
TEMA: O NACISMO 

ACTIVIDADES 

 

Tendes toda a teoría, como xa sabedes, no modle (ESA4, tema 2). Por se alguén ten 

dificultades en usalo mándovos o resto de teoría resumida, para completar o tema. 

As actividades seran de dous tipos: primeiro contestar unhas preguntas para rematar o 

tema ; despois realizar unhas actividades de comentario. 

CONTESTA ÁS SEGUINTES PREGUNTAS: 

1.) Cales son as orixes do nacionalsocialismo alemán e de Hitler? 

2.) O pustch da cervexería. 

3.) O Mein Kampf 

4.) Explica o contexto no que Hitler chega ao poder. 

5.) Como constrúe Hitler o estado totalitario alemán? 

6.) Como exerce Hitler o control ideolóxico e social da poboación? 

7.) Que papel lle outorga á muller o nazismo? 

8.) Explica o modelo económico autártico alemán. 

9.) Cales son os principios que marcan a política exterior nazi? 

10.) Que foi o anschluss? 

11.) Explica a política racial nazi. 

12.) Que foron os einsatzgruppen? 

 

 

 

As orixes de Hitler e o nacioanlsocialismo: 

En 1919 Anton Drexler funda o partido Obreiro Alemán (DAP). Hitler afiliaríase ao partido 

pouco despois. En 1920, xa con Hitler nunha posición relevante, apróbase o programa do 

partido que pasa a chamarse Partido Obreiro Nacional Socialista Alemán (NSDAP). Defendían: 

a necesidade dun estado forte; o rexeitamento do parlamentarismo; a supresión da loita de 

clases mediante a intervención do Estado; a defensa da pureza racial; a eleiminación dos 



inemigos de Alemaña (xudeus, xitanos demócratas comunistas); a revisión do Tratado de 

Versalles e o nacemento da gran Alemaña ou lebnsraun ou espazo vital. 

En 1921, Hitler faise ca dirección do partido, e en 1923 protagoniza un golpe de estado o 

"putsh da cervexería". Este golpe fracasa polo que encarcelado varios meses. Aproveita para 

escribir o Mein Kampf (A miña lita), onde expón a súa ideolxía, os obxectivos políticos e 

reestructura o partido: Impón unha estructura xerárquica-autoritaria no partido cun pequeno 

grupo de dirixentes (Hess, Rosemberg, Roehm); autoridade ilimitada e eliminación de calquer 

disidencia; reorganiza as SA e funda as SS (garda persoal)  que son organizacións paramilitares 

que se encargan de extender o ideario nazi coa violencia; utiliza a propaganda con vistas a 

crear un partido de masas; adopta unha táctica pseudolegaslista e parlamentaria; Limita os 

orixinais principios socialistas e proletarios para tranquilizar aos conservadores e empresarios; 

mantén os principios racistas, o anticomunismo, o antiparlamentrismo, a defensa da violencia, 

o darwinismo social, o lebensrraun e a necesidade dun poder forte para o conseguir. 

O PUSTCH DA CERVEXERÍA 

En 1923 o partido nazi alcanzar os 55.000  votos o que unido á invasión francesa do Ruhr 

debido aos impagos, animou á extrema dereita alemana a dar un golpe de estado. 

O golpe iniciouse nunha cervexería (era frecuente en Alemaña as reunións política en 

cervexerías) en unión de forzas de dereita e paramilitares (Ludendorff). Aínda que se chegou a 

controlar a rexión, o golpe foi destruido e Hitler encarcelado. 

O fracaso do golpe convenciu a Hitler de que o enfrontamento directo co Estado era un erro 

extratéxico perigoso e de que o partido debería centrar os seus esforzos na organización 

interna e na loita electoral. 



Na nova táctica evitaríase o enfrontamento coa autoridade pero non co adversario político. 

Isto reflexouse nun sanguento vandalismo nas rúas, no ataque ás forzas de esquerda e na 

propaganda vociferante protagonizada polas SA. 

"Mein Kampf" (A miña loita), 1925 

Tras o pustch da cervexería, Hitler foi encarceado e condenado a 5 anos, dos que só cumpliu 1 

debido a unha amnistía política. 

Durante este tempo en prisión adicouse a escribir o Mein Kampf, libro en parte autobiográfico 

no que escribe os ideais do nacionalsocialismo e das principais metas a conquistar. 

Por suposto, o libro non tivo unha ventas destacadas, incluso tras o desastre das eleccións de 

1928 tratou de reformalo e amplialo. Foi só a partir de 1933 cando o librpo vendiu máis de un 

millón de exemplares. 

Despois de que Hitler se alzase co poder, o libro convertiuse na Biblia de calquer nazi. Esixíase 

que cada parella que se casade tivese un exemplar. Deste xeito as ventas do Mein Kampf 

fixeron gañar millóns a Hitler. 

O ASCENSO DE HITLER AO PODER 

A crise económica agrávase a principios dos anos 30: paro (seis millóns en 1932), crise 

empresarial e empobrecemento das clases medias. 

Nas eleccións de 1932, os partidos da coalición de Weimar afúndense, desenvolvéndoe unha 

forte polarización política. Soben espectacularmente os nacionalistas e nacionalsocialistas (196 

deputados) unidos na Fronte Harzburg (1931) e os comunistas chegan aos 100 deputados. 



O caos social e político, a violencia nas rúas (constantes enfrontamentos nas rúas entre os 

nazis e a fronte vermella comunista) e o aumento do comuniismo. Inclina ás forzas 

conservadoras a apoiar a Hitler coma garante de orde. 

Nacionalistas, sectores do exército e a gran industria apoian a Hitler como novo canciller. 

Coidan que o poderan controlar e integrar. 

O presidente da República, Hindenburg, a pesar de grandes reticencias, acabou nomeando a 

Hitler canciller de Alemaña en xaneiro de 1933 ao ser o líder do partido máis votado. 

En poucos meses dado a situación de crise, co incendio do Reichstag incluido, Hitler consegue 

amplos poderes que lle permitirán destruir a democracia dende dentro. 

AS BASES DO TRUNFO 

- A difícil situación económica que leva aun aumento do paro, a suba da inflacción e o 

empobrecemento dos agricultores e das clases medias. Por outra beira a crise económica 

trouxo a radicalización obreira que se plasmou nun aumento do KPD o que provoca o medo á 

revolución entre os sectores conservadores que ademáis contan co apoio dos grandes 

industriais. 

- A debilidade das institucións e gobernos republicanos e a ruptura da coalición de Weimar que 

impediu adoptar unha política enérxica ante a crise política e económica. 

- As intrigas políticas. Maniobras dos partidos conservadores e tradicionais para integrar e 

dominar aos nazis no goberno. Hitler sacou proveito a través da súa política de todo ou nada. 

- Utilización de novas estratexías de movilización de masas (grandes concentracións, 

desfiles)  e de unidades paramilitares que sementan o medo entre a oposición. 



O NSDAP atopou os maiores apoios entre as clases medias empobrecidas pola crise económica 

do 29 (pequena burguesía, artesáns, empregados, campesiños). 

Conseguiu máis apoios nos estados protestantes e agrarios que nos católicos e industriais. 

Nunca logrou grandes apoios entre o proletariado, que votaba ao SPD ou a o KPD, nin entre a 

alta burguesía que votaba aos partidos conservadores tradicionais. 

Pero, a pesar desto último, parte da alta burguesía (industriais como Thyssen, Krupp, Siemens) 

apoiaron a Hitler como instrumento para frear o movemento obreiro. 

A CHEGADA DE HITLER AO PODER. CASUALIDADE, ASTUCIA, IMPRUDENCIA? 

Nas eleccións de agosto de 1932 os nazis conseguiran 230 deputados, superando os trece 

millóns de votos (37%). 

Hindenburg négase a elexir a Hitler canciller. Nomea primeiro a Von Papen (1932) e logo a 

Schleicher (finais de 1932). 

Nembargantes nas eleccións de novembro de 1932 perderon máis de 2 millóns de votos e nas 

parciais do estado de Turingia máis do 40%, e todo a pesar do terrorismo nas rúas que os 

gobernos conservadores lles permiten. 

Todo indicaba que a marea nazi comenzaba a ceder. A posibilidade de acceder aon poder pola 

vía legal alonxábase. Unha sensación de crise recorreu o partido. 

Nesta situación de crise política, facía que calquer partido de dereitas necesitaba dos nazis 

para formar goberno. Isto leva a que os partidos conservadores e ao Zentrum, que xa xirara á 

dereita, a intentar pactar cos nazis, colaligarse con eles, intentar utilizalos e dominalos. 



Pensan que o obxectivo político de Hitler é liquidar o Tratdo de Versalles e a introducción 

dunha política nacionalista extrema en todos os ordes. Extrema pero controlable. 

Hitler esixe ser canciller nun goberno de minoría nazi pero coa carteira de interior 

Así en xaneiro de 1933, Hitler, é nomeado canciller. Dende interior controlará á administración 

do estado e a policía. As SA fanse donas das rúas. A oposición de esquerdas é duramente 

reprimida. 

Nas eleccións de marzo de 1933, dominadas pola coacción obtén 288 deputados un 43 % do 

voto. 

O decreto de poderes especiais de febreiro e as leis de plenos poderes de marzo sancionan a 

fin da República de Weimar. Por tanto, o poder que lle fora entregado polos políticos 

tradicionais, subestimaran aos nazis. Alcanzada a revolución legal, viría a "revolución 

nacional"  aplicada a partir do terrorismo de estado. 

O nomeamento de Hitler foi apoiado polos sectores conservadores na crenza de que poderían 

controlalo facilmente e contar cos votos do seu grupo. O vicecanciller von Papen (á esquerda 

de Hitler) foi o artífice desta errada estratexia. 

Hitler, pola súa parte, tratou de dar unha imaxe de moderación e só inclueu dous ministros 

nazis. Frick no importante Ministerio de Interior e Goering (á dereita de Hitler) coma ministro 

sen carteira e Ministro do Interior en Prusia, Goebbels non se incorporaría ao gabinete ata 

marzo. 

Proceso de ocupación do poder (1933-34) 



Hitler é elexido canciller en xaneiro de 1933. consigue de Hindenburg a disolución das cámaras 

e convoca novas eleccións en marzo de 1933. Emprega a coacción, Goering coloca SA e SS 

como policías, obtendo o 43% dos votos. 

Nembargantes, non ten os votos suficientes para reformar a constitución (é necesario 2/3) 

pero consegue do Zentrum o apoio para aprobar a "Acta de habilitación" que lle daba a Hitler 

plenos poderes durante catro anos. 

Comézase así o camiño cara o ESTADO TOTALITARIO, establecendo as bases nestes dous anos: 

- O incendio do Reichstag o 27 de febreiro de 1933. Atribuido a un albañil comunista holandés 

(Marinus van der Lubbe), que foi capturado no lugar do incendio. Despois de ser torturado 

admitiu ter prendido lume ao edificio, polo que foi sentenciado a morte e executado. 

O incendio do Reichstag foi a excusa que necesitaba Hitler para suspender as liberdades 

individuais e acusar aos comunistas de conspirar contra o goberno. Este feito está considerado 

como un elemento clave na construcción do estado nacionalsocialista ou terceiro reich. 

Despois de aprobarse o decreto, o goberno perpetrou arrestos masivos de comunistas por 

todo o país, incluíndo aos deputados comunistas do parlamento, a pesar de que estos 

contaban con inmunidade parlamentaria.  

Cos seus rivais detidos e os seus escaños valeiros, o NSDAP  ampliou a súa maioría e permitiu a 

Hitler consolidar o seu poder. 

Póstumamente, a xustiza alemana revisou en tres ocasións o proceso contra Van der Lubbe ata 

que en 2008 derogou en todos os seus puntos a sentencia condenatoria e o absolveu. 



Comenzan as detencións e o confinamento en campos de concentración. En abril de 1933 

créase  a Gestapo que era a policía secreta do estado controlada por Himmler. Así, xa en abril e 

só no estado de Prusia, rexístranse 25.000 detencións. 

 O decreto de poderes especiais de febreiro de 1933 e as leis de plenos poderes e 

uniformización (que eleminaban os poderes dos landers e a estructura federal alemana) de 

marzo sancionan a fin da democracia e a concentración de poderes en mans de Hitler. Este 

apresurouse a iniciar as súas reformas constitucionais pero para elo necesitaba 2/3 dos votos. 

No discurso de defensa da lei, Hitler repite o discurso xa esbozado no Mein Kampf. Gaña a 

votación con 441 votos grazas ao apoio dos conservadores e do Zentrum. 

O resultado de todo isto é que o desmantelamento da democracia de Weimar fíxose dende a 

legalidade e aténdose á constitución. 

Só o SPD votou en contra da lei de plenos poderes que aprobou un Reichstag no que os 

deputados comunistas desapareceran. 

O lider do SPD, Otto Wels, lanzou un brilante discurso (que os seu propios compañeiros 

pediron que fose moderado por se os mataban alí mesmo ou á saída) contra a política nazi. 

Só Otto Wels, xefe dos socialdemócratas, atreveuse a pronunciar un valente discurso opositor. 

"Nós, os socialdemócratas alemáns,  pronunciámosnos solemnemente nesta hora histórica 

polos principios da humanidade e a xusticia, da liberdade e do socialismo." Wels tampoco se 

mostrou intimidado polo terror nazi: "Pódennos quitar a liberdade e a vida, pero no a honra", 

aseguró. E ata se atreveu a mencionar aos opositores encarcelados: "Saúdamos aos 

perseguidos e acosados", agregou. Tras a fin do seu discurso, Hitler volveu ao púlpito cheo de 



ira, deixou caer a súa máscara e exhortou aos deputados, "a aprobarnos, o que de todos os 

xeitos podríamos arrogarnos." 

A intimidación funcionou. 441 parlamentarios votaron a favor da "Ermächtigungsgesetz". Só os 

94 diputados socialdemócratas opuxéronse. No 24 de marzo de 1933 entrou en vigor. O 

Reichstag quedou con elo á marxe. Moitos aprobaron a lei por medo ás represalias, pero 

tamén coa confianza de que Hitler cumpliría as súas promesas. 

Moitos deputados e os seus partidos non viron ou non quixeron ver que o verdadeiro peligro 

para o país era Hitler. A "lei de plenos poderes" estaba limitada a catro anos, pero poucas 

semanas despois no quedaba máis que un só partido, o partido nazi, que prolongou unha e 

outra vez esa "Lei Fundamental do Terceiro Reich". 

- A lei do 14 de xullo de 1933 prohibía o restablecemento de partidos políticos, polo que en 

Alemaña non quedaba máis partido co NSDAP e a Fronte do Traballo Nacionalsocialista como 

sindicato. 

- A Lei de regularzación da burocracia que excluía aos funcionarios non adeptos ao réxime e 

aos non arios. A educación é severamente depurada. 

- O 30 de xuño de 1934 na noite dos coitelos longos elimina aos sectores máis radicais das SA e 

ao seu líder Roehm, debido ao seu radicalismo e aspiración a subtituir o exército para integralo 

na estructura das SA, e a oposición de dereitas (Schleicher). 

- En agosto de 1934 morre Hindenburg e Hitler, e Hitler co apoio do exército e dos industriais 

auna as figuras de Canciller e de Presidente da República tras un plebiscito (chamado III Reich 

dende agosto de 1933). 



Todas estas medidas transformaron Alemaña nunha DITADURA PERSOAL e do partido en 

cuestión de dous anos. 

O Führer acumula todos os poderes (Führerprinzip) que delegaba nos seus homes de confianza 

(Goering economía e aviación; Goebbels propaganda; Himler policía Hess e Ribentropp 

exteriores) que se repartiron as distintas parcelas do poder (policracia) e competiron polo 

favor de Hitler. 

Non existen dereitos nin liberdades individuais (expresión, reunión, asociación, manifestación, 

folga). 

Non hai dereitos políticos. Só existe un partido. Non hai eleccións libres. 

Control da administración e da xustiza polo partido nazi (creación dun Tribunal do Pobo para 

xulgar delitos de traizón). 

Tranferencia dos poderes dos landers ao Reich. 

Iníciase a identificación do partido co estado. 

Elimina toda oposición interna: 

- Asina o Concordato coa Igrexia Católica (1933) que fixo calar as protestas dos bispos. 

- Noite dos coitelos longos (xuño de 1934). 

- Forte represión Detencións, torturas, confinamentos en campos de concentración de todos 

os opositores políticos. 

- En 1934 crea a Gestapo que era unha policía secreta  controlada por Himmler. 

- Rede de delatores entre a propia poboación. 



CONTROL IDEOLÓXICO E SOCIAL DA POBOACIÓN 

- Control dos sindicatos e traballadores coa creación da Fronte do traballo que era o único 

sindicato vertical no que se incluía a patronal e os traballadores (CORPORATIVISMO) 

- A formación da xuventude. Creación de organizacións xuvenís por sexo e idade para formar 

aos novos alemáns (xuventudes hitlerianas). 

- Control do sistema educativo e da cultura. Creación do ministerio de cultura e propaganda 

dirixido por Goebbels co obxectivo de extender a ideoloxía nazi entre a poboación. 

Depuración da universidade e do sistema educativo (fuxida de moitos intelectuais e científicos, 

Einstein, Mann). 

Nacificación da cultura e dos medios de comunicación. Censura, queima de libros, lista de 

autores prohibidos. 

- Manipulación e movilización das masas. Organizacións periódica e impresionantes 

concentracións de masas (Nuremberg, Berlin). 

Un dos principais obxectivos nazis foi o control dos traballadores. Para elo, a pesar de que os 

sectores sindicalistas esquerdistas trataron de chegar a un acordo, Hitler disolviu todos os 

sincidatos en maio de 1933. No seu lugar creou a Fronte Nacional do Traballo que aglutinaba a 

empresarios e traballadores nun espíritu coorporativista. 

A política cultural do réxime de Hitler prohibiu e destruiu todas as obras de arte moderno, e os 

propios artistas fueron perseguidos e reprimidos. Na loita contra a arte dexenerativa 

participou activamente o ministro da propaganda Goebbels. A exposición de arte dexenerado 



en 1937, que se celebrou en Berlín, pretendía mostrar cómo desagradable e inapropiado 

estes  productos artísticos nunha Alemaña en desenrolo. 

O arte nazi e fascista teñen, en parte, unha grande similitude co estilo do realismo socialista, 

ambos buscan unha fácil asimilación polo pobo, sen complicacións intelectuais e como gran 

factor propagandístico, identitario e movilizador de masas. Grandes monumentos e estética 

heroica. 

Entre 1933 e 1945 Hitler e Goebbels impuxeron en Alemaña un arte peculiar, como 

instrumento fundamental para a consolidación do réxime e o sometemento das masas. 

O ideal de beleza corporal elexido foi clásico e de proporcións monumentais. Servía para 

mostrar a pretendida superioridade da raza aria, e excluía a fealdade e impureza doutras razas 

inferiores. 

En arquitectura seguíronse os mesmos principios clasicistas de edificios monumentais, de 

grandes dimensións, volúmenes claros con aristas e ángulos moi marcados, austeros e con 

símbolos nazis ben visibles. 

O arte nazi e fascista teñen, en parte, unha grande similitude co estilo do realismo socialista, 

ambos buscan unha fácil asimilación polo pobo, sen complicacións intelectuais e como gran 

factor propagandístico, identitario e movilizador de masas. Grandes monumentos e estética 

heroica. 

A muller no nazismo: 

A educación orientouse nun sentido machista e o papel ou rol da muller na sociedade 

limitouse a aportar unha numerosa descendencia. 



A educación dos nenos era diferente a das nenas que eran formadas para ser útiles nas tres 

"K"  kinder, kircher, Kürcke (fillos, igrexia, cociña). 

POLÍTICA ECONÓMICA 

No ámbito económico o obxectivo foi sacar a Alemaña da crise. A estratexia adoptada foi a da 

INTEVENCIÓN ESTATAL E  AUTARQUÍA. 

Medidas:  

-Forte desenrolo da industria pesada, fundamentalmente da militar, sobre todo a partir de 

1936 coa remilitarización (en gran medida a economía estivo orientada á guerra dende 1933 a 

1939). 

- Plan Cuatrienal de autobastecemento (1936) para desenrolar a industria nacional e producir 

todas as materias das que o reich carecía. 

- Fortes inversións en obras públicas como autoestradas, presas, electrificación, co obxectivo 

de reducir o paro. 

- Control sobre prezos e salarios para frear a inflacción. 

Resultados: 

- Crecemento da producción industrial (máis na pesada e moi pouco na de bens de consumo, 

19%). Así, en 1939 Alemaña convertérase na segunda potencia industrial do mundo. 

- Eliminación do paro a costa dun descenso dos salarios, do alargemento da xornada laboral 

(10 horas) e da eliminación dos dereitos sindicais (folga, protesta). 

- Control da inflacción e estancamento do comercio exterior. 



- Desenrolo dun proceso de concentración industrial e financieira no sectoro privado (entre 

1932 e 1939 o número de empresas disminuiu á metade). Prodúcense situacións 

monopolísticas entre as empresas favorecidas polo réxime (enormes beneficios da banca e da 

industria). 

- Necesidade de materias primas (espazo vital) e novas fontes de ingreso que cubriran o déficit 

do estado e recompensasen ás empresas. 

Tras a súa chegada ao poder e no marco do desenrolo da industria nacional e a reducción do 

paro, Hitler desenvolve a idea de potenciar a industria do automóvil para poder competir co 

exterior. 

O aumento da inversión estatal en obras públicas e o rearme provocou unha espectacular 

disminución do paro. Por outra beira, o aumento de soldados que pasou de 100.000 en 1933 a 

1.500.000 en 1936 tamén favoreceu o proceso. 

O custe para os traballadores foi moi alto: descenso salarios, aumento xornada laboral (10 

horas), supresión de dereitos sindicais. 

 

Pretende crear un novo automóvil, barato, popular e cunhas mínimas garantías ("un coche do 

pobo"). Pretende a construcción dunha gran fábrica e lanza un concurso que finalmente gaña o 

enxeneiro Ferdinand Porsche. 

Para financiar o proxecto, localizado finalmente en Wolfsburgo, lanza unha campaña que 

propón a aportación periódica de cinco marcos para conseguir o coche nun futuro. 



O estalido da II Guerra Mundial impediría a saída en serie dos primeiros cohes ao 

transformarse o lugar nuha fábrica de armas. 

Haberá que esperar á posguerra para a saída en masa dos escarabellos. 

Ata hoxe mantense a idea de que a autoestrada foi un invento do nacionalsocialismo e que coa 
súa construción reduciuse o desemprego masivo que había en Alemaña. Trátase dunha 
mentira histórica. 

Ata 1929, a construción de estradas en Alemaña fracasara pola crise económica e a falla de 
capital. O país sufría o peso do desemprego, a hiperinflación e as indemnizacións que tiña que 
pagar pola Primeira Guerra Mundial. 

Con todo, o entón alcalde de Colonia, Konrad Adenauer, logrou en 1932 inaugurar unha vía 
entre a súa cidade e Bonn. A autoestrada tiña 20 kilómetros e un límite de velocidade de 120 
km por hora en tempos nos que os velocímetros apenas si alcanzaban os 60km/h. Os arredores 
de Colonia eran nese entón os máis concurridos. Medio ano despois da súa inauguración, o 
goberno nacionalsocialista degradouna a estrada rexional. Eles querían atribuirse o mérito de 
ter inaugurado a primeira autoestrada do país. 

POLÍTICA EXTERIOR 

 Ven marcada polos seguintes principios: 

- Revisionismo do Tratado de Versalles: determina a saída da SDN en 1933. A fin do pago das 

débedas de guerra (1934) alegando a inxustiza como argumento. A ocupación das zonas 

desmilitarizadas de Renania en 1936. Inicio do reame (expresamente prohibido polo tratado) 

de 100.000 soldados en 1933 pásase aos 800.000 en 1935 e ao 1.500.000 en 1936. 

- O panxermanismo: O anchsluss ou anexión de Austria, expresamente prohibida polo tratado. 

A ocupación dos Sudetes e de Checoeslovaquia. 

- O espazo vital (lebensraum): Foi a expansión hacia o leste, habitada por pobos eslavos 

considerados inferiores, desencadea a ocupación de Polonia en 1939 que dará lugar ao inicio 

do conflito. 

Mein Kampf 



"Nós, os nacionalsocialistas, esiximos a revisión do Tratado de Versalles.(...) Cada un dos pintos 

do Tratdo quedaron selados nas mentes e nos corazóns dos sesenta millón de homes e 

mulleres alemanas que atopan nos seus corazóns a chamada dun sentimento de rabia e de 

vergoña. E este torrente de lume queima (coma se fose un forno) para forxar un aceiro co grito 

común de "volveremos a ter armas". (mein Kampf) 

"Alemaña e Austria deben volver a ser a gran nai patria.(...) Unha mesma sangre pide un 

mesmo imperio(...) Só cando os límites do Reich incluan a Alemaña real, xa que as actuais 

fronteiras non poden garantir o pan diario, o dereito moral de esixir solo estranxeiro alzarase 

das desgrazas do noso pobo (...) A terra e o solo son os grandes obxetivos da nosa política 

exterior.(...) Cando falamos de terra na Europa de hoxe, miramos en primeiro lugar a Rusia e 

ao seu cinto de estados vasalos." (Mein Kampf).  

ANSCHLUSS 

Tras a caída de Schuschnigg por falta de apoios toma o poder o seu Ministro de Interior, o nazi 

Arthur Seyss-Inquart que solicita na noite do 11 de marzo de 1938 a Hitler que envíe tropas 

para garantir a estabilidade do país debido ao gran número de altercados. A meirande 

provocados polos paramilitares nazis. 

Sen ningunha oposición, no 12 de marzo a Wehrmacht cruza a fronteira con Austria e as tropas 

entran en Viena, o 15 de marzo. Apenas un mes despois realizouse unha pantomima de 

democracia co plebiscito de anexión, cando Austria xa estaba realmente en poder de Alemaña. 

O uso da propaganda e a manipulación nazi viuse claramente no plebiscito de anexión de 

Austria ao III Reich, celebrado no 10 de abril de 1938, que de ninguna xeito  levouse a cabo de 

acordo cos principios democráticos e de liberdade.  



Observando a papeleta vese claramente como os nazis manipularon o referéndum, 

destacando claramente o nome de Adolf Hitler e, ademáis, vese como o Sí, (Ja) está 

claramente centrado sendo o dobre de grande que o Non, (Nein), que está situado na esquina. 

O voto non foi secreto, realizábase ante asSS e non había urnas para depositar as papeletas. 

Era tan destacable a presión que exercían os nazis que na pequena poboación de 

Innervillgraten, onde a votación non estivo custodiada pola Wehrmacht ou as SS, o resultado 

foi dun 95 % dos votos contrarios á anexión. 

En toda a nación un 99,70% do censo diu o seu apoio á unificación. Esto tamén se conseguiu 

debido a que 70.000 socialdemócratas, socialistas e xudeus foron detidos tras a invasión e non 

puideron votar, nin facer campaña en contra da anexión. Outros 400.000 votantes quedaron 

fóra do censo por diferentes motivos. 

POLÍTICA RACIAL 

Conseguir unha cohexión non só ideolóxica senón tamén racial. Defensa da raza aria, a raza 

pura, cunhas características ideolóxicas e físicas determinadas que debe ser protexida de: 

- Minusváslidos físicos e psíquicos; homosexuais 

- Minorías étnicas (xitanos) 

- Opositores políticos 

- Xudeus 

Meidas euxenésicas, eutanasia e expansión da raza: esterelizar aos minusválidos psíquicos e 

aos individuos con enfermidades hereditarias (aproximadamente uns 400.000 entre 1934-37). 

Expansión e purificación da raza a través do establecemento dos campos lebensborn nos que 



mulleres de orixen ario eran inseminadas con pais seleccionados para a creación de nenos 

racialmente puros. Elexíase ás mulleres máis aptas física e intelectualmente para ser as 

procreadoras dos fillos dos oficiais das SS, o que, supostamente levaría a unha «depuración» 

nos seus descendentes. 

Persecución a xudeus: Son os elexidos como responsables de todos os males de Alemaña. Son 

os traidores, os explotadores, os capitalistas, os obreiros revolucionarios, os marxistas... 

Política antixudea: Lei para a Restauración do Servizo Profesional Civil (abril 1933) que prohibía 

aos xudeus ser empregados do goberno. 

1933 boicot aos negocios xudeus. 

1935, as leis de Nuremberg, probían os matrimonios mixtos e excluían aos xudeus da cidadanía 

alemá. 

1938, obrígase aos xudeus a levar un distintivo. 

Novembro de 1938, a Noite dos cristais rotos. Progrom contra os xudeus que provocou 

milleiros de detetencións, destrucción de sinagogas, asaltos a comercios e decenas de mortos. 

Trátase do paso previo ao holocausto. 

Conferencia de Wannsee (decembro de 1941) decide o exterminio dos xudeus 

europeos.Aparición dos guetos. 

EINSATZGRUPPEN 

Coa invasión de Polonia, e sobre todo da UR.SS. en 1941, iniciouse en gran escala a actuación 

dos enisatzgruppen, unidades militares móviles que seguían ao exército e que se encargaban 

de limpar o terreo de comunistas, xitanos, partisanos e xudeus. 



 O sistema empregado eran sempre o mesmo. Agrupábase ao colectivo seleccionado mediante 

unha proclama de "traslado laboral" ou "reubicación". Transportábanos ao lugar designado e 

executábanos. 

As víctimas debían entregar as súas pertenzas e logo sacarse a ropua, a continuación eran 

obrigados a formar diante da fosa para que caesen dentro cando o pelotón de fusilamento 

disparase xeralmente polas costas. Despois os corpos eran rociados con algún líquido 

inflamable para ser queimados e a fosa era cuberta para deixar a menor evidencia dos feitos 

ocurridos. 

Uns dous millóns de persoas perderon aís a vida, dos que a metade eran xudeus. 

COMENTARIO DE TEXTO: 

O Nacismo: 

«O futuro dun movemento depende do fanatismo, se se quere da intolerancia con que os seus 

adeptos sosteñan a súa causa como a única xusta, e a impoñan a outros movementos de 

índole semellante... A magnitude de toda organización poderosa, que encarna unha idea, 

estriba no relixioso fanatismo e na intolerancia con que esa organización, convencida 

intimamente da verdade da súa causa, se impón sobre outras correntes de opinión...». 

 ADOLF HITLER: Mein Kampf, 1924 

a) De que trata este texto?  

b) Como organizar a redacción do comentario do texto?  

c) Referencias ao autor e á época ou contexto histórico.  



d) Aspectos a desenvolver no comentario do texto: 

 a. Identificar no documento a idea-clave 

 b. Explicar a influencia das ideoloxías fascistas e, concretamente do nazismo na Europa de 

entreguerras. 

 c. Consecuencias desta ideoloxía.  

 

 

 

 

 


	As orixes de Hitler e o nacioanlsocialismo:
	En 1919 Anton Drexler funda o partido Obreiro Alemán (DAP). Hitler afiliaríase ao partido pouco despois. En 1920, xa con Hitler nunha posición relevante, apróbase o programa do partido que pasa a chamarse Partido Obreiro Nacional Socialista Alemán (NS...
	En 1921, Hitler faise ca dirección do partido, e en 1923 protagoniza un golpe de estado o "putsh da cervexería". Este golpe fracasa polo que encarcelado varios meses. Aproveita para escribir o Mein Kampf (A miña lita), onde expón a súa ideolxía, os ob...
	O PUSTCH DA CERVEXERÍA
	En 1923 o partido nazi alcanzar os 55.000  votos o que unido á invasión francesa do Ruhr debido aos impagos, animou á extrema dereita alemana a dar un golpe de estado.
	O golpe iniciouse nunha cervexería (era frecuente en Alemaña as reunións política en cervexerías) en unión de forzas de dereita e paramilitares (Ludendorff). Aínda que se chegou a controlar a rexión, o golpe foi destruido e Hitler encarcelado.
	O fracaso do golpe convenciu a Hitler de que o enfrontamento directo co Estado era un erro extratéxico perigoso e de que o partido debería centrar os seus esforzos na organización interna e na loita electoral.
	Na nova táctica evitaríase o enfrontamento coa autoridade pero non co adversario político. Isto reflexouse nun sanguento vandalismo nas rúas, no ataque ás forzas de esquerda e na propaganda vociferante protagonizada polas SA.
	Tras o pustch da cervexería, Hitler foi encarceado e condenado a 5 anos, dos que só cumpliu 1 debido a unha amnistía política.
	Durante este tempo en prisión adicouse a escribir o Mein Kampf, libro en parte autobiográfico no que escribe os ideais do nacionalsocialismo e das principais metas a conquistar.
	Por suposto, o libro non tivo unha ventas destacadas, incluso tras o desastre das eleccións de 1928 tratou de reformalo e amplialo. Foi só a partir de 1933 cando o librpo vendiu máis de un millón de exemplares.
	Despois de que Hitler se alzase co poder, o libro convertiuse na Biblia de calquer nazi. Esixíase que cada parella que se casade tivese un exemplar. Deste xeito as ventas do Mein Kampf fixeron gañar millóns a Hitler.
	O ASCENSO DE HITLER AO PODER
	A crise económica agrávase a principios dos anos 30: paro (seis millóns en 1932), crise empresarial e empobrecemento das clases medias.
	Nas eleccións de 1932, os partidos da coalición de Weimar afúndense, desenvolvéndoe unha forte polarización política. Soben espectacularmente os nacionalistas e nacionalsocialistas (196 deputados) unidos na Fronte Harzburg (1931) e os comunistas chega...
	O caos social e político, a violencia nas rúas (constantes enfrontamentos nas rúas entre os nazis e a fronte vermella comunista) e o aumento do comuniismo. Inclina ás forzas conservadoras a apoiar a Hitler coma garante de orde.
	Nacionalistas, sectores do exército e a gran industria apoian a Hitler como novo canciller. Coidan que o poderan controlar e integrar.
	O presidente da República, Hindenburg, a pesar de grandes reticencias, acabou nomeando a Hitler canciller de Alemaña en xaneiro de 1933 ao ser o líder do partido máis votado.
	En poucos meses dado a situación de crise, co incendio do Reichstag incluido, Hitler consegue amplos poderes que lle permitirán destruir a democracia dende dentro.
	AS BASES DO TRUNFO
	- A difícil situación económica que leva aun aumento do paro, a suba da inflacción e o empobrecemento dos agricultores e das clases medias. Por outra beira a crise económica trouxo a radicalización obreira que se plasmou nun aumento do KPD o que provo...
	- A debilidade das institucións e gobernos republicanos e a ruptura da coalición de Weimar que impediu adoptar unha política enérxica ante a crise política e económica.
	- As intrigas políticas. Maniobras dos partidos conservadores e tradicionais para integrar e dominar aos nazis no goberno. Hitler sacou proveito a través da súa política de todo ou nada.
	- Utilización de novas estratexías de movilización de masas (grandes concentracións, desfiles)  e de unidades paramilitares que sementan o medo entre a oposición.
	O NSDAP atopou os maiores apoios entre as clases medias empobrecidas pola crise económica do 29 (pequena burguesía, artesáns, empregados, campesiños).
	Conseguiu máis apoios nos estados protestantes e agrarios que nos católicos e industriais. Nunca logrou grandes apoios entre o proletariado, que votaba ao SPD ou a o KPD, nin entre a alta burguesía que votaba aos partidos conservadores tradicionais.
	Pero, a pesar desto último, parte da alta burguesía (industriais como Thyssen, Krupp, Siemens) apoiaron a Hitler como instrumento para frear o movemento obreiro.
	A CHEGADA DE HITLER AO PODER. CASUALIDADE, ASTUCIA, IMPRUDENCIA?
	Nas eleccións de agosto de 1932 os nazis conseguiran 230 deputados, superando os trece millóns de votos (37%).
	Hindenburg négase a elexir a Hitler canciller. Nomea primeiro a Von Papen (1932) e logo a Schleicher (finais de 1932).
	Nembargantes nas eleccións de novembro de 1932 perderon máis de 2 millóns de votos e nas parciais do estado de Turingia máis do 40%, e todo a pesar do terrorismo nas rúas que os gobernos conservadores lles permiten.
	Todo indicaba que a marea nazi comenzaba a ceder. A posibilidade de acceder aon poder pola vía legal alonxábase. Unha sensación de crise recorreu o partido.
	Nesta situación de crise política, facía que calquer partido de dereitas necesitaba dos nazis para formar goberno. Isto leva a que os partidos conservadores e ao Zentrum, que xa xirara á dereita, a intentar pactar cos nazis, colaligarse con eles, inte...
	Pensan que o obxectivo político de Hitler é liquidar o Tratdo de Versalles e a introducción dunha política nacionalista extrema en todos os ordes. Extrema pero controlable.
	Hitler esixe ser canciller nun goberno de minoría nazi pero coa carteira de interior
	Así en xaneiro de 1933, Hitler, é nomeado canciller. Dende interior controlará á administración do estado e a policía. As SA fanse donas das rúas. A oposición de esquerdas é duramente reprimida.
	Nas eleccións de marzo de 1933, dominadas pola coacción obtén 288 deputados un 43 % do voto.
	O decreto de poderes especiais de febreiro e as leis de plenos poderes de marzo sancionan a fin da República de Weimar. Por tanto, o poder que lle fora entregado polos políticos tradicionais, subestimaran aos nazis. Alcanzada a revolución legal, viría...
	O nomeamento de Hitler foi apoiado polos sectores conservadores na crenza de que poderían controlalo facilmente e contar cos votos do seu grupo. O vicecanciller von Papen (á esquerda de Hitler) foi o artífice desta errada estratexia.
	Hitler, pola súa parte, tratou de dar unha imaxe de moderación e só inclueu dous ministros nazis. Frick no importante Ministerio de Interior e Goering (á dereita de Hitler) coma ministro sen carteira e Ministro do Interior en Prusia, Goebbels non se i...
	Proceso de ocupación do poder (1933-34)
	Hitler é elexido canciller en xaneiro de 1933. consigue de Hindenburg a disolución das cámaras e convoca novas eleccións en marzo de 1933. Emprega a coacción, Goering coloca SA e SS como policías, obtendo o 43% dos votos.
	Nembargantes, non ten os votos suficientes para reformar a constitución (é necesario 2/3) pero consegue do Zentrum o apoio para aprobar a "Acta de habilitación" que lle daba a Hitler plenos poderes durante catro anos.
	Comézase así o camiño cara o ESTADO TOTALITARIO, establecendo as bases nestes dous anos:
	- O incendio do Reichstag o 27 de febreiro de 1933. Atribuido a un albañil comunista holandés (Marinus van der Lubbe), que foi capturado no lugar do incendio. Despois de ser torturado admitiu ter prendido lume ao edificio, polo que foi sentenciado a m...
	O incendio do Reichstag foi a excusa que necesitaba Hitler para suspender as liberdades individuais e acusar aos comunistas de conspirar contra o goberno. Este feito está considerado como un elemento clave na construcción do estado nacionalsocialista ...
	Despois de aprobarse o decreto, o goberno perpetrou arrestos masivos de comunistas por todo o país, incluíndo aos deputados comunistas do parlamento, a pesar de que estos contaban con inmunidade parlamentaria.
	Cos seus rivais detidos e os seus escaños valeiros, o NSDAP  ampliou a súa maioría e permitiu a Hitler consolidar o seu poder.
	Póstumamente, a xustiza alemana revisou en tres ocasións o proceso contra Van der Lubbe ata que en 2008 derogou en todos os seus puntos a sentencia condenatoria e o absolveu.
	Comenzan as detencións e o confinamento en campos de concentración. En abril de 1933 créase  a Gestapo que era a policía secreta do estado controlada por Himmler. Así, xa en abril e só no estado de Prusia, rexístranse 25.000 detencións.
	O decreto de poderes especiais de febreiro de 1933 e as leis de plenos poderes e uniformización (que eleminaban os poderes dos landers e a estructura federal alemana) de marzo sancionan a fin da democracia e a concentración de poderes en mans de Hitl...
	O resultado de todo isto é que o desmantelamento da democracia de Weimar fíxose dende a legalidade e aténdose á constitución.
	Só o SPD votou en contra da lei de plenos poderes que aprobou un Reichstag no que os deputados comunistas desapareceran.
	O lider do SPD, Otto Wels, lanzou un brilante discurso (que os seu propios compañeiros pediron que fose moderado por se os mataban alí mesmo ou á saída) contra a política nazi.
	Só Otto Wels, xefe dos socialdemócratas, atreveuse a pronunciar un valente discurso opositor. "Nós, os socialdemócratas alemáns,  pronunciámosnos solemnemente nesta hora histórica polos principios da humanidade e a xusticia, da liberdade e do socialis...
	A intimidación funcionou. 441 parlamentarios votaron a favor da "Ermächtigungsgesetz". Só os 94 diputados socialdemócratas opuxéronse. No 24 de marzo de 1933 entrou en vigor. O Reichstag quedou con elo á marxe. Moitos aprobaron a lei por medo ás repre...
	Moitos deputados e os seus partidos non viron ou non quixeron ver que o verdadeiro peligro para o país era Hitler. A "lei de plenos poderes" estaba limitada a catro anos, pero poucas semanas despois no quedaba máis que un só partido, o partido nazi, q...
	- A lei do 14 de xullo de 1933 prohibía o restablecemento de partidos políticos, polo que en Alemaña non quedaba máis partido co NSDAP e a Fronte do Traballo Nacionalsocialista como sindicato.
	- A Lei de regularzación da burocracia que excluía aos funcionarios non adeptos ao réxime e aos non arios. A educación é severamente depurada.
	- O 30 de xuño de 1934 na noite dos coitelos longos elimina aos sectores máis radicais das SA e ao seu líder Roehm, debido ao seu radicalismo e aspiración a subtituir o exército para integralo na estructura das SA, e a oposición de dereitas (Schleicher).
	- En agosto de 1934 morre Hindenburg e Hitler, e Hitler co apoio do exército e dos industriais auna as figuras de Canciller e de Presidente da República tras un plebiscito (chamado III Reich dende agosto de 1933).
	Todas estas medidas transformaron Alemaña nunha DITADURA PERSOAL e do partido en cuestión de dous anos.
	O Führer acumula todos os poderes (Führerprinzip) que delegaba nos seus homes de confianza (Goering economía e aviación; Goebbels propaganda; Himler policía Hess e Ribentropp exteriores) que se repartiron as distintas parcelas do poder (policracia) e ...
	Non existen dereitos nin liberdades individuais (expresión, reunión, asociación, manifestación, folga).
	Non hai dereitos políticos. Só existe un partido. Non hai eleccións libres.
	Control da administración e da xustiza polo partido nazi (creación dun Tribunal do Pobo para xulgar delitos de traizón).
	Tranferencia dos poderes dos landers ao Reich.
	Iníciase a identificación do partido co estado.
	Elimina toda oposición interna:
	- Asina o Concordato coa Igrexia Católica (1933) que fixo calar as protestas dos bispos.
	- Noite dos coitelos longos (xuño de 1934).
	- Forte represión Detencións, torturas, confinamentos en campos de concentración de todos os opositores políticos.
	- En 1934 crea a Gestapo que era unha policía secreta  controlada por Himmler.
	- Rede de delatores entre a propia poboación.
	CONTROL IDEOLÓXICO E SOCIAL DA POBOACIÓN
	- Control dos sindicatos e traballadores coa creación da Fronte do traballo que era o único sindicato vertical no que se incluía a patronal e os traballadores (CORPORATIVISMO)
	- A formación da xuventude. Creación de organizacións xuvenís por sexo e idade para formar aos novos alemáns (xuventudes hitlerianas).
	- Control do sistema educativo e da cultura. Creación do ministerio de cultura e propaganda dirixido por Goebbels co obxectivo de extender a ideoloxía nazi entre a poboación.
	Depuración da universidade e do sistema educativo (fuxida de moitos intelectuais e científicos, Einstein, Mann).
	Nacificación da cultura e dos medios de comunicación. Censura, queima de libros, lista de autores prohibidos.
	- Manipulación e movilización das masas. Organizacións periódica e impresionantes concentracións de masas (Nuremberg, Berlin).
	Un dos principais obxectivos nazis foi o control dos traballadores. Para elo, a pesar de que os sectores sindicalistas esquerdistas trataron de chegar a un acordo, Hitler disolviu todos os sincidatos en maio de 1933. No seu lugar creou a Fronte Nacion...
	A política cultural do réxime de Hitler prohibiu e destruiu todas as obras de arte moderno, e os propios artistas fueron perseguidos e reprimidos. Na loita contra a arte dexenerativa participou activamente o ministro da propaganda Goebbels. A exposici...
	O arte nazi e fascista teñen, en parte, unha grande similitude co estilo do realismo socialista, ambos buscan unha fácil asimilación polo pobo, sen complicacións intelectuais e como gran factor propagandístico, identitario e movilizador de masas. Gran...
	Entre 1933 e 1945 Hitler e Goebbels impuxeron en Alemaña un arte peculiar, como instrumento fundamental para a consolidación do réxime e o sometemento das masas.
	O ideal de beleza corporal elexido foi clásico e de proporcións monumentais. Servía para mostrar a pretendida superioridade da raza aria, e excluía a fealdade e impureza doutras razas inferiores.
	En arquitectura seguíronse os mesmos principios clasicistas de edificios monumentais, de grandes dimensións, volúmenes claros con aristas e ángulos moi marcados, austeros e con símbolos nazis ben visibles.
	O arte nazi e fascista teñen, en parte, unha grande similitude co estilo do realismo socialista, ambos buscan unha fácil asimilación polo pobo, sen complicacións intelectuais e como gran factor propagandístico, identitario e movilizador de masas. Gran... (1)
	A muller no nazismo:
	A educación orientouse nun sentido machista e o papel ou rol da muller na sociedade limitouse a aportar unha numerosa descendencia.
	A educación dos nenos era diferente a das nenas que eran formadas para ser útiles nas tres "K"  kinder, kircher, Kürcke (fillos, igrexia, cociña).
	POLÍTICA ECONÓMICA
	No ámbito económico o obxectivo foi sacar a Alemaña da crise. A estratexia adoptada foi a da INTEVENCIÓN ESTATAL E  AUTARQUÍA.
	Medidas:
	-Forte desenrolo da industria pesada, fundamentalmente da militar, sobre todo a partir de 1936 coa remilitarización (en gran medida a economía estivo orientada á guerra dende 1933 a 1939).
	- Plan Cuatrienal de autobastecemento (1936) para desenrolar a industria nacional e producir todas as materias das que o reich carecía.
	- Fortes inversións en obras públicas como autoestradas, presas, electrificación, co obxectivo de reducir o paro.
	- Control sobre prezos e salarios para frear a inflacción.
	Resultados:
	- Crecemento da producción industrial (máis na pesada e moi pouco na de bens de consumo, 19%). Así, en 1939 Alemaña convertérase na segunda potencia industrial do mundo.
	- Eliminación do paro a costa dun descenso dos salarios, do alargemento da xornada laboral (10 horas) e da eliminación dos dereitos sindicais (folga, protesta).
	- Control da inflacción e estancamento do comercio exterior.
	- Desenrolo dun proceso de concentración industrial e financieira no sectoro privado (entre 1932 e 1939 o número de empresas disminuiu á metade). Prodúcense situacións monopolísticas entre as empresas favorecidas polo réxime (enormes beneficios da ban...
	- Necesidade de materias primas (espazo vital) e novas fontes de ingreso que cubriran o déficit do estado e recompensasen ás empresas.
	Tras a súa chegada ao poder e no marco do desenrolo da industria nacional e a reducción do paro, Hitler desenvolve a idea de potenciar a industria do automóvil para poder competir co exterior.
	O aumento da inversión estatal en obras públicas e o rearme provocou unha espectacular disminución do paro. Por outra beira, o aumento de soldados que pasou de 100.000 en 1933 a 1.500.000 en 1936 tamén favoreceu o proceso.
	O custe para os traballadores foi moi alto: descenso salarios, aumento xornada laboral (10 horas), supresión de dereitos sindicais.
	Pretende crear un novo automóvil, barato, popular e cunhas mínimas garantías ("un coche do pobo"). Pretende a construcción dunha gran fábrica e lanza un concurso que finalmente gaña o enxeneiro Ferdinand Porsche.
	Para financiar o proxecto, localizado finalmente en Wolfsburgo, lanza unha campaña que propón a aportación periódica de cinco marcos para conseguir o coche nun futuro.
	O estalido da II Guerra Mundial impediría a saída en serie dos primeiros cohes ao transformarse o lugar nuha fábrica de armas.
	Haberá que esperar á posguerra para a saída en masa dos escarabellos.

	POLÍTICA EXTERIOR
	Ven marcada polos seguintes principios:
	- Revisionismo do Tratado de Versalles: determina a saída da SDN en 1933. A fin do pago das débedas de guerra (1934) alegando a inxustiza como argumento. A ocupación das zonas desmilitarizadas de Renania en 1936. Inicio do reame (expresamente prohibid...
	- O panxermanismo: O anchsluss ou anexión de Austria, expresamente prohibida polo tratado. A ocupación dos Sudetes e de Checoeslovaquia.
	- O espazo vital (lebensraum): Foi a expansión hacia o leste, habitada por pobos eslavos considerados inferiores, desencadea a ocupación de Polonia en 1939 que dará lugar ao inicio do conflito.
	Mein Kampf
	"Nós, os nacionalsocialistas, esiximos a revisión do Tratado de Versalles.(...) Cada un dos pintos do Tratdo quedaron selados nas mentes e nos corazóns dos sesenta millón de homes e mulleres alemanas que atopan nos seus corazóns a chamada dun sentimen...
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