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● 1919-39 -Radicalització 

revolució/feixisme. 

● 1939-1945- La Resistència antinazi.

● 1936-1978-Contra les dictadures 

Grecia, Portugal, Espanya, 

● 1980 “Antifas” en la globalització.

Subjecte històric 

construït 

col·lectivament 

afrontant conflictes 

segle XX-

guerra civil europea



RADICALITZACIÓ 1919-1939

● Italia 1919 Bienni Rosso.Ocupacions 

de terres i de fàbriques.Consells 

Obrers. Atacats pels 4.000 Faci Italianii 

di Combattimento que el 1922 son 

30.000 marxant sobre Roma.

● Francia 1920: Onada de vagues 

generalitzades . Vaga de 

ferroviaris.L’exèrcit ocupa les estacions  

amb  la colaboración de voluntaris 

burgesos 

● Cultura obrera alternativa. Lligues de 

lliurepensadors  proletaris  alemanys, 

6000 afiliats el 1914 a 590.000 el 1929 . 

● “Pequeños Moscúes” (G Eloy)
-Revolta espartaquista Berlín 1919 .Obrers  disparen contra els  

Freikorps.1921 nou  intent d’insurrecció revolucionaria a la zona minera



Parlamentarisme?
-Pacifisme, sindicalisme, comunisme, 

revolució social/ militarisme, 

anticomunisme,autoritarisme

-Les mobilitzaciones obreres superaven 

las capacitats  de contenció dels règims 

liberals. 

-Els socialdemòcrates, no s’arriscaven a 

una insurrecció.

-Contrarrevolucions violentes:Hungría 

1919/1920 .Italia 1920/1922. Austria 1927, 

Alemania 1933 suspensió drets 

constitucionals. Règims autoritaris a Bulgaria, 

Rumania, Grecia i Polonia.

Heimwehr Austria 1919 - 1936



Milícies armades -Italia 1921-1924 els Arditi 

del Popolo (1921)front  els 

Squadristi (1919)de 

Mussolini (“Camises 

negres”) 

-Austria 1923 els 

socialdemòcrates funden la 

Republikanische

Schutzbund (Liga de 

Defensa Republicana) front 

a la Heimwher.
-Alemania . Rote Front, braç militar del 

KPD 1924;contra la repressió policial i  

de les S A nazis. En 1929 130.000 

membres



Respostes populars en defensa de la democràcia

França:

1927:163 manifestacions en defensa de Sacco y Vanzetti 

1934: El Comité de Vigilància dels Intel·lectuals Antifeixistes (CVIA), reuneix 

más de 6000 mestres, escritores,periodistes.1935 Associació Internacional 

d'Escriptors en Defensa de la Cultura,

-1934 vaga general convocada per socialistas i comunistes contra la creixent 

violencia de la dreta francesa.

-1934:67 actes públics solidaritat amb els insurrectes  espanyols contra la CEDA.

-1936: febrer:Manifestació de mig milió de persones per l’agressió de militants 

de  l‘ Action Française a  León Blum,jueu, líder de la SFIO, 

maig:  Marxa de 600.000 personas per commemorar la Comuna de París

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Associaci%C3%B3_Internacional_d%27Escriptors_en_Defensa_de_la_Cultura&action=edit&redlink=1


-1934 insurrecció armada (amb 

la Schutzbund ) front a la 

dissolució del Parlament i deriva 

repressiva del govern.

-España:

1934 insurrecció i vaga general 

“Millor Viena que Berlín”

-1936:Brigades internacionals

40.000 voluntaris de más de 50 

països

1932: Karl-Liebknecht-Haus en la Bülowplatz de Berlin amb l’ emblema 

Antifaschistischen Aktion (foto: Bundesarchiv B 145 Bild P046279)

Austria:

-1927 “Viernes Sangriento''. Incendi 

del Palau de Justícia en Viena, 

vaga general, bloquejada pel terror 

de la Heimwehr.



1936 La batalla de  Cable Street

Bill Fishman (15 anys)"plorava emocionat en veure junts els obrers 

catòlics irlandesos junt els jueus barbuts en peu per parar a Mosley¨

http://www.cablestreet.uk/

Barricades de Cable 

Street amb pancartes l 

"Recorda Olympia" i "No 

passaran"

300.000 contra els blackshirts

Comité de Coordinació d'Activitats 

Antifeixistes, patrocinat pel Comité 

Mundial contra la Guerra i el 

Feixisme 

Londres-1934 Olympia.

http://www.cablestreet.uk/


Membres del Stepney Workers Sports Club, marxa antifeixista, 1936.© 

Museu Jueu, Londres

86 organitzacions diferents (culturals esportives, jueves, sindicals).Victoria col·lectiva



…la transcendència del fet



Clichy 13-març-1937

"El coronel  de la Rocque, agent de “les 200 famílies” i els trusts, preten impunement 

ocupar Clichy, on vol celebrar una reunió el 16 de març. Responem: no. Assumim les 

nostres responsabilitats integrament: contra el feixisme, pel pa, per la llibertat, per la pau 

L'alcalde, el conseller general, el diputat de la circumscripció conviden a la població 

treballadora (...), a tots els republicans, a tots els demòcrates, a reunir-se el dimarts 16 de 

març a partir de les 19 hores, a l'ajuntament de Clichy, per a mostrar massivament als 

enemics del poble que el lloc dels representants del capital i del feixisme internacional no 

està en el centre d'una ciutat que pretén viure lliure. » 

7 morts. 300 ferits



RESISTÈNCIA  I RESISTÈNCIES 1939-1945
-centenars  de milers en tota Europa, extraordinari moviment social 

de masses. Italia, más de 300.000 personas en la lluita armada ,35.000 

dones.

- confluència de diverses corrents ideològiques 

- Resistència no armada.

-LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers) 14.000 
neerlandeses 1942-1945 oculten persones.

-LKP(Landelijke Knok Ploegen) equips de falsificacións, robatoris i 
sabotatges, 

-1942 Lyon 5 dies de barricades al barri obrer contra l’ocupació nazi.

- 1943 el camperolat  del nord d’ Holanda es va negar durante 2 mesos 
a suministrar llet als alemanys 

-1941 Amsterdam vaga general contra la deportació dels jueus (que 

Julia Pirotte Deux partisans juifs 1944
Helena Rietberg.La tia Riek



La “zona gris” i la vaga general de 1941 en Holanda

Redada en la plaza Jonas Daniël Meijerplein. 

Ámsterdam 22 o 23 febrero de 1941.

Tramviers en vaga general 25 febrer 1941 Amsterdam

Instituto Neerlandés de Documentos de Guerra ( NIOD), Ámsterdam. (Banco de 

imágenes de la II Guerra Mundial).



Qui son els partisans?

Estrangers-

Jueus-

Bastards-

Comunistes.

Patriotes-

Herois-

Treballadors-

Revolucionaris



-MOI-FTP (Main D’oeuvre 

Immigré- Francs Tireurs et 

partisans) i sense 

condecoracions de la Primera 

GM

-Kultur Liga

-”los “rojos españoles” 

extremadamente peligrosos “

Foto de Julia Pirotte 29-8-1944-Marsella. https://histoire-

image.org/fr/etudes/femmes-ftp-moi« foto 

Cognoms poc francesos



Discurs Ètic i Polític

- distint del soldat

- compromís polític

- il·legal i moral

- els comités, refugis de la 

democràcia  … embrions 

d’una democracia radical 

novedosa?
14-9-1944.Maquis prop de  Boulogne sur mer

(https://www.warhistoryonline.com)

https://www.warhistoryonline.com


Partisanas



dona, jueva, comunista … 
-Itàlia 70.000 dones als Grups de Defensa i 35.000 en 

la guerrilla partisana. Algunes unitats es formaren sols 

amb dones .

.-Iugoslàvia: dels aproximadament 850.000 partisans, 

100.000 eren dones. Un 20% dels membres de les 

Brigades juvenils 

-Infraestructura imprescindible de la guerrilla menjar, 

medicines, documents.

-Comités de defensa locals (transport, 

amagatall,comunicació)

-Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el 

Fascismo 1934

- Socorro Rojo Internacional (Clara Zetkin, Elena 

Stasova y Tina Modotti.)

Julia Pirotte, Multitud fuera de la carnicería Marsella, 1944





Neus Català, Lola Casadellà

i 187 dones  espanyoles 

deportades com a 

membres de la Resistencia 

Francesa.. 

-solidaritat-fer familia-

-boicotejar la producción de 

armes

-no oblidar el nom de les 

que es quedaren Memorial 

de las mujeres españolas 

en la resistencia y la 

deportación,

Les 

republicanes de 

Ravensbrück



Laura Knight. A Ballon Site 1943.IWM-London

1941 Més d’un milió de dones russes 

,francotiradores, conductores de 

tanques o aviadores com “Les 
bruixes de la nit”.



Laura Knight.1940. Cabo Daphne 

Pearson, receptora de la George 

Cross.IWM.London

Les filles du Bataillon Carmagnole-Liberté défilant dans les rues 

de Lyon

à la Libération

No medalles, no clubs de veteranes

no presencia armada



Julia Pirotte

Lee Miller Rennes 

1944.David E. 

Scherman

Guardianes de 

Buchenwald 

vestidos de 

paisano para huir. 

Lee Miller.1.945



- sindicats i partits d’esquerres, 

governs liberals, Stalin,el rei de 

Grècia, el rei de Iugoslàvia, els 

chetniks servis 

-1939 pacte germano-soviètic 

-l’aliança antifeixista italiana  es 

desmorona quan el seu president és 

expulsat del PCI.

-1940 el gob francés, abans de Petain, 

havia prohibit el periòdic del PCF 

l’Humanité i destituït  2778 regidors 

comunistes.

-1944 Repartiment Churchill-Stalin d’ 

Europa oriental contra els  partisans 

de Grecia.

conflictes, contradiccions

Barricades.Paris 1944



Aspiracions de l´antifeixisme

-Jean Moulin,impulsor del Consell Nacional de la Resistencia gener  de 1943,:

“El régimen que pretenden los combatientes, cualquiera sea el nombre que se le dé, es una 

organización democrática y socialista de Europa […]No se trata de una vaga aspiración ni 

de un ideal lejano, sino de una cuestión precisa, la única posible que se ofrece a través de 

las ruinas acumuladas por la guerra a los ojos de los pueblos que se niegan a perecer.”

-De  Gaulle, febrer de 1944,: 

“Se trata de una revolución, la más grande  de su historia, la que ha comenzado a 

realizar la Francia traicionada por sus elites dirigentes y por sus privilegiados. Y  debo 

decir que quienes, en todo  el mundo, esperan poder reencontrar, después del último 

cañonazo, una Francia política, social y moralmente parecida a la que habían conocido, 

cometen un gran error. En el secreto de  su dolor, se ha  creado una Francia 

completamente nueva, la que será guiada por  hombres nuevos”.



Tornar a l’ordre 1945-46. Victòries i frustracions.

● les dones obtenen el sufragi en Francia, Italia i Bélgica, però han de 

regresar a l’hogar

● França ,Gran Bretaña nacionalització de la Banca,telègraf, la ràdio, 

l’electricitat  i el gas,l’aviació civil, el transport  per carretera i  ferrocarril , 

el carbó, el ferro, i l’acer, semana de 40 horas,seguretat social universal, 

● Italia, Reforma agraria -1187 cooperatives amb un quart  de milió 

d'afiliats es fa càrrec de més de 165.000 hectáres- bloquejada pels 

terratinents 

● Grecia, guerra civil (1946-1949) aliats contra partisans; restaura la 

monarquia i eleccions amb més de 40.000 esquerrans a les presons.
.



● el colonialisme no entra al pla de reformes( si a la carta de CNR 

1944)

● la creativitat política de les experiències antifeixistes no perdura. 

Dissolució dels comitès locals de la Resistència i volta a l’ordre 

anterior a la invasió nazi. 

● resten feixistes a la judicatura i l’administració pública,

● antifeixistes alemanys rebutjats pels aliats que prefereixen als fills de 

respectables families burgueses prenazis 

● URSS, antics membres de les Brigades Internacionals, acusats 

de ser agents americans, britànics o iugoslaus. 

● USA els veterans de la Brigada Abraham Lincoln assetjats 

sospitosos de ser agents comunistes.



La memòria, una construcció selectiva
-Es parla de la guerra contra  els alemanys..

-S’emmascara la guerra civil de classes. Els 
“notables” colaboracionistes, no foren 

molestats després de l’Alliberament. 

-Camperols ametrallats per avions aliats … 
com una fatalitat propia de la guerra.

-Violació de dones alemanes per l’exercit 
soviétic a una banda de Berlín i per soldats 

americans a l’altra,  segueix  exigint una 
explicació.

-Dones avergonyides en tant que  partisanes, 
comunistes, jueves,  …



GRÈCIA ( i l’OTAN)1967-1974 Papadopoulos,el primer agent  

de la CIA governant d'un país 

europeu occidental.

21-abril 1967 Constantino ,Sofía, Juan Carlos(1962)



-GLADIO: Xarxa clandestina 
paramilitar anticomunista, 
vinculada a l’OTAN i 
financiada per la CIA.

-IDEA (Ieros Desmos Ellinon 
Axiomatikon, «Santo vínculo 
de los oficiales 
griegos»).Societat secreta  
veterans dels Batallones de 
Seguridad colaboracionistes. 

Subvencionats des de 1947 
per  la CIA amb $1 milió 
anual com una de les 
principals forces 
“democràtiques” Lyndon B.Johnson, president "demócrata"EEUU



Abril 1967

- el rei protegeix els militars d'IDEA enfront del reformisme de Georgios Papandreou 

el 1963 ; crisi constitucional «Apostasia de 1965". Manifestacions massives en 

Atenes …1967 cop d'estat dels coronels .

-10.000 persones, empresonades o deportades a illes desertes de l'Egeu, centres 

de tortura.

-prohibiren els diaris estrangers, els cabells llargs per als homes, les minifaldes i es 

feu obligatòria l'assistència a missa per als joves i censuren llibres (tb Dostoievski , 

Aristòfanes …)

-Estats Units, Regne Unit i la RFA, defensaren la permanència del govern militar al 

Consell d'Europa i a l'OTAN



Trencant el silenci

Soterrar del poeta i diplomàtic  Iorgos Seferis 1971

-Partit Comunista de Grècia ( il·legalitzat abans 
de la Junta), la Unió Socialista Democràtica, , o 
el Front Antidictatorial Panhel·lènic (ΠΑΜ). 
(PasoK)

-Exiliats . Dinamarca, Noruega, Suecia y Holanda 
denuncien Grecia  a la Comisión Europea de 
Drets Humans.En 1969, va ser exclosa  del 
Consell  d'Europa.

- Esquerra antiestalinista. (rev Xina, Cuba, rev 
anticolonials,maig 68, ..) Després de 1970 
publicacions marxistes antiautoritaries : Gramsci, 
Poulantzas, Castoriadis Wilhelm Reich…

-nous  referents ètics i estètics 

- estudiants, intel.lectuals, artistes  «Guerra 
cultural» que es re-apropia de la tradició,cançons 
populars amb  lletres subversives i  reapareixen 
velles cançons  partisanes



La revolta 1973

● Des de 1967 protestes per la prohibició 

d’eleccions de representant

● 1973 

-febrer:primera ocupació de la Fac de Dret 

en el centre de Atenas.

-maig: segona protesta contra  les 

detencions 

-novembre 5000 universitaris ocupen la 

facultad .Programa de radio convocant  a 

la mobilització. Un  tanc derriba la porta de 

la U. Politècnica d'Atenes. 40 morts i més 

Ocupació Fac de dret 1973



La transició 1974

● escandols de corrupció i guerra 

amb Turquía. Col·lapse de la 

Junta.

● Karamanlis ”Nova Democràcia”.

● desembre Referéndum,70% 

vota República.

● Alguns torturadors son jutjats i 

empresonats.   

● 1980: Amanecer Dorado.

Atenes contra el rei 1974



PORTUGAL

”Estado novo” 1933-1974
-“Nadie hablaba de la falta de libertad en 
Portugal, pero todos éramos conscientes 
de ello. “Vasco Lourenço, ex capità, associació 25 abril

- Clandestinitat, Policía Internacional de 
Defensa del Estado (PIDE); tortures, 
presons, Caxias, Peniche o Aljube. 

-Camp de concentració de Tarrafal, Cabo 
Verde, (per als “millors”)

-Fado Peniche ,(Abandono) “Por teu livre 
pensamento,”

- estabilitat i bosses de pobresa, 
immigració, xabolisme.

Salazar con Franco. Sevilla 1942



Soldats, Estudiants i Obrers

- 1961-1974 insostenibilitat guerres colonials. 
Movimento  das Forças  Armadas

- 1961-1974 100.000 desercions 

- 1970-72. mes del 20% fugen abans de la incorporació 
a files 

- després del 68, moviments per  la democratització de 
l’ensenyament, música, teatre...

- 1969-1973, l'agitació universitària, s'estén a l'estudiant 
de secundària,

- estudiants, un terç dels presos polítics.

-25 d'abril de 1974, Grândola, vila morena senyal del 
MFA per ocupar els punts  estratègics. Milers de 
persones se’ls uneixen al carrer amb clavells a la 
mà 

- llibertats i depuració de la policia.

.

https://ca.wikipedia.org/wiki/25_d%27abril
https://ca.wikipedia.org/wiki/1974


Resistents del dia a dia 

Celeste Caeiro, una dona xicoteta i fràgil que el 25 

d'abril de 1974 va eixir al carrer armada amb un ramell 

dels clavells rojos. Tenia un estanc on durant anys havia 

estat distribuint pamflets i llibres prohibits i amagant 

persones perseguides. Un exemple viu de l'antifeixisme 

popular, de diari, a peu de carrer. Sense elles,no 

podríem explicar la fi de la dictadura a Portugal.

Tb he escoltat altres històries com el d'una cambrera 

que eixia d'un restaurant amb els clavells.. o ... es igual. 

Em serveixen per veure les cares de la gent "normal" 

que dia a dia havia anat minant la dictadura i alimentant 

l'antifeixisme i no solen eixir als llibres d'Història .



-El MFA diverses perspectives 

-Comunistes diversos

-Assemblees, comissions, manifestacions:  obrers, 

jornalers, soldats, estudiants, artistes, mov veïnals..

-28 setemb manifestació reaccionaria a Lisboa  : 

comités de barri i sindicats fan barricades ”No 

passaran”. PREC

- Independència de les colònies, sufragi universal -

nacionalització de la banca i gran indústria, ocupació de 

latifundis, fàbriques, vivendes,  diaris, ràdio,i 

…autogestió…democràcia directa..

-Violència anticomunista  (asalto a 80 sedes).

-Eleccions constituents abril 1975 (tb dones) victoria a 

socialistes moderats i socialdemòcrates.

-Solidaritat i seguiment pels antifranquistes i l’esquerra 

europea

“El 

P. R. E .C 

i  el  

Poder 

Popular”

1974-75



-El 51% dels enquestats:allò 

més important de la historia 

del país había estat la 

Revolució del 25 de abril de 

1974.

-Salazar, guanyador del 

concurs de RTP “gran 

personatge de la història “ 

El País 2007
Amalia Rodrigues Manifestació 1975.



ELS 80….

.Rock Against Racism 

1977.

.Anti-Fascist Action 

(AFA) 1985

Lewisham battle 1977

-Lewisham battle 1977

.Anti nazi league(ANL) 

1977



Antifeixistes País Valencià
https://www.facebook.com/antifeixistes.paisvalencia/

https://www.antifeixistes.org/

Antifeixistes Europa

Antifa Infoblatt (Alemanya)

Der Rechte Rand (Alemanya)

APABIZ (arxiu antifeixista – Alemanya)

Hope Not Hate (Anglaterra)

REFLEXES (França)

EXPO (Suècia)

Vepsen (Noruega)

Nigdy Wiecej (Polònia)

Southern Poverty Law Center (EUA)

ERA: European Resistance Archive

European Roma Rights Center

https://www.facebook.com/antifeixistes.paisvalencia/
https://www.antifeixistes.org/
https://www.nadir.org/nadir/periodika
https://www.der-rechte-rand.de/
https://www.apabiz.de/
https://www.hopenothate.org.uk/?page=home
http://reflexes.samizdat.net/
https://expo.se/
http://vepsen.org/
http://www.nigdywiecej.org/
https://www.splcenter.org/
https://www.resistance-archive.org/
http://www.errc.org/


Memòria activa

Clapton Club homenatge a les Brigades Internacionals 2018



MALUKS Contra l’oblit 2021

http://drive.google.com/file/d/1fWQNRTpOH2mgBetcsF92kx8iIEp4u7nq/view


Ja no s’estila l’antifeixisme?

-Es va anar amb els dogmes de la RDA i el mur de Berlin 

1989?

-Es un concepte derrotat/superat pel liberalisme 

parlamentari?

- Deslligat de les lluites populars del segle XXI? ineficient per 

assolir millores? 

-Vinculat sols a  “minories radicals extraparlamentaries”?



La democràcia
NO és un regal del mercat lliure   

- Subjecte històric en el temps 

(del qual formem part )

-ConstruÏda per grups de 

persones en mig de conflictes 

i contradiccions 

-Que determinen la qualitat i el 

significat de tal democràcia 

“Si no consideramos la democracia 

como una simple norma de 

procedimiento, sino como una 

conquista histórica, debemos concluir 

que al final del siglo XX no se puede 

ser demócrata sin  ser antifascista . 

Una democracia “no antifascista” sería 

muy frágil, un lujo que la Europa 

Continental, que también conoció a 

Hitler, Mussolini y Franco, no puede 

permitirse.” ( E Traverso)
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