
Aplicando as normas xerais que podes consultar no blog,  

analiza e comenta estes textos 

O crac bolsista: o xoves negro 

En outubro de 1929 tivo lugar o afindimento da Bolsa de Nova York, situación 

inesperada que provocou o pánico e que acabou por provocar unha recesión 

mundial da economía.  

O xoves 24 de outubro foi o primeiro día de pánico. Efectivamente merece ser 

considerado así pola súa desorde, espanto e confusión. Ese día transferíronse 

12.894.650 participacións, moitas delas a prezos que esnaquizaron os soños e 

esperanzas de quen os posuíra (...). 

A apertura do mercado non foi particularmente espectacular e, durante un rato, os 

prezos mantivéronse firmes. O volume de contratación, porén, comezou a aumentar e os 

prezos a afrouxar. Novamente retrasouse o ticker [indicador telegráfico dos valores]. 

Os prezos seguiron baixando máis e máis de présa, mentres o indicador de valores 

demorábase impotente. Ás once en punto da maña, o mercado dexenerara nun 

desenfreado e disparatado tumulto de vendedores (...). Ás once e media, o mercado 

rendérase a un cego e inexorable terror (...). 

Fóra da Bolsa, en Broad Street, podíase oír un inquietante rumor. Unha multitude 

congregárase alí (...). Logo chegou máis xente e todos puxéronse a esperar, aínda que 

ninguén sabía que (...). Os títulos vendíanse xa por nada (...). Comezaba a 

desenvolverse unha onda de suicidios; once especuladores de recoñecida fama déranse 

morte ata entón. 

Ás doce e trinta minutos, os empregados da Bolsa de Nova York pecharon as 

dependencias destinadas ó público en medio do maior griterío e barullo. 

John K. GALBRAITH. O crac do 29. 1955 

 

Porcentaxe de parados sobre a poboación activa 

 
 



Defensa dos principios fascistas 

O fascismo italiano e o nazismo alemán presentan numerosos puntos de 

coincidencia na súa ideoloxía e práctica. Aos recollidos nos seguintes 

documentos engade outros comúns e específicos destes sistemas políticos. 

 

Para o fascismo o Estado é o absoluto e diante del os individuos e os grupos non son 

máis que o relativo (...). Todo no Estado, nada contra o Estado, nada fóra do Estado. O 

Liberalismo negaba o Estado en favor do individuo, o fascismo reafirma o Estado como 

a verdadeira liberdade do individuo (...). Nós presentamos un principio novo no mundo, 

a antítese pura, categórica, definitiva da democracia, da plutocracia, da masonería: 

nunha palabra, de todo o mundo dos principios inmortais de 1789. 

Benito MUSSOLINI. A doutrina do fascismo. Milán, 1932 

 

As elites, protagonistas da historia 
As minorías fan a historia do mundo, toda vez que elas encarnan, na súa minoría 

numérica, unha maioría de vontade e de enteireza (...). Unha ideoloxía que, rexeitando 

o principio democrático da masa, aspira a consagrar este mundo en favor dos mellores 

pobos, é dicir, en favor do home superior, está obrigada loxicamente a recoñecer tamén 

o precepto aristocrático da selección dentro de cada nación, garantindo así o goberno 

e a máxima influencia dos máis capacitados nos seus respectivos pobos, esta 

concepción fundaméntase na idea da personalidade e non na da maioría. 

Adolf HITLER. A miña loita. 1925 

 

 

 

 


