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RESUM

És possible avui el feixisme? Temptativa d'interpretació del feixisme

Aquest és un treball  interpretatiu del fenomen feixista amb objecte de determinar si  seria

possible que avui dia es tornés a produir. Es tracta d'una anàlisi fonamentada en la situació

històrica que va donar lloc al feixisme i desenvolupada a partir de la relació entre el feixisme i

cinc  característiques  socials  principals  ja  utilitzades  en  historiografia  en  explicacions  i

interpretacions del fenomen: imperialisme, gran capital, classes mitjanes, revolució i guerra.

El nostre és un intent per posar en ordre les idees interpretatives i traslladar-les al context

actual,  en la  mesura  que reflexionem sobre com aquestes  característiques  societals  poden

mostrar-se avui  dia.  Així,  aquest  no és  un intent  per  identificar  les  causes  particulars  del

feixisme, sinó per fer un retrat del context social en el qual el feixisme podria aparèixer.

ABSTRACT

Is fascism today possible? An attempt of interpreting fascism

This is an interpretative work of the fascism phenomenon which aims to determine if it would

be possible that fascism may show itself again in History. This is a history-founded analysis

according to the situation which gave grounds for fascism, and developped from the relation

between fascism and five main social characteristics usually discussed in historiography by

explaining  or  interpreting  the  phenomenon:  imperialism,  great  capital,  middle  classes,

revolution and war. Our attempt is to put the interpretative ideas in order, to try to find out

their interrelation, and to use these concepts in nowadays context, as we think about how may

these social characteristics be today, so that we can give our own interpretation. So, ours is not

an attempt to identify the particular causes of fascism, but to depict  the social  context in

which fascism may appear.

Paraules clau: capitalisme, crisi, liberalisme, classes mitjanes, masses, revolució, democràcia, 
guerra.
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INTRODUCCIÓ

El feixisme, aquest impactant fenomen històric tan transcent, ha estat, des del moment mateix

de la seva aparició,  analitzat  i estudiat,  de fet  és un dels temes primordials  de la història

contemporània, la qual cosa l'ha fet, també, molt controvertit per la multitud d'interpretacions.

Malgrat això  –o potser precisament per això–, és quelcom que a nosaltres sempre ens ha

cridat l'atenció i és de les primeres coses en què vam pensar quan havíem de decidir el tema

del treball final de grau; però és quelcom molt extens i ampli. Ens va costar bastant decidir la

forma precisa que donaríem al treball i què seria allò en què ens centraríem, però teníem clar,

pels nostres interessos, que, si bé no podíem abordar el feixisme en la seva plena amplitud,

almenys  preteníem fer  una  investigació  que  fos  transversal  a  tot  el  fenomen  i  no  gaire

focalitzada o «micro».

El treball que teniu entre mans pretén abordar diversos dels eixos interpretatius principals que

s'han  ofert  en  la  historiografia  del  feixisme  (imperialisme,  gran  capital,  classes  mitjanes,

revolució i guerra) per veure la relació que mantenen amb el fenomen. Per fer-ho, ha estat

necessari emmarcar-los degudament històricament; a més, no només hem exposat les idees

interpretatives principals, sinó que les problematitzem, segons el nostre criteri, comentant-les

i criticant-les en base a la història i a altres interpretacions; i és que la interpretació és el que

dóna valor als fets històrics i possibilita la clarividència sobre la realitat present. En efecte,

l'objectiu últim que persegueix el treball,  a partir de la interpretació conjunta del fenomen

feixista donada pels fenòmens sociohistòrics particulars, és conjecturar,  en últim terme  –o

reflexionar, si es prefereix–, sobre la possibilitat que el feixisme pugui tornar a succeir, tenint

en ment la nostra hipòtesi prèvia que el feixisme va tenir lloc en un context històric molt

particular  per  la  combinació  «explosiva»  de  diversos  factors,  de  forma  que  no  seria

reproduïble. L'objectiu proposat, no cal dir-ho, és una aventura arriscada que en cap cas no

s'ha de prendre com una guia absoluta ni definitiva, sinó com la nostra humil anàlisi, de la

qual esperem que pugui aportar noves pistes sobre el feixisme, pugui ajudar, també, a la pràc-

tica política progressista, i pugui, en qualsevol cas, estimular la suggestió del lector interessat.

Aquesta investigació combina el caràcter històric i el caràcter sociològic i ha estat realitzada

fonamentalment  a  partir  de  la  lectura  d'obres,  a  fi  i  efecte  de  conèixer  detalladament  el

moment històric i les interpretacions donades per tenir una base sobre la qual reflexionar i

ampliar el nostre previ «bagatge».  Val a dir que existeix una vasta literatura sobre el feixisme;

òbviament,  no  l'hem poguda  utilitzar  tota,  però  hem  intentat  agafar  obres  de  naturalesa

diferent per enriquir la interpretació. Són, en efecte, obres ben diverses, algunes de clàssiques,

que poden ser exposicions concretes sobre el feixisme o explicacions històriques generals.

Volem afegir, a més, que no totes les lectures les hem fetes servir directament per al treball,

sinó que ens han servit, també, per centrar les nostres idees i entendre millor l'objecte d'estudi.
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A fi  de  presentar  els  temes  d'interès  sobre  el  nostre  objecte  d'estudi  i  posar  ordre  a  les

interpretacions  donades  i  a  les  reflexions  personals,  el  treball  resta  dividit  en  tres  parts

principals, les quals hem intentat que seguissin una progressió escalonada per anar enriquint

els elements més rellevants de la interpretació del feixisme fins arribar a la reflexió final:

• El primer apartat és el de caràcter més històric, on contextualitzem els règims feixistes

al període d'entreguerres de forma sintètica a partir de quatre esferes sociohistòriques:

la política, l'economia, la societat i la cultura. S'observarà que, si bé no es tracta d'una

dissertació per localitzar les causes precises del fenomen, el marc històric exposat és

un intent per definir la matriu del feixisme.

• En el segon apartat és on desenvolupem les cinc principals problemàtiques inherents

en la discussió historiogràfica sobre el feixisme, és a dir, com actuen aquests fenòmens

emmarcats  en  aquella  matriu.  Aquí  és  on  agafarem les  idees  d'alguns  corrents  de

pensament i d'alguns autors per ajudar-nos en la reflexió i, si convé, criticar la relació

observada. En darrer terme, es dedueix del feixisme una interpretació conjunta a partir

de les cinc problemàtiques, ja que estan íntimament interrelacionades.

• En  tercer  lloc,  l'apartat  de  creació  més  personal  i  que  recull  d'objectiu  últim:

traspassem la interpretació donada i recolzada en els fets històrics al moment actual

per estimar si el feixisme pot tornar a passar avui dia. Val a dir que aquest apartat, que

en  certa  forma  es  presenta  de  manera  natural  un  cop  s'han  desenvolupat  les

problemàtiques, funciona alhora com si fos apartat de conclusions finals, justament

perquè  l'objectiu  últim són els  postulats  de  la  mateixa  reflexió  que  serveixen  per

interpretar el feixisme en clau de present. Convé precisar que aventurar la possibilitat

actual del feixisme obligaria, en realitat, un altre tipus de treball i unes lectures que no

hem  fet,  per  això  nosaltres  el  que  pretenem  és  explicar  com  creiem  que  caldria

entendre els fenòmens que haurem analitzat a l'apartat anterior; és a dir, plantegem, no

sense reflexió política personal, com hauria de ser la situació social, segons aquells

criteris, perquè aparegués el feixisme. Això també permet suscitar problemàtiques que

poden ser la font per a investigacions o reflexions posteriors.

• Finalment, hem inclòs un apartat de comentaris finals, que no forma part, però, del cos

principal del treball. Aquí, mig a mode de conclusió, mig a mode de resum, recollim

sintèticament les idees principals i les observacions finals, així com problemàtiques

que puguin haver sorgit.

• En la bibliografia citem totes les obres diverses escollides, principalment llibres, però

també hem visualitzat tres documentals. Aquestes referències, o bé les hem fetes servir

directament, o bé ens han inspirat i estimulat la reflexió.
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No podem donar per acabada la introducció sense advertir que, com en qualsevol investigació

històrica, ens hem topat amb certes problemàtiques. No era el lloc per desenvolupar-les, sinó

que hem intentat salvar-les o, si era el cas, indicar-les. Algunes són problemàtiques de tipus

metodològic, altres són, més aviat, qüestions que hem hagut de donar per descomptat o no

tractar extensament perquè, altrament, haurien impedit  assolir el nostre objectiu. Considerem

prudent comentar tant allò que donem per descomptat en l'exposició i la reflexió, com el que

representa el nostre punt de partida:

• Per  «feixisme»  ens  referim  a  una  categoria  universalitzable,  el  fenomen  feixista

genèric que, específicament històricament, ha adquirit només dues formes pures (el

feixisme italià i el nazisme). El reforç històric del «feixisme», doncs, són aquestes

dues expressions, però no entrarem en la discussió de les realitzacions històriques.

• El feixisme és tant un moviment polític com un règim polític propi de la modernitat,

tot i que antiil·lustrat, que té un caràcter revolucionari i és essencialment totalitari. 

• Hi ha multitud d'elements concrets respecte de la societat i vinculats amb el feixisme

que podrien ser esmentats en el capítol principal del treball. Si hem escollit aquells

cinc elements específics i no d'altres (com podrien ser el racisme, el nacionalisme, la

crisi  econòmica  en  general)  és  perquè  els  trobem  de  forma  recorrent  en  les

interpretacions del feixisme i són, creiem, més genèrics, de forma que poden incloure

altres aspectes i ajuden a caracteritzar plenament el feixisme. La idea de donar forma

al  treball  tractant  la  relació  del  feixisme  amb  aquests  temes  en  subapartats

independents l'hem treta de la petita obra de Kitchen, que segueix aquest esquema. 

• Cada un dels cinc fenòmens particulars estudiats ha estat pres, en algun moment de la

historiografia, com la clau de volta del feixisme. Nosaltres no donem més importància

a un element que a un altre més enllà del seu valor causal, tenint en compte que amb el

fenomen  feixista  es  posa  més  de  manifest,  per  la  seva  complexitat  polièdrica,  la

necessitat d'adoptar un enfocament ampli i que tingui en compte totes les dimensions.

• Això no treu, és clar, les discussions inherents al tema d'estudi. Nosaltres hem donat la

nostra interpretació, però no ens hem aturat a fer discussions. Sobretot és present la

problemàtica central  en la  ciència  històrica,  i  no resolta  encara en la  nostra  ment,

entron del materialisme i l'historicisme.

• No utilitzem termes «tècnics» en un sentit plenament específic o clarament definit. No

fem una dissertació profunda sobre les distincions o definicions de termes, perquè no

era essencialment necessari per a l'objecte del treball i hauria suposat una discussió

metodològica complexa i exigent per a nosaltres.
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I. CONTEXTUALITZACIÓ

Si ha existit mai un moviment polític que respongués a les necessitats d'una situació objectiva, 
en lloc de ser la conseqüència de causes fortuïtes, ha estat el feixisme. (Karl Polanyi)

El  feixisme  és  un  fenomen  històric  que  es  presenta  íntimament  lligat  a  les  profundes

convulsions  que  van  sacsejar  l'Europa  de  postguerra,  unes  convulsions  traumàtiques  que

afectaven tots els àmbits de la societat. Si bé va ser la Gran Guerra la que suposà un profund

punt  d'inflexió  en  la  història  del  desenvolupament  europeu,  no  va  ser,  però,  una  ruptura

casual, sinó que la mateixa guerra és alhora símptoma de les contradiccions que la societat del

segle XIX arrossegava. El mode de vida occidental típic del «llarg segle XIX» es va acabar

llavors i s'entrava al «curt segle XX» sota l'influx del trauma en crisi social, la qual es va

arrossegar durant tot el període d'entreguerres. És a dir, la Primera Guerra Mundial, malgrat

ser  l'exacerbació  dels  conflictes  socials  europeus,  no  va,  però,  representar  tampoc  un

tancament dels conflictes, sinó que va iniciar un cicle al llarg de tot el continent europeu de

conflictes, ruptures, transformacions i canvis, que va acabar amb la Segona Guerra Mundial,

un cicle històric de «guerra civil europea»1. És, doncs, dins d'aquest cicle on emergeixen els

corrents  polítics  característics  del  segle  XX,  tant  el  feixisme  com  el  comunisme,  que

representen una solució revolucionària per a la crisi.

El  continent  europeu  de  postguerra,  doncs,  estava  immers  en  una  profunda  crisi  social,

política, cultural i econòmica que expliquen la conflictivitat i les tensions que caracteritzen el

període  d'Entreguerres.  En  paraules  de  Polanyi,  aquesta  crisi  vindria  causada  per

l'enfonsament de les quatre grans institucions del segle XIX: 

La civilización del siglo XIX se asentaba sobre cuatro instituciones. La primera era el sistema de  
equilibrio entre las grandes potencias que, durante un siglo, impidió que surgiese entre ellas cualquier 
tipo de guerra larga y destructora. La segunda fue el patrón-oro internacional en tanto que símbolo de 
una organización única de la economía mundial. La tercera, el mercado autorregulador que produjo un
bienestar material hasta entonces nunca soñado. La cuarta, en fin, fue el Estado liberal. Podemos  
agrupar estas instituciones señalando que dos de ellas eran económicas y dos políticas. Si adoptamos 
otro criterio de clasificación nos encontramos con que dos eran nacionales y dos internacionales. Pero 
en todo caso estas cuatro instituciones confieren a la historia de nuestra civilización sus principales 
características. (Polanyi: 2007, p. 27)

El feixisme es presenta com una solució integral i conscientment transformadora a aquesta

crisi, crisi que es pot definir, com també indica Polanyi, per ser una ruptura de la «civilització

liberal», és a dir, de les institucions i de la visió del món2 que el liberalisme va portar. No seria

exagerat  prendre  aquesta  profunda  crisi  com  un  d'aquells  moments  històrics  de  «caos»,

èpoques de transformació en les quals es produeixen girs  en el  desenvolupament històric,

1 Així  és  com  la  historiografia  moderna  presenta  aquest  període  històric  més  ampli  que  el  moment
d'entreguerres. No obstant això, ja Keynes a la seva famosa obra sobre la Pau utilitza aquest mateix terme per
remarcar el «caràcter destructiu» de la Pau en tant que desestructuradora de la unitat del continent.

2 «Descobriment de la societat», en diu Polanyi.
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èpoques de disputa i conflicte: «La crisi consisteix precisament en la mort del vell sense que

pugui néixer el nou, i en aquest interregne ocorren els més diversos fenòmens morbosos»

(Gramsci).  En  el  moment  d'interregne  s'imposa  temporalment  un  nou  ordre  violent  que

encarna claríssimament el canvi d'època; en la història de la civilització occidental és l'època

d'entreguerres  quan  es  trenquen,  tant  en  les  estructures  socials  com  en  les  consciències

individuals,  els  esquemes  del  segle  XIX  i  s'exacerben  les  que  seran  les  característiques

profundes del segle XX. El feixisme,  indici i fill d'una tal transformació cultural, entesa en

sentit ampli, és el fenomen històric «morbós» que emergí altiu de les restes de la guerra i de

les convulsions socials i aconseguí efectivament convertir-se en un règim polític que oferís de

manera convincent una solució a aquella «crisi de civilització» i que omplís el buit de poder.3  

De la confluència de l'abrupta ruptura de les pautes de les esferes econòmica, política, social i

cultural  és d'on podem treure el  sentit  d'aquesta crisi.  Convé detenir-nos,  per això,  en les

quatre  esferes  socials,  sempre entrelligades entre  si,  que caracteritzen l'època històrica de

l'Europa d'entreguerres, a fi d'entendre el context i identificar les arrels del feixisme. 

1. Qüestions econòmiques:

Des de finals del segle XIX el capitalisme concurrencial tendia a monopolitzar-se: és a dir, no

hi havia increment general de la taxa de guany, sinó concentració de capital que beneficiava

les grans empreses i els grans negocis que s'erigien com a directors d'un sector econòmic, la

qual sembla haver arribat al seu zenit entorn de 1910.

Però convé veure'n la concreció històrica. El monopoli es desenvolupava en paral·lel amb

l'imperialisme,  en la  mesura  que  l'exportació  de  capital  acumulat  no  només  ajudava a  la

formació i creixement de les colònies4, sinó que eren les relacions metropolitanes amb les

colònies un dels principals factors externs de l'equilibri europeu. 

El  gran  creixement  econòmic  i  els  amplis  beneficis  dels  països  europeus,  derivats  d'una

acumulació recolzada en la desigualtat, induïen en les classes benestants i els intel·lectuals

una sensació de satisfacció, i, també, de conformisme, en el sentit que s'esperava que l'esforç i

el treball invertit portessin a la millora futura. Hom es pensava que la situació era estable i

semblava haver-se realitzat la utopia. Es prenien els avenços econòmics (i polítics) d'Europa

com a permanents o, fins i tot, es considerava que efectivament el creixement econòmic i la

3 Observi's que amb aquesta afirmació destaquem que el feixisme és alhora un moviment polític i un règim
polític. No seria totalment correcte, per tant, dir que un moviment polític actual és feixista perquè presenta
certs aspectes ideològics del feixisme: seria un ús impropi del terme «feixisme», segurament comprensible
des del punt de vista de la subjectivitat política del moment, però no aplicat rigorosament, creiem. 

4 Per exemple, amb les grans inversions de ferrocarril, una empresa que les finances nacionals segurament no
haurien suportat.
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desigualtat eren naturals. Però el cert és que no només es tractava d'una ideologia il·lusòria,

sinó que la condició de l'organització econòmica (i política) era inestable, de fet la mateixa

dinàmica econòmica, combinada amb els estralls posteriors de la guerra inesperada, alteraven

els fonaments de la suposada estabilitat d'aquesta societat.

Les altes finances, diu Polanyi, van ajudar a mantenir l'equilibri entre estats als segle XIX, si

bé alhora eren l'origen d'una força desintegradora. Al XIX les economies eren  «sobiranes»,

amb un sistema financer internacional no lligat als bancs nacionals, però no afí a les polítiques

exteriors dels estats. Aquesta dinàmica va fer que els interessos financers s'imposessin sobre

els  polítics  i  l'efecte  de  la  guerra  va  exacerbar  tant  el  benefici  financer  com  la

interdependència econòmica en base a les finances, expressades en el sistema monetari, les

quals,  per  tant,  ja  no  formaven  part  d'una  economia  totalment  sobirana,  sinó  lligada  al

moviment general i interdependent de tot el sistema. Els problemes monetaris interiors, per

tant,  es traspassaven a l'exterior.  L'abandó de la  doctrina del  patró or és ben rellevant en

aquesta  crisi.  I,  en  sentit  invers,  també  ho  és  en  l'aspecte  social  la  tendència  de  la

socialdemocràcia  europea a  acceptar  les  idees monetaristes:  era  interès nacional  preservar

l'estabilitat de les monedes, cosa que xocava amb les pressions de la  City i dels neoclàssics

vienesos  per  retornar  al  patró  or.  El  monetarisme,  la  preservació  del  valor  exterior  de  la

moneda, portava a l'autarquia, igual com la destrucció de les «bones» relacions internacionals

polítiques i econòmiques per la guerra feia replegar els estats en un nacionalisme (econòmic)5.

Els estats que no posseïen colònies, per això, es veieren més afectats per la crisi i foren més

propensos al nacionalisme autàrquic. 

Amb un imperialisme que ja no era el que havia estat, els estats entren en conflicte pel xoc

mundial  de polítiques  econòmiques.  És,  òbviament,  aquest  trastocament  de l'imperialisme

econòmic un dels factors que consegüentment afectà les relacions polítiques internacionals i

la política interna. De fet, «la guerra [va revelar] a tothom la possibilitat de consum, i, a molts,

la  inutilitat  de  l'abstinència»  (Keynes:  p.  32).  És  a  dir,  les  pràctiques  econòmiques  i  la

psicologia individual canviaven: els treballadors s'adonaven que podien reclamar la part dels

beneficis del creixement econòmic que els pertocava, i els capitalistes i, sobretot, els nous

rics, havien vist com la guerra havia esborrat d'una tacada el creixement i els seus beneficis,

per la qual cosa s'apressaven ara a reinvertir-los i a consumir.6 

El segon pilar de l'economia liberal esquerdat era el de la no-intervenció estatal.7 Va ser, en

5 Polanyi afirma que les societats que van patir més en el procés social subjacent de desintegració del patró or i
de l'economia tradicional són les que desenvoluparen el feixisme. Alhora, tant el feixisme com el comunisme 
van trobar en les grans potències el camí per erigir-se en directores de l'ordre mundial.

6 No cal  recordar  que els  anys  vint  viuen un gran auge d'activitat  en  la  borsa,  així  com eren una època
d'ostentació.

7 Igual com ho hem indicat més amunt pel que fa al creixement, també l'esquerdament de la no-intervenció
com  a  pilar  liberal  es  refereix  tant  a  la  situació  econòmica  pràctica,  al  que  de  debò  va  passar  en  el
desenvolupament històric de les societats, com a la justificació ideològica liberal, de forma que, novament,
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primer lloc, la mateixa Gran Guerra el que va forçar els estats a organitzar i dirigir activament

l'economia del seus països en pro de la victòria: és l'economia de guerra, que remet, de nou, al

nacionalisme econòmic i  ens  fa  adonar,  en la  mesura que implica la  participació activa i

generalitzada de tota la població i tota la producció, del caràcter de «guerra total»8 d'aquest

conflicte mundial. En segon lloc, el desequilibri internacional posterior a la guerra, així com,

més tard, la crisi del 29, varen fer entrar en l'escena política internacional la direcció estatal,

fos o bé en l'autarquia o, oposadament, en els intents de recuperar el patró or, o bé en els

intents de sortir de la crisi, o bé en el nou paradigma socialdemòcrata que a partir dels anys 30

emergia als  estats  del  nord d'Europa.9 Pensem que això és  fàcilment  demostrable  amb el

mateix Tractat de Versalles, ja que és un acord polític que incidia clarament i directament en

l'economia d'Alemanya de forma que els aliats, reunits en la Comissió de Reparacions que

van crear, podien intervenir-hi directament per satisfer les demandes exigides.10 És aquí, per

tant, on trobem el lligam clar entre la política i l'economia, o, millor dit, com la política afecta

a la força l'economia, i com l'economia influeix en la política. En paraules de Keynes: 

No les interesaba [als polítics vencedors assistents a la Conferència de París] la vida futura de Europa; 
no les inquietaban sus medios de vida. Sus preocupaciones, buenas y malas, se referían a las fronteras 
y a las nacionalidades, al equilibrio de las potencias, a los engrandamientos imperiales, al logro del 
debilitamiento para el porvenir de un enemigo fuerte y peligroso, a la venganza, y a echar sobre las 
espaldas del vencido la carga financiera insoportable de los vencedores. (Keynes: p. 60)

I és que es va renunciar a establir, per mitjà d'acords que tractessin per igual les potències

industrials europees, un equilibri econòmic que ajudés a la recuperació del continent (mentre

que  la  productivitat  general  va  baixar)  i  a  salvar  les  persones,  patidores  ja  de  les

conseqüències directes de la guerra, de caure en la misèria i la fam.

Tota aquesta situació econòmica general afectava de manera especial Alemanya, en tant que

derrotada  en  la  guerra  i,  en  tant  que  subjecte  a  aquestes  dures  exigències  de  reparació

econòmica, patidora especial de les conseqüències que se'n derivessin. Aquest país, certament,

va haver de suportar la imposició d'un tractat que, sobretot per la voluntat de revenja dels

s'entreveu el seu caràcter utòpic.
8 Per tant, això vol dir, convé anotar-ho encara que no sigui una característica pròpiament econòmica, que

aquesta guerra tenia un caràcter quantitativament i qualitativament diferent de les guerres  «clàssiques» del
segle XIX. No obstant, el gir qualitatiu definitiu cap a la guerra total serà obra de la II Guerra Mundial.

9 Creiem personalment interessant de fer una anotació sobre la socialdemocràcia, la qual s'acostuma a oblidar,
no pas com el feixisme o el bolxevisme, en les explicacions del període d'entreguerres. Pensem que pot ser
interessant d'estudiar-la més a fons i emmarcar-la en el seu context històric: usualment s'interpreta que el
feixisme va ser una resposta a la crisi (i s'acostuma a concretar encara més dient que el nazisme fou una
resposta a la crisi del 29, cosa només parcialment certa, com anem exposant en aquest treball), oposada a la
resposta comunista, però s'oblida que en el mateix context europeu, amb les particularitats corresponents als
estats en qüestió, també va emergir la socialdemocràcia, de forma que es podria interpretar -tenim la hipòtesi-
que és una altra de les respostes històriques donades a la crisi europea, la qual, però, no representa ni encaixa
en cap dels dos de moviments ni les dues ideologies «extremes» paradigmàtics del segle XX.

10 Com a efecte del tractat de pau, que obligà a fer girar l'activitat econòmica (productiva i també financera)
d'Alemanya en funció de les pautes polítiques, les fronteres polítiques imposaren fronteres econòmiques, tal i
com ho expressa Keynes.
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polítics francesos, pretenia «parar el rellotge» i desfer el gran salt industrial que havia viscut

des de 1870. Són tres els  aspectes del sistema econòmic alemany que van ser alterats:  el

comerç marítim, l'explotació de carbó i ferro que alimentava el seu ingent aparell industrial, i

els  transports  interns.  Paral·lelament,  com  dèiem  més  amunt,  tot  superàvit  o  excedent

industrial que l'Estat tingués, l'havia de destinar a pagar les reparacions de guerra. Ara bé, la

indústria no podia produir en excés i, si els aliats es quedaven amb les mercaderies, llavors el

comerç intern estaria faltat de productes, la qual cosa no només empenyia els alemanys a la

fam i la misèria, sinó que el circuit de preus es veia alterat; per altra banda, el comerç era

també un mecanisme que podia aportar tal superàvit, però la destrucció de l'aparell industrial,

la usurpació de mercaderies i el bloqueig que es va mantenir encara després de l'armistici ho

impedien.11 En realitat, els aliats eren conscients d'aquesta problemàtica, per això es va donar

la curiosa situació en què donaven crèdits a Alemanya, que eren fets servir per reconstruir la

indústria, per fer efectius els pagaments. Amb una economia centrada en les reparacions de

guerra, que afavorien el crèdit i l'especulació, es va destruir, com a conseqüencia de la guerra,

l'equilibri entre producció i consum característic d'Alemanya i causat per la capacitat d'estalvi

de  la  classe  mitjana,  la  qual  generava  l'excedent  i,  doncs,  activava  el  creixement.  El

desmantellament del sistema econòmic alemany, per tant, va trencar aquest cert equilibri entre

i va afectar més notablement aquestes classes mitjanes, agents i beneficiàries del creixement.

2. Qüestions polítiques:

Així com el sistema econòmic europeu generava en les elits satisfacció i sensació que la cosa

no podia anar millor, també el sistema polític, íntimament lligat a l'economia, semblava un

èxit que generava consens. Però la nova societat de masses no trobava la seva veu en les

democràcies  parlamentàries  liberals,  tancades  en  pràctiques  polítiques  aristocràtiques

característiques del segle XIX i empeses a buscar l'equilibri continental, i imperial, entre les

diverses potències. La Gran Guerra va provocar una forta explosió eufòrica nacionalista, que,

en allargar-se la guerra i veure'n les calamitats, esdevenia desesper i desil·lusió. Al final de la

guerra, la destrucció dels grans imperis centrals va implicar una ordenació territorial en estats

nacionals, cada un dels quals patidor de la guerra, amb corrents nacionalistes i, també, ànsies

expansionistes, i amb dificultats per col·locar-se en l'esfera internacional. 

11 Cal fer notar que existeixen tres models, en termes de dinàmica estructural, de relacions interestatals: el
comerç, que és el principal mecanisme i de caràcter pacífic, l'aïllament i la guerra, aquesta última com a tipus
de relació violenta. Creiem que amb aquesta observació adopta més importància l'afirmació de Keynes que
hem esmentat a la nota 1 respecte del caràcter destructiu de la Pau i s'entén més fàcilment que ell preveiés
que  Alemanya  «s'hi  tornaria» amb  una  catàstrofe  encara  més  gran  que  la  Gran  Guerra:  si  s'impedia  a
Alemanya optar pel comerç a l'hora de les relacions internacionals, no només se l'abocava a l'autarquia en un
no-equilibri internacional, sinó que, en impedir-se-li relacionar-se «pacíficament» en peu d'igualtat amb altres
estats, se l'empenyia a inclinar-se, en últim terme, pel tipus de relació entre estats violenta, és a dir, la guerra.
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Quatre són els canvis polítics generals que la guerra va portar: per una banda, el canvi a una

organització estatal i de política internacional més nacional que no imperial; per altra, la fi de

les aristocràcies governants europees, el món de les quals s'havia ensorrat per una catàstrofe

que el seu imaginari liberal no arribava a assimilar; en tercer lloc, la irrupció triomfant del

comunisme, que propugnava una política agressiva (per expandir la revolució proletària) que

no coneixia fronteres nacionals; i, finalment, la sensació nacionalista en cada un dels estats,

però sobretot manifesta en els més negativament afectats per la guerra, que el sistema polític

modern havia  fracassat  i  havia portat  a  la  guerra,  per  la  qual  cosa calia  una  regeneració

política i social íntegre. Amb tot plegat, la situació política europea ve caracteritzada pel gir

autoritari. Però vegem què implicava cada un d'aquests canvis:

1) El sistema estatal  continental,  que ja no tenia res a veure amb el concert  europeu que

trobava les seves arrels el 1815, ni era ja ni un sistema imperial ni coincidia tampoc clarament

amb el conjunt d'estats nacionals, d'aquí que planés sobre Europa una «pau incerta», com en

diu Arendt. Les disputes nacionals, certament, són també un dels elements explicatius de fons

de la II Guerra Mundial, després de la qual es va intentar «solucionar» aquest problema amb

desplaçaments massius de població per fer coincidir les fronteres nacionals amb les polítiques.

2) Els governs liberals es veien febles i no podien aplicar ni defensar els seus programes en

les unes circumstàncies que obligaven, per exemple, a deixar de banda el  laissez-faire,  de

forma que van aparèixer nous governs i es va tendir a una radicalització política sobre la base

de  la  politització  de  les  masses.  És  característic  el  cas  de  França,  on  durant  el  període

d'entreguerres era dominant el partit republicà radical, un tipus de partit que, si bé va néixer a

inicis del segle, ara quallava entre les masses per la seva ànsia i el seu perfil notablement

petitburgès. De la mateixa manera, hi havia constantment inestabilitat governamental, que es

barrejava amb el conflicte social que portava a lluites, atemptats i revoltes, de forma que es

formà un clima d'opinió radicalitzat i es féu palesa la falta d'autoritat política, així com el

desig de diversos sectors o bé per derrocar el poder establert, o bé per suplantar-lo. És en

aquest  sentit  i  en  aquest  context  en  què  cobren  especial  valor  noves  idees  polítiques

«regeneracionistes» que atacaven directament les classes dirigents tradicionals i postulaven la

necessitat d'una nova elit dirigent, així com d'una nova forma de govern: és el cas de les

teories de Roberto Michels, el qual havia afirmat, amb la seva llei de ferro de l'oligarquia, que

l'elit tenia tendència a mantenir-se, però que, trastornada, estava obligada a obrir-se, però no a

burgesos prepotents que no fan sinó reproduir el mateix esquema fal·laç del parlamentarisme

(perquè no és el poble qui en el fons escull els governants) i formar, paral·lelament a l'elit

governant,  una elit  de buròcrates.  La circulació de les  elits  que defensava Pareto,  en qui

Michels es va inspirar, no era certa: mai les masses12 no havien aconseguir entrar en les elits.

12 Michels parlava de «proletariat», però creiem que, com que no hi donava un sentit clarament marxista, es
referia al que podríem dir les masses, és a dir, el «poble corrent» que no forma part de les elits i cau en la
mentida del parlamentarisme.
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Calia, concloïa, una novetat política que posés en contacte directament les elits i el poble i se

saltés la farsa parlamentària. Aquest era, certament, un pensament comú entre els feixistes. De

fet, Michels mateix no va dubtar no només a seguir Mussolini, sinó a teoritzar que ell era el

líder carismàtic que podia, no tant donar veu, però sí ser la nova elit que dirigís les masses.

Creiem  convenient  indicar  com  aquesta  crítica  al  liberalisme  es  combinava  amb  el

nacionalisme a partir de la particularitat dels casos històrics italià i alemany per veure que,

malgrat les diferències contextuals, essencialment es tracta del mateix: en el cas d'Itàlia existia

una crítica  al  sistema liberal  encotillat  de tradició  giolittiana,  acusat  de trair  la  revolució

nacional  iniciada  amb  el  Risorgimento;  era  un  clima  polític  aquest  que  sincronitzava

perfectament amb l'anhel tradicional de la cultura política italiana envers un «italià nou»13. A

Alemanya, en canvi, hi ha altres elements semblants de l'esfera política que tenen el mateix

sentit i compleixen la mateixa funció en tant que elements explicatius: allà hi havia una crítica

al sistema liberal encarnat en la República de Weimar, o, millor dit, als polítics de Weimar,

perquè se'ls acusava de traïdors per haver signat la pau, i s'anhelava, en canvi, un resorgir

nacional  que  no  havia  de  ser  com  l'imperi  aristocràtic.  Això,  òbviament,  és  només

característicament  alemany,  històricament  parlant,  però,  com  hem  dit,  tant  aquesta

particularitat alemanya com la italiana tenen el mateix sentit a l'hora d'explicar el feixisme,

eren en ambdós casos grups nacionalistes que compartien un mateix fons ideològic els que

feien les crítiques.14

3) El comunisme va tenir, al nostre entendre, dos efectes principals. Per una banda, el règim

comunista representava un trencament total de les pautes de relacions interestatals, en tant que

pretenia expandir  la  revolució i,  doncs,  en certa  forma,  incidia  en la  política interna dels

estats, així com desdenyà la política secreta dels règims burgesos i publicà els acords secrets,

quelcom que sens dubte va causar un revulsiu entre els polítics i diplomàtics europeus. La

guerra civil russa no fou sinó un corol·lari de la I Guerra Mundial, de forma que ajudà a

mantenir en el continent el clima de guerra civil europea. Per altra banda, la Revolució Russa

va suposar un profund xoc psicològic per a les classes dirigents, burgesos i liberals. De fet,

per Europa es va estendre la «por roja»15, la qual representa la concreció de l'angoixa i el

temor postbèl·lics que envaïen les ànimes dels europeus: la por i la inseguretat que ja existien

en el continent van trobar, finalment, un enemic, el bolxevisme, en el qual es podia canalitzar

el terror i el desig de violència encara present. El feixisme, sens dubte, va alimentar tal terror i

va erigir-se com a enemic acèrrim del comunisme, la qual cosa li donava més cohesió. 

13 Era aquest «mite de l'italià nou», com molt bé l'explica Gentile, un aspecte ideologicocultural típic italià. La 
versió ària alemanya, en canvi, tenia una justificació més biologicista.

14 Per exemple, el seu sentiment patri de renovació nacional els portava a considerar que el país tenia un govern
que  no  es  mereixa,  per  això  (junt  amb  altres  elements  ideològics)  volien  canviar  aquella  estructura
governamental. És a dir, hi insistim, pensem que les diferències concretes entre contextos històrics pel que fa
a aquesta qüestió no deixen d'estar englobades en una apreciació general segons la qual el fons social i la
funció social dels elements és la mateixa.

15 Traverso afirma que aquest mite va ser introduït, justament, pels feixistes.
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És curiós d'observar, d'altra banda, que Keynes en la seva obra exposa el temor que amb les

reparacions no s'aborda allò principal, que és la fam, ja que pot portar, segons ell, o bé a la

«desesperació inerta» o bé a un histerisme i boja desesperació que acabés de trastornar les

restes de l'organització europea i provoqués un enfonsament de tota la civilització. Si bé ell

acaba dient que no es pot predir com evolucionarien les societats, no deixava de tenir en el

punt de mira la revolució proletària; és a dir, per a ell el no-equilibri continental, per tant el fet

de no donar solució a la fam i no evitar tal histerisme, probablement es decantaria vers la

revolució. Ell va escriure això l'any 1919, i la història ha demostrat que no tenia exactament

raó. Certament, el curiós de la qüestió és que aquest histerisme va ser dirigit amb la por roja

contra aquell corrent polític que Keynes mig temia i que efectivament podria haver sorgit, de

forma que qui  va  representar  la  catàstrofe que,  segons ell,  calia  evitar  fou el  feixisme i,

especialment,  el  nazisme.  Així,  doncs,  la  por  roja  es  va  combinar  amb  altres  elements

contextuals per atacar els comunistes i donar base social al feixisme.16

4)  En  el  món  intel·lectual,  artístic  i  els  polítics  no  tradicionals  va  néixer  el  clam per  la

regeneració nacional, pel canvi del sistema governamental i les elits dirigents estancades en

una visió del món que la generació forjada en la guerra ja veia caduca. L'experiència viscuda

va mostrar a aquesta generació que la violència era una eina transformadora,  creadora de

noves pràctiques, i calia ser seguida per, en el nou continent, ocupar la posició que a cada

nació li corresponia, segons ho justificaven els ideals d'aquesta moviments nacionalistes que

tenien, alhora, fortes arrels racials. Era idea comuna, per tant, que calia destruir el vell ordre i

imposar-ne  un  de  nou.  Aquests  nous  corrents  eren  el  que  es  coneix  per  nacionalisme

revolucionari, corrents que pretenen aplicar un estat constant de guerra dins la nació per, sota

el mite de la violència i la revolució, fer els canvis pertinents. Es tractava d'uns corrents de

dretes, però no afins a les idees conservadors clàssiques, i tampoc (segons el cas, de fet) al

nacionalisme tradicionalista, sinó afins a la idea d'ordre i seguretat, així com defensores de la

modernització. És a dir, en l'imaginari col·lectiu, la modernització era una força que s'havia

descontrolat, que havia causat la ruïna de la nació i que el sistema parlamentari no havia estat

capaç de dirigir, per la qual cosa defensaven la necessitat d'alinear la nació amb les forces

impetuosos  de  la  modernització  per  controlar-la  i  pel  benefici  comunitari.  Va  ser  aquest

corrent  el  que  es  va  lligar  amb el  pensament  antiil·lustrat  per  donar  lloc  a  la  mentalitat

feixista.

Aquest context i aquestes característiques polítiques generals que hem descrit van donar lloc a

16 Hom es podria preguntar més profundament, des de la història del pensament, quin paper juga aquesta por
roja, en funció del que acabem d'explicar, en la consolidació del feixisme i en explicar per què no va ser la
revolució proletària la que va abraçar Europa. És a dir, potser sense la canalització cap a la por roja, les
classes  socials  que  es  disputaven  els  comunistes  i  els  feixistes  per  ser  base  social  de  suport  dels  seus
respectius moviments, no haurien estat tant fàcilment atretes pel feixisme. És només una suposició que, si bé
no és realment fonamental  per entendre el  feixisme, no deixa de ser interessant de plantejar-se una idea
contrafàctica per  fer  l'exercici  d'abstracció amb objecte de procurar  comprendre millor  tots els elements
implicats i les interaccions entre si.

15



noves pràctiques polítiques. Cal indicar, primerament, que la forta politització de les masses

que van patir les societats europees era alhora sempre nacionalització. Aquesta politització,

com dèiem més amunt, implicava una radicalització, la qual es caracteritzà no només per la

polarització  política  i  la  completa  falta  de  legitimitat  dels  règims  liberals,  sinó  per  la

violència, la qual va ser herència de la guerra, és a dir, les formes apreses a la guerra i que van

viure les generacions del moment es van traspassar automàticament a la política, cosa gens

difícil d'entendre si tenim en compte que la politització justament s'havia dut a terme per la

nacionalització implícita a la guerra, i, per tant, la violència era inherent a tal politització. Així

s'explica que en els anys posteriors al conflicte les organitzacions polítiques de tota mena

formessin grups paramilitars propis, que serien els principals responsables d'estendre en els

estats nacionals el clima de guerra civil, així com els recent llicenciats de la guerra els costés

deixar  les  armes  i,  fins  i  tot,  formessin  grups  de  pressió  polítics  propis  amb  ànsies  de

transformació nacional, fos amb comitès revolucionaris com els dels mariners alemanys, o

amb grups reaccionaris que ataquessin tothom qui consideressin que no actuava pel bé de la

nació,  com és el  cas paradigmàtic dels  arditi italians i  que van representar el  germen del

moviment feixista. Amb tot, alguns autors parlen de «brutalització» de la política europea

d'entreguerres. No cal dir que aquests grups formaven partits milícia i s'encarregaven de les

pràctiques  il·legals  que  acompanyaven les  legals  que  feia  el  partit.  Ara  bé,  no  és  només

aquesta pràctica la que fa facilitar que els feixistes assolin els governs: és la col·laboració dels

conservadors, que els cedeixen el poder. A banda de les condicions històriques estructurals en

què cal emmarcat l'ascens dels feixismes, des del punt de vista contextual pot ser explicat per

la por roja i per la necessitat de recórrer a la milícia feixista com a aparell repressiu.

Una altra característica política del moment era que la radicalització política es manifestava

en els parlaments amb la fragmentació, així com amb una baixa participació política que avui

diríem  «institucional»17.  A  més  a  més,  en  els  estats  sense  tradició  parlamentària,  que

principalment són els que vam emergir de les restes d'Alemanya i Àustria-Hongria, les forces

conservadores no van dubtar a tendir per la via autoritària, però van instaurar uns règims que

en els anys 30 sovint es trobaven en conflicte amb els partits feixistes. Nosaltres interpretem,

per  tant,  que  en  aquells  estats  on hi  havia  més  tradició  parlamentària  el  conflicte  polític

implicava una fèrria lluita de partits que portà a la fragmentació parlamentària, de tal forma

que hi havia constantment bloqueig parlamentari,  canvis de govern,  falta de direcció i  de

perspectives comunes per a la nació. No és estrany, llavors, que el nacionalisme revolucionari

volgués  parar  amb aquesta  tendència.  Això pot  quedar  il·lustrat  per  la  quantitat  de  crisis

governamentals existents i el gran nombre que hi hagué de caps de govern18. En efecte, a

17 Recuperant la referència que fèiem a la nota 9 a la socialdemocràcia, cal dir que en els estats nòrdics la
participació electoral durant el període d'Entreguerres va tendir a pujar, mentre que a la resta del continent a
baixar, clar símptoma de crisi.

18 Només per precisar, ens referim a la quantitat de cops que el càrrec va ser ocupat formalment de nou, no al
nombre de persones que són cap de govern, ja que era freqüent que un mateix polític ho fos en legislatures
diferents.
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Alemanya des de la fi de la guerra fins a l'adveniment del nazisme hi hagueren 16 cancellers i

es  convocaren  8  eleccions.  A  més,  els  governs  compresos  entre  1930  i  1933  eren

presidencialistes, actuaven per decret, empesos a actuar així davant de la «guerra civil» que

els nazis estaven decididament emprenent. La relació és, per tant, d'un canceller l'any. A Itàlia,

per altra banda, abans de l'adveniment del feixisme hi hagueren cinc presidents del consell de

ministres i dues eleccions convocades, per tant també una relació d'un cap de govern per any.

Entre els presidents del consell de ministres, destaca Giolitti, el qual ocupà el càrrec cinc cops

en les  dècades  anteriors,  l'últim entre  l'estiu  de  1920 i  el  de  1921.  Per  això,  a  ulls  dels

nacionalistes revolucionaris, era l'encarnació del liberalisme, representava la vella forma de

fer política i la seva entrada i sortida constants del càrrec demostraven la ineficiència del

parlamentarisme.

És també notori el cas francès, país en el qual durant tot el període hi va haver 33 presidents

del  consell  de  ministres,  i  només  als  anys  trenta  23  governs,  però  l'interval  constant

d'eleccions no va variar, de forma que hi va haver 5 eleccions legislatives en aquest període.

La relació és, doncs, d'un cap de govern cada set mesos aproximadament. En el cas francès, la

crisi governamental no va suposar una destrucció del sistema parlamentari perquè no existia

un contrapoder, no hi havia una guerra civil. Tampoc Gran Bretanya estava immersa en guerra

civil i va mantenir una activitat parlamentària bastant normal: va tenir 8 caps de govern, si bé

és cert que, com a solució pragmàtica del parlamentarisme davant de crisis, es van convocar

eleccions set cops.

3. Qüestions socials:

La guerra acabà  sense deixar  enrera,  tanmateix,  els  conflictes  i  els  enfrontaments  socials

violents que recorden una guerra civil, esperonats per la situació econòmica. Certament, en

haver-se  acabat  la  deflagració  internacional,  a  molts  països  europeus  esclaten  revoltes  o

revolucions,  de  forma  que  es  combinaven  les  revolucions  nacionals  amb  la  revolucions

socials. La desestructuració de la societat europea va deixar com a única classe preparada les

grans masses d'obrers, que venien de la guerra decidits a fer política i exigien, per exemple, a

fi  de  fer  entrar  els  seus  partits  als  governs,  representació  parlamentària  proporcional;

paral·lelament als obrers, les masses petitburgeses estaven inquietes. La Gran Guerra fou un

revulsiu per una onada democràtica i republicana encapçalada pels participants a la guerra

(joves, obrers, dones) i els qui veien amb mals ulls els qui s'havien enriquit del conflicte. Els

partits socialistes eren la veu principal del descontentament popular, però també la ideologia

feixista inicial encaixava amb l'esperit revolucionari i amb el clima d'opinió general, de forma

que el feixisme es disputava amb els partits pròpiament obrers la realització de les aspiracions

de  les  masses.  Ara  bé,  en  el  feixisme  el  nacionalisme  era  vist  com  l'autèntica  unitat
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«socialista» de classes, de manera que el feia estar just al costat oposat dels socialistes i els

comunistes.

Durant  els  anys  20  i  els  30,  el  reformisme socialdemòcrata  participava  dels  governs  per

obtenir millores pràctiques, però la crisi econòmica del 29 exacerbà les problemàtiques socials

ja existents. Ja abans, però, les revolucions nacionals a l'Europa de l'est no van ser sinó una

resposta  a  la  difusió  de  l'esperit  revolucionari,  i  especialment  a  Alemanya  i  Itàlia  la

polarització social i la guerra de classes esclataren en una guerra civil. Per contra, els dos

grans estats democràtics liberals de Gran Bretanya i França esquivaven la guerra civil.

Vegem, doncs, més detalladament però breument com era la inestabilitat sociopolítica de les

dues pàtries del feixisme. Pel que fa a Itàlia, va acabar la guerra entrant el 1919 en el que

Tasca anomena una  «revolució democràtica», en la qual les masses tenien fortes exigències

polítiques amb un clam per un procés constituent19, i es produí una vaga general, que alarmà

els burgesos i capitalistes, alguns dels qual altament enriquits gràcies al comerç de la guerra.

La vaga fou el preludi de l'extensa onada d'ocupacions de terres20 i de fàbriques de 1919 i

1920, que pretenien ser l'inici de la revolució proletària, els participants de la qual estaven

generalment enquadrats en els dos partits de masses del moment: el PSI o el Partit Popular.

S'ha dit sovint que les forces socialistes no estaven prou organitzades ni gaudien d'una cultura

de  guerra  com  les  organitzacions  feixistes  per  aconseguir  tirar  endavant  exitosament  la

insurrecció, de forma que, mentre no fos possible, el clima de guerra civil es perpetuava. Així

ho expressà Treves, diputat reformista, al parlament al març de 1920: «La crisi d'aquesta hora

tràgica és concretament aquesta: vostès [els liberals] ja no poden imposar-nos el seu ordre per

més temps i nosaltres [els socialistes] no podem encara imposar-los el nostre».21 Ara bé, els

patrons i grans propietaris acusaven els governs de no aturar les revoltes obreres: la burgesia,

altament  excitada  i  alarmada pel  perill  de  la  dissolució  social,  recolzà  les  forces  de  xoc

feixistes i el 1922 la Cofindustria recolzà el Partit Feixista. Paral·lelament a aquesta revolució

social,  la revolució nacional es concretava en l'ocupació nacionalista, que posava en escac

l'Estat italià, de Fiume el 1919, ciutat reincoporada a Itàlia el 1924.

Si a Itàlia hi havia un cert moviment democratitzador que clamava per un procés constituent,

a Alemanya el procés constituent hi va ser efectivament: la instauració de la república. Ara bé,

19 Certament, Tasca, si no diu exactament «procés constituent», sí que es refereix, utilitzant el mateix terme que
circulava pels òrgans d'expressió socialistes, «la Constituent», una idea que generà la seva pròpia mística pel
convenciment sobre les masses obreres polititzades d'assolir-la. Això també explica perquè, en el clima de
gran conflictivitat i inviabilitat de l'assemblea constituent, alguns revolucionaris se sentiren desafectes i, per
això, es passaren al feixisme, que sí que semblava satisfer les ànsies revolucionàries i de canvi de règim. En
efecte, un procés constituent pot anar perfectanebt a remolc d'un moviment no democràtic, cas en el qual
s'acabaran introduint en el dret les relacions instituïdes per la força de caràcrer regressiu.

20 Tingui's present que més de la meitat de la població activa treballava al camp.
21 Aquesta afirmació, no cal dir-ho, remet a la coneguda frase «el vell no acaba de morir, i el nou no acaba de

néixer», que ja hem usat per il·lustrar el clima polític polaritzat i especial en el qual va néixer el feixisme: és
de l'interstici entre «el vell» i «el nou» d'on treu el cap el feixisme, que no deixa de representar una novetat.
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tal procés, que en res va canviar la política governamental, va ser, per una banda, instigat per

la victòria dels aliats, i, per altra, va ser fet encara per les elits polítiques tradicionals lluny de

l'esperit  de les revoltes socials, a més el seu resultat  fou mal vist  per l'exèrcit i  les capes

nacionalistes. Aquestes revoltes socials, que suposen el clima de guerra civil al país germànic,

es  pot  resumir  en  quatre  fets  insurreccionals,  concentrats  més  a  les  ciutats  que  al  camp

respecte d'Itàlia per la situació més industrialitzada del país:  la revolució espartaquista de

1919, esclafada per un govern socialista imbuït de l'esperit militarista, l'intent de cop d'estat

de 1920 dels militars liderats per Kapp i Ludendorff, la insurrecció comunista d'octubre de

1923, i el putsch de Munic dels nazis, que coincidí amb el moment àlgid de la hiperinflació.

Cal igualment indicar que a Alemanya el desig de revenja dels militars i nacionalistes estava

potser al  mateix nivell  que la  por de la burgesia.  Així,  el  fort  sentiment nacionalista  i  el

malestar social i econòmic del país provoquen un histerisme col·lectiu que fa confondre «la

misèria present amb la derrota passada.» (Vives: p. 132)   

No cal  dir  que el  nazisme va arribar  més  tard  al  poder:  si  a  Itàlia  el  feixisme va sorgir

directament dels conflictes postbèl·lics, a Alemanya aquests conflictes van portar a l'intent

feixista  de Munic.  El  seu fracàs s'explica,  creiem, per dos motius:  per  una banda,  l'Estat

alemany no patia una tant forta descomposició real com l'italià i, de fet, la instauració de la

república  va  representar  certament  una  nova  configuració  estatal  que  li  va  donar  certa

estabilitat. I, per altra banda, el partit nazi comptava amb només 20.000 militants i no tenia el

recolzament dels industrials. Ara bé, al nostre entendre, la causalitat general que explica el

nazisme no varia respecte de la d'Itàlia: la particularitat és que la crisi del 29 va servir de

catalitzador per treure de la latència tots els elements de crisi que van perdurar durant tot el

període, sense que l'ascens nazi, doncs, sigui purament circumstancial. Certament, reaparegué

la polarització, la violència de carrer, a vegades lligada a pura delinqüència, i, sobretot, la por

a la  revolució;  el  parlament  estava fragmentat  i  no en sortien governs estables,  l'activitat

governamental  resultava  inútil  i  no  tenia  suport  i,  a  més,  els  darrers  cancellers,

presidencialistes, a semblança dels tecnòcrates italians previs a l'arribada de Mussolini, volien

«assimilar» el nazisme, igual com pretenien fer a Itàlia.22 Ara bé, no hi havia una situació de

«guerra civil» com l'existent als anys 20. En canvi, el partit nazi obtingué un suport massiu

que propicià que finalment els polítics conservadors trenquessin la seva fermesa i, igual com a

Itàlia,  obrissin  les  portes  al  líder  feixista,  sense  que  hagués  estat  necessari  aplicar  una

violència tan generalitzada i intensa com a Itàlia.

22 Cal afegir que els tres partits liberals tradicionals (el Partit Democràtic, el Partit Nacional Popular Alemany i
el Partit del Poble Alemany) estaven en descomposició i no van sinó perdre vots contínuament al llarg dels
anys 20: del 37% de 1924, al 28% de 1928 i, finalment, al 15% de 1930. Així, cal no establir una connexió
automàtica i immediata entre nazisme i Gran Depressió, sinó emmarcar-hi la dinàmica política i la crisi del
règim del període d'entreguerres:  «Aquellas razones que atrajeron a millones de alemanes hacia el Partido
Nazi durante la depresión fueron las mismas que los habían alejado de los partidos burgueses antes de la
depresión.» (Fritzsche: p. 162)
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4. Qüestions culturals:

En el món artisticocultural, la crítica a la modernitat i l'exaltació de la guerra com a procés

creador havia estat present ja abans del conflicte. Es va produir en les avantguardes un gir

estètic que, després de la guerra,  va esdevenir  gir polític,  de forma que la politització va

arribar  als  artistes  i  intel·lectuals:  tot  el  món  es  comprometia  davant  d'aquesta  crisi  de

civilització. De fet, van fer-se per tot Europa manifestos intel·lectuals en favor de la guerra,

que traspuaven sempre nacionalisme, i que lloaven la capacitat regeneradora del conflicte.

Aquests manifestos en certa forma són un preludi del manifest posterior italià en favor del

feixisme, però el qual, aquest cop, va tenir un contramanifest com a resposta, la qual cosa és

indici ja el cisma cultural i la profunda divisió que el feixisme va suposar en la societat.

És interessant d'observar que, en la formació històrica del feixisme, sembla haver estat el món

de  les  arts  on  ha  començat  a  aparèixer  de  forma  embrionària  la  mentalitat  feixista.  Els

intel·lectuals sentien vívidament que la modernitat que ells havien conegut era apocalíptica i

se sentien fortament atrets per la idea de renovació social i cultural completa. Ara bé, no es

trobava en ells  la  ideologia  feixista,  només hi  confluïen  en  la  mesura  que  compartien  la

mateixa sensació respecte de la modernitat i de la necessitat de regeneració, la qual en realitat

a l'època era encara una mica difusa i podia trobar realitzacions tant en el feixisme com en el

comunisme, és a dir, en qualsevol exemple de revolució transformadora. Certament, no és

gens estrany que molts pensadors de l'època estiguessin en la frontera entre comunisme o

feixisme, o, fins i tot, que anessin canviant de corrent. Però, en alguns casos, la influència

d'intel·lectuals que tenien idees afins al feixisme no va anar més enllà de representar una mena

de corrent estilístic, com n'és exemple el cas francès.

De la mateixa manera com hi havia politització de l'estètica, també hi havia l'estetització de la

política,  en tant que influència del món artístic sobre la política,  viscuda llavors com una

realitat  «bonica»  a  la  qual  calia  dirigir  l'activisme  personal,  i  elaboració  estètica  de  les

pràctiques  polítiques. Aquesta  estetització  no  només  es  refereix  a  la  posada  en  escena

espectacular dels feixistes, per exemple, sinó també a l'exaltació i representació dels valors de

creació, sacrifici i renovació, que es combinaven, certament, amb la militarització: era molt

característica l'exaltació de la  mort23,  herència  simbòlica de la  guerra,  i  la  vivència de la

política com a exaltació estètica. Es tractava d'una mentalitat que va trobar la seva realització

final  en  el  feixisme  i  li  conferia  un  particular  caràcter:  «[La  humanidad]  está  lo

suficientemente alienada como para ser capaz de vivir su propia destrucción como un gozo

estético  de  primer  orden.  Así  cobra  forma  la  estetización  de  la  política  que  practica  el

fascismo.»24 (W. Benjamin, citat per Traverso: p. 182)

23 Només cal recordar que tant els  arditi feixistes com els  Arditi del Popolo antifeixistes tenien com a signe
distintiu la calavera.

24 Val a dir que Benjamin contraposava l'estetització de la política i la politització de les arts, en tant que la
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A banda de les qüestions que afectaven el món de les arts, hi havia en les societats europees

diferències culturals, en el sentit d'educació, que acompanyaven les diferències socials. Hi

havia una forta distinció típicament aristocràtica entre les masses i els grups selectes. De fet,

algun cop s'ha considerat el  parlamentarisme liberal com el règim òptim per les minories

cultes d'aristocràcies i burgesies benestants que tenien el deure patriòtic de dirigir tot el país.

D'aquí la desconfiança de les masses envers tal sistema, que feia «alta política» i es mantenia

allunyat  d'unes  masses  ja  emergents  abans  de  la  guerra,  però  directament  afectades  i

participants en el conflicte sense que haguessin rebut cap reconeixement especial.25 

Totes  aquestes  característiques  no  són  sinó  l'efecte  de  la  destrucció  dels  valors  de  la

civilització europea, que conformen un clima nihilista, paroxisme de la crisi de civilització,

fruit del cataclisme de la guerra, que ha suposat una ruptura cultural expressada en la psique

col·lectiva, que posa en entredit el progrés de la modernitat. És en aquest context on cal situar

la posició que l'individu ocupa en la seva cultura:

Amenazado en su existencia por entes cósmicos que no abarca ni comprende, sujeto a los temores de 
una lucha política y social despiadada; estrujado por unos progresos materiales que ora le hacen  
siervo de una máquina, ora víctima de un nuevo y poderoso elemento de muerte; carente de fe en la 
Providencia y en sí mismo; así se nos aparece el hombre de este siglo, y en consecuencia, voluble,  
irracional, apasionado, inculto y bárbaro. (Vives: p. 30)

En definitiva,  en  la  societat  europea  del  moment  d'entreguerres  hi  ha una  reacció  contra

aquesta modernitat decadent, bruta i incapaç d'afrontar les noves condicions socials que han

sorgit. Per això, no són ja els valors que acompanyaven el progrés els que justificaran una

nova «bona» modernitat, és a dir, el positivisme, la racionalitat, la ciència, l'humanisme... En

canvi,  naixerà una nova predisposició davant  de la  realitat:  l'existencialisme vitalista,  que

implica acció i activisme, irracionalisme i rebuig de tota fe religiosa. Un nou corrent vol dotar

de sentit la vida de «l'home d'aquest segle» que se sent desubicat: és l'anomenada «revolució

conservadora» (o, també, «modernisme reaccionari»), una «fusió eclèctica i paradoxal entre la

revolta  romàntica  contra  el  desencantament  de  la  modernitat  i  l'exaltació  vitalista  de  la

tècnica» (Traverso: p. 137). Ara bé, no es tracta només d'un corrent regressiu, sinó que també

vol  projectar-se  cap  al  futur:  el  feixisme  aporta  una  novetat,  aquell  nou  paradigma  de

civilització que ha de substituir la decadent civilització liberal moderna: el totalitarisme.

primera era pròpia del feixisme i la segona dels comunistes, a més de necessària per contrarestar el feixisme.
Nosaltres considerem que són dos fenòmens que es presenten indissociables en aquest context històric que fa
néixer el feixisme i que afecten indistintament les arts i la política, per bé que, en un primer moment era més
clar que els moviments tendents a una revolució transformadora (i el feixisme entre ells) optaven per una
forta estetització, i els intel·lectuals i artistes d'esquerra volien oposar-se al feixisme per mitjà de l'art. Però en
realitat es tracta d'uns fenòmens generals no definits per la ideologia: recordem que el feixisme optava per la
politització de la cultura, com és característic de la propaganda totalitària.

25 Potser l'única forma d'«agrair» a les masses la seva participació en la guerra fou amb la figura del «soldat
desconegut». Ara bé, la significació simbòlica d'aquesta figura, en realitat, concentra gran part del sentit de la
guerra total: les persones no importen com a tals, sinó que són mogudes dins d'una massa uniforme per
sacrificar-se per un aparent bé abstracte que les elits governants postulen.
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II. EL FEIXISME, UNA APROXIMACIÓ

1. Imperialisme i feixisme:

Tota nació capitalista, en el període de l'imperialisme, 
porta en el seu si les llavors del feixisme. (P. Sweezy)

Tal  i  com  hem  explicat  a  l'apartat  anterior,  després  de  la  Gran  Guerra,  resultat  de  la

confrontació mundial imperialista, les tendències econòmiques rectores van quedar alterades.

Els estats van tendir cada cop més cap al nacionalisme econòmic, per tant un proteccionisme

nacional que, recolzat en les grans empreses, no oferia les mateixes condicions de comerç

internacional de tipus monopolístic prèvies a la guerra. Vicens Vives considera que la nova

etapa econòmica era de neomercantilisme, en el qual ja no es lloaven els grans industrials

exponents  de  la  perfecció  del  lliurecanvisme.26 L'autarquia,  evidentment  més  clara  en  els

estats desabastats de colònies, és l'expressió d'aquest nacionalisme econòmic i, en certa forma,

significa el control de l'anarquia incrementada de la producció capitalista en temps de crisi.

Hi ha dues pautes imperialistes dominants durant tota l'època. Per una banda, la necessitat

d'expansionisme, atiada per la ideologia obsessiva d'abastar la nació amb matèries primeres, la

qual significava encarrilar el desenvolupament internacional vers una nova guerra. Per altra

banda, la preeminència de les grans empreses, que havien estat les encarregades d'orientar la

política exterior imperialista, i que, si bé ja no tenien tanta projecció exterior, continuaven

definint la producció interior; ara bé, en aquest punt cal tenir ben present que la guerra fins i

tot  va  afectar  els  burgesos  que  s'enriquien  de  l'imperialisme,  llavors  qui  especialment  va

quedar beneficiat i en va sortir reforçat fou la gran indústria lligada al comerç i a la producció

de la guerra. A partir  d'aquí,  d'aquesta explicació, hi ha,  al nostre entendre,  dues maneres

d'interpretar de forma oposada el lligam del feixisme amb l'imperialisme.

En primer lloc, es pot entendre que el feixisme és una continuació normal, diguem-ho així, de

l'imperialisme, és a dir, «[el feixisme] és una forma que assumeix l'imperialisme en l'època de

les guerres de redivisió» (Sweezy: p. 305)27. Es tractaria, per tant, de l'evolució positiva de

l'imperialisme, en la mesura que prossegueix amb la seva funció expansionista. En efecte, els

conflictes interestatals capitalistes es resolen amb guerres; en realitat, es resolen relativament,

perquè  les  contradiccions  internes  que  obliguen  a  l'expansió  exterior  per  alleugerir  la

possibilitat  de  crisi  a  l'interior  continuen.  És  així  com  el  feixisme  representa  el  màxim

26 Recordem que existeixen tres models diferents de relacions interestatals: el comerç, la guerra o la no-relació
(cf.  n. 11). Durant l'època del domini del patró or el model de relacions internacionals estava basat en el
comerç; posteriorment, la Gran Guerra va representar una segona etapa de relacions internacionals, després
de la qual el moviment de la història va conduir la política internacional al terreny de l'aïllament, en la qual
dominava el nacionalisme autàrquic, del qual el feixisme és un màxim exponent.

27 Les guerres de redivisió són aquelles en les quals les grans potències imperialistes es reparteixen (és a dir, es
conquereixen mútuament) porcions de terra on la gran indústria metropolitana pugui exportar. 
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exponent de la voluntat d'expansió, certament encarnada en els estats no proveïts de colònies.

La indústria de guerra, que ajuda a la recuperació econòmica, certament empeny cap a la

conquesta exterior.

Per altra banda i en segon lloc, bé es podria entendre que el feixisme és l'evolució negativa de

l'imperialisme. És a dir, el feixisme no apareix pel màxim desenvolupament de l'economia

mundial,  per l'agudització de les contradiccions,  sinó per l'erosió dels  seus pilars i  per la

desarticulació societal general provocada per la guerra, causada, ara sí, per les contradiccions

inherents a l'imperialisme, però amb efectes més amplis que no només una nova redistribució

territorial imperialista. La indústria bèl·lica no és que continués amb la tendència imperialista,

sinó  que,  com  que  va  ser  la  més  beneficiada  de  la  guerra,  va  continuar  mobilitzant,

perfectament  integrada  amb  el  nacionalisme  autàrquic,  els  interessos  expansionistes

reminiscents de l'època daurada de l'imperialisme, precisament per això aquesta indústria va

ser el  màxim sustentador  material  del feixisme i  va connectar perfectament amb el sentit

ideològic del moviment.

Nosaltres tenim el criteri que cal entendre la relació del fenomen estudiat amb l'imperialisme

a partir d'aquesta segona intepretació; és a dir, ras i curt, el feixisme és una evolució històrica

causada per la caiguda de les bases de l'economia capitalista mundial. Si bé no coneixem cap

autor que explícitament i clarament ho expliqui així, sí que es pot argumentar a partir de

Polanyi,  com hi  anirem fent  referència  al  llarg  del  treball.  D'aquesta  manera,  no  s'ha  de

concloure que el feixisme és conseqüència directa de les ànsies expansionistes, com si fos la

forma  òptima  de  l'imperialisme.  Sweezy  encertadament  observa  que  la  guerra  és  el  que

vehicula el mòbil econòmic envers el feixisme per donar sortida a l'expansió del capital28. No

obstant, nosaltres creiem que també la guerra vehicula tot un reguitzell de característiques

socials, més enllà del mòbil econòmic, que acaben confluint en el feixisme, el qual s'emmarca

en un context de decadència.

Creiem convenient en aquest punt fer notar que estimem un error assimilar el feixisme amb el

desenvolupament  capitalista  pur  i  «normal»,  ja  que  això  podria  significar  incórrer  en  el

determinisme econòmic, quelcom que Sweezy, volem anotar-ho, no fa, malgrat que no deixa

d'haver-hi un cert automatisme econòmic en la seva explicació. El que volem fer palès és que

trobem perillós fer aquesta associació entre el nivell de desenvolupament del capitalisme i la

necessitat  del  feixisme,  ja  que  efectivament,  segons  això,  no  només  s'ignorarien  altres

aspectes socials rellevants, sinó que s'explicaria el fenomen sota una concepció d'una certa

linealitat de la història. L'exemple a criticar que trobem més notori és el de Mandel, el qual

considera, i ho explicita en l'obra que hem llegit, que Estats Units és el país més probable per

28 Creiem que Sweezy es mereix una menció especial per la seva completa explicació i la introducció de la
guerra com a factor desencadenant en el seu raonament, quelcom que avui dia es dóna per descomptat, però
que es troba a faltar en altres autors marxistes. Més endavant ho veurem.
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allotjar un feixisme renascut. I això ho diu, precisament, perquè Estats Units és (o almenys ho

era en l'època quan va esciure) el país capitalista més desenvolupat i on més clarament es

poden  veure  les  característiques  d'un  model  monopolista.  En  efecte,  aquest  autor  fa  una

relació  immediata  entre  nivell  de  desenvolupament  capitalista  i  feixisme,  precisament

suposant  que  és  l'expressió  ulterior  del  creixement  capitalista,  i  ignora  no  només  altres

condicions econòmiques rellevants, sinó també d'altres de les quals tractem en aquest treball.

Independentment del punt de vista que s'adopti, hi ha dues característiques que podem deduir

en  el  feixisme  per  la  seva  relació  amb l'imperialisme.  Molt  important  és  el  fet  que,  per

aparèixer d'un sistema econòmic interdependent i,  doncs,  en estats amb altes vinculacions

internacionals, el feixisme obté, per això, una dimensió eminentment internacional. Com hem

explicat a l'apartat anterior, el feixisme  s'emmarca en una  «crisi general» que es pot dir de

guerra civil, en un context territorial i polític unitari, com ho fou l'Europa d'entreguerres, i en

aquesta crisi es forma, com veurem més endavant, una «situació revolucionària», per això el

feixisme forçosament ha de ser un fenomen internacional.  No només això, sinó que hi ha

també  qui  diu  que,  per  la  seva  ànsia  expansionista  i  per  una  ideologia  que  pretén

«perfeccionar» la civilització, té així mateix un caràcter internacionalista. En aquest sentit, és

interessant  d'observar  la  semblança  que  mostra  amb  el  també  caràcter  internacional  i

internacionalista del socialisme: signe dels temps. 

Un segon aspecte rellevant, i que denota també l'afinitat del feixisme amb el capital, és el fet

que el fort intervencionisme estatal,  que exteriorment es manifesta amb un proteccionisme

que aïlla els estats monopolistes els uns dels altres,  interiorment implica mancomunar els

riscos de les grans empreses per intermediació (alhora que sota el vistiplau) de l'Estat, la qual

cosa  significa,  com  agudament  va  observar  Gramsci,  que  el  feixisme  estava  destinat  a

nacionalitzar (altrament dit, socialitzar) les pèrdues, però no els guanys. Aquest és, de fet, un

dels efectes del corporativisme o, en tot cas, d'una economica altament centralitzada i subjecte

al nacionalisme.29

2. Gran capital i feixisme:

Feixisme és la dictadura oberta, terrorista, dels elements més reaccionaris, 
més xovinistes i més imperialistes del capital financer. (III Internacional, any 1924)

El  feixisme  italià  va  tenir  des  dels  seus  inicis  el  suport  de  grans  grups  burgesos,  fossin

propietaris de terra o la gran indústria alarmada pel moviment obrer. No només hi actuaven

amb connivència, davant de la ineptitud del govern estatal real, sinó que hi donaven suport

financer. Des de la Marxa sobre Roma fins a acabar l'any 1921, pràcticament el  72% del

29 És inevitable veure en això la semblança amb l'economia neoliberal. També en parlem a l'apartat següent.
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finançament del PNF provenia de societats industrials i comercials. Al llarg de l'any següent,

l'aportació d'aquest sector capitalista és percentualment menor (53,5% a la primera meitat de

l'any i 62,6% a la segona meitat), però sempre superior en xifres absolutes. El partit nazi, a

diferència del cas italià, no va tenir immediatament el suport dels grans industrials perquè no

hi acabaven de confiar, segurament perquè no deixava de ser un element altament disruptor de

la política nacional: va comptar plenament amb el seu suport a partir de finals de 1931 i,

sobretot, gràcies a l'aliança amb el DNVP, el gran partit conservador nacionalista, que era el

representant tradicional dels interessos de la gran indústria.

L'explicació  d'aquest  alineament  l'hem  de  trobar  en  l'imperialisme.  Com  a  efecte  de  la

competència, els burgesos que posseeixen grans quotes de mercat són cada cop menys; és a

dir, es tendeix al monopolisme. Si és així, el sistema productiu no tendeix a la innovació, la

burgesia perdria aquest caràcter revolucionari,  amb la qual cosa el  capitalisme entraria en

col·lapse.  A l'època  del  feixisme,  efectivament  la  tendència  a  la  concentració  és  evident,

derivat de l'època de l'imperialisme, la qual es nota en la lluita de classes, propulsada pels

efectes de la guerra. Aquest capitalisme de tipus monopolista hauria entrat en col·lapse. Per no

fer-ho, i en la mesura que la revolució econòmica no és ja un motor de canvi, el sistema

productiu capitalista va haver de quedar alineat amb un front polític que,  per mitjà d'una

revolució política particular, mantingués el domini del gran capital i, doncs, n'evités la ruïna.

Efectivament, el feixisme manté viva la dominació capitalista oligopòlica, sense que, per tant,

es produís el col·lapse que Marx vaticinava ni una revolució econòmica que, com havia estat

regla en el capitalisme, acompanyés el domini polític burgès. És per això que la definició

marxista  clàssica  en  el  seus  termes  més  primaris  del  feixisme  és  la  «dictadura  del  gran

capital».

Ara  bé,  historiogràficament  hi  ha  hagut  en  aquest  punt  controvèrsia  entorn  de  la

independència  relativa  entre  l'esfera  política  (el  moviment  i  l'Estat  feixista)  i  l'esfera

econòmica (els interessos de classe). Això es pot estudiar fixant-se si les decisions polítiques

corresponen objectivament als interessos capitalistes, i no si l'elit econòmica és qui pren les

decisions.  I,  en efecte,  «el  militarismo y la  guerra habían realizado ya  en gran parte esta

autonomía en el  capitalismo monopolista» (Mandel:  2011, n.  p.  61).  La funció social  del

feixisme no era sinó més aguditzada que aquesta: ajudava les grans empreses monopolistes i

els sectors de població més rics. Per exemple, el 5% de la població amb més alts ingressos va

veure incrementada la seva participació en la renda nacional alemanya un 15%, mentre que al

RU i sobretot EUA la tendència era inversa.

Abans hem vist no només com en la historiografia s'ha establert el lligam entre gran capital i

feixisme, sinó que fins i tot hom ha lligat el feixisme més abstractament amb el capitalisme,

de manera que es considera que allà on estigui més desenvolupat és on més fàcilment pot

succeir, se'l considera l'etapa màxima del capitalisme i, doncs, la terminal, i es pressuposa que
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tots  els  aspectes  del  capitalisme  són  identificables  i  exacerbats  en  el  feixisme.  Aquest

plantejament, defensat per la III Internacional, ha tingut una important rellevància històrica

pràctica, ja que va guiar la política comunista, sobretot respecte d'Alemanya: és el que explica

la política del socialfeixisme, la qual pressuposava que la col·laboració de classes practicada

essencialment per la socialdemocràcia entregava el poder a la burgesia; com que el feixisme

és un règim burgès, la socialdemocràcia esdevenia, a ulls dels teòrics comunistes, l'altra cara

de la moneda del feixisme: és a dir, la socialdemocràcia es tornava feixista. Aquesta política

altament  ideologitzada,  doncs,  no contemplava les  relacions  reals  de classe i  establia  una

vinculació determinística entre el capitalisme (els elements del capitalisme) i el feixisme, com

si la funció social del feixisme esdevingués un absolut. 

Les explicacions marxistes,  però també la historiografia liberal  ho ha acceptat,  ha afirmat

generalment que en la relació entre feixisme i capitalisme hi havia la primacia dels interessos

econòmics de classe. La cosa, doncs, sembla clara. No obstant això, hi ha certes crítiques que

es poden fer  a  aquesta  afirmació,  que ens  faran adonar  dels  seus matisos i,  sobretot,  ens

permetran descartar la rotunditat de l'explicació del socialfeixisme.30

Per començar, cal adonar-nos que l'adscripció del gran capital al feixisme, parlant en termes

polítics històrics, no fou una tendència innata, podríem dir-ne, sinó que s'hi va inclinar en

veure  que  els  governs  conservadors  tradicionals  eren  incapaços  de  posar  ordre,  eren

impotents. És correcte dir que el feixisme és l'últim recurs dels grans capitalistes, però no en

el sentit que hi acudeixen immediatament quan perden beneficis o quan hi ha una amenaça

revolucionària, ni molt menys en el sentit que el feixisme és la cara visible política directa del

control capitalista, sinó en el sentit que, quan se'ls acaba qualsevol altre instrument de control

polític, davant del risc opten pel feixisme, el qual també repercuteix sobre la burgesia.

És en aquest sentit que és adequat interpretar que la burgesia, davant la ineficàcia política en

pro  dels  seus  interessos  del  règim liberal,  en  el  qual  en  el  parlament  es  conjugaven  els

diversos interessos de les capes capitalistes per orientar la política nacional, va renunciar al

poder polític a canvi de mantenir el seu estatut econòmic. És a dir, la solució del feixisme fou,

es podria dir, una solució desesperada que exigia separar la burgesia tradicional de l'exercici

del poder. Així, inevitablement la classe burgesa també havia de subordinar-se relativament a

un poder polític amb una força pròpia i amb un orígens diferents a l'interès objectiu del gran

capital. Per tant, l'esfera econòmica i l'esfera política gaudien d'independència relativa. Si bé,

com hem dit, atendre a l'autonomia de les esferes política i econòmica és irrellavant quan ens

fixem en la funció social, no deixa de ser cert que la pèrdua del control polític burgès directe

30 Malgrat que comentem el socialfeixisme, sabem perfectament que aquesta és una teoria més aviat política
històricament definida i que no és, en cap cas, una explicació ni tan sols existent avui dia. Però el citem
perquè així, per una banda, aprofitem per definir el seu paper històric (també a l'apartat següent hi farem
referència), i, per altra, ens permet ajudar a interpretar la relativització que introduïm amb la crítica.
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provoca un intervencionisme (feixista) que dóna forma a les activitats econòmiques. A més,

aquesta  separació  implicava  que,  malgrat  la  coincidència  d'interessos  entre  els  objectius

polítics  i  els  del  gran  capital,  el  feixisme  galvanitzés  el  sistema  social,  mentre  que  en

l'autonomia  relativa  de  l'imperialisme  pur  els  mòbils  de  la  funció  política  i  la  funció

econòmica corrien en paral·lel. 

Cal tenir present, per tot això, que l'adscripció del gran capital no s'efectuava en els marcs

econòmics  «lliures»  del  monopolisme,  sinó  que  eren  certes  capes  capitalistes  les  que  es

beneficiaven: això és així perquè l'Estat suprimia la rivalitat econòmica entre els capitalistes,

antigament expressada en el  parlament,  i  els  alineava tots  segons els  interessos nacionals,

fixats pel moviment feixista, que bàsicament consistien en el bel·licisme. És a dir, no hi havia

rivalitat  econòmica entre els  capitalistes,  sinó que l'Estat  feia  d'àrbitre;  no s'ajudà el  gran

capital en general, sinó que qui en sortia beneficiat eren només alguns, segons el paper que

tingués l'Estat.31

D'altra  banda,  afirmar  que  el  feixisme  era  un  instrument  del  gran  capital  (conscient  o

inconscient) pressuposa restar importància al paper polític real de les masses; és més, fins i tot

suposa que les masses, si no són directament ignorades en segons quines interpretacions, eren

estúpides  i  van ser  completament  manipulades  (però,  que quedi  clar:  manipulades  no pel

feixisme, sinó per mitjà seu, perquè el feixisme en realitat era la personificació del capital).

Fixem-nos en les dades de les aportacions financers que hem escrit  a l'inici:  en efecte, la

donació  capitalista  és  ben  notòria,  però  el  que  es  va  incrementar  enormement  (el  doble)

després de la Marxa foren les aportacions particulars, motivades certament per aquella jugada

política. Fins i tot si les aportacions particulars no corresponen a  «ciutadans corrents», no

deixa de ser un indicador de la força política relativament independent del feixisme.

La interpretació, en definitiva, que cal donar de la relació entre feixisme i gran capital és la de

qua existia una «identitat no idèntica» entre els dos elements32. Això vol dir, dit ras i curt, que

el feixisme va recórrer als poders fàctics per poder-se assentar com un moviment fort i tenir

un peu posat ja dins de l'estructura de poder, i la gran indústria va recórrer en últim terme al

feixisme  per  no  caure  en  desgràcia.  Els  interessos  dels  dos  elements  eren,  per  tant,

coincidents,  però  no  eren  identificables.  En  aquest  sentit,  també,  malgrat  reconèixer

l'autonomia relativa de les dues instàncies, pot no tenir sentit parlar de la supremacia de la

política respecte de l'economia o viceversa.

31 És aquí on es pot parlar de corporativisme: la submissió dels interessos econòmics, sota una  «aliança de
classes» que evitant el conflicte social no alterés el productivisme, als objectius «nacionals» de l'Estat. Haver
perdut el domini del poder polític implicava que la burgesia no podia definir el marc polític, per això va
haver d'estar subjecte al dirigisme econòmic.

32 Aquesta interpretació, l'hem treta de Kitchen, que agafa l'expressió «identitat no idèntica» de Hegel. Creiem
que denota una dialèctica més àgil, podríem dir-ne, i, fins i tot, interdependència, que no una interpretació
més simple segons la qual el feixisme seria l'instrument polític del gran capital.
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No ens hauria tampoc de passar per alt, finalment, que el feixisme, nascut de l'ensorrament del

liberalisme, implica l'abandó del laissez-faire. En certa forma, és la institucionalització plena

de  les  mesures  intervencionistes  que  el  capitalisme  monopolista  motiva,  malgrat  la  seva

ideologia, per evitar l'autodestrucció. Ara bé, seguint la línia argumentativa de Polanyi, això

implicaria  col·locar  el  feixisme  dins  dels  contramoviments  històrics  que  responien  a  la

tendència de la liberalització i generalització de l'economia de mercat. Però, de fet, és més que

això: directament afirma que el feixisme representa l'abandó del capitalisme liberal, per tant

derrueix l'economia mundial tradicional.33 

3. Masses, classes mitjanes i feixisme:

Les grans masses cauran més fàcilment davant 
d'una gran mentida que d'una de petita. (Adolf Hitler)

Usualment  s'ha  dit  que  el  feixisme  és  el  moviment  polític  propi  de  la  petita  burgesia,

equiparant-la amb la classe mitjana, la qual en el sistema polític liberal es veia representada

pels partits tradicionals, lligats amb l'alta burgesia, però que amb la societat de masses no

sentien trobar el seu lloc en el sistema. Nosaltres pensem que certament és una interpretació

correcta, tot i que no entrem a considerar per falta d'espai de forma més detallada la relació de

classes34.  Ara  bé,  que  el  feixisme  hagi  representat  històricament  un  moviment  de  petita

burgesia no treu que generés una forta atracció per als treballadors i classes populars. Per altra

banda, considerem que aquesta relació s'ha de vincular també amb la societat de masses. 

Per començar, però, cal saber què són les classes mitjanes. Una definició estricta de petita

burgesia  ens  diria  que  és  un  petit  propietari.  Això  és  parcialment  cert,  però  creiem més

interessant  incorporar  la  dimensió  ocupacional,  com fan  els  models  de classe  sociològics

d'inspiració weberiana35. En aquest sentit, per classes mitjanes ens referim als grups socials

que no són treballadors ni grans propietaris o patrons, sinó aquells que tenen assolit un estatus

estable  i  són  «amos» de la seva pròpia feina: comerciants,  artesans,  petits  propietaris  (on

33 Així també recobra més sentit el que hem observat a la nota 26.
34 Només perquè quedi constància d'una problemàtica de fons que nosaltres, de fet, donem per resolta: les dues

classes principals del capitalisme, proletariat i burgesia, són les úniques capaces d'efectuar una acció política
autònoma, mentre que la dialèctica obliga a fer aliances amb la petita burgesia segons el cas, tal i com afirma
–o almenys ha afirmat– el marxisme de manera general. Nosaltres argumentarem que tota classe social és
subjecte històric i el feixisme és un moviment polític autònom.

35 Així mateix ho hem notat d'alguns autors que hem llegit,  molt notablement Fritzsche. D'altres,  en canvi,
mantenen una definició més tancada, al nostre entendre, de la petita burgesia, la qual cosa creiem que és així
perquè  els  seus  discursos  s'insereixen  en  la  dimensió  política  de  la  lluita  de  classes,  però,  per  contra,
impedeixen tenir una bona comprensió de la diversitat de les classes mitjanes i, doncs, no donen compte,
tampoc, de l'aspecte de masses de la política del segle XX, com nosaltres pretenem explicar. Sigui com sigui,
aquí no procedeix fer una dissertació, prou complexa per a nosaltres, sobre la metodologia d'estratificació
social, simplement ho enunciem i ho donem per assumit per tal de poder oferir la nostra interpretació.

28



s'inclouen grangers), treballadors autònoms i professionals, així com professionals liberals, i

funcionaris.  Sweezy  fa  notar  que  la  productivitat  del  treball  de  l'època  monopolista  fa

aparèixer la «nova classe mitjana», que són els buròcrates industrials36, els professioanls i els

funcionaris (parcialment, afegiríem nosaltres), així com tots aquells ocupats (i assalariats, val

a dir) en tasques pròpies de la gran expansió comercial, tals com publicistes. Aquesta classe

que deu el seu origen al monopolisme, deu també objectivament la seva ocupació i els seus

salaris a la plusvàlua que els grans negocis i les economies d'escala generen. Per altra banda,

l'economia  d'escala  és  un  sistema que  atempta  contra  els  nínxols  comercials  de  la  petita

burgesia clàssica (petits propietaris) i, de fet, el procés de precarietat i proletarització que va

patir  la  classe  mitjana  europea  després  de  la  guerra  es  deu  al  fort  creixement  de  la

concentració  de  capital.  El  que  és  interessant  d'observar  d'aquesta  explicació  és  que

existeixen,  en  el  si  mateix  de  la  petita  burgesia,  interessos  econòmics  contradictoris,

òbviament no tan exacerbats com entre el proletariat i la burgesia, que es combinen amb altres

interessos  que  no  tenen  perquè  ser  econòmics.  Aquesta  ambivalència  explica,  al  nostre

entendre, la complexitat de la base sociològica del feixisme i en complica la definició com a

moviment revolucionari o contrarevolucionari, com analitzarem al subapartat següent.37

Històricament  aquests  grups  socials  es  van  polititzar,  com ja  hem vist,  i  radicalitzar.  La

radicalització  és  deguda a  dos  fets:  per  una banda,  el  procés  de proletarització  que  certs

sectors patien i que provocaven la seva degradació social; a més, la petita burgesia es veia

amenaçada per la gran burgesia per un costat, i pel proletariat socialista per l'altre costat; i, per

altra banda però paral·lelament, tot el seguit de fenòmens polítics vinculats amb la crisi del

sistema polític que portaven a fer proclames sobre un canvi de règim, quelcom compartit pels

treballadors. Hi ha, però, un tercer element, més manifest a Alemanya que a Itàlia, respecte

exclusivament de la petita burgesia: la «por roja» (resposta ideològica a l'amenaça «de sota»

del proletariat, i que complementa dialècticament la crítica anticapilista, entesa com a resposta

ideològica a l'amenaça «de sobre» del gran capital). No foren les causes materials directes de

la  crisi  el  que  va  moure  les  classes  mitjanes  a  recolzar  els  feixistes,  a  més  les  penúries

materials van afectar més greument els obrers, sinó les males perspectives econòmiques i la

36 Els  «buròcrates industrials» podem entendre que són l'equivalent passat dels actuals «quadres mitjans» de
l'economia globalitzada informacional, que es caracteritzen, sobretot, per tenir la gestió, però no la propietat,
dels mitjans de producció.

37 Havent  advertit  ja de la  naturalesa de les classes mitjanes  i,  també,  de l'atracció del  feixisme sobre els
treballadors, pot ser convenient reconèixer la base sociològica del feixisme. Vegem-ho amb aquesta taula:

Pel que fa al nazisme, un terç dels votants de 1930 del NSDAP era obrer. Va trobar també força simpatia
entre els pagesos i agraris, el conegut per Landsvolk, i els comerciants.
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por a la revolució social en aquell context de desesperança. Aquí és on aparegué la crítica al

liberalisme, inevitable en un context en el qual les classes mitjanes se sentien desafectes, i en

el qual l'organització social començava a adquirir el caràcter de masses.38 

El context particular en què es trobaven les poblacions europees va afavorir la formació d'una

certa «consciència històrica» en les masses, amb aspiracions de renovació social, compactada,

alhora, pel desig d'unió nacional. Així, les masses són atretes per un o altre bloc polític no pas

per adscripció ideològica, sinó per circumstàncies eventuals.39 Pel clima de radicalització i

aquest vaivé de les masses (el qual alhora representa una nova manera de fer política, com

també provoca descrèdit del sistema parlamentari), òbviament el qui surt més perjudicat en un

sistema de  partits  són els  partits  de centre.  Per  aquest  motiu  i  en  aquestes  situacions  de

radicalització, a diferència de la política feta per a minories i en el parlamentarisme liberal

«aristocràtic», en la política de masses sempre hi ha confusió. Si les masses no s'identifiquen

amb el règim existent i imposen en la política nacional tendències extremes, inevitablement hi

haurà ruptura, que pot ser o bé revolucionària pròpiament dita, o bé un sistema dictatorial que

intenti salvar aquells afectats per la ruïna del vell ordre, però que inclogui, per ser viable, les

aspiracions de les masses (és a dir, que sigui socialitzant).40 De nou, aquí trobem una certa

ambivalència en el comportament de les masses i de les classes mitjanes. Observi's que en

aquest sentit va ser històricament ben rellevant, pels efectes polítics pràctics que va tenir, la ja

esmentada  política  comunista  del  socialfeixisme:  el  desdeny per  les  classes  mitjanes  i  la

socialdemocràcia va estroncar per al partit comunista la possibilitat de fer una política que

atraiés les classes desamparades per la crisi, de forma que no només no es va planificar una

clara política antifeixista, sinó que fins les va entregar directament a les urpes del feixisme.

La nova dinàmica política descrita suposava una nova manera de fer política que vehiculava

l'exigència de les masses a les minories selectes d'obrir el sistema polític: el populisme.  El

populisme combina el nacionalisme amb l'esperit de renovació social, de forma que implica

un constant inconformisme, activisme i exigència de satisfer unes demandes immediates. Les

classes mitjanes, en veure que el règim no podia satisfer aquestes demandes,  que tenen a

veure tant amb qüestions econòmiques (restablir la seva posició), com politicoideològiques

(escoltar el  «poble»), optava per altres camins que sí que ho asseguressin. Això implicava

rebutjar i criticar el paper dels partits tradicionals i fer manifestacions que demostressin la

38 «La amenaza para la sociedad liberal y para sus valores parecía encarnada en la derecha, y la amenaza para el
orden social, en la izquierda. Fueron sus temores [de las capas medias conservadoras] los que determinaron la
inclinación política de la clase media.» (Hobsbawm: 1998, p.129)

39 Això porta Vicens Vives a afirmar que la massa té «vel·leïtats». De manera més neutra, podríem dir que té un
comportament polític i electoral versàtil; versatilitat aquesta que no pot ser entesa sense tenir en compte la
força d'atracció de la ideologia, segons les expectatives dels votants respecte dels seus desitjos de reforma
social  i  renovació  nacional.  Només  com a  exemple,  podem indicar  que  a  les  eleccions  dels  anys  30  a
Alemanya entre una cinquena i una quarta part dels votants canviava la seva preferència electoral.

40 No incloem una tercera possibilitat perquè implicaria fer una reflexió macrohistòrica més àmplia i en altres
termes dels aquí tractats, si bé es pot entreveure del discurs: ni canvi revolucionari, ni intent desesperat de
mantenir el sistema, sinó disgregació real, desfeta de la civilització, anomia completa.
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força del  «poble», tenint en compte que el ciutadà de classe mitjana es presentava com el

legítim «ciutadà corrent» de tota la nació. Tot corrent polític que tingués «sensibilitat popular»

era capaç d'arrossegar les masses i fer política moderna; els que no n'eren capaços, com els

liberals, estaven condemnats a fracassar. En efecte, què és més democràctic que un moviment

amb massiu suport popular, que considera tothom (i tothom es considera alhora a si mateix)

igual sota el paraigües de la «unió nacional», i que vol reformar aquesta comunitat d'iguals?

El feixisme fou el moviment polític típic de la política moderna democràtica.

És  en  efecte  característic  de  les  societats  democràtiques  una tendència  irrefrenable  a  la

igualació social general.41 Ara bé, «los pueblos democráticos tienen un gusto natural por la

libertad [...] Pero tienen por la igualdad una pasión ardiente, insaciable, eterna, invencible.»

(Tocqueville: volum II, p. 134). Dit en altres paraules: «el amor por la libertad política no es

la pasión principal de esos pueblos democráticos.» (ídem: n. p. 132). Així és com s'entén,

també, la naturalesa política de les classes mitjanes: alguns pensadors, Lipset entre ells, han

dit que les classes mitjanes (i altes) es caracteritzen per mostrar  «intolerància econòmica»,

però «tolerància política». És a dir, semblen ser essencialment conformistes, sempre i quan el

seu estatus i els seus béns no es vegin alterats; però si això passa, s'activen, per dir-ho d'alguna

manera, i no toleren que la seva posició econòmica es vegi amenaçada. Es mostren insensibles

al règim polític, sempre i quan la seva «igualtat» social no es vegi en entredit. En moments de

crisi tendiran a expressar unànimament el seu clam de classe: la «unitat nacional», la manera

com es pretenen resoldre els antagonismes, posa a la superfície la intolerància econòmica i la

tolerància política. Així es pot entendre aquelles «vel·leïtats» de les masses de què parlàvem

més amunt, perquè tenen fortes exigències i accepten qualsevol projecte polític, mentre no

trobin l'òptim, que va acabar sent el feixisme.

Aquest moviment i règim es va imposar com un moviment polític autònom, animat per un

esperit revolucionari, de les classes mitjanes per suplantar el vell règim que no assegurava les

seves posicions econòmiques; ara bé, que fos autònom també vol dir que tenia la seva pròpia

lògica de funcionament i perseguia altres propòsits que no fos només resoldre l'antagonisme

expressat  per  la  intolerància  econòmica.  Per  aquesta  seva  naturalesa,  no  està  exempt

d'ambivalències: només cal observar que el feixisme, vist en retrospectiva, a qui va beneficiar

més fou a l'elit capitalista, no a les classes mitjanes; certament, en el feixisme van confluir

tant classes treballadores, com la burgesia industrial i l'elit capitalista: el que representa més

bé  la  «unitat  nacional»  és  el  productivisme,  que  només  pot  ser  impulsat  pels  grans

capitalistes.42

41 Així, no ens referim a la «democràcia» en un sentit polític formal, sinó com a categoria per definir aquella
tendència  a  la  igualació  sociològicament  característica,  a  la  qual  els  «pobres» aspiren.  És  en  les  línies
següents on intentem establir la relació amb la democràcia política.

42 És inevitable, respecte d'aquest pnt, veure la semblança amb els postulats de la teoria econòmica actual i amb
les  justificacions de la  política econòmica dominant:  el  creixement econòmic,  que és mesurat  per  grans
macroindicadors  on  sobretot  influeixen  les  grans  activitats  econòmiques,  és  el  que  representa  el  bon
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4. Revolució i feixisme:43

Darrera de cada moviment feixista rau una revolució fallida. (Walter Benjamin)

En  la  dinàmica  històrica  del  feixisme,  ha  estat  sempre  una  qüestió  ben  interessant,  i

controvertida, la dialèctica que s'establia entre revolució i contrarevolució i com el feixisme

encarnava la contrarevolució. Cal partir de les bases historiogràfiques. Per una banda, des dels

orígens mateixos del feixisme, s'ha argumentat que representa la contrarevolució pel seu fort

paper  destructor  de  la  revolució  social  i  la  seva  funció  favorable  al  poder  econòmic

monopolista ja establert, sense, doncs, que hi hagués un canvi en el grup social dominant. Per

altra banda, les interpretacions posteriors als anys 80 observen que el feixisme és un fenomen

històric revolucionari, tant pels mitjans utilitzats com pel seu caràcter rupturista.

Sense intenció de fer una discussió feixuga, però tampoc infundada, creiem que un bon punt

de partida per a la interpretació que nosaltres oferim és la definició que dóna Hobsbawm de

revolució.44 Ell considera que el criteri bàsic és el de la  «ruptura revolucionària», entès en

termes de l'esdevenir de la història i, també, més processuals i no factuals, de forma que es té

en compte les conseqüències de la revolució i no els seus orígens, i independentment de si la

revolució és exitosa o no45. Ara bé, no es pot entendre només la ruptura per si sola, ja que

s'emmarca en un context de «crisi general» en la qual apareix una «situació revolucionària»,

de  la  qual  són  fills  tant  la  revolució  com  la  contrarevolució.  És  més,  a  vegades  la

contrarevolució pot tenir lloc amb «conjunció parcial» amb les revolucions. La revolució, des

de la perspectiva situacional, pretendria transformar l'antic règim i canviar la classe dominant,

si bé, òbviament, sempre hi poden haver reminiscències; mentre que la contrarevolució, que

neix generalment després de la revolució, pretén evitar els efectes de la revolució i, fins i tot,

«atendre de forma diferent les exigències de canvi» respecte dels antics sistemes. 

funcionament econòmic de tota la nació, de forma que el productivisme acaba beneficiant a cada individu
particular, com afirma la famosa teoria neoliberal del «vagó de cua».

43 En  aquest  subapartat  és  on  més  notòriament  es  fa  palesa  la  principal  problemàtica  metodològica  que
comentàvem a la introducció, la qual personalment no ha estat resolta, per això el tema (la revolució feixista)
és controvertit i tenim encara dubtes sobre la qüestió, si bé tot el que argumentem ho fem, per descomptat, el
més sòlidament possible, però oberts a deixar-nos convèncer per altres contraarguments. De fet, en aquesta
qüestió l'autor d'aquest treball i el tutor mantenen opinions divergents.

44 Hem d'advertir que, si bé prenem Hobsbawm (1990) per justificar que el feixisme representa una revolució,
som perfectament conscients que ell defensa que representa la contrarevolució. No creiem que sigui una
contradicció usar els seus arguments, ja que bé se sap que quan un autor fa unes postulacions, poden ser
reinterpretades,  sempre  mantenint  les  mateixes  bases;  així  és  com es  construeix  el  coneixement  en  les
ciències socials. Sigui com sigui, trobem en l'explicació de Hobsbawm també una de les manifestacions de la
problemàtica metodològica: definir-ho segons un punt de vista macrohistòric, o bé fixant-se de manera més
concreta en el context. Aquí és on rau per a nosaltres la dificultat i pensem –i amb això estem avançant part
de l'argumentació– que en realitat hi ha també una relació entre aquests dos nivells d'anàlisi diferents, de
forma que en un sentit es pot dir que és una revolució, però no en un altre.

45 Cal entendre les «revolucions com a incidents en el canvi macrohistòric, és a dir, com a "punts de ruptura" en
sistemes sotmesos a una tensió creixent, i [...] les conseqüències de tals ruptures.» (Hobsbawm: 1990, p. 19)
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Vist en termes macrohistòrics, per ser una revolució, el feixisme hauria de representar aquell

moment de ruptura. Certament, així ho fa. I creiem que són dos els elements que ens permeten

distingir  aquesta  ruptura dels canvis contrarevolucionaris  que una contrarevolució,  seguint

Hobsbawm,  també  podria  implicar.  En  primer  lloc,  tal  i  com  deia  aquest  autor,  la

contrarevolució s'hauria de produir de manera posterior a la revolució; hi ha raons per creure

que no és posterior a la revolució, si més no el feixisme italià, ni la pretén imitar46. En tot cas,

com que –hem de reconèixer-ho– aquesta és una afirmació relliscosa, sí que podem afirmar

que  té  la  seva  pròpia  matriu  (dins  de  la  «crisi  general»,  per  descomptat,  però  encara

parcialment  deslligat,  al  nostre  entendre,  de  la  «situació  revolucionària»)  i  uns  objectius

diferenciats i autènticament transformadors, per tant no és de manera immediata el negatiu de

la revolució, si bé la contraposició amb la revolució, com veurem tot seguit, és el que li dóna

l'avantatge polític immediat. Si amb això estem fent referència en certa forma als orígens de la

revolució feixista, quan, com hem dit més amunt, els orígens d'una revolució no eren criteri

definitori  bàsic,  és  perquè  ens  permet  veure  com això,  en  el  seu  context,  va  tenir  unes

conseqüències realment de ruptura. Aquest és, en efecte, el segon element distintiu del seu

caràcter revolucionari. És a dir, les ànsies de canvi que aporta el feixisme transcendeixen de

llarg els simples canvis que pot fer una contrarevolució per oposar-se a la revolució social.

Així,  no  ens  sembla  correcte  dir  que  el  feixisme  representa  el  «vell  règim  renovat  i

revitalitzat» (Hobsbawm: 1998, p. 134): el totalitarisme, que és el terme que engloba tota la

complexitat del feixisme, no té res de vell, és ben nou, malgrat que, evidentment, com en

qualsevol fenomen històric, tingui arrels institucionals o ideològiques en el passat.47, 48 

En aquest sentit, cal recuperar el paper del «cisma cultural» de Polanyi, ja que en el context de

la crisi moral arrelen les ànsies mil·lenaristes revolucionàries. De fet, aquest és un element

genuïnament revolucionari que cita Hobsbawm que realment pensem que no pot ser impugnat

malgrat fer-lo servir per al feixisme: «los efectos subjetivos de la movilización de masas sobre

aquellos a quienes [las revoluciones] movilizan.» (Hobsbawm: 1998, p 57-58) Això, a banda

d'indicar-nos la indispensabilitat de les expectatives revolucionàries i de la mobilització de

masses al segle XX per imposar canvis d'estructura, ens permet també establir una continuïtat

entre la dimensió més macrohistòrica i la de les dinàmiques històriques situacionals.

La crisi va fer néixer els sentiments i moviments de canvi revolucionari social i genuí. En

46 Respecte d'aquest aspecte, és cert que caldria estudiar amb més detall si el feixisme (com a mínim l'italià)
volia imitar la revolució bolxevic. Si més no, els seus mètodes si que els va prendre, però per això mateix bé
es podria considerar que no és una imitació, sinó una pràctica genuïnament revolucionària.

47 Un dels articles més clars per argumentar l'aspecte revolucionari del  feixisme és el de Giovanni Gentile
«¿Fue el fascismo una revolución?», inclòs en el llibre d'aquest autor citat a la bibliografia. Allà destaca la
seva novetat i  defensa que cap revolució, ni la feixista ni la bolxevic, impliquen una ruptura immedita i
completa amb l'antic règim: si alguna cosa caracteritza la història és que té continuïtat.

48 Val a dir, d'altra banda, que, des de la història de les idees, que se situa en un nivell més abstracte que les
relacions històriques reals, el totalitarisme és hereu de la tradició antiil·lustrada, certament antirevolucionària.
Ara bé, això, que demostra encara més la complexitat del fenomen, no treu el seu caràcter rupturista.
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certa forma, les expectatives revolucionàries feixistes i les socialistes van coexistir (no pas

pacíficament, clar); i això, cal deixar-ho clar, no és una mera postulació teòrica, sinó que és

ben real l'adscripció canviant de capes treballadores de la població, sobretot, a una o altra

tendència política. De fet, fins i tot es podria entendre que no existia només en aquell context

un moviment revolucionari i l'antic règim i les seves forces guardianes, sinó el moviment

revolucionari, l'antic règim i, com a «tercera via»49, el feixisme. És en el moment d'agitació

social i ensorrament quan els dos moviments van xocar i el feixisme, portador dels poders

fàctics perquè era enemic acèrrim i declarat del marxisme, esdevé reaccionari. En efecte, les

forces  materialistes  s'imposaren  sobre  l'idealisme  revolucionari;  així  fou  com  adquirí  el

caràcter reaccionari, el qual, vist en retrospectiva, ha marcat les relacions socials del feixisme.

És  aquest  aspecte,  també,  el  que  ajuda  a  comprendre  la  «identitat  no  idèntica»  que  es

desenvolupa posteriorment entre el gran capital i el moviment polític feixista. Aquesta és de

manera  precisa  la  dialèctica  particular  entre  revolució  i  contrarevolució  que  emmarca  el

feixisme, que era la qüestió central, de fet, que volíem discutir en aquesta secció.

És convenient repetir  aquí quelcom que ja hem dit  anteriorment:  que la classe típicament

liberal i la petita burgesia recorressin al feixisme no és tant perquè és l'últim mecanisme de

domini burgès, extrem, de fet, que assegura en més alt grau els seus beneficis (els dels grans

industrials, cal precisar) i evita la revolució... o sigui, no és tant perquè és l'últim recurs abans

de la revolució (i, doncs, se l'interpreta purament com a contrarevolució); sinó també, sense

descartar això, perquè el domini polític liberal, a banda de mostrar-se incapaç de frenar els

actes revolucionaris, estava ja totalment desprestigiat i s'estava desintegrant per altres motius

a banda de la revolució. De fet, és la desintegració del règim burgès davant d'allò a què es

contraposa tant la revolució social, com el nacionalisme revolucionari emmarcat en aquella

atmosfera intel·lectual i cultural que hem identificat prèviament en la contextualització i que

alimenta el feixisme; per tant pressuposar al feixisme una essència contrarevolucionària seria

fals, per bé que juga històricament el rol reaccionari, i negaria la naturalesa política autònoma

del feixisme. Així, doncs, el motiu de la petita burgesia per recórrer al feixisme era tant la

«por roja» com la incapacitat i la incompetència d'un règim que classes socials diverses tenien

el desig positiu de tombar, entre les quals la burgesia, que volia formar-ne un de nou que, fos

o no reaccionari, pogués assegurar la seva posició social50. Els dos elements s'han de trobar

junts per tal d'interpel·lar la psicologia i la subjectivitat política de la classe petitburgesa i

produir-ne l'adscripció al feixisme. 

49 Així  és,  certament,  com es  presentava  el  feixisme.  Si  no  anem errats,  l'expressió  «tercera  via»  va  ser
encunyada pels feixistes per mostrar la seva alternativa tant al socialisme (o comunisme) com al liberalisme.

50 Permeti'ns encara filar més prim  –o embolicar la troca, segons com es miri– per acabar d'entendre el que
volem dir: que introduïm la clàusula «fos o no reaccionari» no vol dir que pensem que tot fos possible. El que
pretenem fer evident és que la descomposició del parlamentarisme i, per extensió, del règim liberal ja era
mòbil suficient perquè la petita burgesia aspirés a la «revolució». El que passa és que en aquell context
històric determinat l'actitud d'aquesta classe i la seva postura política només podia haver adquirit un caràcter
reaccionari per oposició a la revolució obrera.
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Respecte  de  la  dinàmica  política  particular,  hi  ha  potser  altres  aspectes  referents  a  grups

socials que cal destacar per separat. Per una banda, el fet que hi hagués o no canvi en les

classes socials dominants. Ja hem dit que reduir això només a la funció social del feixisme

seria menysprear tot el seguit de canvis reals i històricament transcendentals que el feixisme

va implicar en l'estructura de poder. El règim nazi especialment va trastocar completament de

dalt a baix el poder estatal i dels militars, tant pel que fa al seu funcionament com als grups

que agafaven el poder. En efecte, si bé la classe capitalista continuava sent el grup social

dominant en general a la societat, no deixa de ser cert que, per l'autonomia relativa de l'esfera

política, hi hagués una nova classe al poder estatal, un poder estatal que venia, en realitat, pel

traspàs de l'estructura feixista com a pseudoestat. El que volem destacar amb això és que els

feixistes eren uns arribistes en política, per tant realment un grup nou que, malgrat pactar amb

els polítics tradicionals, va prendre l'estructura de poder.

Cal  fer  constar  que  aquests  arribistes  no  eren,  per  descomptat,  classes  subalternes  que

haguessin de canviar tota l'estructura de les relacions socials. No obstant això, és interessant

de constatar que el feixisme, en el context de la politització i radicalització socials generals,

va arrossegar certs sectors oblidats pel liberalisme i, en aquest sentit, subalterns perquè no

estaven inclosos en el subsistema polític. Genuïnament feixista és el cas dels excombatents,

individus que, en acabar la guerra i patir  penúries econòmiques, estaven desclassats. Però

també  és  destacat  el  fet  que  grups  revolucionaris  (molt  especialment  sindicalistes)  es

passessin del comunisme al feixisme, o a la inversa. Per altra banda, el paper revolucionari de

les classes mitjanes, que era l'extracció social dels arribistes feixistes, ja hem vist que era

relatiu,  i  és  que,  com  passa  en  tots  els  moviments  revolucionaris,  van  passar  a  ser

revolucionaris  un  individus  que  en  la  situació  «normal»  no  ho  serien,  sinó  que  s'hi  van

convertir per la situació canviant. Ara bé, és en aquest sentit quan cal entendre l'orientació que

el suport capitalista va donar al feixisme; no només això, sinó l'orientació real que va tenir el

moviment en oposar-se a la revolució social. Per això, quan la guerra civil que el feixisme

sempre inicia acaba donant-lo com a vencedor, l'única funció social que pot desenvolupar és

la de ser agent de la reacció.  Així és,  doncs,  com les dues tendències que combatien per

assolir el poder i es disputaven el suport de certs grups socials van adquirir el rol particular:

reaccionari uns, revolucionaris els altres. Històricament, a més, «[n]o es el fascismo el que ha

vencido a la revolución; es la inconsistencia de la revolución la que provoca la expansión del

fascismo» (Tasca: p. 91). Trotski dóna també molta importància al fet que el feixisme i la

revolució són moviments paral·lels, la qual cosa vol dir que no n'hi ha prou de veure la mera

motivació econòmica de les masses.

Finalment, només falta deixar ben clar que els governs instituïts no perseguien amb fermesa

els feixistes, sinó que els deixaven fer. És per això que en la lluita pel poder l'única força

capaç d'aturar el feixisme era la força revolucionària, la qual, com deixa a entendre Tasca
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respecte d'Itàlia, no estava ben organitzada. Però no ens confonguem: els governs liberals no

hi  donaven  tampoc  suport  deliberat  i  exprés  (si  bé  alguna  instància  del  poder  polític,

principalment l'exèrcit i les forces de l'ordre, sí que s'hi alineaven); cal intuir que era perquè

no hi veien una amenaça real i perquè, al cap i a la fi, intentaven, amb la violència, posar

ordre. Per als governs, sempre la prioritat era aturar la revolució proletària. D'aquesta manera,

aquests governs es posaven  de facto al  costat  dels  feixistes i,  malgrat qualsevol intent de

pretendre aturar-los51,  no jugaven sinó en realitat  un paper de legitimadors i deixaven via

lliure perquè la reacció s'assentés en el  territori,  presta,  llavors,  havent destruït  les forces

revolucionàries socialistes, a fer la revolució total contra el poder polític establert. Ara bé,

aquesta «revolució» contra el poder polític establert no fou, si se'ns permet la comparació, un

assalt, sinó una invasió propiciada per la decisió dels  guardians del liberalisme (i, també, la

democràcia) de cedir davant del fet consumat de l'arribada del nou poder desbancador.

Per tot això explicat, per tant, és com s'entén el caràcter reaccionari del feixisme. Ara bé, hi

cal una matisació: convé deixar clar que en realitat es va produir una  aliança ideològica i

política (tot i que no sempre inequívoca) entre la dreta més radical, el conservadorisme i els

reaccionaris clàssics amb els feixistes, forces a les quals el feixisme, com fiu Hobsbawm, va

donar  una  nova  vitalitat.52 Si  això  és  així,  creiem  nosaltres,  és  perquè  tenia  unes

característiques  (de  tipus  revolucionari)  que  transcendien  la  mera  reacció  i  empenyien  la

reacció envers un ordre nou, i no restituït. De manera semblant, si el feixisme esdevé autònom

políticament  i  no  és  l'expressió  directa  del  gran  capital,  es  deu  justament  a  l'arrel

revolucionària d'aquest moviment, atès que la revolució implica que, en el clima de crisi, les

masses duguin a terme una «rebel·lió» independent, per tant deslligades dels grups dirigents,

de forma que són les elits revolucionàries les que procuren dirigir aquestes masses.

Finalment, cal fer una altra anotació sobre la peculiaritat del seu caràcter reaccionari. No s'ha

d'entendre tampoc en sentit limitat a les forces polítiques; és a dir, no és una reacció contra la

revolució com a element clarament identificable o contra els partits socialistes encarregats de

tirar-la endavant, sinó una reacció a la radicalització general i generalitzada de les classes

treballadores: fou una  resposta genèrica contra tot el que representés una amenaça a l'statu

quo. Això es pot exemplificar, de nou, per la història: el Partit Popular italià  no buscava un

nou règim ni tenia un nou projecte, simplement exigia una economia socialitzant que garantís

51 En realitat, més que aturar-los, els governs liberals pretenien controlar l'onada feixista i assimilar-la al seu
govern. Així, a Itàlia el fracàs de l'últim govern Giolitti en aquest intent donà una nova empenta al moviment
que va suposar que acabés prenent a la pràctica de forma definitiva les funcions de l'Estat pel que fa a l'ordre
públic. A Alemanya, on la voluntat d'aturar els nazis era més ferma, l'exèrcit no tolerà l'intent de prohibir les
SA,  llavors  els  cancellers  s'inclinaren  més  clarament  vers  la  dictadura  militar  amb  objecte  de  seguir
mantenint el poder del Reich, però Hindemburg no ho volia i acabà cedint davant de Hitler.

52 Hobsbawm diu que «los fascistas eran los revolucionarios de la contrarrevolución». Això és així perquè, en
mobilitzar les masses des de baix, el feixisme «pertenecía a la era de la política democrática y popular que los
reaccionarios tradicionales rechazaban.» (Hobsbawm: 1998, p. 124). Això no només ho afirma positivament,
sinó que nosaltres ho entenem com una espècie de solució de compromís entre la visió absoluta del feixisme
com a revolució i la de contrarevolució, per tal d'efectivament denotar el seu caràcter revolucionari.
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la mínima subsistència de tot treballador, i fou objecte de violència feixista. Polanyi sembla

tenir una opinió semblant, però l'expressa en altres termes, en certa forma més neutres, no tant

referint-se a una resposta a la revolució, sinó a la democratització, per reequilibrar les forces

socials, cosa que també pensa Sweezy. Ara bé, cal tenir present que Polanyi també juga amb

l'ambivalència que traspua el feixisme de ser tant «una tendència revolucionària» com d'haver

prestat «els seus serveis a la contrarevolució».53 

En definitiva, creiem que cada accepció (revolució i reacció) aporta el seu matís i contempla

una dimensió diferent del feixisme. No és una revolució socialista ni tampoc democràtica,

però no és una reacció pura que surti inequívocament com a resposta a la revolució i des les

forces de l'antic règim. Lluny de ser una ambigüitat,  la doble consideració  –matisada– de

revolució i contrarevolució alhora, és una ambivalència històricament real en la qual es movia

el feixisme. Llavors, enquadrar el fenomen en tots els sentits en una de les dues tendències

exclusivament, és el que aporta confusió en la comprensió plena, en tots els mateixos sentits,

del feixisme. Tot això ve explicat per l'excepcionalitat històrica del moment de l'ensorrament

de  la  «civilització  liberal».  La  dialèctica,  doncs,  contempla  més  de  dues  instàncies  del

moviment històric. La situació particular, les relacions de força i els interessos dels grups

expliquen que el feixisme adquirís part del caràcter revolucionari contra l'antic règim, i part

del caràcter reaccionari  de l'antic règim contra el  nou ordre revolucionari  que s'albirava a

l'horitzó polític del sistema. Per tant, es pot concloure que el feixisme és la «síntesi dialèctica

de  les  exigències  representades  per  la  revolució  extrema  i  per  la  reacció  extrema».  (D.

Cantimori a Fascismo, revolución y no reacción europea, citat per Traverso: p. 192)

5. Guerra i feixisme:

Cada guerra és la destrucció de l'esperit humà. (Henry Miller)

La guerra és el lloc on neix i es comparteix una mateixa consciència generacional. Així com la

fàbrica, com a espai típic compartit, representa l'espai on els obrers tenen la seva experiència

vital i on neix la consciència la classe, també la guerra realitza una funció semblant. En certa

forma,  podem parlar  d'una  «politització  generacional»:  la  guerra,  doncs,  fa  sorgir  un nou

«subjecte històric», les masses afectades pel conflicte i, especialment, els joves. Ara bé, el

53 Això creiem que cal combinar-ho amb el conjunt de la seva explicació, i és que fa una explicació de la
història  en  funció  de  moviments  expansius  i  contramoviments  protectors  de  l'economia  de  mercat.  El
feixisme  és  la  «força  històrica»  apareguda  en  el  moment  de  les  «tensions  de  ruptura»,  quan  la
democratització, limitadora de les forces de mercat, també s'expandia aprofitant justament l'inici de la ruptura
de les institucions liberals. Tal i com ho entenem, el feixisme té un caràcter de protecció només en la mesura
que, limitant la força disgregadora del  laissez-faire, evita la ruptura social, tot i que en realitat és una altra
mena de força històrica resultant de la fi de la utopia liberal i de caràcter altament destructiu.
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paper principal de la guerra no és aquest, sinó la profunditat d'aquesta politització, atès que el

conflicte és l'arrel profunda de l'esquinç que travessà tota la societat, com hem explicat a la

contextualització. És,  doncs,  una  politització  en  termes  molt  més  amplis  i,  òbviament,

totalment traumàtics, potser per això, pel fort trauma i la forta envergadura de l'esdeveniment,

la inclinació política i els valors que neixen al caliu de la conflagració en aquella generació

són molt més profunds i molt més amplis, en tant que es refereixen a un nou ordre, a un canvi

de civilització. 

De manera general, la Gran Guerra s'ha considerat una conseqüència de l'imperialisme de

l'època, de forma que es veia com un factor subsidiari de l'imperialisme i que no jugava un rol

especialment autònom en la formació del feixisme. Així, de manera simple es pot entendre

que l'imperialisme capitalista necessàriament significava fer guerres, ja que les contradiccions

econòmiques de l'ordre mundial portaven els estats a enfrontar-se per les matèries primeres i

el  control  dels  mercats.  Així,  de  la  guerra  i  dels  conflictes  socials  posteriors  sorgia  un

moviment  (contrarevolucionari)  que,  en  ser  l'expressió  del  capitalisme  monopolista,

representava, també, la màxima expressió estructural d'un estat imperialista. Ara bé, és més

acurada l'explicació de Sweezy, centrada ens els efectes materials  precisos i no tant en la

relació genèrica entre feixisme i imperialisme. En aquest sentit, ell observa que els canvis en

l'estructura social provocats per l'alteració bèl·lica poden portar a una situació d'empat entre

les dues grans classes socials, caracteritzada per governs democràtics antiimperialistes i per

estructura de propietat capitalista. Tal com hem explicat a l'inici, les masses obreres eren el

principal agent polític del moment immediat posterior a la guerra, i això féu que les classes

mitjanes quedessin relegades. Però, com que les mesures democràtiques limitaven la capacitat

del capital, la classe capitalista optà per estrènyer la pressió monopolista, la qual va repercutir

justament damunt les classes mitjanes, que, a més, ja estaven empobrides. Aquesta situació de

la classe mitjana i l'atur que afectava els obrers és allò que caracteritza la dislocació social

d'aquests grups. Per aquest motiu, passada la vigorisitat del moviment democràtic, la classe

mitjana,  imbuïda d'aquell  fort  nacionalisme que li  dóna cohesió,  com comentàvem abans,

reacciona i s'encamina vers la ideologia feixista, amb la qual la classe capitalista també havia

confluït amb objecte de trencar l'equilibri de classes postbèl·lic.54

La guerra fou, així, el mecanisme que activà una determinada relació de classes en l'estructura

social.  Però,  tanmateix,  per  si  mateixa  també representa  l'autèntic  fogar  del  feixisme.  En

efecte,  la  Primera  Guerra  Mundial  va  ser  el  primer  conflicte  mundial  de  les  seves

característiques i  va suposar el  grau màxim de la crisi  de les societats  occidentals. Per si

mateixa  era  una  catàstrofe  social  i  política  que  va  possibilitar  la  combinació  precisa  i

ideològicament amalgamada dels diversos factors de crisi, des la humiliació nacional, fins al

fastig popular per la «casta» política, i això va enquadrar les ànsies revolucionàries que la

54 I  no  oblidem  que  la  voluntat  de  guerra  del  feixisme  també  l'uneix  amb  la  classe  capitalista,  la  qual
necessitava de nous mercats, cosa que desinflaria les pressions populars interiors.
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classe  mitjana  expressava  sota  els  efectes  de  l'empobriment.  Potser  són  tres  els  elements

sistèmics  que  es  van  combinar  per  provocar  una  ruptura  en  la  consciència  social  (en  la

«consciència històrica», com dèiem a la secció anterior): la depressió econòmica, la crispació

política i el deteriorament de les relacions internacionals; això significa, doncs, que la ruptura

implicava un desig de transcendència d'aquella «civilització del segle XIX» de què parlava

Polanyi.55

Ens adonem, per tant,  que cal  no caure ni el  determinisme econòmic,  ni  en explicacions

úniques. A nosaltres ens sembla clar que el feixisme sense la guerra no seria possible, ja que

engega els mecanismes de la «situació revolucionària» i empeny la crisi general. El que cal,

llavors, és concretar els fets històrics que porten a la guerra i veure com es combinen. En

aquest  sentit,  cal  adoptar  un  punt  de  vista  que  no  només  es  focalitzi  en  els  conflictes

sociopolítics situacionals que certament expliquen la polarització, sinó que també contempli

el seu impacte estructural. Polanyi, de nou, ens pot donar la clau per entendre aquella crisi de

civilització.  Ell  explica  que una  «degradació  de  classes» és  provocada per  un  cataclisme

social, no tant la posició econòmica en si; en tot cas, el procés econòmic és un vehicle i és el

que fa que els més dèbils econòmicament surtin més perjudicats. La causa directa d'aquesta

«dislocació» entre grups socials i les seves funcions, interessos i valors, és la desintegració de

les institucions en les quals s'encarna l'existència social de tal classe. És ben significatiu que

«[e]l resultado es siempre el mismo, ya se trate de un pueblo o de una clase, se pierde todo

amor propio y se destruyen los criterios morales hasta que el proceso desemboca en lo que se

denomina el  "conflicto cultural"  o el  cambio de posición de una clase en el  seno de una

sociedad determinada.» (Polanyi: 2007, p. 257)

El punt de vista d'aquest autor permet complementar l'explicació de Sweezy en afirmar, en un

sentit més antropològic, que situacions com la descrita són un «cisma cultural». Quina cosa al

llarg de la història de la humanitat ha representat cismes culturals sinó la guerra? Certament,

la Gran Guerra és el punt àlgid i l'exteriorització de tal cisma, davant del qual el moviment de

la història aporta solucions: el feixisme en va ser una. Ara bé, és cert que hom es podria

preguntar si podria ser que el feixisme sorgís en qualsevol mena de crisi de civilització que no

vingués representada per la guerra. A l'apartat següent discutirem aquesta qüestió.

55 Recuperem aquí l'aspecte revolucionari del feixisme: en aquesta transcendència de què parlem és on trobem
el paper del totalitarisme: és en aquest aspecte que podríem qualificar de psicofilosòfic on el totalitarisme
compleix la seva funció en tant que sistema social de futur. 
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III. ÉS POSSIBLE AVUI EL FEIXISME?

Quan milions de persones d'una nació pateixen la inseguretat, la pobresa i la humiliació que els arriba 
per una crisi econòmica llarga i continuada, i no s’hi fa res, això és una invitació al feixisme que no 
serà rebutjada. Aquest llibre ressalta aquells factors de l’escena nord-americana que són perillosament
similars a les causes històriques de l’arribada del feixisme a Itàlia i Alemanya. Nosaltres també tenim 
un exèrcit format per aturats, un moviment obrer dividit, intolerància a les minories, passat violent,  
joventut sense futur, els nostres «duces» i «Führers». Si la nostra democràcia ha de sobreviure davant 
d’això, no pot quedar-se de braços creuats.  Ha de de blindar les seves llibertats civils  i  avançar  
ràpidament a l’atac de les causes econòmiques de la crisi. Fins aquest punt, l’anàlisi de Raushenbush 
és clara i contundent. Quan clama per una unitat nacional per preservar i estendre la democràcia,  
apel·la igualment a les víctimes d’un capital monopolitzador decadent i als seus defensors acèrrims. 
Malgrat les diferències, el llibre és una advertència molt útil per a EUA en un moment quan el nostre 
problema més gran és protegir la Declaració de Drets i ampliar les mesures socials que són la millor 
defensa de la nostra seguretat nacional.

Així deia la ressenya del llibre The March of Fascism publicada a la revista socialista nord-

americana The New Masses el 10 d'octubre de 193956. És una advertència al paper de la crisi

econòmica en l'aparició del feixisme. Ara bé, pensem que el to del text (que és un reflex d'una

certa interpretació del feixisme) és erroni, en la mesura que sembla que dibuixa la crisi com

una causa clara i conductora inevitablement al feixisme. Per tota l'explicació que hem donat

en aquest treball fins ara, això seria una anàlisi errònia, en canvi és més acurat entendre la

crisi  com un ampli  disparador  del  feixisme,  el  qual  per  se es  dóna,  però,  en unes  altres

circumstàncies.  En  aquest  sentit,  i  seguint  l'argumentació  del  treball,  potser  aquell  ampli

fenomen que es pot considerar com a causa pròpiament dita, en la mesura que ofereix el marc

precís en el qual neix el feixisme i provoca les condicions socials perquè arreli, és la guerra.

Ara bé, és cert que  Sweezy també plantejava que una crisi llarga i profunda podria tenir el

mateix efecte trasbalsador que la guerra, si bé no s'hi mostrava del tot convençut, però no ho

veia com una cosa determinant i tenia la correcta cautela d'afirmar que en tot cas seria així si

prèviament ja hi havia hagut una desestructuració de les institucions polítiques.57

És interessant de tenir present que una branca de la historiografia del feixisme ha considerat

des  dels  mateixos  anys  trenta  i  fins  als  seixanta,  potser  fins  i  tot  amb alguna  referència

posterior,  que  Estats  Units  és,  en  tant  que  paradigma  del  capitalisme  industrial  més

desenvolupat, el país on més probablement podria en un futur tornar-se a formar el feixisme.

En el capítol anterior ja hem comentat com Mandel, per exemple, estava convençut que el gir

cap al feixisme no era pas difícil que hi passés. Nosaltres pensem que aquestes conclusions

56 Amb el  títol  Warning  Against  Fascism  i signada per  un  tal  M.M.,  l'article  ressenya  el  llibre  d'Stephen
Raushenbush.  Hem localitzat  l'article  original  a  la  base de  dades  en línia  Unz.org,  que recull  revistes  i
publicacions històriques diverses. La traducció és pròpia.

57 Perquè quedi clar, això vol dir igualment que la crisi no s'hauria d'entendre com una causa concreta, perquè hi
ha condicions tant econòmiques com socials que no poden ser provocades només per una crisi. D'aquesta
manera, nosaltres entenem que l'equiparació que l'autor fa de la crisi i la guerra només es pot entendre (però
no és poca cosa) en la similitud de la seva funció en la cadena causal que dóna lloc al feixisme, perquè no els
dos fenòmens funcionen com a matriu.
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eren molt aventurades i no pensem que en cap cas Estats Units sigui un país predilecte perquè

hi aflori el feixisme (ni que ho sigui ni que ho fos58), sinó que pensem que aquesta conclusió

venia donada per una forta inclinació a donar importància als factors econòmics (entenent una

relació molt directa entre capitalisme i feixisme, cosa que ja hem criticat), però que ignora

totalment altres elements no només importants, sinó decisius en tant que són els que tenen

efecte  en  el  nivell  de  relacions  de  les  persones  i  de  significació  política.  En  definitiva,

considerem  que  l'exemple  ha  d'ensenyar-nos  a  no  caure  en  un  determinisme  econòmic,

quelcom que considerem que ha heretat un ampli sector de l'esquerra política59. En canvi,

creiem que l'important és reflexionar entorn de les diverses característiques socials (en tant

que indicadors i fenòmens) que poden definir una situació feixista, sobretot tenint en compte

la seva combinació, la qual cosa sens dubte pot ajudar a muntar les estratègies polítiques de

l'esquerra no només per allunyar una eventual amenaça del feixisme, sinó també per avançar

en un programa polític progressista. En aquest sentit, cal fer notar que l'article citat no només

fa referència de manera rellevant a la crisi, sinó que també destaca un segon element que, de

fet, enllaça amb la tradició política antifeixista: la defensa de la democràcia.

Per veure els diversos factors i elements societals que donen peu a una situació feixista, potser

convé començar, sense intenció de ser especialment rigorosos en les definicions, per aquella

condició necessària i, en certa forma, suficient, que és la guerra. En efecte, tots els diversos

factors feixistoides són necessaris quan es donen combinats, però en canvi sembla que és la

guerra l'única que genera la matriu pròpia en la qual prenen forma i força la resta d'elements.

D'aquesta manera, segurament de la guerra és de els poques condicions socials de les quals es

pot afirmar que, si no succeïs, no hi hauria en cap cas possibilitat perquè el feixisme tornés a

passar.  Històricament,  ja  hem vist  que  la  guerra  fou una  conseqüència  de l'imperialisme,

llavors per esbrinar la possibilitat actual de guerra mundial total cal recórrer a l'arrel de les

relacions  econòmiques  i  internacionals.  Això  és  quelcom que  ultrapassa  les  nostres  pos-

sibilitats60, però, no obstant, sí que pot ser convenient d'apuntar unes primeres observacions i

58 A Mèxic hi ha una mena de dita que diu «l'àliga del feixisme sempre sobrevola Estats Units, però sempre
pren terra  a  Europa».  Aprofitem per  dir  que això podria fer  pensar  que,  quan sembla  que  EUA genera
condicions de tipus feixista, és en realitat més probable a Europa; i ens indicaria una dinàmica internacional
del feixisme determinada.

59 Volem deixar clar que en aquestes línies és on es mostra més clarament la nostra motivació personal per fer el
treball. Que sectors de l'esquerra hagin heretat l'errònia teoria d'identificar el capitalisme i el feixisme és un
fet evident, considerem. Això porta a fer anàlisis o dir postulats irrealistes, exagerats i poc precisos. Per això,
amb aquest capítol no només volem reflexionar sobre els fenòmens descrits al llarg del treball, sinó, en un
sentit més polític, intentar advertir sobre errors teòrics a fi de poder fer una política progressita més encertada
i realista; en tot cas, hem volgut induir a la reflexió encara que no tota l'esquerra política (i efectivament no
tota ho fa) tingui un plantejament determinista.

60 Igual com hem fet a la introducció d'aquest treball, volem tornar a advertir que efectivament la tasca que ara
emprenem requereix, per a cada un dels elements, un estudi propi separat i profund, per això el que direm és
un simple intent de posar en el present les observacions teòriques per acomplir l'objectiu d'aquest treball de
presentar en forma de marc interpretatiu general la situació que pot donar lloc al feixisme i problematitzar
algunes idees. Òbviament, l'estudi de les instàncies esmentades en aquest treball és convenient per reconèixer
les dinàmiques contemporànies, a fi de donar una imatge acurada i actualitzada del quadre que podria donar
lloc al feixisme. Respecte de la guerra, per exemple, la discussió essencial rauria a veure si avui dia ens
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intuïcions al respecte que poden ajudar a apreciar la diferència de contextos històrics: una

primera cosa que crida l'atenció és que, des de la Segona Guerra Mundial, les guerres són

locals  o  regionals,  fruit  del  procés  de  descolonització  (en  aquest  sentit,  doncs,  es  podria

afirmar  que  és  contrari  al  procés  imperialista  necessari),  tot  i  que  tenen  implicacions

internacionals. Això indica que les relacions internacionals tenen una nova forma i darrera seu

hi ha d'haver unes altres dinàmiques diferents. A voce pronto, podem dir que avui dia la guerra

sembla molt poc probable. Ara bé, hom podria pensar, igual com Sweezy ho va fer respecte de

la crisi econòmica, que qualsevol fet o fenomen magne que representés un trencament en la

civilització  podria  tenir  els  mateixos  efectes  que  la  guerra  en  la  formació  del  feixisme.

Nosaltres pensem que això ja és hipotitzar massa i que, de fet, a partir de les explicacions

donades, només és concebible el feixisme després d'una guerra.

Una segona apreciació ens portaria a adonar-nos que en el panorama internacional no sembla

que hi hagi avui dia un nacionalisme econòmic agressiu d'estil imperialista i amb tendències

autàrquiques. De fet, si una cosa caracteritza la globalització econòmica és, al nostre parer, la

forta integració mercantil  i  la interdependència entre economies no només nacionals, sinó

regionals, la qual cosa fa inviable aquell nacionalisme econòmic. Ben al contrari: la llibertat

de moviments de béns productius i mercantils requereix un consens mundial conservador i,

potser, radical per aprofundir la globalització. El nou ordre econòmic, molt sustentat en les

altes finances, on es busca l'expansió del capital més que no en l'ocupació de nous territoris,

forma uns polítics preocupats per la «integració» en l'ordre mundial a partir de les ciutats

globals, i forma, també, una característica classe social financera que és capitalista apàtrida,

simplement és una classe «cosmopolita», una elit que va allà on treu rèdits i, en realitat, és

contrària al proteccionisme que imposa limitacions a la globalització.61 D'aquesta manera, la

classe financera, monopolista i tot gestor del capital es mouen per un globus plagat de governs

nacionals  que  segueixen  les  pautes  de  liberalització  imposades  mundialment  pels  grans

supraorganismes. Els qui es beneficien de la globalització continuen mantenint el seu poder

polític i els interessa. Es podria concloure que es troben en una situació de llibertat òptima,

sens dubte més beneficiosa que el feixisme mateix.

Així, en l'estructuració internacional actual que esquemàticament hem dibuixat, les condicions

per al feixisme no s'hi troben. Ara bé, no voldríem induir a confusió: la condicions per al

feixisme  s'hi  veuen  en  negatiu:  és  a  dir,  ha  de  fallar  i  desestructurar-se  l'ordre  de  la

globalització perquè  –sempre eventualment– puguin renéixer nacionalismes econòmics que,

cal suposar, hauran quedat arruïnats del comerç internacional, igual com quan es va enfonsar

el patró or. En efecte, es pot suposar que el que succeiria seria una resposta reaccionària de les

trobem en una situació d'imperialisme econòmic com la d'abans i, llavors, l'anàlisi, caldria fer-la en termes de
neoimperialisme,  teories de la modernització i  la dependència i globalització.  Ja avancem que, al  nostre
criteri, la globalització ofereix unes condicions internacionals no afavoridores del fenomen feixista.

61 Aquesta classe ha rebut el nom de «superclasse».
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classes perjudicades per la globalització, la qual, per la seva necessitat de flexibilitat, hauria

portat  a  l'empobriment  de  les  classes  mitjanes.62 No  es  fa  difícil  de  creure  que  puguin

aparèixer tendències a un neoproteccionisme que pugui estar caracteritzat per la protecció dels

llocs de treball nacionals, aranzels i limitacions comercials i control dels fluxos de població

(tant de la mà d'obra estrictament com, més àmpliament, de la immigració, quelcom que es

combinaria amb el racisme propi de qualsevol nacionalisme xovinista i radical). 

Aquesta explicació ens permet enllaçar amb Polanyi, ja que les condicions per al feixisme es

trobarien, tenint en compte això, en les «tensions de ruptura» que sorgirien entre la tendència

encarnada per l'elit dominant mundial i el contramoviment de protecció a la globalització, en

tant  que  liberalització.  Tal  i  com hem vist  a  l'explicació  dels  apartats  precedents,  només

aquestes tensions són les que conduirien a l'eventualitat d'una guerra que podria ser total, de la

qual sorgiria la «situació revolucionària», la qual contextualitza per igual, com ja hem vist, la

revolució i la contrarevolució, i és d'on hauria de sorgir en termes macrohistòrics la «solució»

a la ruptura. És en aquest context de relacions de força entre el  feixisme i les tendències

democratitzadores oposades quan sabem que podem afirmar que el feixisme és reaccionari. Si

s'és capaç de reconèixer la possibilitat d'una revolució, llavors també serem capaços de jutjar

la possibilitat del feixisme. En aquest sentit, permeti'ns-se anunciar només el nostre judici, per

no estendre'ns massa en l'explicació i anar més enllà dels propòsits inicials: una revolució,

genuïnament entesa, no considerem que sigui en cap cas possible sota les condicions de la

democràcia  actual  i  del  capitalisme de  les  societats  avançades.  De nou,  la  seva  eventual

possibilitat només podria tenir lloc sota la catàstrofe de les «tensions de ruptura».63 

Convé tenir clara la dialèctica existint entre els dos moviments, ja que es podria dir,  sota

inspiració de la nostra pròpia argumentació que hem donat a les pàgines anteriors, que, si el

feixisme té també un caràcter revolucionari i és capaç de mobilitzar les masses per si mateix,

podria emergir en la situació de crisi sense la necessitat que també ho fes la revolució social,

fins  al  punt  que  el  feixisme  mateix  acabés  representant  per  si  sol  les  expectatives

revolucionàries enfront del règim ensorrat. No neguem que, en efecte, un moviment feixista

pugui efectivament sorgir sense que ho faci un moviment revolucionari pròpiament dit, però,

llavors, no seria una situació revolucionària i, doncs, no seria possible la dialèctica històrica

necessària perquè el feixisme prengués força amb la connivència dels conservadors i l'ajut

capitalista i esdevingués veritablement contrarevolucionari, de forma que no tindria èxit.  Per

62 Per  precisar,  de  les  classes  mitjanes  dels  estats  més  desenvolupats,  però  en  canvi,  com explica  Branco
Milanovic, les dels països en vies de desenvolupament surten beneficiades financerament de la globalització.

63 Novament, per clarificar i evitar malentesos atès que no fem una extensa explicació ni anàlisi detallada, ens
referim a una revolució socialista o comunista de masses, violenta i més o menys sobtada. No deixa de ser un
tema d'importància en la teorització política (i  la pràctica política)  de l'esquerra,  ja que hi  ha,  al  nostre
entendre, dos nous punts de vista a tenir en compte: per una banda, una explicació pessimista segons la qual
fins i tot en la catàstrofe la revolució ja no naixeria; i, per altra banda, una concepció de la revolució com a
procés reformador o transformador de tipus democràtic. Volem deixar clar que, encara que després farem una
breu referència a aquesta concepció, és una qüestió sobre la qual, creiem, cal reflexionar més.
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tant, si una revolució (o, millor dit, una situació revolucionària) en sentit clàssic i marxista no

és possible avui, menys possible serà encara el feixisme, que depèn d'aquella condició. La

revolució, llavors, és una altra condició necessària per si mateixa a tenir en compte, però té

una influència diferent de la que també necessàriament té la guerra.

Cal que recuperem, però, el fil argumentatiu de la situació internacional. Com hem vist al

llarg de l'explicació, el feixisme és un fenomen internacional. Però ara convé especificar que,

tal i com ho entenem nosaltres, ho és en dos sentits: respecte del fet que  les condicions de

possibilitat no són només internes d'un país, sinó que es troben escampades, diguem-ho així,

pel món en virtut de les característiques del sistema politicoeconòmic internacional, per tant

es donaran extensament,  alhora en diversos indrets;  i,  en un segon sentit,  que,  per aquest

motiu, no  és  possible  en  un  sol  país  ni  aïlladament.  És  a  dir,  com més  generalitzada  la

globalització, més  «lluny» (o, en tot cas, més imbricades dins del sistema internacional)  es

trobaran  les  causes  del  feixisme.  Ara  bé,  les  relacions  internacionals  possibilitadores  del

feixisme repercutiran, però, només de manera nacional (però en diversos estats, segons la seva

posició  en  el  sistema de  relacions  internacionals):  no  s'ha  de  confondre  l'extensió  de  les

relacions internacionals i la integració mundial amb un eventual feixisme realment mundial.

Creiem, doncs, que és fonamental en aquest sentit distingir entre «internacional» i «mundial»,

amb la qual cosa també és possible entendre conjuntament les dues accepcions de la dimensió

internacional del feixisme: les condicions internacionals repercutiran nacionalment, de forma

que el feixisme emergirà en diversos estats, però això passarà de forma regional, tenint en

compte la integració política de l'àrea afectada, com ho fou Europa en el moment històric de

l'aparició  del  feixisme64.  Si  comentem això és  també per  posar  la  nostra  interpretació  en

relació a Polanyi, ja que ell, com que considerava el feixisme arrelat a l'economia de mercat,

entenia que és un fenomen mundial. Ara bé, com hem dit, aquesta ens sembla a nosaltres una

afirmació massa exagerada, perquè la seva anàlisi no té en compte la historicitat real.65

Havent  vist  fins  ara  tot  això,  voldríem fer  una  advertència  posant  l'atenció  en  una  altra

qüestió: amb res d'això no estem negant que no puguin existir, en la realitat politicoideològica

64 És a dir, simplement, les condicions de possibilitat afectaran una mateixa àrea lligada per les relacions dins
seu  i  emmarcada en el  context  internacional.  Falta  esbrinar,  però,  si  un possible feixisme actual  podria
produir-se en un context territorial diferent del d'Europa. A priori, no sembla pas probable.

65 Referim-nos amb més detall  a  Polanyi  per  entendre  això,  ja  que,  si  la  nostra  lectura  de l'autor  és  fina,
entreveiem  un  problema  fonamental  en  la  seva  significativa  explicació:  la  seva  explicació  serveix  per
justificar una «situació feixista» en funció de les circumstàncies objectives, però el problema és, utilitzant la
seva mateixa paraula, que ho tracta com una «força impersonal» que analitza en termes força abstractes i
macrohistòrics en funció exclusivament (i això seria un altre error) de l'economia de mercat. Per això, creiem
que  la  seva  aproximació  al  feixisme  peca  d'ahistoricitat  i  d'un  cert  determinisme.  Si  ignorem  la  seva
argumentació,  la  idea  interpretativa  bàsica  que  manté  del  feixisme  (cf.  nota  52),  en  tant  que  pot  ser
equiparada al moment d'excepcionalitat del «cisma cultural» i a una «tercera via», ens sembla correcta. 
Per  entendre  la  crítica  que  en  fem,  posem un contraexemple:  bé  es  podria  dir,  i  de  fet  es  diu,  que  la
democràcia és també un fenomen mundial, per la universalitat dels seus postulats, però, òbviament, és ben
sabut que no arreu es donen les condicions reals perquè sigui factible. Dir que, potencialment i en abstracte el
feixisme (o la democràcia) són fenòmens mundials és una afirmació trivial.
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particular, moviments feixistes. En efecte, hom ens podria impugnar, fins i tot sense necessitat

de desenvolupar la resta de l'argumentació, que hi ha avui dia corrents feixistes. Òbviament

això és cert, però cal no confondre'ns: nosaltres no diem que no puguin aparèixer moviments

feixistes, sinó que ens centrem en el fenomen feixista, en la situació que assegura la seva

difusió i el seu èxit a establir-se en règim totalitari. És per això que dèiem que la guerra és

potser  l'única  condició  necessària  i  suficient.  La  resta  d'elements  es  poden  produir  i,

certament, afecten la formació de corrents feixistes, perquè la dinàmica política òbviament

funciona d'aquesta manera,  però potser només són precondicions que no tenen perquè estar

lligades inevitablement a un eventual èxit del feixisme com a tal.66 És per tant convenient

analitzar  aquestes  precondicions  per  esbrinar  com  s'interrelacionen  i  si  efectivament

representen una finestra de possibilitat per al feixisme. Vegem-ho amb un exemple perquè

s'entengui  el  que  diem de  la  importància  de  la  combinació  precisa  de  les  condicions  de

possibilitat:  certes condicions que, sobretot, tenen a veure amb desafecció política envers la

democràcia  i  crisi  econòmica  poden  provocar  l'aparició  de  moviments  feixistes.  Sense  la

«brutalització»  de  la  política,  però,  el  feixisme  no podria  triomfar:  certament,  en  lloc  de

trobar-se en un context radicalitzat i polaritzat amb violència, seria aquest feixisme incipient

el que provocaria tal radicalització i crearia inseguretat. Per això, cal suposar que en aquestes

situacions no es consolidaria i no aconseguiria fer doblegar la institució parlamentària al seu

pas. Un moviment polític és contextual, no pot procurar crear les condicions per a la seva

òptima existència, per això s'ha d'entendre que aquell feixisme incipient no seria en realitat

feixisme en el sentit ple del terme, sinó expressions sonores d'aquesta ideologia fanàtica i

manifestacions puntuals dels grups socials més afectats per les crisis contextuals. 

En aquest punt, hi ha una altra de les instàncies característiques de la societat que es vincula

amb el feixisme que mereix especial atenció: les classes mitjanes, potser un dels elements més

controvertits i que indica un canvi en la naturalesa interna del sistema polític67. El primer que

cal assenyalar és que sembla molt clar que avui, a diferència del període d'entreguerres, és la

classe social (però, específicament, política) per excel·lència, en la mesura que la politització

de les masses característica d'inicis del segle XX ja s'ha produït: el règim social i polític del

«gran consens» posterior a la guerra mundial es va construir a la seva mida. Ara bé, aquest

sistema  ja  fa  unes  dècades  que  el  neoliberalisme  l'està  desmuntant.  No  obstant,  les

característiques de la societat de classe mitjana es mantenen: el desenvolupament econòmic

ha fet proliferar els llocs de treball intermedis en la jerarquia laboral, els discursos polítics es

justifiquen en funció del benefici que les pràctiques polítiques puguin tenir per a aquestes

66 L'estudi  dels  moviments  feixistes  es  redueix  a  l'esfera  «autònoma» del  sistema polític,  però  el  que  s'hi
observa no té perquè traspassar-se al nivell de l'anàlisi macrohistòrica. És a dir, l'emergència d'un moviment
feixista  no  implica  que  hi  hagi  d'haver  una  crisi  de  civilització  en  termes  d'evolució  històrica;  ara  bé,
òbviament funciona com a indici de la presència dels altres fenòmens socials explicatius.

67 Togliatti mateix considerava molt important estudiar més a fons la qüestió de la classe mitjana: constricció,
simpatia, conformisme... Si llavors era important fer-ho, cal suposar que avui dia, quan és la classe social
majoritària, encara ho és més.
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classes, el consum és característic, és el grup social majoritari68 i, finalment, no sembla que hi

hagi demandes de les masses ni de les classes mitjanes per participar en la política. Amb la

desestructuració del sistema, que tot seguit veurem, les contradiccions internes reapareixen.

No és només característic de les classes mitjanes el fet que volguessin participar en política,

sinó també que pretenien canviar el règim polític tradicional i estava imbuïda de la creença en

una renovació política i moral, segurament acompanyada per un cert menyspreu envers el

règim. Així, es pot pensar que la seva necessitat o ànsia de participar en política depèn de la

institucionalització  del  règim polític  que  possibilita  un  tipus  de relacions  o altres  i  d'una

organització  econòmica  favorable  o  contrària  als  seus  interessos.  D'aquesta  manera,

considerem  que  les  demandes  de  renovació  política  que  actualment  pugui  fer  no  són

essencialment de canvi de règim, com podria tenir-lo la classe mitjana alemanya de l'època de

Weimar,  ni  molt  menys  hi  ha  una  pretensió  de  renovació  moral  generalitzada,  sinó  de

protecció o defensa d'uns drets o d'unes posicions socials que havien obtingut justament quan

la seva politització va quedar segellada en les pràctiques institucionals. Ara bé, aquí de nou

cal tenir  en compte el  paper ambigu que poden jugar aquestes classes i l'atracció tant del

nacionalisme, com d'un vertader esperit revolucionari, ja que en efecte poden encaminar-se

vers un moviment que jugui una funció reaccionària o d'un de tipus transformador progressita.

És aquí,  doncs,  on veiem la  importància del paper  «revolucionari» del  feixisme que hem

discutit en el seu moment.

Uns dels disparadors que portaren la classe mitjana a mobilitzar-se fou la proletarització, en

efecte una amenaça a la seva situació econòmica. Es pot deduir que és sobretot en situacions

de crisi  quan la classe mitjana reacciona davant de l'amenaça.  És precisament  en aquesta

discordança  entre  el  que  se  suposa  que  era  el  règim postfeixista  i  la  situació  actual  que

pateixen tant les classes treballadores com sobretot les classes mitjanes el que creiem que

explica en gran mesura els conflictes polítics actuals. El dubte sorgiria, si fem el traspàs a la

política contemporània, a l'hora de precisar si actualment la classe mitjana pateix un procés de

proletarització o de precarització; som de l'opinió que, si bé històricament segurament els dos

es van donar plegats, ara com ara només es produeix la precarització. No obstant,  sembla

engendrar igualment una sensació de pànic per l'amenaça de la pobresa i la pèrdua efectiva de

capacitat adquisitiva. Davant d'un tal impacte, òbviament els discursos radicals i les solucions

fàcils (que pot defensar, per exemple, l'extrema dreta) calen profundament en l'electorat. Ara

bé, la retòrica no és una solució als seus problemes objectius derivats tant de les condicions

econòmiques «accidentals» com l'atur, com dels efectes econòmics negatius que la deliberada

política  econòmica  provoca.  Són les  tendències  de liberalització el  que provoquen el  seu

68 A Catalunya, l'any 2009 les classes mitjanes representaven el 48,3% de la població, les baixes el 29,2% i les
altes o expertes el 22,5%, segons el Panel de desigualtats socials a Catalunya de la Fundació Jaume Bofill,
que segueix el model d'estratificació EGP. Aquest esquema consta d'11 categories de classe social agrupables
en 7 en funció de la posició en el mercat laboral i les relacions laborals. No se centra únicament, doncs, en la
possessió dels mitjans de producció, sinó que adopta un punt de vista relacional més weberià.
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malestar econòmic i, doncs, només les polítiques democratitzadores i de protecció estatal de

l'esquerra  poden  ser  una  efectiva  defensa  contra  aquest  desclassament  (o,  com  en  diria

Polanyi, «dislocació social»). Però insistim en el problema: la por fàcilment condueix a una

crítica al règim que no impliqui en realitat res de renovació positiva, amb uns discursos (que

s'escampen per la concordança amb les creences irracionals) prou atractius. Cal tenir present,

així mateix, que les classes treballadores més baixes, també patidores del neoliberalisme, o

aquells grups socials desamparats no són el pilar del sistema polític i no són especialment

actives políticament69, per tant l'estabilitat de la democràcia recau sobre les classes mitjanes.

Els partits polítics per excel·lència de classe mitjana, quan aquesta sent certa desafecció, són

els partits radicals, els quals usualment no s'autoclassifiquen ni a la dreta ni a l'esquerra, i que

fan ús d'un populisme que també atreu sectors més baixos de la població, sobretot els més

perjudicats. Un creixement d'aquests partits, per tant, pot indicar el malestar de les classes

mitjanes, de manera que això implica una agudització de la politització amb aquesta classe

disposada a enfrontar-se als grups dirigents tradicionals i amb intenció de reivindicar certes

postures polítiques fermes de la seva condició socioeconòmica70. Els partits que en el nostre

context polític més s'acosten a partits radicals són, al nostre parer, Ciutadans i UPyD, partits

que en els últims anys han patit un considerable increment de vots, a més antics votants del

PSOE.  El  que  estem dient,  en  últim terme,  és  que  els  votants  d'aquests  partits  seran  els

electors potencials d'un partit feixista, sempre i quan, és clar, no es presenti una alternativa

d'esquerres realista i afi als interessos d'aquestes classes.

L'auge i l'extensió de la classe mitjana representa, ja ho hem comentat, un gran canvi en la

naturalesa del sistema polític. I això s'encarna en una estructura i organització estatals que es

caracteritza per allò que s'ha anomenat neocorporativisme: l'estabilitat assolida pels pactes a

tres bandes entre patronal, Estat i sindicats71, acompanyada de serveis socials que garanteixen

la cohesió. És quan aquesta institucionalització en la qual les classe socials veuen encarnada

les possibilitats de la seva existència trontolla i es desarticula, quan reapareixen els conflictes

de classe. Fent l'analogia: «y cuando las tensiones entre las clases se acentuaron, la sociedad

misma se vio amenazada por un peligro: los partidos en pugna intentaban hacerse fuertes

desde el gobierno y desde los negocios, el Estado y la industria. Se usaba y abusaba de dos

funciones vitales para la sociedad, la política y la economía, utilizándolas como armas en una

69 Per exemple, s'ha estudiat que la variable que més influeix en l'abstenció és l'atur.
70 És a dir, ens referim a la defensa d'un programa radical «estàndard», que es presenta quan la classe mitjana

no sent les seves aspiracions satisfetes amb els partits tradicionals. Aquestes demandes inclouen típicament:
defensa de la  propietat  privada,  defensa de la unitat  de la  comunitat  i  de la  nació,  mesures  de benefici
econòmic,  anticlericalisme,  exigència de seguretat  i  certs  drets  liberals  o  progressistes  que  no alterin  la
seguretat  (com  la  defensa  del  matrimoni  homosexual),  tot  acompanyat  per  una  retòrica  no  només
nacionalista,  sinó de crítica constant  (però imprecisa)  contra els  governants  del  moment.  Partits  radicals
paradigmàtics són l'històric Partit Republicà Radical francès i, a Espanya, el partit de Lerroux.

71 Ironia  de  la  història:  va  ser  necessària  la  derrota  del  feixisme  per  posar  en  marxa  el  seu  projecte
d'organització social: l'aliança de classes (el corporativisme) sota la tutela de l'Estat. Òbviament, la naturalesa
i els propòsits d'aquest neocorporativisme són ben diferents dels de tipus feixista.
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lucha de intereses sectoriales. La crisis fascista del siglo XX surgió de este peligroso callejón

sin salida». (Polanyi: 2007, p. 220) 

És  el  neoliberalisme,  aquesta  ideologia  legitimadora  de  la  globalització,  el  responsable

d'aquesta desestructuració i de trencar el «gran consens» de postguerra i l'equilibri de classes

que es va assolir, cosa que ja hem vist que Sweezy i Polanyi destacaven del context històric

del feixisme. El neoliberalisme és un corrent que assegura el control social sobre la població,

beneficia  enormement  el  capital,  que  es  troba  còmodament  en  la  desregulació  financera

mundial, i reprèn la tasca acumuladora en retirar el salari social (les prestacions de benestar),

conjuntament  amb  els  drets  socials  i  polítics  generals  que  limitaven  la  capacitat  de

concentració i acumulació, així com minvaven el poder polític directe de la classe dominant.

En  aquest  sentit,  el  neoliberalisme  duu  a  terme  una  activa  tasca  reaccionària,  que  no

contrarevolucionària, contra la certa democratització que, després de la victòria militar sobre

el feixisme, es va aconseguir a Europa. Sens dubte forma part del moviment impulsador del

lliure mercat, en la mesura que destrueix el cert equilibri de classes aconseguit per facilitar

l'expansió  del  mecanisme de  mercat,  el  laissez-faire.  Es  podria  afirmar,  també,  que  l'elit

econòmica  no  té  necessitat  de  recórrer  al  feixisme,  el  qual,  hi  insistim,  trobaria  la  seva

condició de possibilitat de l'ensorrament d'aquest sistema i l'amenaça de la revolució. Això sí,

per analogia històrica, el trencament de l'equilibri de classes sembla una precondició i dibuixa

un marc social semblant en la mesura que és símptoma de les «tensions de ruptura».

Tenint en compte tot això, seria un incorrecte pensar que aquest fort embat neoliberal i la no-

resposta  eficient  fan  visibles  les  tendències  feixistitzants  de  la  societat,  de  forma  que

l'amenaça del feixisme pugui ser real, com si fos un pas més enllà del neoliberalisme. Ara

com ara,  nosaltres  som de  l'opinió  que  ens  encaminem vers  allò  que  hom ha  anomenat

«capitalisme autoritari», però que tingui formes autoritàries o impliqui mantenir la majoria de

la població en condicions precàries per beneficiar les grans empreses, no vol dir que sigui

feixista72. Aquesta tendència sembla efectiva tant si té èxit l'extrema dreta, a la qual sovint

erròniament, per generalització, se l'ha identificada amb el neofeixisme, com si no.

Hi ha un segon error que pensem que també es pot cometre en el pensament teòric polític i

que la nostra explicació intenta solucionar: el de la creença en la revolució social, en sentit

estricte.  És  un  error  polític  molt  greu  de  l'esquerra  revolucionària  pretendre  mantenir  la

72 Convé que fem menció, no obstant, a la teoria del «feixisme ascendent». Aquesta teoria (i el tipus de societat
que vol explicar), que en cap cas no s'ha de confondre amb una defensa d'una tendència a la feixistització
ferma  i  segura,  com si  hi  pogués  haver  una  mena de  transició  al  feixisme,  només  es  pot  aplicar  quan
efectivament no hi ha les condicions socials objectives perquè el feixisme aparegui, però en canvi es refereix
a una societat amb un estat fort propens a les exigències del capital. El nucli de l'explicació assenyala que,
suposant una acceptació passiva (o submissió també, clar) a l'estat fort, la burgesia podria tendir per una via
encara més dura per suprimir tota resistència del moviment obrer. És sobretot en aquest sentit que l'estat fort
pot adquirir una forma feixista, ja que és ben sabut que és característica fonamental del feixisme, des del punt
de vista de les relacions de classe, la supressió total de tota resistència treballadora.
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«puresa» dels seus postulats, fins i tot un error greu d'anàlisi no adonar-se que sovint ella

mateixa ocupa posicions socials benestants. Es tracta, doncs, d'unes proposicions que no tenen

en compte les  diferències sociodemogràfiques  i  que,  a més,  sovint,  mantenen una actitud

desdenyosa envers les classes mitjanes73. Observi's que quan aquí hem parlat de les classes

mitjanes en cap cas hem establert que fossin essencialment reaccionàries ni que haguessin de

jugar sempre a favor del gran capital. Considerem que una tal apreciació, que sens dubte té

arrel teòrica marxista, és un judici de valor. Cal abandonar la creença en la revolució social,

no només per l'aspecte moral,  en la mesura que implica elitisme, sinó també per pràctica

política, altrament l'hegemonia no podria ser assolida (és a dir, el projecte polític de l'esquerra

ha d'incloure la classe mitjana: és tasca deliberada, conscient i activa de la política progressita

conduir la tendència estructural a l'autoprotecció74 cap a una via no reaccionària i que pugui

beneficiar el bé comú). 

Així doncs, hem vist que la possibilitat per al feixisme no hi és, que la tendència actual és

autoritària i que la revolució ni és objectivament possible ni és teòricament efectiva. Què és el

que queda? Tal i com ho hem indicat a l'inici fent referència a la ressenya, l'única defensa a un

atac  a  les  llibertats  civils  i  a  un  procés  cada  cop  més  fort  d'explotació  capitalista  és  la

democràcia,  és  el  reconeixement  i  protecció  de  les  institucions  que  enquadren  la  nostra

existència social en la llibertat. I això és més transcendent del que sembla: Trotski va observar

molt  agudament,  en  analitzar  la  situació  concreta  a  Estats  Units75,  que  les  exigències

democràtiques es tornen «insensiblement» socialistes. Això s'entén perfectament si es té en

compte  la  dialèctica  entre  la  tendència  liberalitzadora  i  la  no  liberalitzadora,  pel  lligam

objectiu entre la resposta popular a les tendències liberalitzadores, resposta, alhora, que, en

tant que contramoviment, només pot prendre una forma socialista. A més, ja hem fet notar a

l'apartat corresponent que les aspiracions de les masses són de tipus socialitzant (altra cosa és

com s'encaminin aquestes aspiracions). És, doncs, objectiu el lligam entre la democràcia i la

defensa  a  l'explotació  i  als  efectes  de  dislocació  social  que  el  capitalisme  provoca.  Cal

apreciar bé aquesta relació per encarrilar una política d'esquerres efectiva i dirigida a la massa

de la població, una relació que, d'altra banda, no deixa de verificar la tesi clàssica segons la

qual el capitalisme i la democràcia són incompatibles.

73 Hi  ha  qui  podria  afirmar,  i  no  sense  certa  raó,  que  aquests  de  classe  mitjana  que  fan  una  retòrica
revolucionària i s'identifiquen amb la classe treballadora són uns impostors.

74 Aprofitem per recordar que Polanyi efectivament en la seva explicació té en compte els interessos de tots els
grups socials a protegir-se dins de les institucions socials que delimiten la seva existència. No només això,
també afirma que els mòbils dels grups socials no tenen perquè ser necessàriament econòmics, sinó que, en
realitat, són usualment socials (bàsicament, el d'estatus).

75 Per cert, mantenia una oposició oposada a la del seu deixeble Mandel respecte de la possibilitat del feixisme
en aquell país.
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CONCLUSIONS

Amb aquest treball hem pretès explicar, si bé no de forma precisa, el context causal que dóna

lloc al feixisme i, conjuntament amb això, analitzar diversos fenòmens i elements socials que

ajuden a explicar-lo i caracteritzar-lo. Per tant, hem parlat de les condicions socials en les

quals històricament va néixer el feixisme i que cal que es produeixin perquè un moviment

feixista qualli i esdevingui règim. El que hem volgut deixar clar és que existeixen requisits per

al feixisme i condicions i factors determinants que s'han de combinar de la manera precisa per

possibilitar-ne  el  sorgiment.  Per  deixar  clar  la  importància  d'aquest  fet  a  l'hora  de  fer  la

interpretació del fenomen, i facilitar la comprensió de les idees clau d'aquest treball i de les

condicions que donen lloc al feixisme, enumerem allò que és més important de retenir:

• La ruptura de l'ordre social, econòmic, polític i moral porta a una crisi de civilització,

que  ha  de  ser  destructiva,  profunda,  brutal  i  acompanyada  d'una  filosofia

revolucionària amb objecte de construir una nova civilització.

• La guerra mundial i total, que representa el moment àlgid de la crisi, és requisit per

al  feixisme,  en  la  mesura  que,  també,  representa  el  marc  en  el  qual  les  diverses

condicions de possibilitat per al feixisme prenen força i acaben sent eficients.

• Les condicions de possibilitat es concretitzaran en diversos estats d'una mateixa

àrea  geogràfica  integrada  en  funció  de  les  característiques  del  sistema  de

relacions internacionals  (és a dir, en funció dels efectes del seu ensorrament). Cal

plantejar-se si les característiques de l'imperialisme i de les «guerres de redivisió» són

aplicables  avui  dia;  la  nostra  tesi  és  que  el  model  globalitzador  és  diferent  de

l'imperialisme i no sembla que de moment hagi de portar a una guerra. 

• No obstant,  les tendències neoliberals  globalitzadores estan reduint l'extensió de la

relativa  democratització  assolida  després  de  la  guerra  i  faciliten  l'acumulació  del

capital.  En aquest sentit, s'assembla al que històricament va passar, quan les forces

reaccionàries atacaven l'equilibri de classes assolit després de la Gran Guerra. Si la

democratització era, doncs, un fre al feixisme, la vigorització del model del  laissez-

faire es pot entendre com una precondició (ja que,  òbviament,  sense l'extensió del

model liberal no es poden donar les contradiccions internes, les «tensions de ruptura»).

• En el moment de profunda crisi que condueix al desmembrament del model societal,

s'obre un interregne. No és de l'evolució positiva de la societat, llavors, d'on surt el

feixisme, sinó de la ruptura que implica el fracàs d'aquell model societal. El feixisme

només triomfa si neix del caos, no si ell intenta crear el caos. Ja hem vist a l'apartat
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anterior la naturalesa contextual d'un moviment polític i com el neofeixisme, sense

aquest  caos  provocat  per  una  guerra,  entraria  dins  d'una  dinàmica  políticament

situacional diferent a la generadora de feixisme pròpiament dit.

• En  termes  macrohistòrics,  hi  ha  dues  solucions  a  l'ensorrament,  tal  i  com indica

Polanyi:  extensió de la democràcia, també a l'esfera econòmica,  o destrucció de la

democràcia. És una pugna, per tant, entre el feixisme i la revolució, dues tendències

totalment oposades que impliquen un conflicte expencional: la victòria d'un significa

l'anorreament més absolut de l'altre.

• És, per això, també  requisit per al feixisme (però requisit subjecte a l'existència de

crisi) la possibilitat d'una revolució perquè es pugui produir la dialèctica necessària

per al seu triomf. Històricament, la política de les forces socialistes i comunistes no va

estar a l'alçada de l'amenaça feixista i va portar al fracàs de la revolució, o, vist des de

l'altre angle, va facilitar el triomf del feixisme.

• No obstant,  hom es  podria  plantejar  (només  amb finalitats  teòriques)  si  potser  la

victòria de cap de les dues forces en pugna podria no ser possible. En aquest cas, es

podria conjecturar que la crisi de civilització s'allargaria i, en comptes de trobar una

solució, només hi hauria reminiscències caòtiques de la societat precedent.

• El  feixisme  adopta  el  paper  contrarevolucionari,  malgrat  ser  també  portador  d'un

esperit revolucionari, per la funció social que desenvolupa: s'estableix una «identitat

no  idèntica»  entre  el  gran  capital  i  el  feixisme,  de  manera  que,  històricament

parlant, els interessos de les dues instàncies van confluir. Cal suposar que, si aparegués

avui dia el feixisme, acabaria sent en últim terme perillós, en el sentit que seria un

moviment arrelat i amb totes les d'acabar assolint el poder, en el moment en què el

gran capital li donés suport.

• Factor decisiu a l'hora de prendre el poder també és el fet que els polítics instituïts li

obrissin les portes, a més la connivència del sistema establert no fa sinó aguditzar el

seu  paper  reaccionari.  Sent  optimistes,  podem  pensar  que  el  coneixement  de  la

història, el fet que ara ja sapiguem què és el feixisme, farà canviar l'actitud de les elits

liberals davant de l'emergència del feixisme.

• Això vol dir, doncs, que el suport econòmic actua com a causa final del feixisme, i el

«suïcidi de la democràcia» és la causa eficient immediata de l'assoliment del poder.

• El paper de les classes mitjanes també ha estat històricament rellevant per a la funció

contrarevolucionària, perquè, davant de l'amenaça de la revolució que posava en perill
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les seves posicions socials, van alinear-se amb el feixisme, que defensava la propietat,

així com va canalitzar la politització de les masses. Les classes mitjanes representen,

creiem, un gran canvi substancial en les característiques internes del sistema polític i

són segurament un dels elements decisius  actuals. Actualment, quan la classe mitjana

és  l'agent  polític  majoritari,  el  seu  paper  polític  i  social  està  plenament  institu-

cionalitzat i no sembla lògic que hi hagués d'haver exigència de participació política.

No obstant,  com és característic d'aquesta classe, podria tendir cap a solucions

reaccionàries o solucions progressistes: atesa la naturalesa política d'aquesta classe,

l'esquerra  política  ha  de  dur  a  terme  una  estratègia  per  conduir  les  demandes  de

protecció social que fes la classe mitjana cap a un objectiu progressita.

• La crisi del model societal es pot individualitzar en dos factors importants: el feixisme

no només requereix de dificultats en l'expansió del capital, sinó també «desintegració

moral i psicològica dels bastions de la democràcia». Així, el feixisme tant és afí a

l'expansió capitalista, com enemic més absolut de la democràcia política.

• La democràcia,  guardiana  de  la  llibertat  i  de  mesures  socials  protectores  contra

l'expansió del capital, és garantia contra el feixisme. 

• De fet,  la incompatibilitat  entre capitalisme i  democràcia és el  rerefons de la crisi

social  dels  nostres temps. Però la  defensa democràtica tendirà «insensiblement»

cap a la socialització política i econòmica, en tant que és la via objectiva de defensa

de la societat enfront de les tensions del model liberal. És un greu problema d'anàlisi

de  l'esquerra  política  no  veure  això  i  llençar  una  crítiques  abstractes  i  imprecises

(d'altra banda, d'un estil semblant a les de tipus feixista) que confonen els mals del

capitalisme amb les formes de la democràcia liberal.

La conclusió a la qual arribem per respondre a la pregunta plantejada a la introducció és que

el  feixisme va néixer  d'una situació històrica molt  particular  i  especialment  excepcional  i

difícilment reproduïble,  sense que això vulgui dir  que algunes condicions societals  poden

existir (i de fet existeixen), però no són eficients si no estan galvanitzades pels factors decisius

i no estan enquadrades en un marc explicatiu òptim (segons la combinació adequada dels

diversos elements estudiats). Així, sembla que el capitalisme evoluciona per un altra via que,

tanmateix,  comparteix certes característiques  estructurals  amb el  feixisme que sembla que

poden ser originades per unes situacions semblants, tot i que en cap cas és probable que hi

hagi la matriu completa de circumstàncies que permeti la combinació «explosiva» ni que faci

quallar una possible ideologia feixista: cap allà cap on les societats postindustrials semblen

caminar és cap al «capitalisme autoritari». I l'estudi del feixisme, encara que sembli inútil

perquè no pot tornar a passar, ens ajuda, tanmateix, a entendre també aquesta evolució, perquè

ens permet veure els fons de les tendències històriques i reflexionar sobre la política present.
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