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“A definición pode ser esta: O Consello Nacional das Corporacións é na economía italiana o que o Estado 
Maior no Exército: o cerebro pensante que prepara e coordina. A semellanza militar. Non vos desagradará, 
porque a economía italiana ten que combater en verdade, unha ruda e incesante guerra que require un Estado 
Maior, mandos e tropas que se achen á altura da situación para a misión que se lles confía. 
No artigo 12 está toda a corporación, tal como a enténde e a quere o Estado fascista. (…) Nas corporacións, o 
sindicalismo fascista atopa a súa meta. O sindicalismo, de calquera índole, ten un proceso que podería chamarse 
común, salvo nos métodos; comézase pola educación do individuo á vida asociativa; continúase coa 
estipulación dos contratos colectivos, efectúase a solidariedade de asistencia mutual é, perfecciónase a 
habilidade profesional. Pero mentres o sindicalismo socialista, polo camiño da loita de clases desemboca na 
política co seu programa de supresión da propiedade privada e da iniciativa individual, o sindicalismo fascista, 
a través da colaboración das clases, desemboca nas corporacións, que dan á colaboración harmonía e sistema, 
defendendo a propiedade pero elevándoa a función social, respectando a iniciativa privada, pero no ámbito da 
vida e da economía da nación. 
O sindicalismo non pode ser un fin en si: ou se converte en socialismo político ou en corporacións fascistas. Só 
nas corporacións se realiza a unidade económica nos seus diversos elementos: capital, traballo e técnica.” 

Benito Mussolini. Discurso no Consello Nacional das Corporacións. 22 de abril de 1930.

“Cando, por medio da creación da Milicia, garda armada do Partido e da Revolución e pola constitución do 
Gran Consello, órgano supremo da Revolución, golpeouse cun só golpe a práctica e a teoría do liberalismo, 
entón metémonos definitivamente pola vía da Revolución. 
Hoxe estamos enterrando o liberalismo económico. O corporativismo desempeña no terreo económico o mesmo 
papel que o Gran Consello e a Milicia desempeñaron no plano político. 
O corporativismo é a economia disciplinada e por conseguinte, controlada, porque non é posible unha disciplina 
sen control. 
O corporativismo supera ao socialismo e ao liberalismo, creando unha síntese nova. 
Velaquí un feito sintomático, sobre o que se reflexionou moi pouco: a decadencia do capitalismo coincide coa 
decadencia do socialismo. Todos os partidos socialistas de Europa están polo chan. E non me refiro só a Italia e 
Alemaña, senón tamén a outros países.” 

Discurso de Mussolini sobre o Estado corporativo. 28 outubro 1933.

“A diferenza do Estado liberal, que ten a misión de administrar unha sociedade de maneira que poidan 
desenvolverse os individuos, os grupos e a economía sen limitación da liberdade, o Estado totalitario pretende, 
mediante a coerción, organizar a sociedade para evitar os defectos e as taras do liberalismo. [ ... ] O fascismo 
italiano sitúa o seu ideal nun Estado todopoderoso, «conciencia inmanente da nación», cuxos intereses deben 
prevalecer por encima dos intereses individuais. [ ... ] Ás xentes, desprovistas así dos seus esquemas habituais 
de organización, o réxime propón un ideal de unión no Estado: en lugar das loitas sociais, a colaboración das 
clases mediante estruturas corporativistas; no canto da loita dos partidos, un ideal moral de espírito de sacrificio 
en favor da comunidade nacional; en lugar da fe relixiosa, a mística comunitaria, da cal o partido fascista é a 
encarnación e o sustento. 
O caso da Alemaña nazi é, á vez, parecido e distinto. A vontade de unificación da comunidade nacional é 
idéntica, pero neste caso é a raza e non o Estado, simple instrumento ao servizo dos obxectivos raciais, o que 
constitúe o punto de encontro.”

S. Berstein. Os réximes políticos do século XX.


