
ANÀLISI I REFLEXIÓ DE LA PRIMERA TROBADA SOBRE EL FEIXISME: 
CONSEQUENCIES I VALORACIÓ 

(Seminari: Reflexions  sobre el feixisme i la Qualitat de Vida de les persones 1ª sessió 
14 Febrer 2.019) 

La decadència d’Europa i la rebel·lió de les masses configuren els dos problemes del Segle XX 
L’intent de solució a aquests problemes va portar a l’ascens dels totalitarismes 

Per analitzar aquesta problemàtica es va dividir el grup en subgrups, a fi d’abastar la qüestió 
segons enfocs o punts de vista: 

- Un primer enfoc  psicològic per veure les possibles causes  de la submissió dels homes 
al poder constituït (Natura-Deu-Historia-Líders) 

- Un segon enfoc mes social   per veure les causes econòmiques i de classe 
- Un tercer enfoc mes històric com la caiguda de les monarquies o l’ascens de 

l’imperialisme o la frustració del proletariat 
- Un quart enfoc mes actual tenint en compte l’ascens vertiginós arreu de nous intents 

d’actualitzar aquest fenomen 

La primera sessió ens centrarem en l’estudi de l’obra de “Riemen: Per combatre aquesta 
època” on ens parla del “Feixisme” com a crisi de civilització, es a dir com una pèrdua de 
dignitat i de valors. Tot això ens ha dut a la frustració, a un odi a la vida (ressentiment),  a un 
odia a la diferencia i a una agressivitat sense límits. 

Com a causes d’aquesta problemàtica, es senyales les següents: 

- La por a la solitud, al silenci 
- La cobdícia 
- La demagògia 
- El sensacionalisme dels mitjans de comunicació 
- L’excitació constant; el soroll, la velocitat 
- La comoditat 
- El culte a la personalitat, L’èxit 

Historia d’aquests fets: 

- La covardia i la traïció de les elits (poder financer) 

Causes: 

- Les religions 
- La crisi financera 
- Economia global 
- Crisi medi-ambiental 
- La democràcia (Partits-Clients-Votants) 
- La banalització – Idiotització de la premsa 
- L’educació utilitat 
- Materialisme 
- Ego -> Diversió 
- Valors: tecnològics – Diners –Èxit –Joventut Culte – Kitsch 

Solucions: Canvi de “Valors” 


