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Analitzant la situació política actual, podem constatar que el feixisme encara segueix ben 

viu. Els moviments ultranacionalistes i populistes van guanyant presència i influència a tot 

el món. 

Per això, Takatuka ha considerat interessant traduir del suec Què és en realitat el feixisme?, 

escrit i il·lustrat per Kalle Johansson, dissenyador gràfic i dibuixant de còmics, especialitzat 

en llibres informatius. El llibre es basa en les converses mantingudes entre Johansson i 

Berggren, professora d'Història a la Universitat d'Umeå, al nord de Suècia. 

Per entendre el perquè d'aquest creixement del feixisme és necessari conèixer els seus 

orígens, les seves característiques i com ha anat evolucionant al llarg dels anys. Això és el 

que expressa Berggren, quan afirma: "sempre he considerat la història com una eina per 

entendre el present". 

Entre les pàgines d'aquest còmic trobareu un resum il·lustrat i clarificador sobre els principis 

de la ideologia feixista i els seus moments històrics més importants, així com una anàlisi de 

la base comuna de les seves dos moviments principals: el nazisme alemany i el feixisme 
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italià, del qual es derivarien tots els altres, inclòs el feixisme espanyol de la Falange 

Espanyola i de les JONS. Aquests moviments compartien idees com la necessitat d'un 

ressorgiment nacional, d'una modernitat postliberal alternativa, d'un nou ordre social i del 

desenvolupament del Nou Home. 

El format còmic i el llenguatge senzill fan d'aquest llibre una guia pedagògica molt adequada 

per als adolescents i joves d'avui. Per recordar el que va ser el feixisme en altres temps, però 

també per comprendre la societat actual. Imprescindible per reconèixer els perills que 

comporten els nous moviments d'extrema dreta, que s'amaguen en discursos i una estètica 

molt més moderna. Perquè darrere de tota ideologia feixista també s'amaga el racisme, 

l'apologia de la violència i el rebuig a la democràcia. 

Un format ideal per acostar-se a el públic jove. Les il·lustracions d'aquest còmic són 

hiperrealistes i moltes d'elles estan inspirades en fotografies. Al final del llibre es pot trobar 

un índex d'aquestes i una mica d'informació sobre les imatges originals. 
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