
Epíleg: Lena Berggren
Text i il·lustracions: 
Kalle Johansson 
Traducció del suec: 
Meritxell Salvany

Què és en 
realitat el 
feixisme? 

La paraula «feixisme» és utilitzada sovint 
per polítics i periodistes. Però què significa 
en realitat? Es parla molt del que varen fer 
els feixistes a Itàlia, Alemanya i Àustria, 
però molt menys del que pensaven o quins 
eren els seus ideals. Què fa que algunes 
persones se sentin atretes per la ideologia 
feixista?

Un llibre per comprendre què va ser el 
feixisme i els perills del nous moviments 
d’extrema dreta.

Lena Berggren (1970) és coneguda pels seus treballs sobre el feixisme suec i, a nivell interna-
cional, és reconeguda per la seva recerca sobre l’antisemitisme, el racisme i la xenofòbia. Dona 
classes a la Universitat d’Umeå, al nord de Suècia. 

Aquest llibre es basa en les converses que va mantenir amb Kalle Johansson sobre aquest tema, 
tan fascinant com controvertit. 

Kalle Johansson (1979) és dissenyador gràfic i dibuixant de còmics. Ha estudiat a Estocolm i s’ha 
especialitzat en la realització de còmics de divulgació. 

Característiques:

Els moviments ultranacionalistes i populistes van 
guanyant presència i influència en tot el món. Per 
fer-hi front, és important conèixer les seves arrels 
ideològiques i comprendre què pensaven i van fer els 
seus referents històrics, fonamentalment el nazisme a 
Alemanya i el feixisme a Itàlia. El format còmic permet 
acostar a un públic jove el que van ser, i encara són, 
els fonaments d’aquestes ideologies totalitàries i les 
seves ramificacions. 
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Comentaris:
«Una obra mestra pedagògica». Gö-
teborgs-Posten
«Un llibre que no pot faltar a cap 
biblioteca escolar». Tatjana Schrö-
der-Halek, TOPIC
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