, suprimiu os partidos 
políticos, impuxo estrictas directrices á prensa e fixo desaparecer aos principais inimigos do réxime mediante o 

asasinato ou a deportación ás illas Lípari. 

 

 Desde 1925 as Leis Fascistísimas intensificaron o totalitarismo: atribuíron ao Duce os mesmos poderes que 
ao monarca e del dependerían en diante todas as institucións, incluídos Congreso e Senado, cuxos escanos estarán 

ocupados exclusivamente por deputados fascistas. En 1929 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. 
 
 En canto a política exterior, Mussolini puxo en marcha a súa propia expansión imperialista ocupando 
Etiopía, o que provocou un duro enfrontamento con Gran Bretaña, que foi a antesala da II Guerra Mundial. 

 

 Mussolini pretende lexitimar o réxime con medidas de amplo consenso popular: 

 

• Melloras económicas. 

• Política de grandes obras públicas. 

• Fomento da indutria nacional cunha política de autarquía. 

• Corporativismo sindical que na práctica priva á clase obreira da acción sindical de loita polos intereses do 

movemento obreiro. 

• Seguridade social, vacacións,… 

• Tratado de Letrán (1929) no que se recoñece o Estado Vaticano baixo a soberanía papal, o que lle atrae o 

apoio dunha gran parte dos católicos. 

 

De todos os xeitos, a debilidade económica italiana non foi superada. 
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2.3. Hitler e o nazismo. 
 
 A chegada dos nazis ao poder en Alemaña produciuse en 1933, cando o presidente Hindemburg nomeou a 

Adolf Hitler Chanceler da República. 

 O nazismo alemán supuxo a destrución da democracia da República de Weimar e no plano internacional 

reforzou as tendencias fascistas e dictatoriais de moitos outros países e abriu o paso ao rearme, ao expansionismo e 

finalmente á II Guerra Mundial. 

 

• A idea de raza no réxime nazi. 
 

 A importancia da idea de raza na ideoloxía nazi queda reflectida en dúas obras fundamentais de A. Hitler: 
"Os 25 Puntos" (1920) e "Mein Kampf"  A miña loita  (1924). Nestas obras Hitler proclama a superioridade da raza 
aria. Segundo el a pertenza ao pobo xermano se fundamenta en razóns biolóxicas e non xurídicas: é alemán só quen 

pertence á raza aria. A raza é o fundamento dos dereitos e deberes do individuo e é ela a que divide á poboación do 

mundo en alemana e non alemana. En consecuencia, un dos deberes máis importantes do Estado alemán será 

promover o desenvolvemento da raza aria, protexendo a nais e fillos, e facilitándolles a educación física e militar. 

 

 No Mein Kampf Hitler afirma a superioridade da raza branca sobre todas as demais, e dentro dela a aria 
sería a raza do superhome, mentres negros e xudeus serían para el exemplos vivos de corrupción racial. 

 Sobre estes fundamentos Hitler propón unha dobre política social: 
 

1- Desenvolvemento da raza aria: mediante a adopción de medidas pronatalistas, con axudas 

económicas e distincións honoríficas ás familias numerosas, e ao mesmo tempo exterminando aos 

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

 

2- Exterminio da raza xudía. A política antisemita seguiu pasos escalonados: primeiro privóuselles da 

nacionalidade alemana, máis tarde se lles impediu que traballasen na administración pública e nas 

profesións liberais, e aos poucos o antisemitismo volveuse cada vez máis violento: boicot a 

comercios, prohibición de entrar en locais públicos, obrigación de portar distintivos como a estrela 

de David, asaltos das SS, etc., ata culminar co que eles chamaron a "solución final": o xenocidio 

xudeu en campos de concentración. 

 

 “Os arios teñen claramente sinalado o camiño: deben conquistar e someter os homes de raza inferior.” ( 

Hitler, A.: Mein Kampf, 1925 ) 

 

• O acceso ao poder do nazismo. 
 

 Pouco logo de finalizar a Iª Guerra Mundial proclamábase en Alemaña a República de Weimar, un réxime 

democrático que nos anos seguintes tería que afrontar as dificultades derivadas da derrota, a crise moral do país e 

unha durísima crise económica. Cando estas crises parecían estar superadas, a nova crise de 1929 interrompeu a 

volta á normalidade e Alemaña sería un dos países máis golpeados na súa economía, con peches de bancos, creba de 

empresas, etc., e máis afectados tamén na orde social: o paro chegou a afectar a máis de 6 millóns de traballadores 

en 1933. A crise mundial acelerou a agonía da República e facilitou o ascenso do nazismo. 

 

 Neste contexto prodúcese o nacemento do partido nazi na cidade de Münich, onde se concentraron varios 

grupos de oposición á República de Weimar. En 1918 Anton Drexler fundaba o Partido Alemán dos Traballadores, en 

cuxa dirección se integraba Hitler ao ano seguinte. A iniciativa deste, o partido adoptou un novo nome, Partido 
Nacionalsocialista dos Traballadores Alemáns ou NSDAP, e novos emblemas: bandeira vermella e unha cruz 

gamada ou esvástica sobre un círculo branco central. En 1923 con Adolf Hitler xa como líder, o NSDAP participou no 

golpe de Estado coñecido como Putsch de Munich ou da Cervexería e os seus líderes foron encadeados. 

 

 Os anos vinte, en plena crise da República de Weimar, foron moi importantes para a consolidación do 

partido nazi. Por unha banda incrementouse o número de afiliados, que procedían sobre todo da pequena e 

mediana burguesía, aínda que o apoio electoral aos nazis aínda era escaso. Pero eses anos son tamén importantes 

porque é agora cando se organiza internamente o partido nazi: se formase o seu núcleo dirixente, con 
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personalidades que pouco mais adiante xogarán papeis de primeira orde, como Ernst Röhm, Heinrich Himmler, 

Hermann Goering, Joseph Goebbels, Alfred Rosemberg, Hans Frank, Julius Streicher, Otto e Georg Strasser ou Rudof 

Hess, cos que Hitler logra establecer o principio de caudillaje  sobre o partido (Führerprinzip). Tamén agora séntanse 

as bases ideolóxicas contidas no Mein Kampf, escrito por Hitler no cárcere, creábanse as tropas de asalto ou S.A., 

que van ser o servicio de orde destinado a protexer reunións e mítins dos nazis, creábanse organizacións xuvenís 

como as Xuventudes Hitlerianas e saía á rúa o diario Völkischer Beobachter -O Observador do Pobo-, órgano de 

difusión do novo partido. 

 

 Tralo fracaso do golpe de Estado de 1923, o Putsch da Cervexería ou Putsh de Munich, o partido cambiou 

de estratexia: reduciu o activismo nas rúas e aceptou o xogo parlamentario como táctica para chegar ao poder. Con 

todo, a estabilidade económica de mediados da década fixo mais lenta a progresión do partido nazi. 

 

 A verdadeira progresión dos nazis iniciouse a finais de 1929, impulsado pola crise económica dese ano, e 

será espectacular nos anos seguintes. Hitler lograría dar unha esperanza aos descontentos co sistema parlamentario, 

e a crise económica e o paro conseguinte, faría o resto. As cifras de afiliados ao partido son elocuentes: 

 

1929          1930               1931             1932 

70.000        400.000        800.000       1.500.000 

 

 

• O réxime nazi. 
 

 Paralelamente a este incremento da afiliación foi adquirindo entidade a figura de Hitler. As eleccións de 
1930 e 1932 foron un éxito para o partido nazi, e a democracia iniciaba o seu declive á vez que se abría o camiño da 

dictadura e do totalitarismo. En Setembro de 1930 o partido obtiña 107 escanos no Reichtag gracias a 6'5 millóns de 

votos, e nas eleccións presidenciais Hindemburg derrotaba a Hitler pero por unha diferencia moi curta. A partir de 

agora o triunfo nazi era inevitable. 

 

 Mentres tanto a situación no país se degradaba por momentos: as rúas pasaron a ser escenarios de loitas 

entre organizacións paramilitares, sobre todo as SA e SS nazis contra a Fronte Vermella comunista, sucédense varios 

gobernos en pouco tempo (3 comicios en 7 meses), e finalmente en Xaneiro de 1933 o presidente Hindemburg 
nomeaba Chanceler a Hitler debido ás presións de sectores do Exército e dos magnates da industria e das finanzas 

como Krupp, Thyssen, Schröder ou Von Papen, o que abre definitivamente o camiño ao nazismo. 

 

 Do mesmo xeito que Mussolini, o primeiro gabinete de Hitler foi de coalición, con só dous ministros nazis: 

Frick e Göering. A composición do goberno tranquilizou á opinión pública, pero moi pronto Hindemburg cometeu o 

erro de disolver o Parlamento a proposta de Hitler. Nas novas eleccións os nazis utilizaron todos os medios para 

triunfar: acusaron aos comunistas de incendiar o Reichtag (probablemente provocado por eles mesmos) o que lles 

serviu de pretexto para ilegalizar ao Partido Comunista, e ameazaron e extorsionaron ao Partido de Centro para 

conseguir o seu apoio. Así logrou aprobar a "Lei de Supresión da Miseria do Pobo e do Reich", que lle outorgaba 

poderes absolutos. As SA e SS disolveron pola forza os sindicatos socialistas, cristiáns e liberais, e creouse un 

sindicato único controlado polos nazis, chamado a Fronte Alemán do Traballo, ao que se tiveron que incorporar 

obrigatoriamente traballadores e empresarios. 

 

 Trala supresión do Partido Comunista liquidouse o ata entón poderoso Partido Socialdemócrata e logo todos 

os demais, incluído o Centro, e o partido nazi converteuse en partido único. 

 

 A continuación Hitler reforzou aínda máis o seu control sobre o propio partido nazi e para iso tivo que 

someter a un grupo disidente: as SA. O 30 de Xuño de 1934 tivo lugar a "Noite dos Coitelos Longos", na que Hitler 
suprimiu as SA e asasinou aos seus principais xefes. En diante apoiarase só nas SS e na Gestapo. 
 
 A morte de Hindemburg en 1934 permitiu a Hitler asumir as funcións da Presidencia do Reich: rodeouse 

dun equipo de homes leais como Martin Borman, Rudolf Hess, Himmler, Goebbels.., co quen lograría consolidar o 

totalitarismo. A partir de entón o Führer controlou todo o poder: as funcións de Xefe do Estado (Presidente) e Xefe 

de Goberno (Chanceler) unificáronse na súa persoa, e os membros do partido nazi ocuparon os principais cargos da 
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administración substituíndo aos funcionarios que non eran de confianza. Así se produciu unha infiltración dos nazis 

nas arterias do Estado, ata o punto de que as estructuras do partido nazi pasaron a poñerse por encima das 

institucións do Estado, moitas das cales desapareceron, como o Parlamento. A policía e o control social foron 
responsabilidade das SS de H. Himmler, a planificación económica foi misión de Goering, a política exterior 
quedou en mans de Ribentropp, etc. 
 
 Inmediatamente se procedeu tamén á imposición da cultura nazi. O partido exerceu un rigoroso control 

sobre o profesorado e os estudios en todos os niveis do ensino. Como en Italia, organizacións xuvenís como as 

Xuventudes Hitlerianas, preparaban á mocidade. Desde o Ministerio de Propaganda Goebbels perseguiu ás 

publicacións socialistas, xudías, liberais,... que foron destruídas en fogueiras no medio da rúa, e a 

Reichkulturkammer ou Cámara de Cultura do Reich controlou a información de prensa e radio, das manifestacións 

artísticas, como o cine, o teatro, a pintura, etc. Todo iso permitiu a penetración das ideas nazis na sociedade 

alemana. 

 

 A divulgación propagandística dos éxitos do réxime tiña o obxectivo de crear un vínculo entre o líder e o 

pobo, o que garantía non só a eliminación da oposición senón o compromiso activo da poboación coa política nazi. 

Alí onde non era suficiente a persuasión empregouse unha política de terror por medio das SS e a policía política ou 

Gestapo. 

 

 Outros dous importantes campos de actuación do réxime nazi serían a política económica e as relacións 

exteriores. 

 

 A política económica nazi tiña como obxectivos a autarquía económica e o fortalecemento da industria 
militar. Os instrumentos para conseguir estes fins serían a potenciación das industrias pesada e química que 

alcanzaron un desenvolvemento espectacular nos anos trinta. Esta política permitiu reducir drasticamente o paro e 

acelerar a recuperación económica, de modo que cara a 1936 alcanzábanse os niveis de producción industrial 

anteriores á crise de 1929 e o Exército alemán contaba co armamento mais moderno de Europa. 

 

 En canto á política internacional desde un principio os nazis tiveron no punto de mira revisar as condicións 
da Paz de Versalles e a posta en práctica do panxermanismo, ou o que é o mesmo, a consecución da Gran 
Alemaña, é dicir, dun só Estado que agrupase a todos os alemáns. Hitler abandonou a Sociedade de Nacións, ocupou 

as zonas desmilitarizadas de Renania e anexionou países veciños que contaban con importantes sectores de 
poboación xermana, como Austria (Anschluss: marzo 1938) ou Checoslovaquia (marzo 1939, pola cuestión dos 
Sudetes). A política nazi buscaba, en definitiva, a constitución de Alemaña como gran potencia da Europa Central. 

Estamos ás portas da II Guerra Mundial 

 


