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1. Introducció 

Aquest treball es basa en un personatge històric italià que possiblement no és gaire 

conegut, i tanmateix té un paper molt important durant l’inici i el final de la dictadura 

italiana. Aquest ha estat un dels principals motius que m’ha dut a convertir-lo en 

l’objecte d’estudi d’aquest treball. Els meus coneixements previs de la vida de Roberto 

Farinacci i el seu pes en la societat i la política italiana durant més de vint anys eren 

nuls, no va ser fins la meva estada de nou mesos d’Erasmus al nord d’Itàlia, a la 

universitat de Padua, Lettere e filosofia di Padova, que vaig tenir l’oportunitat de 

conèixer-lo. 

Això també em va portar a pensar, quina es la raó de que no se’l conegui?; després de 

cercar informació i llegir molts autors italians comparteixo en part diverses teories 

com: S’estava fent més important del que la cúpula del feixisme volia permetre? 

Mussolini li podia tenir por? S’estava convertint en un personatge vital? Això ho 

podem trobar en els llibres que he analitzat i emprat per poder fer aquest treball, 

entre els més importants puc anomenar a Matteo di Figlia, Il radicalismo fascista al 

potere; Roberto Festorazzi, Farinacci. L’antiduce; Lorenzo Santoro, Roberto Farinacci e 

il Partito nazionale fascista, 1923-1926, entre d’altres, que aniré desglossant al llarg del 

treball. Aquestes i varies teories més les desenvoluparé durant el treball, aquest 

“misteri” o intent d’amagar aquest personatge em porta a explicar la seva vida, els 

seus moviments i a explicar perquè va ser tan important. 

Ara m’agradaria fer un homenatge al professor que em va endinsar en el “món” 

Farinacci, Silvio Lanaro, professor de Història Contemporània, ell em va encomanar la 
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passió per estudiar també els personatges “menys” importants, i de l’univers feixista. 

Un dels requisits per superar el seu examen era estudiar un llibre sobre Roberto 

Farinacci de Matteo Di Figlia, i gràcies a ell el vaig conèixer. Un bon professor pot fer 

que et replantegis els coneixements que has adquirit i els que vas assolint, i et pot 

portar a créixer com a futura historiadora.  

També vull agrair a la meva tutora del treball Antonieta Jarné, des del inici m’ha 

recolzat en tot, des que la vaig conèixer com professora vaig veure l’energia a l’hora 

d’explicar els seus coneixements, he tingut la gran sort de tenir-la com a tutora. Mai 

m’ha frenat a l’hora d’escollir un tema, sempre ha volgut que jo defensi el tema que 

més m’agradi i que  més còmoda m’hi trobo; gràcies. 

En aquest treball hi ha coses que no puc traduir de l’italià, ja que no tenen sentit 

traduïdes al català, intentaré explicar què signifiquen als peus de pàgina, intentaré 

trobar la traducció més correcta per tal de fer entenedor allò que vull explicar. 

2. Paraules clau 
 

- Roberto Farinacci           -   Marcia su Roma 

- Benito Mussolini    -   Brigada di combatimento 

- PNF/Partito Nazionale Fascista            -   Comunistes i Socialistes 

- Camice nere/Camises negres   -   Feixisme o Fascio 

- Squadristi     -    Segona Guerra Mundial 

- Gran guerra     -    Hitler 

- Filonazista     -   Antisemitisme 
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- Radicalisme/intransigència   -   Colonialisme (Etiòpia) 

- Guerra Civil Espanyola                               -   Procés de Verona 

3. Context històric1 

El personatge que analitzaré neix al 1892 a Isernia (Sud-Oest d’Itàlia), per això faré un 

resum del context històric, que pot explicar els canvis ideològics de Farinacci i els 

moviments que es viuen a Itàlia sobretot a l’inici del segle XX. Em centraré en el 

context del final de la Gran Guerra que va ser devastadora per al poble italià, , ja que 

una de les conseqüències d’aquesta és l’arribada de Mussolini al govern, com 

“encàrrec” reial. 

 Amb tot cal seguir recordant que Il Risorgimento encara era present en la 

societat. La creació del Regne d’Itàlia, s’havia conformat al 1861 després de la segona 

guerra d’independència i del plebiscit, però fins 1870 no s’acabà d’unificar tot el 

territori amb l’annexió de Roma2. La recent nascuda monarquia constitucional amb 

Vittorio Emanuele II com a primer rei, es va trobar amb uns grans problemes, com una 

complexa consolidació de l’estandardització de les lleis i una indústria endarrerida a 

causa de les grans despeses bèl·liques. L’analfabetisme, la falta d’infraestructures i la 

inexistència d’una llengua estandarditzada3 van dificultar aquest procés. 

                                                             
1 El context històric esta extret dels llibres de Alberto Mario Banti, L’età contemporanea. Dalla Grande 
guerra a oggi, Editori Laterza, Roma 2011. Alberto Mario Banti, Le qüestioni dell’età contemporanea, 
Editore Laterza, Roma 2010. I el de Procacci Giuliano, Storia del XX secolo, Ed. Mondadori, Milà 2000. 
 
2 A Itàlia aquesta última annexió es l’anomenada Breccia di Roma,  la traducció al català seria l’Escletxa 
de Roma, amb la que es va aconseguir la unificació final de Itàlia. 
3 Encara avui es parla un italià diferent a les províncies. Fins que no es va formalitzar la escola, la llengua 
italiana no es va estandarditzar i les zones més rurals segueixen parlant els dialectes, les diferencies 
culturals encara existeixen i seguiran existint molt de temps. 
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A finals del segle XIX el país es troba amb les terres “irredemptes” ,Trieste, Ítria i 

Damasià, territoris amb majoria d’italians que van ser objecte de reivindicacions 

polítiques, i  que van portar a Itàlia a enfrontar-se amb l’Imperi Austrohongarès durant 

la primera guerra mundial. Després de la guerra encara no s’aconsegueixen aquestes 

terres i per això molts es senten enganyats i no es fins l’arribada de Mussolini que 

s’intenta reiniciar la unificació del nord. Tot i que Itàlia estava fora de la Conferència de 

Berlín, i per tant no es trobava dins la cursa colonial, aconsegueix establir posicions 

privilegiades a Eritrea i Somàlia on hi havia empreses italianes, encara que l’expansió 

fracassà en l’intent d’annexionar Etiòpia. 

A l’inici de la Primera Guerra Mundial Itàlia va decidir ser neutral, ja que el pacte de la 

Triple Aliança sol servia en el cas defensiu, és a dir, el pacte era en cas que els països 

de la Triple Aliança fossin atacats. No obstant això, l’Imperi Austrohongarès va ser qui 

va començar la guerra, per això el pacte que unia a Itàlia es va trencar. A l’abril de 1915 

Itàlia es va unir al Pacte de Londres, va declarar la guerra a Àustria a canvi dels països o 

terres irredemptes. Amb la derrota de l’Imperi Austrohongarès i la seva dissolució, en 

teoria Itàlia havia d’acabar de completar la reunificació nacional, cosa que li va suposar 

moltes despeses humanes, més d’un milió d’homes. Després de la Gran Guerra la 

situació italiana era molt precària, la lira va perdre gran part del valor durant la guerra i 

això va augmentar molt el cos de la vida, i faltaven matèries primeres ja que les 

industries es van reorientar en la necessitat d’armament. Al finalitzar la guerra la 

indústria va haver d’absorbir la mà d’obra que va augmentar amb els soldats que ara 
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es reincorporaven a la societat civil, encara que degut a les gran pèrdues humanes de 

la guerra, el camp va perdre molta mà d’obra.  

Per aquests motius entre altres, les grans desigualtats culturals i econòmiques de 

l’estat van provocar un gran descontentament en totes les capes socials, inclosos els 

burgesos agraris i industrials, atemorits per la recent revolució bolxevic. La delicada 

situació socioeconòmica va ser un dels factors que van provocar manifestacions i 

desordre públic per part de les classes obreres, que serien durament represes per les 

forces de l’estat. 

Un altre tema de conflicte fou la resolució del Tractat de Versalles4 que no va 

avantatjar a Itàlia. La prevista annexió de Dalmàsia no es va acomplir i aquest fet va 

portar a la societat italiana a pensar que anar a la guerra únicament li havia comportat 

una victòria mutilada. Tot plegat féu aparèixer organitzacions de veterans de guerra i 

joventuts que s’agrupaven en les antigues tropes d’assalt nacionalistes; en definitiva, 

se sumava al clima del ressentiment causat de no haver guanyat les terres a la guerra i 

d’haver perdut malgrat el sacrifici, el coratge i la força que havien demostrat els 

italians durant el conflicte bèl·lic. 

Aquests moviments i la radicalització del nacionalisme es el context en el que al 

1919 Benito Mussolini funda a Milà el primer grup di Combatimento, un moviment que 

expressa la voluntat de transformar la vida italiana, que es defineix com a partit de 

l’ordre nacional en contra del comunisme i del radicalisme i això fa guanyar la 

confiança de les classes altes, conservadores i contraries a qualsevol revolució i a les 

                                                             
4 http://www.historiasiglo20.org/IGM/guerra.htm  23/08/2013 15:31 
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revindicacions sindicals. Mussolini es un personatge fort que es recolzat per les classes 

més altes i també pels esquadrons de les camises negres que en aquells moments eren 

més de 40.000 homes, formats a Lazio i que es van moure cap a Roma, el 26 d’octubre 

de 1922. L’exèrcit italià s’estava començant a preparar per al cop d’estat feixista, però 

el rei Vittorio Emanuele III es va negar a declarar el estat d’emergència, provocant la 

dimissió del president, Giovanni Giolitti. Els camises negres el 28 d’octubre van 

començar la Marcia su Roma5, el exercit italià no va rebre ordres d’atacar, no van 

rebre cap resistència, i dos dies després de la marxa el rei li va fer un encàrrec a Benito 

Mussolini6 de formar  govern. En aquells moments,  ningú esperava que el Duce, tal i 

com es va autoproclamar, formés un govern basat en la violència i la repressió. Ben 

aviat, però, al camp ja van començar a sorgir grups de la resistència del feixisme, 

també a les universitats, i a les ciutats, com per exemple la Universitat de Pàdua que va 

ser un eix de resistència durant molts anys. Fins i tot va aconseguir, posteriorment, una 

medalla d’or de la resistència.  

 

4. Farinacci, la seva vida 

 4.1    L’Etapa Socialista 

 

Des del sud italià, d’Isernia, Farinacci es va traslladar des de ben petit amb la família a 

Cremona, al nord d’Itàlia, la zona piemontesa.  Al inici del segle XX comença a treballar 

                                                             
5 Giulia Albanese, La Marcia su Roma, Laterza, Roma 2006.   
6 http://www.youtube.com/watch?v=ASoXqdmaZcs  

http://www.youtube.com/watch?v=ASoXqdmaZcs


 
9 

a le ferrovie o strada ferratade Cremona, on es va començar atansar a la política des 

del sindicat socialista dels treballadors de la Ferrovia7. És en aquest moment on ell 

comença a fer reivindicacions i inicia una lluita per la millora de la situació dels 

treballadors de l’industria ferroviària. És el Sidacato Contadino Socialista en el qual 

Farinacci realment s’especialitza, ja que ell es un socialista radical, de caire 

revolucionari i que creu fermament en la força que es pot exercir des del sindicat. Una 

de les característiques de Farinacci era que tenia una manera d’escriure que 

interessava als membres dels sindicats, ja que era una persona explosiva, provocava 

que aquests sentiments s’encomanessin a la majoria dels treballadors, per això va 

començar a escriure en un diari cremonès L’Eco del Popolo. Un dels seus referents en 

el món de la política va ser un socialista reformista i que el va guiar va ser Leonida 

Bissolati8 per qui va treballar al seu diari.  

Al 1914 va començar a treballar a  La Squilla, un setmanari socialista, que 

sobretot es dedicava a la lluita a favor de l’intervencionisme, tan polític com econòmic. 

Per la manera d’escriure de Roberto Farinacci, a Itàlia l’anomenaven L’antigrammatico, 

ja que no escrivia de manera correcta però arribava als més pobres9;  cada cop 

arribava a més gent, fascinava tant a joves com a grans, el seu origen humil arribava als 

treballadors de manera que calava als cervells i la seva manera agressiva d’escriure 

motivava a la lluita. En aquesta època Farinacci va començar a escriure a favor 

d’intervenir en la guerra, i va començar una lluita a Cremona a través el diari La Squilla 

                                                             
7 Aquelles persones que treballaven construint les vies del tren, del sistema ferroviari 
8 Leonidas Bissolati va ser un polític socialista italià, un dels fundadors del Partito Socialista Riformista 
Italiano, va ser un exponent per la política italiana, sobretot en els moments previs de la dictadura 
feixista. Al 1889 va fundar el diari L’Eco del Popolo, on va escriure Farinacci i on va començar a 
manifestar les seves idees polítiques. 
9 Matteo di Figlia, Farinacci. Il radicalismo fascista al potere, 2007, Roma. P. 16-17. 
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per tal de demostrar a la població que havien de deixar de ser neutrals en la Gran 

Guerra, aquesta idea de Farinacci sols era recolzada per una part dels socialistes 

reformistes tot i que en contra de la posició del grup majoritari cremonès; el grup 

neutral catòlic de Guido Miglioli10 i el dels socialistes més conservadors. Tot i les seves 

tesis minoritàries des de La Squilla, Farinacci va seguir lluitant-hi de manera força 

agressiva. 

En esclatar la Gran guerra havia estat eximit del servei militar per que la gent 

que treballava a le ferrovie eren indispensables en la construcció de sistemes 

ferroviaris i de les infraestructures fèrries en general. Per tant, les peticions com a 

voluntaris per al front eren denegades, ja que els ferrocarrils no tenien cap intenció de 

perdre personal. Tanmateix al 1916, Farinacci va aconseguir assignar-se com a 

voluntari del front al 3º Reggimento Genio Telegrafisti on es va estar un any, 

condecorat amb la creu de guerra i obtenint el grau de Caporal.  

Al març de 1917, a causa d’un nou decret que el necessitava en servei del  personal de 

la ferrovia, va haver de tornar a les Ferrovies del Estat, on s’adhereix al cercle socialista 

de Cremona. Cremona era, en aquells moments, una província revolucionaria amb una 

gran quantitat de socialistes a favor de la revolució russa, però els feixistes reprimien 

les manifestacions i conferencies socialistes, per por al bolxevisme i per demostrar 

supremacia.  

                                                             
10 Miglioli guiava la Lega Bianca de Cremona, un partit catòlic el qual es va interessar en els problemes 

dels petits camperols, i va organitzar un sindicat catòlic a partir de 1913, després de ser elegit com 
diputat a Cremona, durant la Gran Guerra es va declarar neutral. Al 1919 es va adherir al Partito 
Popolare Italiano, un altre partit cristià italià, Miglioli i Farinacci es van anar confrontant a través dels 
seus setmanals, al 1924 van expulsar a Miglioli del partit i va tenir que fugir d’Itàlia després de declarar-
se antifeixista, va ser perseguit durant molt temps. 
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Encara que com es pot veure, Farinacci era un socialista que creia en el socialisme més 

radical,  que escrivia per ajudar als més humils a sortir de les cases a reclamar allò que 

era seu, lluitava contra els blancs11 com Miglioli, després de la guerra alguna cosa i que 

anar canviant en el seu pensament polític. Les expectatives creades es van veure 

frustrades i les promeses incomplertes el van abocar a un profund replantejament 

ideològic. Va començar a col·laborar amb el setmanal Il Popolo d’Italia de Benito 

Mussolini com a corresponsal de la zona de Cremona i poc desprès va abandonar el 

grup socialista de Bissolati del qual havia format part fins aleshores. 

4.2 L’inici al fascio12 

Roberto Farinacci estava cada dia més a prop dels pensaments de Mussolini, sobretot 

quan Farinacci s’inicià com a exponent de l’Unione socialista italiana, el primer partit 

de Mussolini i al març de 1919 ja formava part de la reunió de la plaça del San 

Sepulcre, origen del feixisme italià, on es van proclamar les guàrdies d’assalt com 

Fascio di Combatimento. Després d’aquesta reunió Farinacci va formar l’abril de 1919 

el Fascio di Combattimento di Cremona, és a dir, va portar l’idea de Mussolini de Milà a 

Cremona, hi va iniciar l’esquadrisme, que posteriorment esdevingué un dels grups de 

Camises negres més forts del nord. 

Simultaniament, i aprofitant els exàmens dedicats especialment als veterans de guerra, 

Farinacci va tornar als estudis per tal de poder formar-se en jurisprudència i enfocar-ho 

en la política. No obstant això la llicenciatura en dret modern l’aconseguí de forma no 

                                                             
11 Els membres del Partir Catòlic, anomenats blancs pel fet de pertànyer a un dels partits que forma part 
de La Lega Bianca. 
12 En aquest aspecte fascio es refereix bàsicament en l’adheriment al grup feixista. Ja que els feixistes es 
consideraven membres units per uns ideals i pensament, com un feix agrícola. 
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legal, ja que la seva tesi de Làurea13 Le obbligazioni naturali dal punto di vista della 

filosofia del diritto e del diritto civile la va comprar a un alumne. Això va generar 

polèmica sobre les influencies que tenien els que pertanyien al partit, i uns anys 

després quan ell va haver de marxar del Partit feixista aquest fet va sortir a la llum per 

tal d’humiliar-lo14.  

Al gener de 1920 l’antic diari socialista La Squilla, del qual en aquells moments 

Farinacci n’era el director, va canviar el nom per La Voce del Popolo Sovrano15 i que fou 

finançat per Umberto Pasella16. També va canviar la temàtica socialista pels temes 

conformats en la nova creació del Sindacato Fascista dei ferrovieri de Cremona, també 

controlat per Farinacci, que buscava i lluitava per la unió de la nació com una nació 

equilibrada i neta. Però per La Voce es difícil identificar-se en una imposició teòrica 

precisa en referencia dels conflictes socials, és a dir no tenia una ideologia clarament 

definida, no sabia com tractar els temes socials per la qual cosa la confrontació dels 

feixistes i els socialistes era cada cop més forta i es va anar radicalitzant més cap a la 

banda feixista més tradicional.  

El dia en què Farinacci prengué un paper important dins del partit públicament 

fou el 5 de setembre de 1920, al teatre de Cremona, on Mussolini va manifestar al 

congrés regional del fascio la importància i l’agraïment a tots els actes i activitats 

fomentades per Farinacci des del sindicat i des dels seus setmanaris.  

                                                             
13 Làurea es el equivalent a la nostra llicenciatura. 
14 FRANZINELLI, Mimmo, Squadristi. Mondatori, Milà, 2009. P. 214-215 
15 Literalment significa la veu del poble sobirà, i posteriorment es tallarà a La Voce. 
16 Secretari administratiu del  fascio de Milà. 
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A principi de juny del 1921, retornat de Milà on s’havia reunit amb Mussolini, Farinacci 

es proposà com a intermediari entre la Federació agrícola i la Unió catòlica del treball17 

els quals estaven enfrontats després de problemes econòmics i de manifestacions que 

finalitzaven amb la destrucció de camps, o explosions de dipòsits d’aigua. El feixisme 

cremonès, feia un pas en la seva pròpia estratègia, consistent a posar-se com a 

defensors dels terratinents usant les camises negres com una força de xoc. Alhora, la 

seva proximitat o aparent col·laboració cap els sindicats agrícoles li permetia controlar-

los d’aprop i, així, neutralitzar el possible procés revolucionari. 

4.3 El conflicte del Lodo Bianco 

El 8 de juny es va estipular un acord en el qual s’establia sotmetre el conflicte sindical a 

les mans d’un laude arbitral intentant resoldre el conflicte entre els sindicats catòlics i 

els feixistes. El text de l’acord estableix que les decisions de la comissió arbitral són 

obligatòries per a totes les parts sense excepció, tant dels catòlics com dels feixistes, 

però sempre amb un àrbitre que pugui penalitzar en cas d’infracció dels acords. La 

comissió va ser composta per Carlo Del Bo representant dels pagesos, Luigi Morelli 

representant dels terratinents i Antonio Bianchi, l’àrbitre imparcial,  professor 

d’agricultura a Brescia18. Il fascio di combatimento, va rebre amb orgull la treva, veient 

en l’acord el final de la controvèrsia. Els únics que van criticar el pacte van ser els 

socialistes, que el van definir com un “compromeso agrario-migliolino-fascistaper la 

                                                             
17“Il prefetto di Cremona al ministero dell’Interno” Unione catòlica del lavoro, 3 giugno 1921. 
18 DEMERS, Francis J., Le origini del fascismo a Cremona, Laterza, 1979, p. 195 
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qual cosa des del 12 de juny els socialistes i populars de Sturzo patiren noves 

agressions que van durar fins agosti que foren duts  a terme per els esquadrons19.  

Malgrat el pacte del 8 de juny la violència no es va aturar, sobretot per part del 

fascio di combatimento. No obstant això, esperaven amb ansietat les decisions de la 

comissió arbitral presidida per Bianchi. Aquestes decisions tan importants es van donar 

a conèixer el 10 d’agost i van passar a la història com “lodo Bianchi”20, cosa que 

significava la profunda renovació en l’equilibri de poder al camp i la manera de 

preparar dels pactes colonials. En primer lloc, es va establir que les disputes sobre el 

procés de contractació es resoldrien per part d’un comitè d’àrbitres, per la 

commissione dei Probiviri. Un cop establert el comitè, els agricultors podrien participar 

en els beneficis de l’empresa sense afectar als salaris; se’ls hi va concedir el dret a 

entrar en el mèrit de la gestió de l’empresa. El Lodo Bianchi és un dels primers intents 

d’aconseguir parar els conflictes al camp, adjudicant als treballadors les terres que no 

són emprades per els terratinents, i que s’estan deixant perdre.  

Al diari “L’Azione” fundat per Miglioli, accepten i recolzen immediatament l’acord amb 

entusiasme i a Soresina, Sturzo, fundador del Partit Popular Italià  i Miglioli afirmen 

que la reforma és i ningú la podrà destruir mai21. Dos dies després de la resolució, el 

demòcrata Giacinto Cremonesi va proclamar que els autors del tractat, havien superat 

els límits permesos de la llei. Aquest procés es podria considerar com un intent de fer 

una reforma agrària per tal de millorar les condicions dels treballadors. De fet, els 

                                                             
19 A proposito di un’invasione, in “L’Azione”, 18 giugno 1921, p.1 
20 El text del lodo o pacte ve publicat a tots els diaris de la província de cremona, Un dibattito inédito sul 
contadino della Val padana. 
21 La reforma è e nessuno la potrà mai distruggere, Text del discurs del 27 d’agost de 1921, pp.1-2. 
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demòcrates no van entendre plenament l’abast del l’acord arbitral i una vegada 

il·luminats pels arguments dels propietaris terratinents sobre la natura del tractat, es 

van adonar del error del document des de la publicació d’aquest.  

O també una de les hipòtesis més creïbles es que, l’origen del canvi d’opinió es troba 

en l’actitud dels propietaris, dels terratinents cremonesos. Al primer semestre de 

1921, els terratinents havien provat les capacitats dels feixistes i tot allò que ells 

podien fer, i eren conscients de com una col·laboració amb les brigades provincials 

(squadrismo) els hi podia garantir el triomf total en tots els àmbits, sempre i quan 

s’ajudessin els uns als altres, i així van unir-se el feixisme cremonès i la Federazione 

agricola. El mateix va passar amb els feixistes de la “La Voce” que en un primer 

moment van donar suport a l’adjudicació de terres, i després la van atacar també dient 

que no estaven permeses per la llei. 

De “guerra civil” és com es van anomenar o fins i tot caracteritzar les manifestacions i 

agressions entre treballadors, els terratinents i els membres d’ideologies contraries, i 

van obrir un debat que va portar al Agost a la firma del pacte de Roma. Aquesta 

“guerra” segons Farinacci es culpa del Biennio Rosso iniciat al setembre de 1919, el 

qual des dels consells de fàbrica, imitant els soviets, organitzaven les manifestacions i 

els atemptats a les industries, aquestes revoltes populars eren d’orientació socialista i 

anarquista, aquests revolucionaris volien seguir el cas bolxevic; encara que inicia a Torí, 

s’estén ràpidament a Piemont i Llombardia.  Al 1921, Ivanoe Bonomi ministre de 

guerra de l’anterior govern tenia enormes responsabilitats per les actituds filofeixistes 

de l’exercit, no podia fer altra cosa que perseverar una expectativa esperançadora 
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d'una normalització fisiològica del feixisme22. Bonomi, no obstant va vincular el seu 

nom al pacte de pacificació: socialistes i feixistes van iniciar a parlar de hipotètiques 

apertures que podrien posar fi aquesta “guerra civil”.  

En realitat, Mussolini va firmar el pacte tot i trobar oposicions internes dels rasos 

provincials23, en particular de Dino Grandi24, líder del feixisme bolonyès25. El feixisme 

provincial s’havia desenvolupat en un clima de radicalitat i entenien que la persistència 

d’aquest radicalisme representava una conditio sine qua non perquè el seu rol fos 

considerat encara útil. Si les tensions s’haguessin afluixat, la font del seu poder 

s’hagués vist destruïda i esgotada. 

4.4.   El Ras de Cremona 

Aquestes consideracions, de critica i de lluita, saltaven a la vista amb el cas de 

Farinacci. Durant les setmanes que es discutia del pacte, se li va demanar fer tot el 

possible per resoldre el problema del Lodo Bianchi, ja que ell era un dels pocs que 

podia solucionar el conflicte. El feixisme cremonès havia arribat a la prova de la veritat, 

de si tenia suficient poder i, si podia anular el Lodo Bianchi  i els acords que es van fer, 

enviant una forta ofensiva esquadrista.  

Amb aquestes accions va poder demostrar als propietaris d’allò que ell i els seus eren 

capaços de fer, assegurant-se el lideratge de tota la dreta de Cremona però hi havia un 

problema. Per aconseguir demostrar el seu poder necessitava que el pacte de Roma 

                                                             
22 LUPO, Salvatore, Il fascismo,Virgolette, 2005, p. 104.  
23 Ras és la paraula que empren els italians per anomenar als diputats, representants polítics provincials 
24 NELLO, Paolo, Dino Grandi, il Mulino, Bologna, 2003. P.46-51 
25 http://elpais.com/diario/1988/05/24/agenda/580428001_850215.html, en aquest article i estudis de 
Dino Grandi podem observar els canvis d’opinió i d’ideologia constants des de l’arribada de Mussolini al 
govern 

http://elpais.com/diario/1988/05/24/agenda/580428001_850215.html
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firmat entre els socialistes i els feixistes fos violat, tenia que provocar que els 

socialistes el violessin ja que el pacte imposava un estat d’inferioritat al feixisme.  

Farinacci a través de “La Voce” va criticar la posició mussoliniana, considerant que era 

massa tova. Molts feixistes van deixar de creure en el feixisme nacional, i van 

començar a voler dibuixar un feixisme provincial. Preferien una divisió dels camises 

negres provincials sense tenir que centralitzar el feixisme i tenir una ideologia nacional. 

Farinacci demostrava com les zones que s’adherien al pacte de Roma van ser obertes a 

les incursions bolxeviques o dels consells de fàbrica, mentre Cremona, sota el control 

dels esquadristes n’era immune, sobretot perquè ell era el cap dels camises negres.  

A les setmanes següents de la promulgació del lodo Bianchi, Farinacci no va fer altra 

cosa que denunciar la violència dels socialistes a la provincia. L’equilibri nacional va 

mutar donant sang nova al radicalisme cremonès, nous membres i nous grups de 

combatimento feixistes. Després de protestes dels diferents Ras i de Farinacci, 

Mussolini presentava la dimissió del comitè central, proclamant “qui és un perdedor ho 

ha de deixar”26. Però era obvi que ningú era capaç de substituir al Duce, ja que sense 

ell el feixisme estava mort. El mateix dia es reunien a Cremona socialistes i feixistes, 

des de Roma van arribar rumors relatius a la renuncia del pacte per part del comitè 

central dels feixistes: “La Voce”  podia proclamar “el triomf de la tesi del honorable 

Farinacci”27. La relació entre Farinacci i Mussolini es va tornar a calmar i després de 

retirar la seva dimissió del comitè central del feixisme,  reinicien les denuncies de la 

                                                             
26 DE FELICE, Renzo, Mussolini il fascista, I. La conquista del potere, Einaudi, 2005, p. 153. “chi è sconfitto 
deve andarsene”. 
27 “La Voce”, 22 d’agost de 1921. 
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violència socialcomunista invitant a tots els feixistes de la província a estar alerta, i de 

atacar a tot aquell que cregui que era bolxevic.  

Llavors van entendre que era el moment per fer forta l’aliança que tenien amb els 

terratinents i per llençar un atac definitiu contra les forces sindicals, les quals abans 

Farinacci defensava; aquells pels que va començar  a lluitar Farinacci s’havien convertit 

en els seus enemics. Les tensions assoleixen novament nivells molt violents el 5 de 

setembre, durant un enfrontament entre feixistes i comunistes a Pieve d’Olmi, on es 

assassinat el feixista Sigfredo Priori. Com a venjança els feixistes incendien i devasten 

una cooperativa socialista. Mentre, el alcalde socialista de Pieve d’Olmi, Giuseppe 

Paganini, firmava amb Farinacci un manifest on es deplorava l’homicidi de Priori 

imputant totes les responsabilitats als comunistes.  

El 7 de setembre  “L’Eco del Popolo” publicava “la veritat del conflicte de Pieve 

d’Olmi”28 i el mateix dia els feixistes en van devastar la seu. Farinacci havia donat 

ordres als camises negres per prohibir determinades publicacions, sobretot totes 

aquelles que van en contra del feixisme i de les brigades. El feixisme nacional estava 

fent un canvi de configuració, abandonant bruscament el apreciat concepte del 

antipartit29. Farinacci, veient que Mussolini ja estava decidint quin camí seguir, ja havia 

expressat la seva opinió sobre la possible transformació del moviment del partit ja que 

estava disposat a  acceptar el pacte mentre el feixisme no canvies el seu caràcter 

militar, amb les seves brigades, comandants i la màxima disciplina. De fet, existia la 

                                                             
28 La verità intorno al conflitto di Pieve D’Olmi, a “L’Eco del Popolo”, 7 de setembre 1921, p.3. 
29 LUPO, Salvatore, Il fascismo. La política in un regime totalitario, Donzelli ed., 2005. p. 106. En aquest 
aspecte antipartit es refereix a un partit polític sense una ideologia marcada, sense uns requisits i això 
s’oposa al grup afiliat dels socialistes. 
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necessitat de un organisme estable i més jeràrquic. I això, al final del congrés a Roma 

del 7 al 11 de novembre de 1921, va néixer el Partit Nacional Feixista d’on sorgí 

Mussolini com a dirigent i posterior dictador d’Itàlia. 

Després de grans conflictes a Cremona entre els sindicats i els propietaris, però 

sobretot del poble contra els terratinents, no s’ha d’oblidar que era un poble on 

l’agricultura era el sosteniment de més d’un 75% de la població, Farinacci a finals d’any 

hi va crear un sindicat feixista que garantia als agricultors una posició intransigent i la 

Federació Agrícola, pel fet de no perdre posició ni inscrits, es veia obligada a assumir 

sempre tons més radicals30.  

El 1 de gener de 1922, el prefecte de Cremona decideix d’emetre un decret que 

finalitzi el conflicte sindical, i pari les violències i assassinats. La reacció davant 

d’aquest decret es acceptada per part dels populars i Miglioli representant dels 

catòlics, però la reacció es molt dura per part dels feixistes. Els agricultors afiliats al 

Sidacato datori di lavoro, sindicat feixista creat per Farinacci, es van reunir, i es van 

declarar representants de la majoria dels agricultors de Soresina, els quals 

desconfiaven del prefecte i de que ell pogués emetre qualsevol llei o projecte de llei 

referent al tema dels contractes agraris31. Al principi de gener molts dels agraris que 

formaven part de la federació agrícola van deixar en massa aquest sindicat per afiliar-

se al nou sindicat feixista, això va fer augmentar el capital del fascio de Cremona 

considerablement, molts consideraven que la Federació era un sindicat molt tou en el 

que no tenien en compte la seva lluita.  
                                                             
30 All llibre de Matteo di Figlia ja anomenat, ho trobem en la pagina 63, on utilitza la font de un text o 
article publicat el 2 de gener de 1922 a La Voce, p.2 
31 Noi e il Lodo Bianchi, extret de la Voce, d’una publicació del 9 de gener de 1922. 
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Al març de 1922, va néixer el diari feixista per excel·lència Cremona Nuova, fundat i 

dirigit per Farinacci i publicat diàriament, en pocs mesos va superar La Voce que al mes 

de juny es veu obligada a tancar32. El nou diari va sorgir arran la retòrica similar o igual 

que els precedents setmanals feixistes i va atacar amb vehemència les autoritats 

estatals, que començaven a veure el poder que tenien els feixistes, no només com un 

grup ideològic, si no com un partit polític en acció. Alhora els populars i els socialistes 

es sentien molt pressionats pels feixistes fins al punt de rebre amenaces i van intentar 

una reacció en comú. 

Al març, socialistes i populars van firmar un pacte per la defensa dels drets sindicals33 i 

de les administracions amenaçades per les camises negres. Els organismes de 

publicació dels dos partits, l’Eco del Popolo i L’Azione van presentar un pacte en la 

lluita contra el feixisme i dies després d’aquest pacte un dels membres dels partits, 

Ernesto Caporali, va ser agredit. Farinacci va proclamar oficialment que aquest mateix 

tractament estava reservat a tots els subscrits al pacte antifeixista, tots aquells que 

publiquessin coses en contra d’ell o del Partit Nacional Feixista (PNF) rebrien el mateix 

tracte, bastonades34.  

Posteriorment els socialistes i populars van voler fer una manifestació en contra del 

abús dels feixistes, però les autoritats la van prohibir ja que els brigadistes havien 

amenaçat amb possibles enfrontaments violents. El juliol de 1922 va estar caracteritzat 

per l’enorme augment de les camises negres, que des de feia temps estaven 

                                                             
32 Matteo Di Figlia, Idem, p. 65. 
33 FAPPANI, Antonio., Guido Miglioli e il movimiento contadino, Ed. 5 Lune, 1964. P. 303 
34 MIRA, Giovanni i SALVATORELLI, Luigi, Storia d’Italia nel periodo fascista, Einaudi, Torino, 1961. P. 
212-214. 
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organitzades com un grup armat, per un comitè secret d’acció35, i quasi sempre 

formats per centenars d’homes de totes les edats, sense por als enfrontaments 

armats. Mentre augmentaven les brigades de Farinacci, i sobretot mentre augmentava 

la força i la violència, els socialistes denunciaven segrestos, lesions, intents 

d’assassinat, devastacions d’empreses, locals i cases i d’altres violències36. Comunistes 

i socialistes de tota Itàlia proclamaren una vaga per protestar en contra la violència 

que havia devastat ciutats i pobles per part dels feixistes i camises negres a mitjans de 

Juliol, però la reacció feixista va ser molt violenta37.  

Entre la primavera i l’estiu de 1922, Farinacci va demostrar que el seu feixisme radical 

n’era un èxit per a conquistar el poder a traves de la força dels camises i de les 

brigades di combatimento. D’aquesta manera s’anà convertint en un membre polític 

significat per a tot el feixisme nacional.  

A partir de l’agost del 1922, les brigades provincials s’uneixen per ocupar les províncies 

que no estaven sota el feixisme. Farinacci va presentar aquesta actuació com la 

primera etapa de la marxa a Roma38. El radicalisme era un gran instrument per lluitar 

contra la oposició, i Farinacci era una persona radical i això va provocar moltes unions 

dins del partit com la unió del banquer més important de la província, Lusignani39. El 

26 de setembre Mussolini anunciava que el feixisme no seria frenat fins arribar a la 

                                                             
35 Comunicat de “Cremona Nuova”, 31 de maig de 1922. 
36 Matteo Di Figlia, Idem, p. 71. 
37

 Salvatorelli-Mira, Idem, p. 209. “Comunisti e socialista di tutta Italia proclamavano uno sciopero «legalistario» 
per protestare contro le violenze […] e la reazione fascista fu violentissima”  
38 Trento occupata dalle forze fasciste, “Cremona Nuova”, 5 d’Octubre de 1922. 
39 TASCA, Angelo, Nascita ed avvento del fascismo, La Nuova Italia, 2002. p. 352-353. 
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seva gran meta, Roma40 i després d’haver conquerit el poder de les províncies i 

especialment en aquelles enfrontades en aquesta “guerra civil”. Després de grans 

violències i segrestos, el 30 d’Octubre, Mussolini va ser citat pel rei per la creació del 

seu primer gabinet, i simultàniament  

Farinacci es convertí en el ras de Cremona, aquell que havia aconseguit tenir les 

brigades més fortes i importants del país. Però Farinacci, no volia ser únicament un 

jerarca provincial, sinó que volia tenir una posició nacional i formar part del govern de 

Mussolini. El seu reconeixement com a líder de tots els radicals d’Itàlia significava 

l’aparició definitiva del farinaccisme. 

El camí cap al farinaccisme 

Els radicals el veien com el principal valor de  la intransigència feixista i per això van 

reforçar la violència/força i la protecció del poder dels caps de províncies, rassats, 

dirigents provincials. Per fer això Farinacci, primer va anular totes les possibles 

oposicions internes, amb la seva força política va eliminar que qualsevol el volgués 

atacar; després va esborrar de la vida política cremonesa a tots aquells antics aliats 

demòcrates41; i finalment, va guiar les seves brigades per assaltar les altres províncies 

que encara no eren completament feixistes. 

A les eleccions italianes de 1923 Farinacci va ser electe a la Cambra dels diputats. El 

seu primer dia a la cambra va tenir un enfrontament amb el comunista Francesco 

Misiano al que va agredir per que els feixistes consideraven que havia desertat de la 

guerra i havia fugit al estranger. Recordem que Farinacci s’hi havia allistat encara que 

                                                             
40 Matteo di Figlia, Idem, p.76. 
41 DE FELICE, Renzo, Intervista sul Fascismo, Laterza, 2005, p. 36-38.  
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no li era permès. Aquesta agressió de Farinacci forma part de la història italiana, ja que 

l’arribada dels feixistes a la cambra dels diputats demostrava la força que tenien 

malgrat que la ideologia feixista no fos encara la majoritària. Aquell mateix dia, 

Farinacci va arravatar-li la pistola a Misiano, la qual portava sota de la jaqueta, i li va 

donar a Giolitti, ex primer ministre, però aquest li va dir “Non posso prenderla, non ho 

il porto d’armi42”.  

4.5 Accés al govern i caiguda  

Farinacci va estar al cantó de Achille Starace, feixista encarregat de annexionar 

al feixisme Trento i Bolzano, per la campanya política massiva a la regió del Trentino. 

En els seus inicis en la política, 1922, la seva elecció a Cremona va ser invalidada, la 

seva junt a la de Grande i Bottai, ja que a les eleccions ell estava sota la edat permesa, 

que eren 30 anys. Des del seu diari Cremona Nuova va amenaçar i insultar als opositors 

polítics que van causar la seva expulsió del Parlament, la amenaça era: “Voi mi cacciate 

da quest’aula, ma io vi caccerò dalle piazze d’Italia!43”, (“vosaltres m’expulseu 

d’aquesta aula però jo us expulsaré de les places d’Itàlia”).  

Mussolini va saber com utilitzar a Farinacci, sabia que amb la seva intransigència i els 

seus diaris 44, podia atemorir a tots aquells membres de l’oposició, tan interna com 

externa. La força encara la trobava en la seva manera incontrolable de lluitar pel 

                                                             
42 GEROSA, Guido, al seu capítol específic sobre Roberto Farinacci, del llibre I gerarchi di Mussolini, 
Novara, 1973, p. 49 És una frase que el portà a la fama pública ja que vol dir, no la puc agafar, no tinc 
permís d’armes; era un polític liberal, amb unes idees molt clares i democràtiques, va ser president del 
govern, fins i tot es diu que la seva presidència era la edat giolittiana42 i es va enfrontar a Mussolini 
durant el feixisme. 
43 GEROSA, Guido, Idem, p. 49-50. 
44 Considerava que tots aquells que havien recolzat el feixisme des d’abans de la Marcia su Roma eren 
feixistes originals mentre els demes sol estaven al PNF pels privilegis o fins i tot per por. 
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feixisme i per això va decidir no frenar les seves amenaces verbals en contra de tots els 

seus opositors. No tots els membres del PNF eren igual que Farinacci. Hi havia els 

radicals com Farinacci, i els revisionisti que consideraven que tenien que seguir amb el 

feixisme però retornant a la normalitat, cosa que passava per l’eliminació dels Camises 

negres.  

A partir de 1923-24 es van expulsar molts membres que no creien en el feixisme com 

únic vehicle per la unió de la nació45 i l’oposició no parava de denunciar que els 

feixistes estaven provocant una guerra civil. Mussolini i Farinacci necessitaven d’una 

banda, eliminar l’oposició i, d’una altra, poder legalitzar el feixisme, el qual era il·legal 

encara. En aquesta lluita va morir el socialista Giacomo Matteotti als últims mesos de 

1924, on el clima era de violència i quasi guerra civil. Matteotti s’oposava públicament 

a les camises negres des del seu Partito Socialista Unitario (PSU). Confrontat amb 

Benito Mussolini i amb el PNF, va ser segrestat i assassinat. Aquest succés va marcar 

un abans i un després a Itàlia46.  

A partir de gener de 1925, tot va canviar. Mussolini va fer un discurs on 

Farinacci guiaria una squadra per conquistar totes aquelles ciutats que no estaven sota 

el feixisme, i finalment va intentar aplacar als antifeixistes, molts d’ells van haver 

d’exiliar-se per no haver de morir en mans de les camises negres 47. Durant els primers 

mesos de 1925, el duce va començar a sentir com una “història de amor-odi”48 amb el 

PNF, s’adonava que el radicalisme del feixisme de Farinacci era una etapa transitòria i 

                                                             
45 M. Rocca., All’on. Farinacci, despota e censore, “Il novo Paese”, 15 maig de 1924. 
46 Matteo Di Figlia, Idem, p. 93. 
47 De Felice, Idem, p. 772. 
48 Matteo Di Figlia, Idem, p. 97. 
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no volia que el seu partit fos aquell que guiés a Itàlia a la unió nacional i de manera 

permanent. Però per Farinacci, la dictadura de partit era l’única manera d’integrar el 

feixisme al país i per evitar que el feixisme fos simplement una cura per la postguerra 

italiana. Al febrer de 1925 ell fou anomenat secretari del PNF i va voler preparar una 

lluita contra l’antifeixisme49, una de les seves obsessions, però va provocar moltes 

protestes sobretot per part dels catòlics i el diari Il Mondo.  

Un altre dels objectius primordials de Farinacci varen ser els maçons, encara que com 

es pot veure al primer capítol del llibre de Matteo Di Figlia, ell va pertànyer a la lògia 

durant uns anys, encara que mai ho va reconèixer. Tanmateix el diari La Voce 

Repubblicana va publicar fotocopies del seu document de maçó, ell va reaccionar 

explicant que mai havia estat un membre de una secta50, com ens explica la tesis de Di 

Figlia. Durant un temps Farinacci va perdre part de la seva violència a la vegada, 

sortien a la llum aspectes que perjudicaven la seva imatge com el cas de la seva 

Làurea, o la denuncia que havia estat maçó, i també va ser acusat de ser infidel a la 

seva dona i van començar a sorgir veus sense por a enfrontar-se amb ell.  

No obstant això, Mussolini no va prendre cap decisió al respecte, i Farinacci 

anava guanyant força dins del partit. N’és un exemple el fet que Mussolini decidís 

tancar el partit, és a dir, no admetre-hi més membres, tal com volia Farinacci i 

preservar així la idea del feixista original51. Arran de la fascistizzazione, Mussolini va 

manar assaltar les empreses més importants d’Itàlia per tal de que estiguessin en mans 

                                                             
49 FARINACCI, Roberto., Tagliamo i viveri, Mondatori, Milano, 1925, o Andante mosso, Mondatori, 
Milano, 1929, p.199-203. 
50 La Voce Republicana, 18 Setembre de 1925. 
51 De Felice, Idem, p.47. 
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de PNF, com per exemple els bancs52. Amb tot això, però, que Farinacci guanyés tanta 

força dins el partit tampoc era gaire ben vista per Mussolini, ja que es començava 

associar l’idea de PNF i camises negres a Farinacci. Mussolini començava adonar-se 

que el comportament de Farinacci funcionava a l’hora de convertir el país en una 

dictadura de partit però que a l’hora de portar un país el radicalisme no era oportú, i 

tampoc ho era en les finances o en les empreses. Farinacci segui agredint verbalment 

aquells que no pensaven com ell i això a Mussolini començà a molestar-li.  

El fet que al final de 1924 estigués triomfant la rama més intransigent del partit, féu 

que comencessin les disputes entre el Duce i Farinacci, fins al punt que en algunes 

publicacions podem observar com Farinacci arriba a acusar al germà del Duce de no 

saber controlar certes empreses com la elèctrica nacional. Després de forts debats, 

Farinacci va ser obligat a dimitir al maig de 1926.53 Havia estat una força molt 

important durant la instauració del feixisme, però ara era vist com una amenaça a 

causa de la seva radicalitat. I possiblement Mussolini també tenia por de ser 

“destronat” del poder polític en mans de Farinacci.  

Encara que estigues fora del PNF, no va deixar la seva ideologia de banda i es va 

enfrontar a tots aquells antifarinaccisti que volien enfonsar la seva imatge acusant-lo 

de violent, de sol voler pertànyer al PNF per créixer econòmicament, i va respondre 

sempre de manera contundent. També es va crear una conspiració des del PNF en 

contra de Farinacci.  

                                                             
52 CASTRONOCO, Valerio, Storia di una banca. La Banca Nazionale del Lavoro e lo sviluppo italiana 1913-
1983, Einaudi, Torino, 1983. P. 87-91 
53 Matteo Di Figlia¸ Idem, p. 119. 
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Mentrestant va seguir amb el control de part del govern de Cremona, i va fer créixer 

els seus setmanaris amb ajuda dels seus seguidors. En aquests moments es quan 

s’enfronten a ell feixistes i antifeixistes pensant que no es defendria perquè ja no 

formava part del Gran Consell italià, però amb els ajuts dels seus seguidors va poder 

seguir endavant. Durant els sis anys que no va estar en el PNF oficialment va dedicar-se 

a les seves publicacions i ajudar als rassats radicals com ell a lluitar en contra dels 

antifeixistes. Alhora, havia creat empreses juntament amb altres membres que havien 

decidit abandonar la política pel seu descontentament amb el Duce i seguia treballant 

com a advocat, cosa que li donava molts beneficis. 

Però a partir de 1932 es començà a necessitar a Farinacci. Hi havia 

confrontacions als carrers amb socialistes i comunistes que havien pres força i la 

policia i els camises negres havien minvat la seva influència. Així, anaren sorgint molts 

bàndols a favor del ras de Cremona, tot i que per sota d’alguns membres més forts del 

PNF es perseguien als farinaccians54. Mussolini se’n adonava que ara que Farinacci 

s’havia fet un lloc a les finances nacionals i en les lleis, simplement s’estava convertint 

en allò que Mussolini necessitava: una persona amb més seny però amb la suficient 

força com per retornar l’ordre, que havia après a estar fora del partit i que podia ser 

novament reutilitzat55. Sabia que en els moments crítics Farinacci era indispensable, i 

al 1934 era readmès al partit per petició del Duce. 

                                                             
54 Farinicciani era com s’anomenaven als seguidors de Farinacci 
55 Matteo Di Figlia, Idem¸p. 196. Mussolini [...] era convinto che prima o poi Farinacci risultargli utili. 
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4.6 La tornada al Pnf 

Mussolini aquest cop no el necessitava per els camises negres, ni per unificar 

ideològicament el país, el necessitava per la política exterior. Sabien que l’arribada de 

Hitler al govern de Alemanya podia fer perdre l’equilibri al Tractat de Versalles, que tan 

poc va donar a Itàlia, i que tenien una altra cosa en comú, el antisemitisme, i Farinacci 

era el seu màxim exponent56.  

 Al 1933, Mussolini ja era conscient de que hi hauria una expansió del feixisme a 

Europa, però existia també la por als objectius expansionistes del Reich. La relació 

d’Itàlia amb Hitler no va ser des d’un inici bona, al 1934 la violència dels nazis va 

provocar que tant catòlics italians com Mussolini protestessin per els atacs alemanys 

com la nit dels ganivets llargs57. A 1935, tant Mussolini com Pierre Laval, polític francès 

i posterior col·laboracionista amb l’Alemanya nazi al règim de Vichy, s’uneixen per 

condemnar a Alemanya per trencar els acords pactats sobre l’armament del Tractat de 

Versalles, ja que s’havien rearmat. Posteriorment es van reunir representats italians, 

francesos i anglesos, i van condemnar oficialment allò que estava fent Alemanya, i 

ratificat per la Societat de les Nacions58. Farinacci criticava el règim nazi a través del 

seus medis de comunicació: “Con fascista presione intendiamo affermare ancora una 

volta che l’independenza dell’Austria non è solo una questione di política interna: è una 

questione europea e deve essere mantenuta a qualunque costo nell’interesse della 

                                                             
56 DE FELICE, Renzo, Storia degli ebrei italiani durante il fascimo Einaudi, 2005, p. 243. 
57 PETERSEN, J., Hitler, Mussolini, 1973, original escrit amb italià. Traducció Italiana: La difficile alleanza: 
Hitler e Mussolini, 1975, Laterza. 
58 PERFETTI, Francesco i MAZZETTI, Massimo, Crisi europea e guerra mondiale 1930-1943, Nàpols, p. 62. 
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pace in Europa”59 ell volia que Alemanya canvies de ruta, condemnant la crueltat dels 

mètodes amb els que els nazis actuaven i amb els que arribaven al poder.  

Encara que l’idil·li del front anti-alemany de Farinacci, va durar molt poc60, ja que Itàlia 

va entrar en la cursa colonial massa tard, a l’Àfrica, això va provocar conflictes amb 

França i Anglaterra61. Per a la guerra d’Etiòpia van ser molt important les relacions 

entre Mussolini i Hitler, Alemanya decideix recolzar a Itàlia en la campanya colonial, 

així demostra la seva posició enfront les democràcies occidentals, des de llavors 

Farinacci canvia d’opinió i canvia la seva visió crítica de Berlín, a Londres62.  

 Des d’aquell moment s’inicià l’antisemitisme (més radical) italià, en un inici hi havia 

focus antisemites però no havia arribat a nivell nacional, ni al govern i ara s’havia 

transformat, sobretot en l’antijudaisme, el racisme biològic reforçant els arguments 

antisemites, antisionisme per ells comença a representar un problema en sí al país, 

comencen a pensar que tot allò que ha succeït a Itàlia es degut als jueus63. Farinacci 

era un dels màxims exponents del antisemitisme italià, però també els anomenats 

farinaccians com Giovanni Preziosi, director del diari La Vita Italiana, i que va ser un 

dels primers traductors del Protocol del Savis de Sió per tal de demostrar a la societat 

italiana el que ells creien que succeïa64.  

                                                             
59 Extret de Matteo Di Figlia, Idem, p.201 i a la vegada extret del article Fascisticamente precisi, ivi, 27 
luglio 1934, p.1. Basicament Farinacci tracta de atacar a Hitler al·legant que estava trasbalsant la pau 
europea amb la dominació d’Austria.   
60 BEREND, Ivan T., Storia econòmica dell’Europa del XX secolo, Mondadori, 2008 p.103. 
61 http://www.historiasiglo20.org/TEXT/duceetiopia.htm  14/02/14 11:35 
62 Petersen, Idem, p. 359. 
63 YEHOSHUA, Abraham B., Antisemistismo e sionisme, Einaudi, Torí 2004. 
64 De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, p. 47. 
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Però fins la unió amb Alemanya els farinaccians no van exposar públicament el racisme 

i el antisemitisme radical. Una de les màximes preocupacions del ras de Cremona era 

que es difongués el sionisme i va començar a publicar ja al 1935 propaganda 

antisemita i racista65. Però no hem de pensar que Farinacci era antisemita per ser 

filonazista, no era així, ell ja era antisemita abans, com demostra en molts dels seus 

articles periodístics.  

5 El paper de Farinacci en les diferents guerres: 

5.1. La Guerra Civil Espanyola i l’intent d’expansió Europea 

Farinacci, demana al Duce anar a Etiòpia a la guerra de 1935, no era jove i molts 

estaven en contra però encara i així ell hi va acudir. L’experiència no va finalitzar com 

ell esperava, va tornar de la guerra sense la mà dreta degut a una explosió66. Ell al 

tornar va ser rebut com un heroi a Venècia però encara més triomfal va ser l’arribada a 

Cremona. Poc després s’inicia la guerra civil espanyola amb l’alçament de Francisco 

Franco en contra del govern republicà. La internacionalització de la guerra civil 

espanyola va confrontar, entre moltes altres coses67 que al juliol Mussolini68 enviés 

                                                             
65 De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, p. 143. 
66 BOTTAI, Giuseppe, Diario 1935-1944,Univ. Rizzoli p. 101-3. Molts articles deien com el de Bottai que 
Farinacci no va perdre la mà per la guerra si no que estava pescant amb explosius 
67 Italia y la Guerra Civil Española: 
http://books.google.es/books?id=OhksI__QZFYC&printsec=frontcover&dq=Italia+y+la+guerra+civil+espa
%C3%B1ola&hl=es&sa=X&ei=Jkv-
UpTtCu3Q7AbynYHYBw&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=Italia%20y%20la%20guerra%20civil%20e
spa%C3%B1ola&f=false  12/02/14 18:22 
68 BROWNE, Harry, La guerra civile spagnola, il Mulino, Bologna, 2000. 

http://books.google.es/books?id=OhksI__QZFYC&printsec=frontcover&dq=Italia+y+la+guerra+civil+espa%C3%B1ola&hl=es&sa=X&ei=Jkv-UpTtCu3Q7AbynYHYBw&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=Italia%20y%20la%20guerra%20civil%20espa%C3%B1ola&f=false
http://books.google.es/books?id=OhksI__QZFYC&printsec=frontcover&dq=Italia+y+la+guerra+civil+espa%C3%B1ola&hl=es&sa=X&ei=Jkv-UpTtCu3Q7AbynYHYBw&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=Italia%20y%20la%20guerra%20civil%20espa%C3%B1ola&f=false
http://books.google.es/books?id=OhksI__QZFYC&printsec=frontcover&dq=Italia+y+la+guerra+civil+espa%C3%B1ola&hl=es&sa=X&ei=Jkv-UpTtCu3Q7AbynYHYBw&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=Italia%20y%20la%20guerra%20civil%20espa%C3%B1ola&f=false
http://books.google.es/books?id=OhksI__QZFYC&printsec=frontcover&dq=Italia+y+la+guerra+civil+espa%C3%B1ola&hl=es&sa=X&ei=Jkv-UpTtCu3Q7AbynYHYBw&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=Italia%20y%20la%20guerra%20civil%20espa%C3%B1ola&f=false
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avions de reforç a les tropes de Franco, i cada cop més anaven creixent les ajudes a 

Espanya per part de Mussolini69.  

El paper de Farinacci en aquest conflicte fou d’intèrpret de les parts més radicals de la 

política exterior italiana70, i estava totalment d’acord amb la intervenció feixista a 

Espanya amb la intensió d’estendre el feixisme per el continent europeu. La influencia 

de Farinacci va arribar al punt que Mussolini es va plantejar posar-lo com ambaixador a 

Espanya71, encara que finalment va nomenar a un altre, Roberto Cantalupo72. 

Cantalupo i Farinacci van tenir enfrontaments sobre la manera en la que l’ambaixador 

estava guiant la política exterior italiana73, i per la por d’aquest a Farinacci i la seva 

radicalitat feixista, tot això va provocar que Mussolini el substituís per un home de 

confiança de Farinacci, Ugo Cavallero.  

Durant la guerra d’Etiòpia, els objectius italians van França, Anglaterra i la Unió 

Soviètica, ell volia que s’aliessin amb la Itàlia feixista i l’Alemanya nazi, i acusava als 

antifeixistes de haver provocat la guerra civil i que no havien set els feixistes, el que va 

ocórrer és que els republicans es van posar en el camí de Itàlia i Alemanya 

obstaculitzant la seva expansió, aquests eren també els atacs que feien a França74.    

                                                             
69 Murias, C., Castañón, C., y Manrique J. Mª., Militares italianos en la guerra civil española: Italia, el 
fascismo y los voluntariós en el conflicto español, La esfera de los Libros, 2010 Madrid. 
70 Un exemple de l’influencia italiana a Espanya es l’arribada de Galeazzo Ciano al Juliol de 1939, 
Barcelona es va convertir en una ciutat en homenatge al feixisme. Molts historiadors pensen que Franco 
ho va voler organitzar com acte d’expiació col·lectiva.   
71COVERDALE, J. F., La intervención fascista en la guerra civil española, Alianza Editorial, 1979, p. 70-73. 
72 SAZ, I., Fascismo y Franquismo, U.V, 2004, p.135. 
73 CANTALUPO, R., Fu la Spagna: ambasciata presso Franco, febbraio-aprile 1937, A. Mondatori, 1948, p. 
150. 
74 COVERDALE, J.F., Ídem, p. 110-7. 
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D’altra banda, tema racista i antisemita italià també s’estén a Espanya75, tan per 

Farinacci com per Mussolini. El país era un instrument essencial o un assaig d’allò que 

estava per ocórrer en la Segona Guerra Mundial i es va estendre el pensament de la 

inferioritat biològica, de l’antisemitisme, i de la lluita en contra dels antifeixistes.  

5.2 Antisemitisme radical i Segona Guerra Mundial 

A Itàlia a partir de 1938 es comencen a publicar articles antisemites i racistes a favor 

de la raça italiana. Observem similituds amb la defensa de la raça ària a Alemanya als 

diaris com “Il Giornale d’Italia” on trobem el famós Manifesto della razza, un article de 

caire “científic” de la nova política en defensa de la raça i de la inferioritat dels 

hebreus76. Però poc a poc el antisemitisme radical no va ser el únic, van iniciar un 

racisme radical en contra de negres, mestissos, malalts mentals, homosexuals, i 

aquelles dones que eren promiscues i no tenien fills ja que provocaven que la estirp 

italiana no continués. Gairebé tots els membres del Gran Consiglio al qual Farinacci 

havia retornat al 1937, estaven a favor d’aquestes restriccions i normatives 

antisemites, i els atacs als hebreus, sobretot Farinacci i els seus seguidors els quals ja 

eren profundament racistes i antisemites i fins i tot es començaven a sentir veus 

d’exterminació77. Un dels exemples dels italians enviats a camps de concentració nazis 

es Primo Levi, en el seu llibre reflexa el que va viure: “Vaig ser capturat per la Milícia 

feixista el 13 de desembre de 1943 [...] com hebreu vaig ser “invitat” a Fossoli, pres a 

Mòdena, en un camp de concentració destinat als presoners de guerra anglesos i 

americans [...] quan vaig arribar els hebreus italians eren uns cent-cinquanta però en 

                                                             
75 DI FIGLIA, M., Ídem, 215. 
76 PISANTY, V., Educare all’odio: “La Difesa della razza”. 1938-1943, L’Unità, Roma 2004. 
77 ARENDT, H., La banalità del male, Feltrinelli, Milà 2005, 35-40. 
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poques setmanes eren sis-cents. [...] Ja no teníem por. [...] Els camps de concentració 

alemanys constituïen una cosa única en la sanguinària historia de la humanitat, 

eliminar del mon pobles i cultures senceres.”78.  

Una altra escletxa que té el feixisme italià es l’Església, tant la institució com els 

creients tenien por d’aquesta unió amb Alemanya, i Farinacci no es va quedar callat i 

va atacar a l’església, l’antisemitisme de Farinacci no era incompatible amb una bona 

dosi d’anticlericalisme i això es veu en la petita escletxa de Mussolini i Farinacci quan el 

primer decideix firmar un pacte amb el Vaticà. Els problemes amb l’església es van 

solucionar amb Pius XII, Pacelli, ja que va passar a la història com aquell que va ajudar 

a feixistes i nazis a fugir d’Europa desprès de la guerra. La seva por als comunistes li 

provocà que preferís els totalitarismes de dreta que segons ell defenien Europa de la 

invasió comunista.  

Farinacci volia que es portes a la pràctica l’aliança entre el poble italià i l’ alemany, 

finalment al 1938 es va reunir amb Hitler. La reunió es torna a repetir al 193979 però 

aquest cop amb Goebbels, i Farinacci va poder tractar sobre les lleis i els elements 

radicalitzats del partit nacionalsocialista, un dels resultats d’aquestes reunions 

Mussolini va prendre la idea germànica del Lebensraum, la cerca de l’espai vital, 

Farinacci ho argumenta als seus diaris80.  Segons Farinacci els enemics cada cop van 

creixent, l’església ja que no tothom acceptava el pacte, França, Anglaterra, l’URSS, 

                                                             
78 Extret del llibre LEVI, Primo, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1986. Traducció propia al català.  
79 Informació extreta del documental que podem trobar a Youtube;  
http://www.youtube.com/watch?v=zRPjaqie9D0 16/02/14 20:41 
80 MAGISTRATI, M., L’Italia a Berlino, 1937-1939, Mondadori, 1956. P. 305-8. 

http://www.youtube.com/watch?v=zRPjaqie9D0
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Estats Units, el judaisme, la maçoneria, el liberalisme, el bolxevisme, la democràcia i 

tot allò que es posa en mig del seu intent de Lebensraum81.  

A la primavera de 1939 finalment es porta a la pràctica l’aliança amb l’Alemanya nazi, i 

el final de la Guerra Civil Espanyola els dona força per veure quin es el destí de tot allò 

que va en contra del feixisme82i per assajar la guerra que estava per venir. Farinacci 

creia que eren els països antifeixistes els que estaven provocant una guerra al sentir-se 

amenaçats per els totalitarismes nazi i feixista.83 

Hitler va prometre a Mussolini que la guerra no esclataria fins 1942, ja que el exercit 

italià no estava suficientment preparat com per entrar en una guerra, però al 1939 va 

envair Polònia. Per Matteo di Figlia, el fet que Itàlia entrés a la guerra al juny de 1940 

era una paràbola farinacciana, que estava sota dos aspectes, un polític i un ideològic: el 

primer era que el feixisme italià començava a considerar-se una cosa amb una fi 

determinada ja que es començava a veure com un totalitarisme i una tirania84 i 

Farinacci pensava que Mussolini estava desatenent el país, i ja no escoltava quins eren 

els problemes interns. I la part ideològica, es que segons Farinacci la dictadura italiana 

es dirigia més cap al nazisme, i que tenien que lluitar contra els països antifeixistes que 

s’interposaven en el camí de l’expansió del feixisme85. Segons Di Figlia i De Felice, 

Hitler se’n fiava més de Farinacci que de Mussolini, per el seu radicalisme i per voler 

imitar el III Reich a Itàlia. El feixisme italià durant la guerra va continuar en una política 

similar a la que aplicava prèviament. Volien que el feixisme fos permanent a Itàlia, fet 

                                                             
81 DI FIGLIA, M., Ídem, extret de la pàgina 232. 
82 SAZ, I., Fascismo y Franquismo, U.V, 2004 
83 DE FELICE, Intervista sul fascismo, p.70. 
84 “Totalitarismo e tirannide” l’autor ho extreu del llibre de LUPO, Salvatore, Il fascismo, a la pagina 329. 
85 DI FIGLIA, M., Idem, p. 234-7. 
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que s’havia d’aconseguir amb polítiques d’educació, de moral i de treball, similars a les 

franquistes a Espanya per la qual cosa la influència i el poder de Farinacci en aquells 

anys eren extraordinaris  

En el moment que els Estats Units va entrar en el conflicte Itàlia es va veure en 

una posició complicada ja que un dels primers passos dels EEUU es envair Itàlia des del 

sud. Gairebé tots pensaven que Mussolini devia abandonar el seu càrrec, ja que es veia 

tot perdut i que el feixisme s’acabaria amb aqueta guerra, i ser substituït, bé per 

Farinacci o per Grandi, dos feixistes originals, dels considerats primers feixistes. Encara 

que el que diferenciava a Farinacci de Grandi era la corrent ideològica, essent els dos 

feixistes; Farinacci era radical i intransigent, que tenia una idea similar a la dels 

alemanys amb la idea “soprannazionale”86 i en part creia que el poble italià estava sota 

del poder alemany, i  Grandi era d’aquell tipus de feixistes moderats amb idees clares 

per el futur d’Itàlia, volia sortir de la guerra amb un pacte d’amnistia amb els països 

aliats, i començar a desarmar les milícies, però seguint amb la ideologia feixista al país 

però amb menys violència.  

Però cap dels dos volia substituir a Mussolini ja que creien que li devien fidelitat per 

haver portat a la realitat el ordre públic i moral87. Al 1943 van començar haver vagues i 

manifestacions al nord d’Itàlia per tal de demostrar el sentiment de voler abandonar la 

guerra i el feixisme, molts consideraven que tenia que tornar la monarquia i firmar un 

tractat de pau amb els països aliats, una posició que estava més lligada a la tendència 

de Grandi. Aquests actes van crear frustració a Farinacci. 
                                                             
86 Farinacci creia que Itàlia era una nació superior, una idea similar o igual a la que tenia Hitler sobre 
Alemanya, a Farinacci se’l considerava filotedesco o filonazista. 
87 DE FELICE, Renzo, Mussolini l’alleatto, Crisi e agonia del regime, Einaudi, 1996. 



 
36 

El ras va escriure a Mussolini criticant-lo per desatendre el seu país i per estar 

desprestigiant el règim totalitari que tant va costar portar a la practica, es veien 

envoltats d’aliats i amb els comunistes molt a prop, i això encara provocava més 

frustracions88. Al estiu de 1943 els aliats van desembarcar a Sicilia i molts soldats i 

militants del PNF van fugir cap a la península pensant que les forces aliades tardarien 

en batre a l’Itàlia feixista recolzada per Hitler. Aquell mateix estiu Mussolini es va 

reunir amb Hitler. Mentre ell intentava aprendre com lluitar contra els aliats, els avions 

aliats bombardejaven Roma.  

Que Itàlia fos atacada i que el Duce no fes res provocava a Farinacci un sentiment cada 

cop més filonazista i no entenia com podien solucionar aquella situació. Encara que la 

gran majoria dels feixistes volien que el radical substituís a Mussolini, era fidel perquè 

pensaven que el ras seria capaç que Itàlia sortís indemne i victoriós del conflicte, 

Farinacci  incapaç de trair al Duce89. El 25 de Juliol tant Grandi com Farinacci van 

exposar que Itàlia necessitava aliar-se molt més amb Alemanya per tal de sobreviure a 

la guerra. No tenien noticies de Mussolini, ja que l’havien empresonat els aliats, 

Farinacci no havia estat empresonat ja que es va amagar a l’ambaixada alemanya i 

refugiat a Munic. Els membres del consell varen criticar la forma en la que havia actuat 

el Duce davant la guerra i el govern, i molts d’aquells membres volien que retornés la 

Corona, necessitaven un rei que regis el país. 

 Així en el Gran Consell la majoria va votar que el rei devia retornar per tal de substituir 

a Mussolini, però els nazis van alliberar a Mussolini el 12 de setembre. El Duce va 

                                                             
88 http://www.itisap.com/progetti/Shoah%20e%20Nazismo_file/Page313.htm 17/02/14 20:50 
89 DE FELICE,  Idem p. 1360. 
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considerar alta traïció el fet que els membres del seu partit votessin en contra d’ell, 

encara que molts dels membres de la reunió no sabien quines serien les conseqüències 

del Gran Consell90.  

Després del plebiscit de la cambra del PNF,  el rei li va atorgar el poder a Pietro 

Badoglio, un dels membres del PNF i fidel del feixisme però amb una posiciómés 

similar a Grandi que a Farinacci, en substitució de Mussolini com a Capo del Governo i 

anomenat marchese91 per Vittore Emanuele III92. Aquest es va encarregar de “depurar” 

tot arrestant als membres més compromesos amb el feixisme i sobretot amb el 

farinaccisme. Badoglio va ser aquell personatge que, encara  formant part del PNF va 

voler començar a plantejar-se un armistici amb els aliats, i va aconseguir els tractats 

que van ser firmats el 3 de setembre. Cinc dies desprès els  exercits anglo-americans 

van entrar a Salerno93. Es va comunicar el armistici per part de Badoglio a través de la 

radio nacional, això va provocar una barreja entre el pànic i la tranquil·litat, es van 

dividir els exercits, les milícies i la resistència va reforçar-se a l’hora d’unir-se amb els 

aliats.  

Al setembre els militars nazis van alliberar als farinaccians i feixistes, encara que pocs 

dies després van trobar alguns d’aquests membres assassinats com Cavallero,  general 

i polític membre dels farinaccians el qual també va donar el nom al Memorial 

                                                             
90 DI FIGLIA, M., Ídem, p. 245 
91 AL anomenar-lo primer ministre, el rei li atorga el títol de Marquès. 
92 BADOGLIO, Gian Luca, Il memoriale di Pietro Badoglio, Gaspari Editore, Udine, 2000. 
93 BADOGLIO, Pietro, L’Italia nella seconda guerra mondiale: prima e dopo il 25 luglio 1943, Mondadori, 
Milà, 1982. P. 90-5. 
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Cavallero, text que explicava que Farinacci havia intentat fer un cop d’Estat en contra 

de Badoglio94.  

5.3 República de Saló95 i procés de Verona 

Després del estudi de varis autors i documents he trobat que molts cops es diu que la 

República Social Italiana (RSI) o República de Saló va ser un Estat creat per Mussolini 

ajudat per Hitler,  per la por al govern democràtic del antic feixista Pietro Badoglio. 

Però d’altra banda trobem texts  que expliquen o tracten d’explicar que la República 

de Saló va néixer en mans de Badoglio per tal de protegir als feixistes com ell hi ha 

moltes teories sobre el paper de Badoglio en la fugida de feixistes a Amèrica, però 

aquest tema podria ser en sí un Estat de la qüestió, bàsicament en gairebé totes les 

fonts li atribueixen a Mussolini la República feixista.  

En la gran majoria de fonts que he emprat diuen que la República Social Italiana 

localitzada a Saló va ser vigent des de 1943 fins a l’alliberament al 1945, al Lago di 

Garda, va ser planejada des d’abans de que Mussolini fos capturat per les forces 

aliades, per això la paternitat d’aquesta no queda del tot clara. Farinacci en l’època de 

la RSI va retornar a Cremona des d’Alemanya i es va encarregar al rasat tal i com ho va 

fer en sortir del PNF, es va dedicar gairebé exclusivament a deportar jueus a Alemanya, 

els segrestava i deportava, però també es va haver de centrar en la lluita/guerra contra 

els partigiani antifeixistes96.  

                                                             
94 CANEVARI, Emilio, La fine del maresciallo Cavallero Latinità, Roma, 1950. P. 8-25. 
95 Una mostra d’allò que va ocórrer a la RSI encara que al treball no la utilitzo la pel·lícula de Piero Paolo 
Passolini Saló o els cents dies de Sodoma, es una de les grans pel·lícules al·legòriques del RSI. 
96 PARLATO, Giovanni, Il quaderno di storia,  Felici, 2012 p. 170-7. 
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Al arribar aquest punt Roberto Farinacci es va adonar que el feixisme, el fasci di 

combattimento, i la RSI no eren el futur, perquè molt possiblement el seu objectiu era 

que Itàlia es convertís en l’estat satèl·lit més important del III Reich. En aquells 

moment el personatge s’havia convertit en una mena de barreja de 

socialista/feixista/antisemita i en el moment en que veié que la guerra estava perduda 

i que RSI no tenia cap sentit, decidís recloure’s a Cremona, on començava a estar sota 

resistència antifeixista. De fet, molts historiadors consideren que Cremona va ser en 

aquests darrers moments com una presó per a Farinacci97.  

Procés de Verona 

El procés de Verona van ser un grup de judicis de l’inici de 1944 sota la jurisprudència 

de la RSI. Els acusats eren la majoria dels membres del Gran Consiglio del 25 de Juliol 

de 1943 acusats de traïció a Mussolini per voler destituir-lo de la presidència. Els jutges 

d’aquest procés van ser membres del Partit Feixista Republicà de Verona. Els judicis es 

van iniciar a finals de 1943 i sense que els acusats fossin presents molts van ser acusats 

a mort. Un d’ells fou Galeazzo Ciano, gendre de Mussolini. Els acusats després de ser 

detinguts van ser portats a les presons de Verona i Padova i normalment van intentar 

tenir-los separats.  

El jutge en aquest procés va ser Vicenzo Cersosimo98 l’encarregat en recollir la 

informació de la “traïció” i va tenir que entrevistar als acusats un a un, en mig 

d’aquesta investigació va ser coaccionat per els militars alemanys per tal de jutjar-los 

sense entrevistar-los. Per el contrari es el rei qui tracta d’impedir les condemnes de 

                                                             
97 PARLATO, Armando, La resistenza cremonese, La pietra, Milà, 1984.  
98 CERMOSINO, Vincenzo, Dall’Istruttoria alla fcsilazione, Ed. Garzanti, Milà, 1961 
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mort, ja que no es podia demostrar realment la traïció que obsessionava a Mussolini. 

Els judicis s’inicien a partir del 8 de gener, ja que es va intentar l’ alliberació de Ciano, i 

molts feixistes pensaven que Farinacci podia ser jutjat degut al memorial de Cavallero, 

no va ser acusat per el fet que no va voler firmar el pacte del Gran Consiglio per 

atorgar el poder al rei.  

Finalitzat el judici hi van haver 19 membres del Consell acusats, dels sis membres 

empresonats, solament un va ser empresonat a trenta anys Cianetti, els altres cinc van 

ser condemnats a mort i afusellats: Ciano, De Bono, Gottardi, Marinelli i Pareschi. Els 

altres acusats que no van ser capturats per la policia feixista varen ser: Acerbo, 

Albini,Alfieri,  Grandi, Bottai, Federzoni, De Vecchi, Bastianini, Bignardi, Balella, De 

Marisco, De Stefani i Rossoni, aquests refugiats en altres països. 99 

6 La fi dels feixistes 

Com ja he dit, Farinacci es reclou a Cremona com si fos una presó en el moment que la 

resistència comença a reforçar-se amb el suport del alliberament dels aliats i la 

població esta dividida entre els que estaven a favor del feixisme i els que estaven a 

favor de la resistència. Farinacci tractà de fugir en direcció a Suïssa, però va ser 

capturat per un grup de resistència a l’altura de Milà, Vimercate100.  

Mussolini després de la caiguda d’Alemanya en la guerra veu que la única manera de 

sobreviure era fugir encara que acudeix a Milà a reunir-se amb un grup de la 

resistència el 25 d’Abril de 1945 i va tractar de negociar però al veure que no hi havia 

                                                             
99 CASATI, Metello, 1944: Il proceso di Verona, Mondadori, Milà, 1972, resum de la lectura complerta. 
100 DI FIGLIA, Matteo, Ídem, Epilogo. 
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solució i, que gairebé tots els suports nazis que tenia havien caigut va tractar de fugir 

però  també va ser capturat per la resistència en menys de dos dies junt amb altres alts 

comandaments de la dictadura feixista101. Tant Farinacci a la localitat de Vimercate102, 

com Mussolini i Clara Petacci a Dongo, Lombardia, amant del Duce103, van ser 

afusellats gairebé a la mateixa hora però en llocs diferents, el 28 d’abril de 1945, es a 

dir ambdós dirigents feixistes van morir el mateix dia. Després d’ells hi van haver molts 

més feixistes afusellats, i després de la seva mort varen estar penjats dels peus i 

exhibits en varies ciutats amb possibilitats per la població de agredir els cossos ja 

morts, quan els van enterrar estaven complertament destrossats104, aquest va ser el 

final per aquelles persones que van sotmetre a la població italiana en una dictadura 

molt dura i violenta i van sofrir el mateix en els seus últims dies humiliant-los amb una 

de les maneres més pejoratives.  Molts historiadors com De Felice o Di Figlia creuen 

que Farinacci va acabar del mateix mode que Mussolini, es a dir, es va convertir en una 

tradició dels partisans deixar els cadàvers dels feixistes de cap per avall.  

7 Conclusions 

En un inici va ser un socialista amb idees radicals de com millorar la societat italiana, 

que feia menys d’un segle que s’havia unificat, però les vivències en la Primera Guerra 

Mundial provoquen canvis en la mentalitat de un noi molt jove, que decideix acudir 

voluntari a la guerra, va ser un membre del socialisme radical, però no va ser tant 

                                                             
101 MUSSOLINI, Romano, Il Duce mio padre, Univ. Rizzoli, 2006, llibre del fill de Mussolini on narra la 
biografia del pare. 
102 FESTORAZZI, Roberto, Farinacci, l’Antiduce, Il Minotauro, 2004, llibre complementari per poder 
explicar bé la fi del personatge. 
103 DE FELICE, Renzo, , Mussolini l’alleato 1940-45 Vol. I, Einaudi, Torí, 1997. 
104 DE FELICE, Renzo, Breve storia del fascismo, Mondadori, Milà, 2002, p.70-90. 
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important en el socialisme italià com en el feixisme. El procés que fa Farinacci es un 

salt d’un pensament socialista revolucionari cap a un pensament feixista radical. A 

través d’ell podem veure reflectida la història del feixisme, i del context històric 

europeu. 

 En els primers moments del feixisme Farinacci es va sentir identificat i va iniciar amb el 

fasci di combattimento creat al març de 1919 i un dels primers afiliats al partit feixista. 

Va ajudar amb el comandament dels camises negres, fins i tot crec que va aconseguir 

potenciar la força del grup, sobretot de Cremona, la seva província on finalment es 

consagrat com el Ras, des de l’inici de l’Estat feixista fins a la seva mort. Possiblement 

les seves idees radicals no varen ser acceptades per Mussolini un cop ja havia obtingut 

el poder i havia “aconseguit” restablir el ordre, però en el moment en que Mussolini es 

va veure amenaçat va tornar a recórrer a ell.  

Va participar en la guerra de Etiòpia on es va consagrar com un heroi i fins i tot va 

iniciar negociacions  tant amb Franco com amb Hitler, encara que ambdós tenien 

problemes amb el seu radicalisme. Va emprar els seus diaris per tal de poder difondre 

el seu missatge per convertir a tota Itàlia en feixista i per lluitar encontra de tots 

aquells que no pensessin com ell i aquells que no seguien la doctrina feixista. 

En el moment del esclat de la Segona Guerra Mundial Farinacci encara conservava el 

seu poder, però en el moment que van començar a iniciar les entrades dels exercits 

aliats es va anant reduint el seu poder fins al punt de quedar-se en la seva província 

esperant l’alliberament per part dels alemanys, però en quan va veure que fins i tots 

ells queien sol va trobar una sortida, fugir. Però no ho va aconseguir, el poble va 



 
43 

començar a trobar la força per poder enfrontar-se als comandants feixistes al veure 

que els aliats anaven alliberant cada cop més ciutats, i que el govern començava a fer 

un inici de democratització, llavors aquells membres de la resistència que tanta por 

generaven al govern de Saló van capturar a Farinacci i a Mussolini. Els dos que van 

estar tant units però després tant distanciats degut a la “traïció” del 25 de Juliol de 

1943, van morir de la mateixa manera i van tenir justament el mateix tracte una 

humiliació pública fins i tot després de la seva mort. 
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