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TEMARI 
 
 1.- El concepte de feixisme. 
2.- El feixisme italià: de moviment situacionista a partit de masses de la contrarevolució. 
3.- El feixisme italià: el feixisme al govern-coalició. 
4.- El feixisme italià: l'evolució institucional d'una dictadura. La frustració de l'Estat Corporatiu. 
5.- El feixisme italià. Va existir una economia feixista?  
6.- El feixisme italià. La construcció del consens. 
7.- El feixisme italià. L'enduriment del Règim a finals dels 30. Les guerres del feixisme. La crisi 
del règim. Saló.  
8.- El nazisme alemany. El Kampfzeit: d'un grup d'agitació völkisch a un partit feixista de 
masses.  
9.- El nazisme alemany. El Machtergreifung. 
10.- El nazisme alemany. La política social del règim. De la lluita de classes a la 
Volksgemeinschaft. 
11.- El nazisme. La política econòmica del règim. De la recuperació a l'economia de guerra.  
12.- El nazisme. Els trets d'una "dictadura anàrquica". Un Estat hitlerià? El concepte de la 
poliarquia.  
13.- El nazisme. La societat racial.  
14.- El feixisme francès. El feixisme com a cultura: les tesis de Zeev Sternhell i la resposta de la 
Historia Oficial. 
15.- El feixisme francès. La incapacitat per a construir un sol partit de masses. El moviment de 
les lligues. 
16.- El feixisme francès. La Col·laboració. 
17.- Conclusions: Feixisme, neofeixisme, postfeixisme. Continuïtats i ruptures.  
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Juntament amb aquesta bibliografia bàsica, l'alumne haurà de treballar els dossiers més 
específics que se'l lliuraran al llarg del curs. 
 
 
AVALUACIÓ 
 



L’avaluació es farà mitjançant un examen que inclourà les explicacions de classe, la bibliografia 
bàsica i els dossiers. La prova consistirà en un tema a desenvolupar i un seguit de qüestions 
concretes. 
 


	TEMARI
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA
	AVALUACIÓ

