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Resum 

Després de la Revolució Soviètica de 1917, la propaganda política va ser una eina 

essencial per assegurar el suport popular al govern revolucionari. En aquest treball de fi 

de grau, analitzo la trajectòria política i artística de la propaganda produïda i utilitzada 

pels bolxevics durant la Guerra Civil Russa (1918-1921). Es tracta d’analitzar el poder 

dels bolxevics per poder explicar la seva concepció sobre l’emancipació de la dona i la 

forma de contribuir en aquesta a nivell teòric, pràctic i propagandístic. El punt d’arribada 

del treball és l’anàlisi dels cartells, on culmina tota l’experiència propagandística dels 

bolxevics. L’estudi dels cartells l’hem realitzat inserint-lo en la gestió soviètica de les arts 

i el moviment de les Primeres Avantguardes. A més, com es tracta de la plataforma on 

s’evidencia més clarament el missatge bolxevic, permeten identificar la representació 

diferenciada del rol de l’obrer, l’obrera, el camperol i la camperola dins el nou sistema 

comunista.  

Paraules clau: Bolxevic, propaganda, Revolució, Guerra Civil Russa, cartellisme, 

classe treballadora, emancipació de la dona, comunisme.  

 

Abstract 

After the Soviet Revolution in 1917, political propaganda was an essential key to ensure 

the popular support for the revolutionary government. In this thesis, I analyse the 

historical and artistic trajectory of the propaganda produced and used by the Bolsheviks 

during the Russian Civil War (1918-1921). I introduce a general view on the Bolshevik 

power, in order to study their perception and contribution to women’s emancipation, in 

terms of theory, practice and propaganda. The final point of this project is the posters’ 

analysis, in which the whole Bolshevik experience in propaganda culminates. I carried 

out the posters’ study in relation to soviet arts’ management and the artistic avant-garde 

movement. Moreover, as posters constitute the main evidence of the Bolshevik message, 

they allowed me to identify the differences in role’s representation of male and female 

workers and peasants, within the new communist system.   

Key words: Bolshevik, propaganda, Revolution, Russian Civil War, posters, working 

class, women’s emancipation, communism.  
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1. Introducció 

L’objecte d’estudi d’aquest treball de fi de grau és la propaganda produïda i utilitzada 

pels bolxevics durant la Guerra Civil Russa (1918-1921). Més enllà d’una anàlisi formal, 

el nostre treball té com a punt de partida una anàlisi històrica i teòrica, per poder 

desglossar el procés de formació tant de l’ideari bolxevic com de l’estratègia per fer-lo 

arribar a les masses obreres i populars.   

La Rússia Soviètica va emergir sobre les ruïnes del poder tsarista i suposava un 

trencament total amb les tradicions preexistents. Atès que es tractava d’un moment 

històric d’alta complexitat, per estudiar-lo vaig haver d’acotar-lo i definir rigorosament 

els eixos que volia tractar. Així vaig dividir el treball en tres blocs: la història, aprofundint 

en la conjuntura política, social i cultural de Rússia entre finals del segle XIX i principis 

del XX; la teoria, sobre l’emancipació de la dona en clau socialista; i la representació, a 

partir de l’estudi de la propaganda.  

A l’hora de contextualitzar el treball en el primer apartat, vaig voler reconstruir la 

trajectòria de l’espai polític, l’acció, el projecte i el poder dels bolxevics. Per fer-ho, vaig 

remuntar-me a la Rússia tsarista de finals del segle XIX, quan es va evidenciar la 

necessitat de modernització de l’Imperi, tant per poder-se protegir en els conflictes 

bèl·lics com per esdevenir una potència competitiva a nivell comercial.  

L’estratègia política dels últims Romanov, la darrera dinastia tsarista de Rússia, resultaria 

en una ràpida industrialització a gran escala, gràcies a les inversions estrangeres i a costa 

d’una explotació extrema de la mà d’obra nacional. El conseqüent endeutament de Rússia 

va comportar una greu crisi econòmica i la depauperació del nivell de vida, que impulsaria 

l’autoorganització del moviment obrer, en relació a les idees socialistes europees. 

Dins el marc de l’agitació contra el règim tsarista, els bolxevics, el bloc revolucionari de 

l’anterior Partit Socialdemòcrata Rus, esdevindrien la força política representativa dels 

interessos populars. Amb la Revolució del 1917, prendrien el poder de Rússia i establirien 

el primer govern soviètic, que s’enfocaria cap a la construcció del nou sistema comunista.  

En aquest moment es va iniciar un procés de concreció de les bases ideològiques que 

havien de regir el nou funcionament soviètic, amb l’objectiu d’eliminar les vicissituds de 

la Rússia tsarista i alliberar la classe treballadora de l’explotació capitalista. Seguint 

aquest discurs, em vaig interessar per la contribució bolxevic a l’emancipació de la dona, 



   

2 
 

com a subjecte oprimit tant per classe com per gènere. Per aquesta raó, vaig dedicar el 

segon apartat del treball a analitzar i desgranar l’ideari marxista sobre l’alliberament 

femení.  

A més de situar l’inici del debat sobre la qüestió de la dona a Rússia, vaig centrar el meu 

estudi majoritàriament en les aportacions teòriques d’Aleksandra Kollontai (1872-1952), 

a partir de les quals s’engloba tot el discurs soviètic, basat en la independència econòmica 

com a punt de partida per aconseguir l’emancipació. Es defensava la col·lectivització de 

les tasques domèstiques per alliberar la dona del seu rol tradicional i convertir-la en 

treballadora autosuficient.   

Després d’aquesta aproximació teòrica, vaig analitzar la seva aplicació pràctica, 

aprofundint en el contingut del Codi sobre el Matrimoni, la Família i la Tutela de 1918 i 

altres reformes legislatives, que van permetre l’accés al divorci, al matrimoni civil o a 

l’avortament. Paral·lelament, vaig estudiar l’actuació del Zhenotdel, el Departament de 

Dones del Partit Bolxevic, que va dedicar-se especialment a apropar la pràctica política a 

les dones camperoles.  

Sovint les iniciatives emancipadores dels bolxevics eren molt allunyades a la realitat 

popular, majoritàriament rural, amb una sòlida permanència de les tradicions. Al mateix 

temps, hi havia una ferma oposició política antibolxevic, que desencadenaria en la Guerra 

Civil del 1918. En el marc d’aquest conflicte la propaganda es va fer una eina essencial, 

per convèncer al poble de la legitimitat del govern revolucionari i assegurar la seva 

participació per defensar-lo.  

Vaig enfocar l’estudi de la propaganda bolxevic en relació a la gestió soviètica de les arts, 

a partir del Narkompros, el Comissariat del Poble per l’Educació, dirigit per Anatoli 

Lunacharski (1875-1933), que va estretir el lligam entre les innovacions formals dels 

artistes i les necessitats polítiques del Partit Bolxevic a partir de la propaganda.  

La tasca d’agitació i propaganda dels bolxevics va ser molt àmplia i heterogènia, tot i que 

partia d’un missatge unitari, basat en la repetició de les mateixes icones, per dotar al poble 

illetrat de l’imaginari marxista. Vaig voler oferir una visió general dels diversos formats 

i estratègies propagandístiques, com els trens i vaixells d’agitació o les festivitats al carrer, 

per desembocar finalment en els cartells, la punta de l’iceberg de la representació política 

dels bolxevics.  
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Tot i introduir els aspectes estilístics, vaig plantejar l’anàlisi dels cartells a partir del seu 

contingut iconogràfic. D’aquesta manera vaig poder identificar la influència de les icones 

ortodoxes o de la tradició revolucionària francesa, per construir la imatge heroica dels 

treballadors. L’obrer industrial i el soldat de l’Exèrcit Roig lideren la lluita contra el 

capitalisme, diferenciant-los respecte als camperols. Pel que fa a les imatges de la dona, 

parteixen d’una trajectòria diferent a les representacions masculines, des d’al·legories fins 

a consolidar-se com a obreres i camperoles.  

L’objectiu final del treball seria estudiar la forma en què la propaganda evidencia el 

missatge i interessos bolxevics i analitzar les contradiccions que es poden extreure entre 

teoria i representació, sobretot en relació al rol de la dona dins la lluita socialista.  

Vaig decantar-me per aquest objecte d’estudi perquè considero que es tracta d’un moment 

central en la història europea i mundial. Mentre que els estats democràtics sovint es van 

quedar en el desafiament ineficaç al capitalisme, a Rússia es va acabar amb un règim 

autocràtic per assentar les bases d’un nou sistema comunista. Es va iniciar la creació 

tangible d’una alternativa socioeconòmica sense precedents, capaç de plantejar una 

emancipació real de les persones.  

Per tant, es va obrir el camí cap a la transformació de les relacions socials i productives, 

un punt des del qual es podien realment combatre les anteriors tradicions patriarcals i la 

subordinació de la dona. És aquí on considero que la propaganda adquireix una 

importància essencial, com a eina capaç d’impulsar la formació d’una nova hegemonia 

política i subvertir els rols de gènere a partir de representar la dona com a part de la classe 

obrera.  

Per poder realitzar aquest treball, he fet ús d’una bibliografia bastant heterogènia, que 

inclou llibres d’art, d’història i d’estudis de gènere. He utilitzat majoritàriament fonts 

secundàries anglòfones, com els llibres de Sheila Fitzpatrick, Wendy Z. Goldman, 

Richard Stites, Christopher Hill, Victoria E. Bonnell, Peter Kenez o Camilla Gray, amb 

l’excepció destacable d’El siglo de la revolución de Josep Fontana. Tanmateix, he intentat 

incloure recursos primaris, com a testimonis de l’època estudiada, especialment en el 

segon apartat amb Aleksandra Kollontai o la legislació soviètica, però també, en un menor 

nivell, Lenin o Trotski.  

La metodologia emprada ha estat contrastar la informació de cada un dels temes tractats 

a partir de diverses fonts, per poder incloure la major diversitat de perspectives i construir 
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un discurs imparcial, tot i partir del posicionament personal dels autors. Davant d’una 

complexitat contextual i temàtica tan àmplia, el projecte resultant és fruit d’una concreció 

gradual de la perspectiva, des d’allò general a allò específic, per assegurar la 

contextualització de tots els conceptes tractats i garantir-ne la comprensió.  
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2.  Context històric 

2.1. Rússia abans del 1917 

La realitat contemporània de Rússia es va definir per la supervivència del règim tsarista. 

Després de segles els tsars mantenien el seu poder centralitzat, que els permetia el control 

de l’ampli territori imperial. A nivell sociopolític, l’autocràcia russa tenia unes 

repercussions clarament antidemocràtiques, com la manca de llibertats o de representació 

política més enllà dels membres de la família imperial.  

L’activitat dels últims Romanov, la darrera dinastia tsarista que va regnar a Rússia, és 

clau per entendre el sorgiment de la praxis revolucionària. Durant les diverses fases de 

l’autocràcia dels Romanov van anar materialitzant-se les contradiccions del propi règim 

i l’estancament que suposava mantenir-lo en plena contemporaneïtat.  

L’endarreriment tecnològic de Rússia era un dels punts determinants del règim tsarista. 

El sistema de comunicacions era molt limitat, principalment pel nombre reduït de vies de 

ferrocarril, aspecte que provocava que la majoria del territori fos intransitable i que els 

diferents sectors de població del país estesin aïllats.1 Aquest endarreriment suposava una 

majoria de població rural i analfabeta, amb una heterogeneïtat que només podia ser 

controlada a partir d’un poder centralitzat amb una estratègia militar sòlida. D’aquesta 

manera l’autocràcia tsarista va poder sobreviure.2 

Tanmateix, aquesta manca de recursos tecnològics avançats i de vies de comunicació 

efectives van causar grans pèrdues per l’exèrcit tsarista. A la guerra de Crimea (1853-

1856), durant el regnat d’Alexandre II (1855-1881), Rússia no va poder fer front a 

l’ofensiva de l’Imperi Otomà, França, el Regne Unit i l’Imperi de Sardenya, perquè 

aquests estaven molt més avançats tant a nivell tècnic com econòmic. Aquesta guerra va 

portar a Rússia a la pèrdua de molts territoris i va posar de manifest la necessitat d 

modernització de l’exèrcit i del país en general.3 

2.1.1. Reformes tsaristes i industrialització 

L’Imperi Rus de mitjans del segle XIX es trobava immers en la necessitat econòmica i 

política de modernitzar-se per poder competir al mercat internacional. El principal aspecte 

                                                           
1 Polunov, 2005: 108.  
2 Hill, 1969: 23.  
3 Trotsky, 1975: 30.  
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a abordar, per poder apropar-se al nivell de productivitat dels països capitalistes, era la 

condició de la seva mà d’obra. Mentre que la resta de països europeus comptava amb la 

força productiva de treballadors assalariats, a Rússia es mantenia la condició de serfs i la 

conseqüent permanència del feudalisme. Davant d’això, es va aplicar l’any 1861 una 

reforma que donava pas a l’abolició de la servitud.  

Aquesta reforma, coneguda com l’Emancipació Camperola, va suposar l’adquisició de 

parcel·les de terra, equivalents a les que treballaven abans, per part dels pagesos. A canvi 

de l’entrega de la terra, els pagesos havien de pagar altes indemnitzacions als antics 

propietaris. Amb el manteniment del mir4 com a sistema organitzatiu de la producció 

camperola, la comunitat era responsable de l’efectuació d’aquests pagaments.5  

En cap cas aquesta Emancipació Camperola va ser vertaderament emancipadora, perquè 

va suposar l’endeutament de la majoria dels pagesos, menys dels kulaks,6 per haver 

demanat préstecs a l’Estat davant la impossibilitat d’assumir el preu de les 

indemnitzacions. Per tant, el lligam entre el treballador i la terra es va imposar encara 

més, incapacitant que els pagesos pobres poguessin accedir a una certa independència. 

La concentració de la riquesa i les propietats rurals en mans dels kulaks també va impedir 

la possibilitat de millora o augment de les fraccions de terra per part dels pagesos pobres.7 

Això va donar lloc a una jerarquització del teixit social, que va anar acompanyada d’una 

greu precarietat laboral pels treballadors, que eren contractats de forma irregular i 

insegura, susceptibles de ser acomiadats sense requerir cap explicació.8 

La pràctica reformista d’Alexandre II va tenir altres repercussions en el món rural,9 a més 

dels canvis en el sistema administratiu o pressupostari del país. Paral·lelament, el tsar va 

fomentar l’acceleració de la industrialització nacional i la modernització de les forces 

armades.  

                                                           
4 En rus significa “comuna rural”. Es tracta de la forma d’organització de la terra basada en la 

comunitat. Mitjançant  la divisió del terreny en parcel·les, aquestes es distribuïen entre les famílies 

de la comunitat, tenint en compte els seus membres i les capacitats que podien assumir (Hill, 

1969: 87).  
5 Fitzpatrick, 2001: 16-17.  
6 Camperols rics, propietaris de grans explotacions de terra.  
7 Fitzpatrick, 2001: 17. 
8 Hill, 1969: 82.  
9 En el món rural va destacar la creació dels Zemstvos al 1864, com una espècie d’institucions 

d’autogovern que es van aplicar a les províncies i districtes (Polunov, 2005: 110). 
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El reformisme d’Alexandre II va causar molta disconformitat, des de la pagesia fins a la 

intelligentsia,10 i l’agitació contra el règim es va convertir en una pràctica generalitzada. 

Hi va haver molts atacs terroristes, que van resultar en l’assassinat d’Alexandre II. El va 

succeir el seu fill Alexandre III, que iniciaria un procés de reversió dels canvis impulsats 

pel seu pare, per tornar a la forma més absoluta d’autocràcia. 

El regnat d’Alexandre III (1881-1894) va caracteritzar-se per l’aplicació sistemàtica de 

mesures repressives. En un moment en què l’analfabetisme seguia sent un problema 

central, el tsar va fomentar l’exclusió de les famílies camperoles i obreres del sistema 

educatiu, dirigint tan sols la formació a la noblesa. Aquest tsar va seguir amb algunes de 

les reformes que havia iniciat el seu predecessor, com la millora de la xarxa de 

ferrocarril,11 per continuar impulsant la modernització del país.12 

Per tant, la realitat de Rússia a les últimes dècades del segle XIX va ser determinada pels 

processos d’industrialització. Les circumstàncies nacionals, d’endarreriment tecnològic i 

mà d’obra no especialitzada, permetien la producció industrial a baix cost, fent de Rússia 

un país d’interès per a les inversions estrangeres. Aquestes van agilitzar la modernització, 

però també van ocasionar una greu precarietat laboral i de vida.13  

2.1.2. L’organització política a Rússia 

L’any 1894 va morir el tsar Alexandre III i el va substituir el seu fill Nicolau II, que 

mantindria el poder fins a la revolució de 1917. Nicolau volia continuar la tasca del seu 

pare, de fortificar l’estructura de l’autocràcia, però aquesta estava condemnada a 

desintegrar-se, ja que era totalment incompatible amb el context de canvi de la Rússia 

d’entrants del segle XX.14 

La industrialització de Rússia a partir de capital estranger havia endeutat el país fins al 

punt de trobar-se en una greu crisi econòmica.15 Amb el mateix contacte europeu, les 

idees socialistes que estaven emergint arreu del continent van introduir-se a Rússia, on es 

                                                           
10 Es tractava d’una classe intel·lectual, que es veia capacitada per desobeir l’autoritat del tsar. 

Era una espècie d’elit influïda per les idees il·lustrades europees, que considerava que la seva 

tasca era ensenyar a la població russa i guiar-la cap a una cultura més elevada (Kolotouchkina, 

2003: 817-818). 
11 Entre 1891 i 1901, es faria la construcció del ferrocarril transsiberià, que va connectar la part 

europea de Rússia amb l’Extrem Orient (Polunov, 2005: 197-198).  
12 Polunov, 2005: 97-124.  
13 Hill, 1969: 21.  
14 Polunov, 2005: 155.  
15 Trotsky, 1975: 30. 
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van reproduir a partir de les seves pròpies dinàmiques nacionals, fent brollar la 

consciència de classe obrera en el conjunt de l’estructura de classes.16 

Tanmateix, a la Rússia tsarista no existia el dret de reunió, de vaga o d’expressió, i els 

partits i sindicats eren il·legals. Per aquesta raó, els primers nuclis de moviment obrer es 

van organitzar en la clandestinitat, a partir de societats secretes, que inicialment es van 

plantejar, en la seva majoria, des d’una òptica populista. Sorgits de cercles intel·lectuals 

de classe mitjana-alta, els populistes volien dirigir-se al món rural i expandir-ne les idees 

socialistes, ja que consideraven que els camperols havien de dur a terme la revolució.17  

A partir de la defensa de l’especificitat de Rússia i la idolatria dels seus camperols, els 

populistes consideraven les dinàmiques capitalistes com un germen occidental. 

Reconeixien una via revolucionària pròpia de Rússia per arribar al comunisme,18 fent 

innecessari el desenvolupament capitalista, al qual atribuïen la creixent desigualtat 

social.19 

Entre els grups populistes el principal va ser Terra i Llibertat!, nascut en la dècada de 

1870, que inicialment va basar la seva estratègia en atacs terroristes. Davant la diversitat 

d’opinions respecte a les línies d’actuació del grup, aquest es va separar en dos noves 

organitzacions: la Voluntat del Poble, a favor de continuar amb els atacs terroristes,20 i la 

Repartició Negra, que apostava per l’agitació a partir de la propaganda.21 

Dins la Repartició Negra hi havia Gueorgui Plekhànov (1856-1918), que s’acabaria 

separant del populisme, fundant l’any 1883 el Grup per l’Emancipació del Treballador, 

el primer cercle marxista rus. Aquest grup apel·lava a la necessitat d’impulsar el 

desenvolupament capitalista, del qual sorgiria la classe obrera industrial, que era 

considerada l’únic subjecte capaç de dirigir la revolució socialista.22  

A la dècada de 1890, arran de la persecució de les organitzacions socialistes per part del 

règim tsarista, la majoria dels membres del Grup per l’Emancipació del Treballador es 

                                                           
16 Hill, 1969: 20.  
17 Kollontai, 1978: 18.  
18 El treball i la distribució de la majoria del terreny cultivable de Rússia es gestionava a partir de 

comunes camperoles o cosaques i els populistes consideraven que això era una prova de 

l’existència d’una tradició col·lectivista nacional, supervivent d’una antiga societat sense classes 

(Shanin, 1983: 11-14).  
19 Shanin, 1983: 8-9.  
20 Que van acabar amb la vida d’Alexandre II (Vegeu punt 2.1.1.). 
21 Kollontai, 1978: 18.  
22 Shanin, 1983: 13.  
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trobava a l’exili, inclòs Plekhànov. En aquell moment, Vladímir Ilitx Uliànov, Lenin, 

(1870-1924) va acudir al Grup, per demanar-los la difusió des de l’estranger d’escrits per 

fonamentar el moviment socialista rus, a més de mostrar la seva predisposició per crear 

un partit capaç d’organitzar la classe obrera a Rússia. Basant-se en aquesta intenció, Lenin 

va ser un dels fundadors, l’any 1895, de La lliga per l’Emancipació de la Classe Obrera, 

una organització dedicada a l’impuls de l’agitació obrera a les fàbriques de Sant 

Petersburg, a partir de la difusió de propaganda marxista. Entre 1895 i 1896 les vagues i 

la reivindicació obrera per a les millores laborals va augmentar,23 i el tsar Nicolau va 

respondre amb l’empresonament d’alguns membres de la lliga, com Lenin.24  

L’activitat del Grup per l’Emancipació del Treballador impulsaria la fundació del Partit 

Socialdemòcrata Rus, del qual formaven part tant Plekhànov com Lenin, al seu primer 

Congrés a Minsk (Bielorússia) l’any 1898.25 Com la formació de partits polítics seguia 

sent il·legal, els pocs assistents del congrés van ser detinguts. No seria fins l’any 1903 

que tindria lloc, també a l’estranger, el Segon Congrés del Partit.26  

A més del Partit Socialdemòcrata, que inicialment representava el socialisme marxista, 

es van constituir diversos partits en els primers anys del segle XX, des de diferents 

posicionaments polítics. L’any 1901 es va crear el Partit dels Socialistes Revolucionaris, 

que seguien amb la tradició populista i terrorista. Els liberals, per la seva banda, van crear 

el Partit Constitucional-Demòcrata l’any 1905, passant a ser reconeguts com cadets.27 En 

aquesta formació liberal hi havia tant monàrquics com republicans.28 

El Partit Socialdemòcrata Rus compartia el posicionament marxista del Grup per 

l’Emancipació del Treballador, reconeixent el capitalisme industrial com a fase 

necessària i la classe obrera urbana com a principal força revolucionària. Seguint també 

una visió marxista, consideraven que, fins que la burgesia no acabés amb l’autocràcia 

tsarista rural i implantés el sistema capitalista urbà, el proletariat no podria dur a terme la 

seva pròpia revolució.29 

                                                           
23 Es va aconseguir que el govern tsarista apliqués una mesura, restringida, per la millora de les 

condicions laborals, reduint lleugerament les hores de treball i permetent els dies de festa (Lenin, 

1896). 
24 Hill, 1969: 45.  
25 Adscrit a la Segona Internacional realitzada el mateix 1898 (Hill, 1969: 64).  
26 Polunov, 2005: 217. 
27 El nom sorgeix a partit de les inicials del partit: K, D. 
28 Polunov, 2005: 210-216.  
29 Fitzpatrick, 2001: 26-28.  
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Es reconeixia, per tant, que el socialisme no era una fase immediata, sinó que s’havia de 

fer una estratègia per impulsar la seva arribada. Davant d’això van sorgir opinions 

diverses i incompatibles, entre aquells que apostaven per l’aplicació de reformes i els que 

feien una crida a la revolució. Arran d’aquests posicionaments oposats, el Partit 

Socialdemòcrata Rus es va acabar separant, en el seu Segon Congrés, en dues vessants: 

bolxevics i menxevics. Els primers, dirigits per Lenin, apel·laven a una revolució obrera 

i una ruptura radical amb el sistema vigent. Els menxevics, en canvi, van apostar per una 

estratègia més reformista, gradual i democràtica, apropant-se als cercles liberals.30 

2.1.3. La Revolució de 1905 

L’Imperi Rus a principis del 1900 estava immers en una estratègia expansionista cap a 

l’Extrem Orient, que va provocar l’inici d’una guerra contra Japó al gener de 1904. La 

humiliant derrota de Rússia va agreujar la crisi econòmica, que havia anat augmentant al 

llarg del segle XIX, i la població russa va  organitzar-se en contra de la ineficiència del 

poder tsarista.31 

Entre novembre i desembre de 1904 l’oposició al tsar va adoptar diverses estratègies. Els 

liberals van intentar pactar amb el govern per aconseguir una reforma constitucional. Els 

estudiants, per la seva banda, van impulsar manifestacions a Sant Petersburg i Moscou i, 

els obrers, organitzaven vagues als seus llocs de treball.32 

Després de dies d’agitació al carrer, al gener de 1905 es va fer una manifestació a Sant 

Petersburg, que havia d’acabar al Palau d’Hivern, on es volia demanar l’aturada de la 

guerra russo-japonesa, la millora de les condicions laborals i la creació d’una Assemblea 

Constituent electa democràticament. A l’arribada al Palau, els manifestants van ser rebuts 

per les tropes militars, que els van disparar indiscriminadament, ocasionant centenars de 

morts i ferits. Aquesta matança va passar a la història com Diumenge Sagnant i va ser el 

detonant de la Revolució de 1905.33 

                                                           
30 Fontana, 2017: 61. 
31 Fitzpatrick, 2001: 32.  
32 Trotsky, 1975: 70.  
33 Evans Clements, 2012: 169. 
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Les protestes d’aquesta revolució van afectar tant al món rural, amb atacs de camperols 

als propietaris,34 com als nuclis urbans, amb aturades de la producció i de l’activitat.35 Per 

pal·liar el caos de la revolució, Nicolau II va respondre a les peticions del Diumenge 

Sagnant amb el Manifest d’Octubre, on deia garantir els drets i llibertats humanes, la 

creació d’un parlament electe democràticament, la Duma, i la redacció d’una constitució. 

Aquesta constitució va publicar-se l’any 1906, sota el nom de Les lleis fonamentals. En 

ella el tsar va deixar clar que Rússia es mantenia com a autocràcia, però es van legalitzar 

tant els partits polítics com els sindicats. 

Aquest manifest tan sols va donar resposta als interessos reformistes dels liberals, perquè 

només va atorgar llibertats polítiques a aquest sector de la societat. Per una banda, tot i 

que aparentment s’haguessin legalitzat els partits i sindicats, la persecució tsarista de les 

organitzacions socialistes va perpetuar-se. Així doncs, es van mantenir tant les fugides a 

l’exili i els empresonaments, com la confrontació entre la població i les autoritats.36  

Paral·lelament, la Duma no representava els interessos dels treballadors, per això van 

començar a autoorganitzar-se, al llarg de la Revolució de 1905, a partir dels soviets.37 El 

primer soviet va crear-se en una fàbrica de Sant Petersburg, però va servir de model pels 

que es farien després a Moscou i altres ciutats.38 Es tractava d’assemblees de treballadors 

que responien a les necessitats del moment, des d’exercir com a comitès de vaga fins a 

ser l’organisme principal d’organització39 pel conjunt de la classe obrera.40 

Davant la continuïtat de les protestes, el tsar Nicolau II va aplicar mesures més 

restrictives, per desmobilitzar a la població i restituir l’ordre social. Sent conscient de la 

majoria camperola del país, el tsar va focalitzar especialment en el món rural. A partir de 

les intervencions del primer ministre del moment, Piotr Stolipin (1862-1911),41 va 

                                                           
34 Entre finals del 1906 i principis del 1907 es va arribar a decretar l’Estat d’Emergència a gran 

part del món rural rus (Fitzpatrick, 2001: 34) 
35 Evans Clements, 2012: 170.  
36 Fitzpatrick, 2001: 33-35.   
37 Hill, 1969: 104.  
38 Trotsky, 1975: 92.  
39 La mobilització revolucionària a Rússia es va fer a partir dels soviets, que es mantindrien com 

a forma d’organització del poder dins de la Unió Soviètica. A diferència dels altres estats 

europeus, que havien passat per la pràctica democràtica parlamentària burgesa, els soviets sorgien 

directament de l’activitat de les masses explotades i de la seva autoorganització (Nin, 1932).  
40 Nin, 1932.  
41 Stolipin volia eliminat el mir com a sistema de repartició de la terra, intensificant les dinàmiques 

capitalistes al cap, en un nivell molt més elevat del que havia fet l’Emancipació Camperola. Allà 

on es va fer efectiva la reforma de Stolipin els caps de família van adquirir la propietat absoluta 



   

12 
 

intentar modificar la forma de treballar la terra i la distribució d’aquesta. Trencant amb 

un plantejament comunitari, volien fomentar l’individualisme i la competitivitat, amb la 

resultant concentració de riquesa en mans d’una minoria, per poder atenuar la capacitat 

d’autoorganització dels camperols. Tanmateix, aquestes mesures només es van fer 

efectives en un nombre reduït de territoris. Per tant, van seguir reproduint-se les 

pràctiques col·lectives a  nivell nacional.42  

Durant els anys següents a la revolució de 1905, la repressió tsarista va aconseguir 

dissipar el moviment obrer, però aquest va revifar-se a la dècada de 1910. Les vagues van 

generalitzar-se arreu del país, en contra del domini estranger i l’explotació laboral de gran 

part dels sectors de la indústria russa. A l’estiu del 1914 el moviment obrer ja s’havia 

radicalitzat, constituint-se com un emergent subjecte revolucionari, capaç d’organitzar-se 

davant d’una nova problemàtica internacional: l’esclat de la Primera Guerra Mundial.43 

2.2. La Revolució de 1917 

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) va acabar amb un fonament primordial de 

l’autoritat tsarista: el seu exèrcit. Rússia va mobilitzar molts més efectius de l’exèrcit que 

cap altre dels països que participaven en aquesta guerra i això va suposar un nombre molt 

elevat de morts en combat. Arran de la manca d’efectius es va enviar al front a gent sense 

experiència prèvia, eixamplant l’accés a armament. Això donaria pas a la consolidació 

d’una classe obrera armada44 que seria clau per l’organització de la Revolució de 1917.45  

A més de l’exèrcit, en termes econòmics Rússia es trobava en una situació molt precària 

al començament de la Primera Guerra Mundial, que s’agreujaria molt durant el seu 

transcurs. Els costos de les municions van provocar la pujada de preus a les ciutats, fent 

els productes inaccessibles per a la classe treballadora.46 A més, hi havia una greu 

                                                           
de les seves terres i, a alguns, se’ls van oferir crèdits per facilitar la compra de més propietats 

(Hill, 1969: 92). Es volien eixamplar encara més les desigualtats entre kulaks i camperols pobres. 

Mentre que els pobres serien forçats a vendre’s les terres i marxar a la ciutat, els kulaks es 

seguirien enriquint, enfortint el seu suport al règim (Fitzpatrick, 2001: 36).   
42 Hill, 1969: 95. 
43 Fitzpatrick, 2001: 36. 
44 Davant les derrotes de Rússia en la Primera Guerra Mundial hi va haver una desmoralització 

dels integrants al front, que van dispersar-se arreu del país. Entre les forces de l’exèrcit la majoria 

de suboficials eren obrers i gran part dels soldats, camperols, que servirien posteriorment a 

l’Exèrcit Roig durant la Guerra Civil Russa (Moshe, 2006: 367).   
45 Moshe, 2006: 366. 
46 Evans Clements, 2012: 181.  
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problemàtica per la manca d’aliments, que va ser rebuda amb vagues i manifestacions, 

sobretot a la ciutat de Sant Petersburg.47  

El 23 de febrer de 1917,48 Dia Internacional de la Dona, tot i que les organitzacions 

obreres havien demanat que no es fes vaga general, les treballadores tèxtils de Sant 

Petersburg van declarar-se en vaga, en contra de la manca d’aliments i exigint la fi de la 

guerra. Demanant a altres sectors productius que secundessin la vaga, van arribar a 90.000 

obreres i obrers aquell mateix dia i 240.000 el 25 de febrer, comptant amb la participació 

d’altres sectors socials, com estudiants o petits empresaris.49 El dia 27 de febrer els soldats 

van unir-se a la causa insurreccional. Els soviets d’obrers, amb el seu nou Comitè 

Executiu provisional del soviet de representants dels treballadors, van passar a organitzar-

se conjuntament amb els soldats en contra del règim tsarista.50 

Davant el risc de perdre el poder, les formacions liberals de la Duma van crear, sense 

autorització del tsar, un Comitè Provisional, que s’encarregaria de convocar una 

Assemblea Constituent per decidir una nova forma de govern per Rússia, electa a partir 

de sufragi universal. Nicolau II, que no es trobava a Sant Petersburg en aquell moment, 

va intentar dissoldre aquest Comitè. Tanmateix, davant el control que havien adquirit les 

forces revolucionàries, es va decidir continuar amb la proposta democràtica de 

l’Assemblea Constituent. Es va demanar l’abdicació de Nicolau II, qui va intentar 

transferir la corona al seu germà. Aquest va renunciar al càrrec, posant fi així a la dinastia 

Romanov.  

A partir d’aquest moment la situació política de Rússia va estar determinada per un poder 

dual. Per una banda hi havia els soviets d’obrers i soldats i per l’altra, el Comitè 

Provisional, que va constituir un Govern Provisional, que es faria càrrec de les anteriors 

responsabilitats imperials.51 Els soviets estaven dirigits per socialistes revolucionaris i 

menxevics, que van donar suport a l’activitat del govern liberal, defensant l’Assemblea 

Constituent com l’única via de canvi per Rússia. En paral·lel al constant ajornament 

                                                           
47 Fontana, 2017: 59. 
48 8 de març en el nostre calendari actual.  
49 Trotsky, 1972: 96-100.  
50 Fontana, 2017: 60.  
51 Fitzpatrick, 2001: 44-45.  
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d’aquesta Assemblea, no s’estava ni exigint l’aturament de la Primera Guerra Mundial ni 

s’estava oferint cap solució a la inestabilitat política, econòmica i social del país.52  

A l’abril de 1917 Lenin va arribar a Sant Petersburg, tornant del seu exili a Suïssa, 

juntament amb altres dirigents bolxevics. Contrari a les tendències reformistes, 

democràtiques i burgeses, el líder bolxevic va teoritzar sobre l’estratègia revolucionària 

que havien de dur a terme tant els bolxevics com el conjunt de la classe obrera,53 a partir 

del que es coneix com Tesis d’Abril.  

En aquestes Tesis Lenin feia una crida a la necessitat d’acabar amb la Primera Guerra 

Mundial, que en cap cas es tractava d’un conflicte revolucionari, sinó que consistia en 

una guerra imperialista, que perpetuaria els interessos dels països capitalistes. Lenin 

també va assenyalar els menxevics i els socialistes revolucionaris com a còmplices d’un 

govern burgés, reconeixent els soviets d’obrers, soldats i camperols com l’única forma de 

govern realment revolucionària.  

El líder bolxevic volia iniciar una estratègia d’expropiació de la terra i nacionalització de 

la producció per acabar amb els mecanismes de control estatals, com la burocràcia o 

l’exèrcit permanent. De forma paral·lela, Lenin veia crucial la consciència i 

autoorganització del proletariat, que portaria a transferir tot el poder als soviets. 

Conseqüentment, el nou sistema seria construït des de baix, sense passar per polítiques 

parlamentàries liberals.54 

Tot i la reticència inicial, els bolxevics van acabar donant suport al posicionament de 

Lenin, que seria el cos doctrinari de la Revolució d’Octubre.55 D’aquesta manera, els 

bolxevics constituïen una alternativa revolucionària respecte a l’espectre polític de Rússia 

del 1917. Tot i que els bolxevics havien estat minoria fins al moment, al juny van adquirir 

la majoria al soviet de Moscou i a la secció obrera del de Sant Petersburg.56 Tanmateix, 

encara no tenien un pla d’acció clar, com es va veure en les protestes de juliol, arran d’un 

enviament de l’exèrcit rus, per part del Govern Provisional, que va causar uns 200.000 

morts.  

                                                           
52 Hill, 1969: 111. 
53 Fontana, 2017: 62.  
54 Lenin, 1997: 17-22.   
55 Fontana, 2017: 63. 
56 Hill, 1969: 113 
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Durant els aldarulls del juliol de 1917, els soldats i els obrers semblaven disposats a 

prendre el poder al Govern Provisional i entregar-lo als soviets, però els bolxevics van 

contenir l’atac, perdent una certa credibilitat com a líders revolucionaris, perquè eren 

capaços de teoritzar sobre la revolució però no de dur-la a terme. Tot i això, el govern va 

responsabilitzar els bolxevics de l’organització de les protestes, causant molts 

empresonaments i, com va ser el cas de Lenin, fugides a l’exili. 

La situació del Govern Provisional també era molt inestable en sí mateixa. Al mantenir-

se com a coalició entre liberals i socialistes, era susceptible de ser atacat tant per una 

revolució bolxevic com per un cop d’estat conservador.57 Aquest va ser el cas del general 

Kornílov, que a l’agost de 1917, va intentar un cop d’estat militar, que va ser aturat gràcies 

a l’ajuda del soviet de Sant Petersburg, que havia organitzat als soldats i obrers per 

inhabilitar els mitjans d’accés a la ciutat i impedir l’arribada de les tropes.58  

A partir d’aquest succés, els bolxevics van recuperar el seu prestigi, perquè se’ls va 

reconèixer com a principals agents de la salvació de Sant Petersburg. Paral·lelament, els 

bolxevics constituïen l’organització política que més acompanyava les línies d’actuació 

popular i, a més, eren els únics que no s’havien unit a les forces liberals després de la 

Revolució de Febrer.  

El Govern Provisional i la seva legitimitat estaven en procés de desintegració total i la 

possibilitat d’un aixecament popular era latent. Tot i això, entre els membres del Partit 

Bolxevic hi havia divergències sobre la forma en què s’havia de transferir el poder als 

soviets, ja fos a partir d’un aixecament armat o per una via democràtica al Segon Congrés 

dels soviets.59 

Finalment, la presa del poder va consistir en un atac centralitzat al Palau d’Hivern, on es 

trobaven els membres del govern, a la nit del 24 d’octubre, la vigília del Segon Congrés 

dels Soviets. El palau va ser assetjat pel Comitè Militar Revolucionari, que va bloquejar-

ne els accessos, perquè no pogués accedir l’exèrcit en cas de voler protegir al govern. Els 

membres del govern van poder escapar-se i la presa del palau es va fer gairebé sense 

resistència. Va ser un esdeveniment que va passar bastant desapercebut, sense provocar 

cap alteració de l’ordre de la ciutat. 

                                                           
57 Fitzpatrick, 2001: 57-59.  
58 Fontana, 2017: 64.  
59 Fitzpatrick, 2001: 62.  
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Durant el Segon Congrés dels soviets es va anunciar la presa del Palau d’Hivern i la 

conseqüent dissolució del Govern Provisional. Alguns menxevics i socialistes 

revolucionaris de dretes van abandonar el Congrés per expressar el seu descontentament 

respecte a l’actuació dels bolxevics. D’aquesta manera, els vots bolxevics i de l’ala 

d’esquerres dels socialistes revolucionaris eren majoria i es va poder aprovar la presa de 

poder per part dels soviets, l’inici de les negociacions per acabar amb la Primera Guerra 

Mundial i l’entrega de les propietats agràries de la noblesa, la monarquia i l’Església als 

camperols locals.60 

Després d’aquest congrés es van mantenir els soviets locals de camperols i soldats, però 

el poder central va passar a estar en mans del Consell de Comissaris del Poble, el 

Sovnarkom, un govern format íntegrament per bolxevics, amb Lenin com a president. 

Tanmateix, al novembre es van realitzar les eleccions per l’Assemblea Constituent, on els 

socialistes revolucionaris van tenir un suport majoritari, gràcies als vots dels camperols, 

mentre que els bolxevics només van obtenir un 25%.61 

A l’Assemblea Constituent, els bolxevics van presentar una “Declaració dels drets del 

poble treballador i explotat”, que acabaria sent la base de la primera constitució soviètica, 

tot i que no va ser acceptada en aquesta reunió. El resultat de l’Assemblea no va ser 

determinant pels bolxevics, ja que consideraven que, com els soviets ja havien pres el 

poder per una via revolucionària, era contraproduent passar per tràmits democràtics i 

burgesos. Per tant, al Tercer Congrés dels soviets al gener de 1918, on els bolxevics van 

comptar amb el suport dels delegats dels soviets d’obrers, de soldats i de camperols, es 

va dissoldre l’Assemblea. A més, es va definir l’Estat com la República Soviètica de 

Rússia i es va aprovar la “Declaració dels drets del poble treballador i explotat”. La 

Primera Constitució Soviètica es publicaria el 10 de juliol de 1918, al Cinquè Congrés 

dels Soviets.62  

2.3. La Guerra Civil  

A principis del 1918 l’exèrcit rus mantenia la seva participació en la Primera Guerra 

Mundial. Després d’haver sofert moltes derrotes i pèrdues, al març d’aquell any Rússia 

va signar la pau amb les Potències Centrals, a partir del Tractat de Brest-Litovsk. Aquest 

                                                           
60 Fontana, 2017: 65-66.  
61 Fitzpatrick, 2001: 65-66.  
62 Fontana, 2017: 67-69.   
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pacte va tenir unes repercussions molt desfavorables per Rússia, ja que perdia una quarta 

part del territori, un terç de la seva població i tres quartes parts de la producció de ferro i 

carbó. Tanmateix, van haver d’acceptar aquestes condicions, perquè l’exèrcit estava 

massa debilitat per continuar la guerra.63  

La pau a Rússia va ser transitòria, perquè a l’estiu de 1918 va esclatar la Guerra Civil, on 

els bolxevics i el seu Exèrcit Roig d’obrers i camperols es van enfrontar a les forces 

contrarevolucionàries de l’Exèrcit Blanc, format principalment per antics oficials 

tsaristes. Els Blancs van rebre el suport de les Potències Centrals i, a l’acabar la Primera 

Guerra Mundial, també dels antics aliats de Rússia.64 Arran d’aquesta intervenció 

estrangera, la Guerra Civil es va convertir en un conflicte global, entre els països 

capitalistes i la revolució, que podia expandir-se i posar en risc els imperis occidentals.65  

L’Exèrcit Roig estava dirigit per Lev Trotski (1879-1940), el Comissari de Guerra, que 

va encarregar-se de la seva reorganització. Al principi la majoria d’integrants de l’exèrcit 

eren antics Guàrdies Rojos de les fàbriques i unitats militars pro-bolxevics, i la 

incorporació es feia de forma voluntària.66 Posteriorment, va passar a ser reclutament 

selectiu, donant prioritat als treballadors i comunistes. Tanmateix, al final de la Guerra, 

la majoria de membres de l’Exèrcit Roig eren pagesos. A falta d’efectius amb experiència 

militar, entre els rojos també hi havia antics oficials tsaristes.67   

Els bolxevics van aconseguir la victòria al 1921, majoritàriament perquè tenien el poder 

a la capital, Moscou, un centre neuràlgic de la producció industrial, on vivia un nombre 

molt elevat de població. Gràcies a la riquesa d’infraestructures de comunicació de la 

ciutat, els bolxevics van poder organitzar l’ofensiva arreu del territori soviètic.68 Per altra 

banda, tot i que la centralització de la defensa roja en l’àrea moscovita no permetia fer un 

control efectiu de moltes zones del país, els atacs dels Blancs eren molt aïllats i perifèrics, 

per la falta de comunicació i coordinació conjunta. D’aquesta manera, l’ofensiva final 

dels Blancs era molt més feble que el contraatac unitari de l’Exèrcit Roig.69  

                                                           
63 Hill, 1969: 140-141.  
64 Fitzpatrick, 2001: 74. 
65 Fontana, 2017: 72.  
66 Al maig de 1918 comptaven amb 400.000 voluntaris (Hill, 1969: 141). 
67 Fitzpatrick, 2001: 75-76.  
68 Bullock, 2008: 133.  
69 Fitzpatrick, 2001: 74.  
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L’èxit bolxevic no va ser només fruit de les circumstàncies blanques70 o de l’actuació 

militar de l’Exèrcit Roig71, ja que l’activitat dels camperols també va ser molt 

determinant. Des del món rural no es va donar un suport clar als bolxevics, però van 

ajudar a combatre als Blancs perquè entre les seves files hi havia antics propietaris que, 

en cas d’arribar al poder, podrien restaurar el latifundisme feudal. L’aliança dels 

camperols va ser transitòria, perquè aquests acabarien revoltant-se contra els bolxevics 

quan es fessin efectives les mesures del comunisme de guerra.72   

2.3.1. Comunisme de guerra  

Les mesures polítiques i econòmiques que van aplicar els bolxevics durant el transcurs de 

la Guerra Civil s’engloben dins la fase coneguda com comunisme de guerra, amb la qual 

es pretenia una futura nacionalització de la producció i distribució dels béns del país. Per 

poder mantenir el control davant la inestabilitat de la guerra, els bolxevics van anar 

radicalitzant les seves pràctiques fins a consolidar un pla d’actuació molt centralitzat, 

aparentment contrari a l’autonomia dels obrers.73  

Arran de l’aturada del comerç per la guerra, hi va haver una gran inflació, que va provocar 

que els camperols venguessin el seu blat a partir d’intercanvis. Per combatre la devaluació 

total de la moneda74 i la instauració dels intercanvis com a forma estàndard de pagament, 

l’Estat va dur a terme requises forçoses del total de l’excedent dels camperols, cosa que 

va provocar insurreccions al camp.75   

Al final de la Guerra Civil gairebé s’havia aconseguit acabar amb el lliure comerç, a més 

d’haver-se instaurat un monopoli estatal, on la majoria de la indústria havia estat 

nacionalitzada. Tanmateix, el país s’enfrontava a una situació d’extrema misèria i 

                                                           
70 A més de la manca d’una organització unitària entre els diversos atacs dels Blancs, aquests no 

van ser capaços de crear un programa polític intel·ligible per a les masses populars, ja que es van 

basar en valors elitistes i remots a la realitat de persones que no havien tingut accés a l’educació 

(Bullock, 2008: 136). 
71 A partir de l’activitat de l’Exèrcit Roig durant la Guerra Civil, els bolxevics van definir la seva 

estratègia política posterior. Per una banda perquè l’Exèrcit Roig va impartir funcions 

burocràtiques, en un moment que l’estructura de poder soviètica no estava consolidada. Per l’altra, 

perquè molts dels quals havien servit a les files de l’Exercit Roig, s’incorporarien a l’acabar la 

guerra al Partit. D’aquesta manera, l’experiència militar dels Rojos determinaria la projecció del 

programa polític bolxevic (Moshe, 2006: 362).  
72 Fontana, 2017: 78. 
73 Fitzpatrick, 2001: 78-79.  
74 Tot i que al final de la Guerra Civil l’economia del país funcionava gairebé sense moneda 

(Fontana, 2017: 79).  
75 Fontana, 2017: 79. 
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precarietat de vida. A nivell de costos humans, més enllà dels morts en combat, la falta 

d’aliments76 va emportar-se moltes vides, fins al punt que les ciutats van perdre la majoria 

de la seva població. Això es va reflectir en la productivitat soviètica amb una caiguda en 

picat l’any 1921. Faltava combustible i formes de transport habilitades, llavors també va 

fallar el comerç exterior.  

La situació en la postguerra era, doncs, d’una total regressió econòmica. Per revifar 

l’economia i assegurar la supervivència soviètica davant les protestes camperoles, es va 

acabar optant per una nova estratègia, que impulsés les tendències capitalistes nacionals, 

ja que el país no estava preparat encara per accedir a una fase socialista. Així es va aplicar 

la Nova Política Econòmica al març de 1921, entrant en la fase que es va conèixer com 

capitalisme d’Estat.77 A partir de la instauració del NPE es va permetre el 

desenvolupament de dinàmiques econòmiques mixtes, amb les quals es pretenia 

revitalitzar tant l’agricultura com la indústria.78  

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
76 Que va arribar a una important crisi de fam entre 1921 i 1922, el mateix moment en què la 

població soviètica va haver d’enfrontar-se a epidèmies com el tifus, la febre tifoide o el còlera 

(Bullock, 2008: 133). 
77 Moshe, 2006: 369-373.  
78 Kollontai, 1978: 55. 
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3. La qüestió de la dona 

El debat sobre la qüestió de la dona a Rússia va sorgir de l’activitat de les elits populistes 

a mitjans del segle XIX. En aquest moment es va obrir la discussió sobre l’accés a 

l’educació per part de les dones, que només es va acabar fent efectiu entre les de classe 

alta.79 Per altra banda, arran de la industrialització de Rússia es va eixamplar l’accés 

d’algunes dones al treball assalariat, però això no va suposar en cap cas l’eliminació del 

seu rol domèstic o reproductiu.80 

El feminisme sufragista occidental de finals del segle XIX focalitzava la seva estratègia 

en l’obtenció del vot per les dones, sense posar en qüestió els rols establerts o els diversos 

eixos d’opressió tant pel sistema capitalista com per la subordinació respecte als homes. 

Des dels cercles socialistes europeus es va definir i difondre la consciència respecte a la 

doble opressió femenina, tant per la seva condició de dona com d’obrera.81  

Clara Zetkin (1857-1933), membre del Partit Socialdemòcrata Alemany, va tenir un rol 

primordial en el moviment de dones socialistes europees. Des del 1889, al seu discurs al 

Congrés de la Segona Internacional, Zetkin es va desmarcar totalment de les feministes 

liberals. Considerava que aquestes es limitaven a impulsar reformes dins el marc de la 

societat burgesa, sense qüestionar aquesta, creant una lluita entre sexes, sense oferir 

resposta a les opressions com a dones i com a treballadores.82 Davant d’això, Zetkin va 

fer una crida a la unió de les dones i els homes en la lluita per l’alliberament de la classe 

obrera i la fi del capitalisme. Paral·lelament, entre els anys 1891 i 1917, Zetkin va 

encarregar-se de la direcció del diari socialdemòcrata Die Gleichheit (La Igualtat), 

convertint-lo en la plataforma central d’expressió de les dones socialistes.83 

En conjunció a l’activitat de Zetkin a finals del segle XIX, el moviment de dones 

socialistes s’estava consolidant al llarg d’Europa Occidental, però a Rússia hi havia un 

panorama polític i social molt diferent. Sota la repressió tsarista i la conseqüent il·legalitat 

de les organitzacions polítiques, la difusió dels textos marxistes es feia de forma molt 

restringida i en la clandestinitat.  

                                                           
79 Tot i que les dones burgeses estaven subordinades als seus marits, com havien d’ocupar-se de 

criar i cuidar els fills, havien de rebre una mínima educació (Kollontai, 1978: 22).  
80 Evans Clements, 2012: 112-126.  
81 Kollontai, 1978: 25.  
82 Frencia; Gaido, 2016: 33. 
83 Stites, 1978: 234-238.  
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El primer escrit marxista rus sobre la qüestió de la dona no es va difondre fins l’any 1900, 

des de l’exili i de forma clandestina. Es tractava de La Dona Treballadora, escrit l’any 

1889 per Nadejda Krúpskaia (1869-1939),84 amb el qual es volia educar i despertar la 

consciència de classe entre les obreres i animar la seva participació en la lluita socialista.  

A entrants del segle XX hi havia molt poques dones russes que rebessin un salari propi i, 

en cas de fer-ho, aquest era insuficient per sobreviure. Davant d’això, Krúpskaia 

considerava que les dones eren condemnades a dependre del salari dels homes de la seva 

família o a prostituir-se. Per tant, reconeixia la independència econòmica com a un punt 

de partida per l’emancipació de la dona. 

L’entrada de la dona a l’esfera productiva es va fer d’una forma restringida, perquè es va 

limitar només a alguns sectors, amb salaris molt menors als dels homes. Com constituïen 

una mà d’obra més barata, era més rentable contractar-les a elles i eren vistes pels homes 

com una amenaça. Krúpskaia volia fer una crida a la unió dels homes a la lluita per la 

igualtat salarial, per acabar amb la competitivitat i unir forces en la lluita obrera.  

A partir de La Dona Treballadora també es feia una denúncia a l’explotació laboral dins 

el sistema capitalista. Es considerava que aquesta creava una contradicció entre el treball 

i les necessitats de la família, és a dir, entre l’esfera pública i la privada, entre producció 

i reproducció, i el rol de la dona en cada una d’aquestes.85  

Davant les llargues jornades laborals era impossible que les dones es fessin càrrec dels 

infants, cosa que s’havia associat culturalment com una funció femenina obligatòria. 

Krúpskaia considerava que amb el comunisme, la cura dels infants seria col·lectivitzada, 

igual que les tasques domèstiques. L’Estat s’encarregaria d’assegurar el creixement i la 

formació dels seus futurs treballadors, de la mateixa manera que alliberaria a la dona de 

la seva domesticitat, augmentant el seu rendiment productiu.86 

Seguint les mateixes línies de discurs que Krúpskaia hi havia Aleksandra Kollontai (1872-

1952), que va destacar pel seu impuls de l’autoorganització de les dones treballadores a 

Rússia. Va promoure la formació de societats de dones, a més de participar en les 

                                                           
84 Va destacar per les seves aportacions en el sistema educatiu soviètic i en la seva tasca 

propagandística (Stites, 1978: 325). 
85 Goldman, 1993: 2. 
86 Krupskaya, 2017: 1-20.  
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Conferències Internacionals de Dones Socialistes.87 Més enllà d’això, la figura de 

Kollontai és central  pels seus escrits, amb els quals va dotar d’un cos teòric molt ampli 

al posicionament marxista rus sobre l’emancipació de la dona.88 

Després de la revolució de 1905 i la conseqüent legalització de les organitzacions 

polítiques a Rússia, els moviments de dones van augmentar la seva activitat. Les 

feministes van aconseguir fer el Primer Congrés de Dones de Totes les Rússies a Sant 

Petersburg l’any 1907, amb el qual pretenien arribar a una resolució unitària entre totes 

les dones del país sobre les causes de la subordinació femenina i l’estratègia per arribar a 

l’emancipació. Tanmateix, el Congrés no va aconseguir la unitat de les dones, sinó que 

va evidenciar les diferències irreconciliables entre feministes i socialistes.  

Aleksandra Kollontai no va poder assistir al congrés, però es va encarregar d’organitzar 

el discurs de les dones treballadores que hi assistirien, a partir del llibre de Les bases 

socials de la qüestió de la dona.89 En aquest escrit, Kollontai denunciava els interessos 

de les feministes burgeses, que no corresponien als de les obreres. L’emancipació 

femenina que ella plantejava començava amb la independència econòmica, el trencament 

amb les obligacions familiars tradicionals i l’aconseguiment de la participació i la 

representació polítiques.90 

Al llarg de la resta de la seva producció teòrica, Kollontai va aprofundir i ampliar la 

concepció bolxevic sobre l’alliberament de la dona. Com Krúpskaia, va denunciar 

l’escletxa salarial, la infravaloració del treball femení i el manteniment del rol dels homes 

com a proveïdors i de les dones com a mantingudes. Per revertir aquests rols i permetre 

l’autosuficiència de les dones a partir de la seva pròpia força productiva, tant Kollontai 

com Krúpskaia consideraven crucial l’accés a l’educació i a la formació política. A partir 

de la instrucció de les dones obreres i camperoles, aquestes podrien desenvolupar la seva 

consciència de classe i, a nivell productiu, podrien especialitzar-se i adquirir valor com a 

treballadores de ple dret. 

                                                           
87 La primera es va fer l’any 1907 i Clara Zetkin va ser nomenada Presidenta Internacional de 

Dones Socialistes. La segona va ser el 1910, quan Aleksandra Kollontai va explicar la situació a 

Rússia, on havia impulsat l’organització de dones a partir de la revolució de 1905, tot i la repressió 

tsarista (Frencia; Gaido, 2016: 81-82).  
88 Kollontai, 1978: 28-50.  
89 Evans Clements, 2012: 173-174. 
90 Kollontai, 1907.  
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De forma paral·lela, Kollontai considerava que la posició social de la dona depenia de la 

seva importància en la producció, llavors a l’augmentar la consideració de la força de 

treball femenina, també es combatria la seva subordinació. A partir de la implantació del 

treball general obligatori s’obriria el camí vers la igualtat de valor entre el treball masculí 

i femení. Tanmateix, això havia d’anar acompanyat de canvis en la criança i educació 

dels infants.  

Kollontai considerava que el rendiment laboral de la dona era molt menor del que podria 

ser si no hagués de fer-se càrrec dels seus treballs domèstics i familiars al sortir de 

treballar. Creia que aquesta situació seria revertida amb el sistema comunista, on l’Estat 

s’encarregaria d’aquestes tasques. Així es permetria que les dones apliquessin tota la seva 

força productiva en un treball públic i útil a nivell col·lectiu, a més de protegir el 

creixement dels infants, que serien en un futur nous treballadors.91 

Kollontai també va fer una aportació central respecte a la concepció de l’afectivitat, en 

relació al sistema productiu i a la perpetuació de l’opressió de la dona. Va establir una 

distinció clara entre l’ideal d’amor burgés i el proletari. Seguint la moralitat burgesa, tot 

allò que succeïa dins del matrimoni era amor, que era concebut com una sana atracció 

carnal acompanyada per una afinitat psíquica. Partint d’aquesta base, des del punt de vista 

burgés, tot allò que era extern al matrimoni era immoral: atraccions passatgeres a partir 

d’adulteri i prostitució.  

Per combatre l’amor burgés, fundat a partir de l’exclusivitat, la possessió i el reforç dels 

lligams familiars, Kollontai plantejava l’alternativa de l’amor-camaraderia de la classe 

obrera. A partir d’aquest es substituiria l’exclusivitat i absorbència conjugal burgesa, 

plantejant una unió lliure i recíproca entre iguals, on la dona no fos concebuda per l’home 

com una propietat. Es tractaria d’un afecte entre companys, que treballarien junts en 

l’esfera productiva i es recolzarien amb suport mutu. 

Tot l’anàlisi de les relacions afectives que va fer Kollontai, seguia la intenció de trobar 

l’harmonia entre el treball i el desig amorós, perquè el primer es mantingués sempre com 

la prioritat de tothom.92  

                                                           
91 Kollontai, 1976: 39-75.  
92 Kollontai, 1978: 137-142, 74.  
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A partir de tot aquest ideari socialista sobre l’emancipació de la dona a Rússia, els 

bolxevics dictarien, al llarg del 1918, les primeres lleis referents a la criança dels fills i 

els lligams familiars.  

3.1. Codi sobre el Matrimoni, la Família i la Tutela 

Després de la seva presa del poder, els bolxevics van començar a redactar la legislació de 

la nova Rússia Soviètica. Al juliol de 1918 van publicar la Primera Constitució Soviètica 

i, a l’octubre d’aquell mateix any, presentarien el Primer Codi de Lleis de la República 

Soviètica de Rússia sobre el Matrimoni, la Família i la Tutela. Amb aquest codi es volia 

acabar amb la discriminació econòmica, política i legal de les dones. 

El Codi incloïa la legalització del matrimoni civil i del divorci, efectuats de manera que 

les dues parts estesin en igualtat de drets i obligacions. Es volia acabar així amb les unions 

burgeses basades en els interessos i les propietats i fomentar les relacions d’afecte entre 

iguals.  

Aquest codi també suposava una millora en la qualitat de vida dels infants. Per una banda, 

s’eliminava la discriminació dels fills de parelles no casades, acabant amb el prejudici de 

la il·legitimitat. Per l’altra, es prohibia el treball als menors de 16 anys i, en el cas que els 

pares volguessin contractar als seus fills, si aquests tenien de 16 a 18 anys havien de donar 

el seu consentiment.93 

A més de les reformes d’aquest codi de 1918, Rússia va ser el primer país on es va 

legalitzar l’avortament, a l’octubre de 1920. El servei era gratuït, amb la intenció de 

combatre les intervencions irregulars i perilloses. Tanmateix, els bolxevics consideraven 

que avortar era una necessitat transitòria, pròpia del moment de misèria econòmica que 

s’estava vivint al país. En un context d’estabilitat, l’Estat proveiria dels recursos 

necessaris per criar els infants, ja que la reproducció seria una tasca social, no personal. 

Arribat aquest moment, desapareixeria la necessitat d’avortar. 

Partint del mateix punt de la criança dels fills com a tasca social, els bolxevics van 

prohibir l’adopció, ja que consideraven que era més beneficiós que l’Estat s’encarregués 

d’aquesta funció, en comptes d’una família adoptiva. Tanmateix, el context de la Guerra 

Civil, de misèria i inestabilitat, va impedir l’aplicació d’aquesta mesura contra l’adopció 

                                                           
93 The Russian Soviet Government Bureau, 1921: 5-17. 
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i de les reformes del Codi de 1918 en general. Això va causar que es refés el codi moltes 

vegades, fins al punt que al 1925 se n’havien fet quatre versions.94  

Arran de la manca d’aliments i de l’arribada de les epidèmies, molts infants van quedar-

se orfes i desatesos. A la dècada de 1920 això es va traduir en una greu crisi de 

delinqüència infantil i juvenil.95 Davant d’aquesta situació, es va retirar la prohibició de 

l’adopció al 1926.96  

Per altra banda, les reformes plantejades eren molt avançades i no responien a la realitat 

de les dones a Rússia. Prenent en consideració el divorci, tot i que es legalitzés, la majoria 

de dones russes no el podrien tenir com a opció, perquè depenien del salari del seu marit 

per sobreviure. A més, en cas de divorciar-se, gran part de les dones haurien de mantenir 

soles als fills, llavors eren es veurien forçades a prostituir-se. Al món rural la situació era 

encara més complexa, ja que les tradicions patriarcals estaven molt arrelades. La família 

funcionava com a unitat productiva, on els membres depenien uns dels altres, i la 

repartició de les propietats i del salari comú era dirigida pel pare.97  

Dins també del context de la Guerra Civil Russa, les dones bolxevics van voler reivindicar 

la necessitat d’aconseguir el suport de les treballadores i obreres al govern revolucionari, 

en contra de l’Exèrcit Blanc. Per fer-ho, s’havia d’acabar amb el seu rol domèstic i 

assegurar la seva total participació en la lluita socialista. 

Al novembre de 1918, uns dies després de l’inici de la guerra, les bolxevics van organitzar 

a Moscou el Primer Congrés de Dones Treballadores i Camperoles, on van assistir 1147 

delegades.98 En aquest congrés es va posar de manifest la necessitat d’organitzacions de 

dones a Rússia, per combatre la invisibilització de les diferències de gènere. A més de la 

participació de persones organitzades, com Inés Armand, Aleksandra Kollontai o Nadejda 

Krúpskaia, al Congrés també hi van assistir dones externes a l’activitat política.  

En aquest congrés es va exposar la condició de la dona soviètica. Per una banda es va 

incidir en la importància de l’autoorganització per part de les dones i en la necessitat de 

                                                           
94 En època estalinista es van revertir les reformes bolxevics, enfortint la unitat familiar i eliminant 

les llibertats individuals (Goldman, 1993: 337).  
95 Goldman, 1993: 80-257. 
96 Frencia; Gaido, 2016: 109.  
97 Goldman, 1993: 102-152. 
98 Kollontai, 1978: 109.  
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canviar la forma de maternitat i de cura dels fills. Per l’altra, es van posicionar en contra 

de la prostitució i de les males condicions dels habitatges a la Rússia del moment.99 

Al final del congrés es va determinar que no s’enderrocaria totalment el règim tsarista 

sense acabar amb la supervivència del sistema patriarcal i la conseqüent domesticitat de 

la dona.100 Arran d’aquesta resolució es van crear comissions d’agitació i propaganda 

dirigides a les dones treballadores, sobretot responent a la necessitat d’accedir a les dones 

camperoles. A l’agost de 1919 aquestes comissions passarien a organitzar-se 

conjuntament a partir d’un nou òrgan: el Zhenotdel, el Departament de Dones dins del 

Partit Bolxevic.101 

Com les bolxevics ja havien pronosticat, el Zhenotdel va fer una àmplia tasca de 

propaganda,102 apropant-se directament a les obreres i camperoles, per augmentar el 

nombre de dones103 disposades a defensar la causa bolxevic durant el la Guerra Civil.104  

3.2. El Zhenotdel 

Inés Armand (1874-1920) va ser la primera presidenta del Zhenotdel, seguida el 1920 per 

Aleksandra Kollontai, que mantindria el càrrec fins l’any 1922. Aquests van ser els anys 

de més activitat del Departament, ja que aquesta va anar disminuint fins a la seva 

dissolució l’any 1930.  

L’aportació principal del Zhenotdel va ser donar accés a les dones a una educació i a una 

formació política. Partint de la necessitat d’incloure a la dona en la lluita obrera, el 

Zhenotdel va intentar combatre les traves econòmiques, socials i culturals que impedien 

la participació femenina, tant en l’àmbit militant com en el productiu. Es volien apropar 

les problemàtiques de la domesticitat a l’esfera pública i col·lectiva, donant pas a la 

posada en qüestió dels rols de gènere que la privacitat havia naturalitzat històricament.  

A partir de diverses estratègies pedagògiques van difondre la visió marxista 

d’emancipació de la dona, per educar tant als camperols i camperoles com als obrers i 

                                                           
99 Frencia; Gaido, 2016: 112-113.  
100 Armand, 1920: 12-15. 
101 Frencia; Gaido, 2016: 114.  
102 El Zhenotdel va participar en la propaganda de totes les campanyes que duia a terme el Partit 

Bolxevic (Stites, 1978: 341). 
103 Més de 30.000 dones van participar en els actes del Zhenotdel durant la Guerra Civil. A més, 

65.000 dones van enllistar-se a l’Exèrcit Roig (Evans Clements, 2012: 193).  
104 Evans Clements, 2012: 192.  
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obreres de la importància de revertir el rol tradicional de la dona.105 D’aquesta manera, el 

Zhenotdel pretenia demostrar que les dones eren plenament capaces d’impartir els 

mateixos oficis que els homes.106 

Conscients de l’heterogeneïtat de realitats entre les dones a Rússia, el Zhenotdel utilitzava 

estratègies diverses per fer arribar el seu programa polític. Per una banda feien difusió de 

textos marxistes a partir de revistes,107 però eren conscients que, davant l’analfabetisme 

generalitzat, aquesta pràctica només arribaria a una minoria. Per aquesta raó, feien també 

ús de la propaganda visual, a partir dels trens i vaixells d’agitació,108 a més d’organitzar 

xerrades i tallers.109 

Paral·lelament, des del Zhenotdel es va apropar la pràctica política en sí mateixa a les 

dones treballadores, que mai abans n’havien estat partícips. Es va fer una crida a 

l’organització de les dones en els seus llocs de treball, que va portar a la creació 

d’assemblees de delegades escollides com a representants de les obreres de les fàbriques 

i tallers. Aquestes delegades podien inspeccionar i opinar sobre el funcionament del Partit 

Bolxevic i participar en les campanyes que aquest impulsés.110  

A més de la seva activitat pedagògica, el Zhenotdel va lluitar contra la prostitució i va 

introduir millores en el sistema de salut, eixamplant-ne els serveis públics. També va 

voler augmentar la qualitat de vida de les mares treballadores,111 a partir de l’impuls de 

la creació de guarderies, menjadors i escoles gratuïtes.112 

Les iniciatives del Zhenotdel van fer-se efectives en alguns casos, tot i que en altres eren 

rebudes amb molta hostilitat, especialment al món rural. Tot i ser el context on el 

Zhenotdel volia tenir més repercussió, moltes camperoles eren contràries als comunistes 

en general, per les requises forçoses que els havien fet durant la Guerra Civil. 

                                                           
105 Stites, 1978: 332-418. 
106 Evans Clements, 2012: 197.  
107 Rabotnitsa (Treballadora) i Kommunistka (Comunista) eren revistes gestionades pel 

Zhenotdel, que funcionaven com a pont entre les dones bolxevics redactores de les publicació i 

les dones treballadores. També s’afegien articles referents a les problemàtiques de gènere al 

Pravda (La Veritat), el diari oficial soviètic (Stites, 1978: 335-336).  
108 Vegeu punt 4.3.2. 
109 Stites, 1978: 332-336. 
110 Armand, 2020: 12-15.  
111 Al gener de 1918 Aleksandra Kollontai, des de la seva posició de Comissaria del Poble de 

Protecció Estatal, va presentar un pla de protecció de les mares treballadores a partir d’atorgar-

los ajudes econòmiques (Evans Clements, 2012: 191).  
112 Stites, 1978: 341. 
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Tot i les dificultats, el Zhenotdel va fer una funció essencial d’institucionalització del 

programa soviètic per l’emancipació de la dona. Tanmateix, l’any 1930 es va dissoldre i 

es van transferir les seves funcions al departament d’agitació i propaganda pel Partit 

Comunista. Stalin va considerar que el Departament de Dones ja no era necessari i que 

els recursos del país s’havien de destinar exclusivament a la industrialització del Primer 

Pla Quinquennal (1928-1932).113  

A partir d’aquell moment es va iniciar un procés de reversió dels principis d’emancipació 

de la dona impulsats pel Codi de 1918 i l’actuació del Zhenotdel. Mentre que els bolxevics 

van basar-se en la possibilitat futura de la dissolució de l’estructura familiar, les polítiques 

estalinistes idealitzarien i enfortirien els lligams familiars des de la seva repressiva 

obligatorietat. Paradoxalment, no es pretenia impulsar la tornada de la dona a la 

domesticitat, sinó que s’assimilava el seu caràcter d’emancipada a la seva participació 

activa en l’esfera productiva. Així, les idees de llibertat bolxevics es substituirien pel 

retorn a la doble explotació femenina, tant domèstica com laboral.114  

                                                           
113 Evans Clements, 2012: 199-203.  
114 Goldman, 1993: 337-343. 
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4. La propaganda bolxevic 

La pràctica propagandística dels bolxevics va iniciar-se en un moment molt prolífic en el 

camp artístic, dins del context de les Primeres Avantguardes Europees. Molts dels artistes 

avantguardistes russos treballarien posteriorment al servei del govern soviètic o influirien 

la producció propagandística amb les seves pràctiques formals subversives.  

Paral·lelament, quan els bolxevics van arribar al poder, els artistes comptaven amb una 

gran autonomia i importància política dins dels cercles urbans de Rússia. Per aquesta raó, 

en la formació del govern soviètic es tindria molt en compte la gestió del funcionament 

artístic per adaptar-lo a les noves necessitats estatals. D’aquesta tasca se’n encarregaria 

principalment el Comissariat del Poble per l’Educació, dirigit per Anatoli Lunacharski 

(1875-1933), amb el qual s’iniciaria un procés de reestructuració del món de l’art a 

Rússia. 

4.1. Panorama artístic abans del 1917 

L’impuls de la industrialització de principis del segle XX a Rússia es va traduir en el 

camp artístic en una gran experimentació, lligada al desenvolupament de les avantguardes 

europees del moment. En contraposició, els sectors modernistes s’oposaven a la nova 

imatge de la modernitat industrial i a la producció en sèrie, reivindicant la tornada als 

valors academicistes de la bellesa estètica.  

Seguint aquesta línia, es va desenvolupar a Rússia el moviment del Mir iskusstva (Món 

de l’Art). A partir de les publicacions de la revista homònima, es van introduir els valors 

formals de l’art academicista europeu, a més d’estendre la pràctica del col·leccionisme 

de pintures com a sinònim de prestigi social.115   

En contraposició a la sofisticació, l’elitisme i l’ornamentació del Mir iskusstva, hi havia 

els artistes avantguardistes russos, que apostaven per l’experimentació i el trencament 

amb les convencions. Estaven influïts tant pel color fauvista i expressionista, la geometria 

fragmentada cubista o l’exaltació de la velocitat i el progrés frenètic dels futuristes. De 

forma paral·lela, va sorgir una pràctica neo-primitivista, de recuperació de les tradicions 

nacionals pròpies.116 

                                                           
115 Gray, 1986: 65-67.  
116 Wye, 2003: 11.  
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Natàlia Goncharova (1881-1962) i Mikhail Larionov (1881-1964) van ser els principals 

impulsors d’aquest moviment neo-primitivista, que va néixer a la primera dècada del 

segle XX. Es basaven en la recuperació del format de les icones ortodoxes [fig. 1] o de 

motius provinents de la imatgeria dels lubok117 [fig. 2 i fig. 3]. Tanmateix, sobre aquests 

motius primitius, aplicaven un tractament expressionista de la llum i el color i una 

geometrització de les formes [fig. 4], que portarien a una etapa cubo-futurista [fig. 5].  

El cubo-futurisme rus118 va néixer a mitjans de la dècada de 1910 i compartia alguns 

aspectes del futurisme italià, com l’exaltació de la modernitat industrial i urbana i el 

dinamisme, però mantenia la fragmentació i geometrització cubistes. Goncharova i 

Larionov acabarien sent reconeguts pel rayonisme [fig.6], basat en la captació dels rajos 

de llum com una forma de construir l’espai.119 

Tota aquesta experimentació pictòrica influiria en el sorgiment del futurisme poètic, basat 

en les associacions irracionals o el llenguatge elemental dels infants. Destaca el poeta 

Vladímir Maiakovski (1893-1930), que constitueix també una evidència de l’estreta 

relació entre la poesia i la pintura dins les avantguardes russes. A més d’acompanyar els 

seus poemes amb dibuixos simplificats i colors abstractes,120 va col·laborar amb el pintor 

Kazimir Malevich (1879-1935) a l’inici de la Primera Guerra Mundial. Maiakovski 

acompanyava amb frases les reinterpretacions dels lubok fetes per Malevich [fig. 7 i 8],121 

com a propaganda a favor de la participació de Rússia en la guerra.122  

Després de la Revolució 1917, tant Malevich com Maiakovski donarien suport als 

bolxevics, igual que la majoria dels artistes avantguardistes, i participarien activament en 

la seva campanya propagandística.123 A més, el suprematisme impulsat per Malevich al 

                                                           
117 Són originaris del segle XVII. Es tracta d’un art popular que transmetia inicialment la doctrina 

de l’Església, però posteriorment també incloïen temes morals, èpics, històrics o recollien 

elements de les tradicions camperoles (Gray, 1986: 97). 
118 S’utilitzava el terme “futurista” per definir a artistes provinents de corrents estilístiques molt 

diferenciades, incloent el cubisme, cubo-futurisme, suprematisme o constructivisme. Aquesta 

denominació feia referència a totes les manifestacions creatives russes, incloses les poètiques, que 

trencaven amb les convencions tradicionals de l’art i l’Acadèmia (Gassner, 1992: 299).  
119 Moreno, 2006: 8-15. 
120 Gray, 1986: 107.  
121 Vegeu: Museum of Modern Art: “Kazimir Malevich, Vladimir Mayakovsky. Patriotic 

propaganda postcards with verse by Vladimir Mayakovsky. 1914”. Disponible en línia a: 

<https://www.moma.org/collection/works/16995> [Data de consulta: 27/04/2020] 
122 Bonnell, 1997: 78-79.  
123 De Micheli, 1973: 21-22.  

https://www.moma.org/collection/works/16995
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voltant del 1916 [fig. 9], estaria lligat a l’aparició paral·lela del constructivisme, que seria 

l’estil vehicular de les idees revolucionàries. 

El suprematisme es basava en l’abstracció a partir de formes geomètriques pures. Després 

d’una etapa pictòrica, Malevich acabaria dedicant-se als projectes arquitectònics i 

escultòrics. De la mateixa manera, Vladímir Tatlin (1885-1953), impulsor del 

constructivisme, també obviava la representació de qualsevol subjecte, subordinant les 

seves figures a les formes geomètriques. Tatlin començaria a experimentar amb l’espai 

real  dins l’obra d’art, com un element pictòric més, igual que havia fet Malevich.  

Entre 1913 i 1914, Tatlin apostaria per la tridimensionalitat, coordinant diversos materials 

[fig. 10]. Posteriorment, al voltant del 1916, crearia construccions independents dels 

marges pictòrics, utilitzant materials industrials com la llauna, l’acer, el vidre o el guix, 

per esborrar la separació entre l’art i la vida. 

Mentre que el suprematisme cercava la transcendència i el misticisme darrere de les 

formes geomètriques, el constructivisme reivindicava el caràcter útil tant de l’art com dels 

artistes, com a enginyers i partícips de la producció industrial moderna. El plantejament 

constructivista contrariava la visió de l’artista com a subjecte contemplatiu burgés, aliè 

als processos revolucionaris. Partint d’aquesta base, després de la Revolució de 1917, la 

cultura dels materials de Tatlin i les pràctiques constructivistes, serien molt influents tant 

en la producció artística com en la propaganda al servei del nou govern soviètic.124 

4.2. El Narkompros 

La Revolució de Febrer i la conseqüent dissolució de les institucions tsaristes, va suposar 

l’aturada del funcionament de l’Acadèmia Imperial de les Arts, fent que el patrimoni 

imperial quedés desprotegit. Davant d’això, l’escriptor Maksim Gorki (1868-1936) va 

reunir els cercles intel·lectuals conservadors, com els provinents del Mir iskusstva, per 

crear una comissió encarregada de la conservació i regulació dels tresors tsaristes. A partir 

d’això es va formar, el mes següent, un Ministeri de Belles Arts, com a branca del 

Ministeri d’Educació del Govern Provisional.  

En protesta per la creació d’aquest ministeri va néixer la Unió de les Arts a Sant 

Petersburg, que volia lluitar per mantenir l’autonomia de l’art respecte a l’Estat i atorgar 

les competències institucionals als propis artistes. Dins la Unió hi havia una majoria 

                                                           
124 Gray, 1986: 168-180.  
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d’artistes conservadors i una minoria que corresponia a alguns artistes futuristes com 

Maiakovski, que acabarien abandonant la Unió per donar suport al govern bolxevic.125 

Després de la Revolució d’Octubre, en la formació del Consell de Comissaris del Poble 

al Segon Congrés dels Soviets, es va nomenar a Anatoli Lunacharski Comissari del Poble 

per l’Educació. Aquest comissariat, el Narkompros, s’encarregava de les competències 

de l’antic Ministeri d’Educació Pública, del Comitè d’Educació de l’Estat del Govern 

Provisional i de l’Antic Ministeri de Palaus.126  

En aquell moment, Sant Petersburg seguia sent la capital de Rússia i la Unió de les Arts 

tenia molt pes dins del panorama artístic. Per aquesta raó, Lunacharski va impulsar 

negociacions amb els seus membres, per poder arribar a un acord sobre el funcionament 

de l’art a la ciutat.  No va ser l’únic grup d’artistes al qual es va dirigir, ja que també va 

contactar amb la intelligentsia, per restaurar la funció de la comissió impulsada per Gorki 

dins l’antic Govern Provisional. Així es va crear, al novembre de 1917, un Consell 

d’Afers dels Museus i de Preservació dels Monuments Artístics i Històrics, per assegurar 

la salvaguarda del patrimoni imperial.127 

Pel que fa a la nova gestió de l’art contemporani, al gener de 1918 es va acabar formant 

el Departament de Belles Art (IZO), com una branca dins del Narkompros.128 La Unió de 

les Arts va mostrar-se en contra d’aquest departament, perquè no corresponia a la seva 

demanda d’independència total de l’art respecte l’Estat. D’aquesta manera es va acabar 

el diàleg entre el Narkompros i la Unió,129 la qual s’acabaria dissolent a l’estiu de 1918.130 

L’IZO va adquirir una gran subvenció del govern soviètic, que va permetre la compra 

d’obres d’art contemporani per equipar nous museus i galeries arreu del país.131 A més, 

com s’havia abolit la propietat privada en la Constitució Soviètica i es van nacionalitzar 

les col·leccions privades, l’Estat va adquirir un elevat fons patrimonial, que quedava sota 

la jurisdicció del Narkompros.132 

                                                           
125 Gassner, 1992: 299.  
126 Fitzpatrick, 1977: 16, 28 
127 Gassner, 1992: 301.  
128 Walworth, 2017: 20 
129 Fitzpatrick, 1977: 141. 
130 Gassner, 1992: 230.  
131 Gray, 1986: 230.  
132 Walworth, 2017: 6-7.  
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Els futuristes, que havien constituït el sector d’esquerres de la Unió, i el general d’artistes 

d’avantguarda, van col·laborar amb la creació de l’IZO i obtindrien càrrecs importants 

dins de la seva administració, a més de rebre encàrrecs oficials, com realitzar la 

propaganda durant la Guerra Civil.133 Paral·lelament, l’IZO va impulsar la lliure 

experimentació dels artistes contemporanis, a partir d’exposicions sense restriccions 

formals o de la creació d’institucions públiques d’ensenyament artístic en les principals 

ciutats de Rússia,134 on els artistes avantguardistes impartien com a professors, seguint 

les indicacions de l’Institut de Cultura Artística (INKhUK). 

Al març de 1920, dins del context de la Guerra Civil Russa, es va crear l’INKhUK i el 

seu primer director va ser Vassily Kandinsky (1866-1944), que va impulsar un programa 

pedagògic basat en l’estudi dels aspectes formals de les diferents disciplines artístiques i 

la seva unió per crear art monumental, tenint en compte la cultura dels materials de Tatlin. 

A finals del 1920 Kandinsky va deixar el càrrec, perquè la seva concepció de l’art com a 

procés psíquic intuïtiu no congeniava amb la visió productiva dels racionalistes dins de 

l’INKhUK.135 

En aquell moment va canviar el plantejament de l’INKhUK, ja que es va acabar amb la 

pintura per passar al disseny gràfic i les construccions tridimensionals. A principis del 

1921 sorgiria doncs el Primer Grup de Constructivistes, que es basava en la creació 

d’objectes útils per la societat, capaços de reflectir i acompanyar la modernitat. Eren 

seguidors de l’obra de Tatlin, que havia animat als artistes a participar en la producció 

industrial, inclús plantejant projectes d’enginyeria a gran escala [fig. 11]. 

Tanmateix, a l’abril de 1921 es va aplicar la Nova Política Econòmica, aspecte que va 

suposar retallades en les institucions estatals, per fer front a les despeses de la guerra.136 

Les subvencions del Narkompros van veure’s molt afectades, provocant la centralització 

                                                           
133 En cap cas Lunacharski va voler donar privilegis als artistes avantguardistes per sobre dels 

conservadors, ja que no volia donar el control d’una escola artística per sobre d’una altra. Tot i 

això, eren els avantguardistes els més propers a les idees del govern bolxevic i, com a tal, els que 

més van col·laborar amb el Narkompros (Fitzpatrick, 1977: 12).  
134 Es tractava dels Tallers Superiors d’Art i Tècnica (VKhUTEMAS), que a Sant Petersburg 

substituïen l’antiga Acadèmia Imperial de les Arts, abolida definitivament a l’abril de 1918; i a 

Moscou, els Tallers Públics d’Art (SVOMAS), on els artistes havien adquirit molta autonomia i 

es van acabar tancant perquè l’organització era molt caòtica (Gray, 1986: 231-232). L’any 1927 

els VKhUTEMAS passarien a ser Instituts Superiors d’Art i Tècnica (VKhUTEIN) (Walworth, 

2017: 37). 
135 Gray, 1986: 230-235. 
136 Walworth, 2017: 21-28.  
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de totes les seves branques137 en l’administració central. Finalment, al 1932 es van 

dissoldre tots els òrgans interns del Narkompros, que serien substituïts per l’òrgan estatal 

de la Unió dels Artistes.  

Una de les institucions dins del Narkompros que va desaparèixer el 1932 va ser 

l’Organització per la Cultura Proletària (Proletkult), que des del 1917 havia reivindicat la 

necessitat d’una cultura exclusivament del proletariat. Tant Lenin com Lunacharski 

s’havien oposat a la idea d’atorgar el monopoli de la cultura a una escola o moviment 

artístic específic. Tanmateix, Stalin, en la seva arribada al poder, recuperaria la idea 

proletkultista, eliminant totes les corrents estilístiques menys el Realisme Socialista, que 

es decretaria estil oficial de la Unió Soviètica.138 

4.3. La propaganda bolxevic durant la Guerra Civil 

Els bolxevics van consolidar el seu poder durant la Guerra Civil, per la qual cosa 

requerien d’una eina per incidir en l’imaginari col·lectiu i en la codificació de la moral, 

en el mateix nivell que anteriorment ho havia fet l’Església Ortodoxa.139 Així van dur a 

terme tant una tasca de propaganda com d’agitació, per poder educar al poble a partir de 

la teoria marxista i, en el mateix, assegurar la seva acció per defensar-la.140 

La tasca d’agitprop era dirigida pel Departament de Propaganda i Agitació dins del 

Consell de Comissaris del Poble. Tanmateix, l’any 1920 es va crear la Direcció General 

d’Educació Política dins del Narkompros (Glavpolitprosvet), dirigida per Nadejda 

Krúpskaia, que havia d’encarregar-se de l’educació política i l’organització de la 

propaganda.  

La coexistència d’aquests dos òrgans va donar pas a un debat, impulsat per Lunacharski, 

sobre la possibilitat de fusionar-los i que el Narkompros es fes càrrec de les 

responsabilitats del departament governamental d’agitprop. Tot i que no es va acceptar 

la proposta, Krúpskaia va denunciar la manca de recursos que es dirigien a l’educació 

política i reconeixia la importància del Glavpolitprosvet, per establir una xarxa d’actuació 

suficientment àmplia per arribar a les masses.  

                                                           
137 Des de principis del 1920, el Narkompros s’havia dividit en cinc seccions: organitzativa, 

extraescolar (ensenyament d’adults, Proletkult i Agència ROSTA), científica (ensenyament 

superior), artística i instrucció social (educació primària i secundària) (Fitzpatrick, 1977: 44).   
138 Gray, 1986: 244-245.  
139 Bonnell, 1997: 22.  
140 Ellul, 1969: 170.  
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Des d’aquest càrrec, Krúpskaia va voler impulsar l’autoorganització del poble, donant 

llibertat als soviets locals per gestionar els seus recursos educatius. D’aquesta manera es 

mantenia la premissa revolucionària d’atorgar el poder als soviets i que la ciutadania 

decidís per ella mateixa. Al llarg de la guerra, el conjunt del Narkompros va mantenir 

aquesta autonomia popular, de la mateixa manera que donava via lliure a l’experimentació 

entre els artistes.  

Amb l’aplicació de la Nova Política Econòmica i les conseqüents retallades de recursos, 

el Glavpolitprosvet entraria en crisi i l’organització de l’educació i agitació polítiques 

seria centralitzada, restringint el poder de decisió popular, fins a la dissolució del 

departament al 1932.141 

4.3.1. Contingut de l’agitprop 

Els bolxevics van crear una xarxa molt àmplia d’agitació i propaganda, fins al punt de 

poder influir als sectors rurals i allunyats dels cercles de poder polític. Així es va poder 

fer front a la principal necessitat de la Guerra Civil: aconseguir l’adhesió dels camperols, 

per convèncer-los de les idees revolucionàries i assegurar el seu suport i participació en 

el conflicte.142 

Tanmateix, el contingut de la propaganda bolxevic transcendia les necessitats de la 

guerra, ja que havia de propiciar la formació dels membres de la nova societat soviètica. 

Es tractava doncs de posar la propaganda al servei de la construcció d’un nou tipus de 

societat, a partir de l’enfortiment de la consciència obrera, capaç d’impulsar 

l’autoorganització dels treballadors i treballadores per acabar amb l’explotació 

capitalista.143  

Davant la complexa unitat ideològica de la propaganda bolxevic, l’Exèrcit Blanc oferia 

una alternativa política molt feble. Dins de la seves files hi havia molta divergència 

ideològica i una falta de consciència sobre de la necessitat d’incloure el suport del poble 

per adquirir el poder sobre aquest. Mentre que els bolxevics van fer un ampli 

desplegament cap a les àrees rurals, els Blancs només van tenir una influència real en 

sectors urbans alfabetitzats.144 

                                                           
141 Fitzpatrick, 1977: 233-333.  
142 Kenez, 1985: 63.  
143 Ellul, 1969: 168.  
144 Kenez, 1985: 63-64.  
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Per tant, la propaganda bolxevic va ser un aspecte clau per la victòria revolucionària en 

la Guerra Civil, no només pel projecte polític que tenia darrere, sinó per l’ampli ventall 

d’estratègies que s’utilitzarien per donar-lo a conèixer al llarg del territori soviètic.  

4.3.2. Formats de propaganda 

La propaganda soviètica es va plantejar de forma interdisciplinària, per poder transmetre 

un missatge unitari a un públic totalment heterogeni, duent a terme pràctiques 

diferenciades entre el món rural i l’urbà.   

Un dels aspectes inicials que s’havia d’abordar era esborrar la presència de l’antic poder 

tsarista, eliminant les imatges polítiques presents en els espais públics de les principals 

ciutats soviètiques. Partint d’aquesta base, Lenin va plantejar un Pla de Propaganda 

Monumental a l’abril de 1918, del qual es va encarregar el comissariat de Lunacharski, 

per homenatjar l’herència revolucionària internacional que tenia la Rússia Soviètica. 

Aquest pla es va iniciar a partir de l’aprovació de la demolició dels antics monuments 

tsaristes de Moscou, per reemplaçar-los per personatges destacables, a nivell 

internacional, pel seu caràcter revolucionari o per les seves aportacions en el camp de la 

cultura. El pla incloïa, doncs, des de dirigents polítics fins a escriptors, poetes, filòsofs, 

artistes o compositors.145 Es van acabar erigint uns quaranta monuments, encara que en 

el projecte inicial n’hi havia seixanta-set.146 

Aquestes escultures es van crear seguint les tradicions formals dels monuments 

commemoratius, per la qual cosa es va encarregar aquesta tasca als artistes realistes, que 

no comptaven amb gaire formació escultòrica.147 A més, dins del context de la guerra, 

com els materials disponibles eren precaris i escassos, els resultats no van ser gaire 

exitosos. 

Encara que per realitzar el Pla Monumental es van rebutjar propostes formals més 

innovadores, els artistes avantguardistes serien els principals encarregats de dissenyar 

                                                           
145 Algunes de les figures que es volien homenatjar eren dels alemanys Karl Marx, Friedrich 

Engels, Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht, fins al socialistes utòpics anglesos i francesos com 

Robert Owen i Charles Fourier. També s’incloïen personatges de l’antiguitat com Espàrtac i, en 

el camp de la cultura, escriptors russos com Lev Tolstoi o Fiodor Dostoievski, entre d’altres 

(Bonnell, 1997: 138) 
146 Bonnell, 1997: 21, 138.  
147 No era una disciplina artística amb molta tradició a Rússia (Gray, 1986: 224). 
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decoracions i escenografies per desfilades i festivitats als carrers de les ciutats, com ara 

celebrar el triomf de la revolució o l’1 de maig [fig. 12, 13 i 14]. 148 

Pel que fa a l’agitprop dirigit al món rural, els bolxevics van idear una amplia activitat 

estratègica. En els mesos posteriors a la Revolució de 1917, el govern va mobilitzar 

treballadors i soldats cap al camp, per poder dirigir-se directament als camperols, 

assegurar la seva comprensió de les lleis i funcionament soviètics i impulsar la seva 

autoorganització assegurant el suport d’aquests.149 Dins d’aquest àmbit va ser essencial 

l’actuació del Zhenotdel, per poder accedir a les dones camperoles, molt més aïllades a 

les idees bolxevics que els seus companys homes.150  

A l’arribada de la Guerra Civil, les persones enviades al camp també van passar a 

encarregar-se de fer requises forçoses del menjar dels camperols, cosa que va provocar 

una creixent hostilitat rural vers el poder bolxevic. Davant d’aquesta situació, es va posar 

en pràctica una altra estratègia: els trens i vaixells d’agitació [fig. 15, 16 i 17]. 151 

Aquest tipus de propaganda mòbil va desenvolupar-se, sobretot, entre 1918 i 1919,152 

juntament amb estacions d’agitació (Agitpunkty), en algunes de les principals estacions 

de tren del país, on s’habilitaven llibreries amb materials de propaganda, sales de 

conferències i, a vegades, teatres. Els artistes avantguardistes van decorar els trens i 

vaixells amb eslògans revolucionaris i imatges de soldats, camperols i treballadors. 

Els trens d’agitació incloïen un departament on els camperols podien presentar les queixes 

que volien dirigir als membres del govern. Paral·lelament, hi havia una sala de 

conferències, una impremta i una sala de cinema. Depenent del nivell cultural del públic 

al qual volguessin interpel·lar, es repartien pamflets o es projectaven vídeos. Els trens 

també comptaven amb una estació de ràdio, des de la qual s’informava a Moscou de la 

resposta camperola als agit-trains.153  

                                                           
148 Gray, 1986: 221-224.  
149 Kenez, 1985: 53-54.  
150 Vegeu punt 3.  
151 Kenez, 1986: 56.  
152 Alguns dels trens i vaixells d’agitació van continuar utilitzant-se fins a mitjans del 1920 i es 

reprendria el seu ús durant la Segona Guerra Mundial, com una forma d’impulsar l’adhesió de 

soldats. En l’època estalinista també es faria ús de les estacions d’agitació, per mobilitzar a la 

població a favor del règim (Kenez, 1985: 62).  
153 Kenez, 1985: 59-60.  
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A més d’aquestes estratègies propagandístiques a gran escala, els objectes quotidians 

també van ser una plataforma per difondre la propaganda bolxevic, com va ser el cas de 

la producció de la Fàbrica Estatal de Porcellana,154 que va distribuir vaixella arreu del 

país amb símbols revolucionaris com la falç i el martell [fig. 19] o retrats dels dirigents 

bolxevics [fig. 20]. 155 

4.3.2.1. Els cartells 

La pràctica propagandística i d’agitació dels bolxevics va ser àmpliament heterogènia, 

però l’estudi dels cartells permet extreure’n un fil conductor. Durant la Guerra Civil van 

substituir a la premsa convencional i van ser la principal plataforma de codificació i 

difusió del missatge soviètic.156 A partir de mitjans del 1918 es va estandarditzar la 

producció de cartells en massa. Es tractava d’un mitjà ràpid i econòmic de produir, 

aspecte que permetia acompanyar les decisions polítiques de cada moment. Per aquesta 

raó, l’Exèrcit Blanc també va fer ús d’aquest recurs.157 

4.3.2.1.1. Plantejament estilístic  

Durant la Guerra Civil es van produir una gran quantitat de cartells i hi van participar 

artistes molt diversos. Des del 1917 fins al 1930 es poden distingir tres vessants 

estilístiques principals: les vitrines satíriques de l’Agència Telegràfica Rosta, els cartells 

realistes i els cartells avantguardistes. Molts dels artistes realitzaven obres des de tots els 

estils.158  

L’Agència Telegràfica Rosta es va formar al setembre de 1918 i, a la primavera de 1919, 

va començar a publicar els seus propis diaris. Davant la manca de paper per la Guerra 

Civil, Rosta va canviar el format de les seves publicacions, passant a enganxar articles 

curts i altres elements d’agitació, a les parets de la ciutat, sobretot als aparadors buits de 

les botigues. Aquesta pràctica va començar a Moscou, en mans de Mikhail Cheremnykh 

                                                           
154 Es tractava de l’antiga Fàbrica Imperial de Porcellana. Es van reutilitzar les vaixelles tsaristes 

que encara estaven en blanc per pintar-hi a sobre [fig. 18] (Lobanov-Rotovsky, 1992: 624).  
155 Lobanov-Rotovsky, 1992: 623-624.  
156 Íbídem: 623-624.  
157 Kenez, 1985: 112-113.  
158 De Micheli, 1973: 47-48.  
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(1890-1962), però va estendre’s i generalitzar-se,159 passant a conèixer-se com Vitrines 

Rosta.160  

Les Vitrines Rosta es feien a mà i es reproduïen amb plantilles.161 A partir de l’obra del 

poeta Vladímir Maiakovski, el principal creador de Rosta, es pot observar l’estructura 

típica d’aquest tipus de cartells: una seqüència d’il·lustracions simplificades i alegres amb 

colors plans, acompanyades per textos amb estil telegràfic de contingut satíric [fig. 21].162 

Es repeteix el format dels lubok contemporanis de Maiakovski i Malevich durant la 

Primera Guerra Mundial [fig. 7 i 8]. 

Els encàrrecs tsaristes a favor de la participació de Rússia en la guerra també van influir 

a la vessant de cartells realistes. Es pot establir una relació directa entre l’estil de la 

propaganda al servei del tsar durant la Gran Guerra d’artistes com Leonid Pasternak 

(1862-1945) [fig. 22] o Sergei Vinogradov (1869-1938) [fig. 23], i el cartells bolxevics 

d’artistes com Aleksandr Apsit (1880-1944) [fig. 24] o Dmitri Moor (1883-1946) [fig. 

25].  

El realisme va ser el moviment artístic vehicular de les idees revolucionàries europees, 

de les quals es van influir els artistes al servei dels bolxevics, constituint-lo com l’estil 

principal de la propaganda durant la Guerra Civil.163 Des del realisme pictòric, es va posar 

l’atenció en la classe treballadora, en comptes d’enfocar l’art exclusivament en la riquesa 

i la bellesa privilegiada. Artistes com el belga Constantin Meunier (1831-1905) serien 

impulsors de la dignificació dels treballadors, tant camperols com obrers, més enllà de la 

representació del seu sofriment.164 A més, Meunier també va introduir la imatge la dona 

com una treballadora més [fig. 26].165 

Pel que fa a la vessant dels cartells avantguardistes, es van incorporar innovacions formals 

de l’expressionisme, el cubisme, el suprematisme, el constructivisme i el dadaisme. 

Encara que hi va haver alguns casos d’abstracció geomètrica pura [fig. 26], es va acabar 

                                                           
159 Al final de la Guerra Civil hi havia 47 agències de Rosta arreu del país, que compartien el 

format de les vitrines (Kenez, 1985: 115). 
160 Kenez, 1985: 115. 
161 Això permetria realitzar moltes còpies. Els cartells penjats anaven canviant cada setmana 

(Lobanov-Rotovsky, 1992: 624). Només durant el període de la Guerra Civil, Rosta va produir 

més de dos milions de cartells (Bonnell, 1997: 5).  
162 Similars a l’estructura de les seqüències narratives dels lubok tradicionals (Vegeu figura 3).  
163 De Micheli, 1973: 37-53.  
164 Musée d’Orsay. 
165 Hobsbawm, 1978: 125.  
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fusionant aquesta amb la tècnica de fotomuntatge dadaista. Aleksandr Rodchenko (1891-

1956), que havia estat dins del Primer Grup de Constructivistes de l’INKhUK, 

encapçalaria aquesta pràctica, amb el famós cartell de Llibres sobre totes les branques 

del coneixement [fig. 27], on s’uneix la imatge de la camperola amb la geometrització i 

el text gràfic.166  

Aquest cartell és només un exemple del format publicitari reproduït per Rodchenko arran 

de l’aplicació de la Nova Política Econòmica al 1921. Acabada la guerra, la propaganda 

ja no era dirigida a mobilitzar a les masses per combatre un perill imminent, sinó que 

estava al servei de la construcció de la nova normalitat. Es pretenia tant resoldre conflictes 

com l’analfabetisme fomentant la lectura [fig. 27], com impulsar el consum comercial 

[fig. 28, 29], per revifar l’economia del país.167 

Tanmateix, les pràctiques constructivistes acabarien desapareixent, amb l’abolició el 

1932 de totes les escoles artístiques, menys la Unió dels Artistes sota el control del Partit 

Comunista. S’establiria, dos anys després, el Realisme Socialista com a estil oficial 

únic.168 

El Realisme Socialista es va plantejar com a mètode artístic i literari, al servei d’ensenyar 

i difondre l’única veritat possible, que corresponia a la doctrina estalinista. Es tractava 

d’emfatitzar els èxits i suavitzar les derrotes, assegurant la transmissió dels valors 

soviètics i la conseqüent integració d’aquests en la vida diària. A partir d’això, es van 

homogeneïtzar les pràctiques estilístiques en un mateix format d’estètica idealitzada [fig. 

30], eliminant la llibertat creativa que havien tingut els artistes fins al moment.169 

4.3.2.1.2. Herència iconogràfica  

Tot i l’heterogeneïtat estilística dels cartells durant la guerra civil, els bolxevics van 

consolidar un  sistema iconogràfic unitari, basat en la codificació i posterior repetició 

d’unes imatges en específic. Davant la majoria rural de la població russa, es tractava tant 

de familiaritzar a la gent amb la imatge de la classe obrera industrial i de tots els agents 

revolucionaris, com de convèncer del seu caràcter heroic.  

                                                           
166 De Micheli, 1973: 53-55. 
167 Gill, 2011: 60.  
168 Museum of Modern Art, 1998.  
169 Kurz Muñoz, 1991: 168.  
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Encara que es tractés d’una iconografia específicament realitzada per servir a les tasques 

polítiques dels bolxevics, no era una producció aïllada al seu context, ja que va rebre la 

influència tant d’elements d’herència nacional, com de recursos utilitzats als moviments 

socialistes d’Europa Occidental.170   

Els bolxevics pretenien adquirir un nivell d’influència sobre la moralitat i la conducta 

populars equiparable al que havia tingut l’Església Ortodoxa. Per aquesta raó, van aplicar 

molts dels recursos visuals presents en les icones ortodoxes, per donar legitimitat tant a 

la revolució com als personatges encarregats de dirigir-la. Davant la manca d’accés a 

l’educació corresponia a la realitat de la majoria de la població, les icones171 constituïen 

un codi llegible i conegut per part de les masses.  

A més, el contingut de les icones s’havia reproduït durant segles seguint els mateixos 

atributs i estructura, fent que les seves associacions configuressin l’imaginari popular. La 

propaganda dels bolxevics també es basava en la repetició constant de les mateixes 

imatges, creant les seves pròpies associacions, però mantenint parcialment el caràcter diví 

provinent de la litúrgia ortodoxa. Amb aquesta presència generalitzada, pretenien que el 

subconscient popular interioritzés el missatge, obviant el filtre de la racionalitat.172 

De la mateixa manera que van sobreviure elements presents en la tradició de l’Església 

Ortodoxa, el principal personatge de la propaganda bolxevic tindria el seu precedent en 

la mitologia eslava. Es tractava del ferrer, que es codificaria com a representatiu del 

conjunt de la classe obrera.173 Dins la mitologia, el ferrer tenia capacitats sobrenaturals 

per crear qualsevol cosa amb les seves eines, aspecte que va incloure’s en la propaganda, 

per donar-li legitimitat i consolidar el seu caràcter heroic.174  

Per altra banda, molts dels elements de la imatgeria cristiana s’incorporarien en la cultura 

visual revolucionària francesa, que tindria una influència directa en la propaganda 

bolxevic. L’exemple més evident és l’ús del color roig, símbol de sacralitat, que es va 

                                                           
170 Bonnell, 1997: 22, 23, 25.   
171 Representacions de temes religiosos normalment fetes a partir de la pintura al temple sobre 

fusta, a les quals s’afegeixen altres materials (Calhoun, 2014: 42).  
172 Calhoun, 2014: 35, 42-46. 
173 La imatge del ferrer era coneguda més enllà del context industrial urbà, perquè sempre hi havia 

una persona que impartia aquest ofici al camp, per poder crear les eines necessàries per 

l’agricultura (Bonnell, 1997: 77).  
174 Bonnell, 1997: 77.  
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associar als jacobins i, posteriorment, al general dels moviments socialistes. El roig seria 

sempre present en els pòsters bolxevics.  

La iconografia revolucionària francesa també va influir en el plantejament diferenciat de 

la imatge de l’home i la dona. Durant el poder dels jacobins, es va generalitzar l’associació 

de la força dels sansculottes a la imatge d’Hèrcules matant una hidra que simbolitzava 

l’Antic Règim, cosa que s’assimilava a la imatge cristiana de Sant Jordi matant al drac. 

En canvi, la figura femenina per excel·lència del republicanisme francès era la Marianne, 

una al·legoria de la llibertat.175 La iconografia bolxevic reprendria el caràcter heroic 

masculí, juntament amb l’ús d’al·legories femenines, tot i que s’acabaria consolidant la 

imatge de la treballadora.  

4.3.2.1.3. La iconografia de l’oposició 

El contingut dels cartells propagandístics dels bolxevics va plantejar-se des d’una 

iconografia de l’oposició. Més enllà dels bàndols dins de la Guerra Civil,176 es tractava 

de mostrar el conflicte irreconciliable de classes. Així es plantejava la constant oposició 

entre treballadors i capitalistes, a partir de la repetició de les imatges heroiques dels 

obrers, camperols i soldats de l’Exèrcit Roig, davant les imatges satiritzades o 

monstruoses de les forces tsaristes, la noblesa, els propietaris, els banquers o els líders 

religiosos.177 

Tanmateix, les categories internes de la classe treballadora estaven jerarquitzades, l’home 

obrer, a partir de la imatge del ferrer, i el soldat van situar-se al centre, mentre que els 

camperols i les dones estaven en un segon pla. Les dones van ser representades com a 

versions femenines de l’home, no com a subjectes independents. L’obrera, inclús estant 

per sobre de la camperola, no es situaria al mateix nivell que l’home treballador. 

4.3.2.1.3.1. Els herois com a emblema 

En paral·lel a la concreció dels símbols oficials de la Rússia Soviètica a l’estiu del 1918, 

es definiria la forma de representar els principals subjectes revolucionaris dins de la 

propaganda. La caracterització dels soldats, obrers i camperols es plantejaria en relació  

                                                           
175 Bonnell, 1997: 21.  
176 A més dels guàrdies blancs, també hi havia propaganda dirigida a altres oponents polítics, com 

menxevics, socialistes revolucionaris o anarquistes (Bonnell, 1997: 191).   
177 Bonnell, 1997: 181.  
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als principals emblemes soviètics, entesos com el color roig,178 l’estrella roja179 i la falç i 

el martell. D’aquesta manera, es tractava tant de familiaritzar dels nous herois com dels 

símbols del poder soviètic.  

El soldat de l’Exèrcit Roig i el treballador industrial, representat amb la imatge del ferrer, 

eren els agents centrals de la propaganda bolxevic. Així es responia a la necessitat 

immediata d’aconseguir adhesions a l’Exèrcit durant la Guerra Civil, amb imatges dels 

propis soldats interpel·lant directament al públic [fig. 31, 32 i 36]; alhora que es seguia 

amb la visió marxista del proletariat industrial com a capdavanter de la revolució. Per 

aquesta raó, les seves representacions estaven envoltades d’un elevat contingut simbòlic.  

En referència als soldats, aquests es distingien per la budiónovka, el barret oficial de 

l’Exèrcit Roig, de forma acampanada i acabat amb punta, amb la seva insígnia al davant: 

una estrella roja sola [fig. 31, 34, 35 i 36] o amb un martell i una arada [fig. 32, 33].180 

Aquesta seguiria sent la insígnia militar fins al final de la Guerra Civil, quan seria 

substituïda per la falç i el martell, l’emblema oficial soviètic des de l’agost de 1918.181 

A més dels seus atributs, la figura dels soldats era exaltada a partir de l’ús de la perspectiva 

jeràrquica o de representar-los a cavall, un recurs ocasionalment utilitzat també en els 

obrers. Això elevava la condició dels personatges, assimilant-los a la figura de Sant Jordi 

matant el drac de l’imperialisme, protegint la fortalesa soviètica d’aquest [fig. 34], o 

lluitant contra els cavallers enemics del govern revolucionari [fig. 37].182 Tanmateix, a 

mesura que avançaven els anys es van anar abandonant aquestes imatges eqüestres, 

perquè contrariaven amb el posicionament anti religiós dels bolxevics.183 

Pel que fa a les representacions del ferrer, van aparèixer a partir de la Revolució del 1905, 

en publicacions de diaris dels partits d’esquerres o acompanyant campanyes electorals. 

                                                           
178 Estava present tant en la bandera de Rússia com en tots els cartells propagandístics, de manera 

que s’aplicava la sacralitat del color al nou contingut revolucionari, alhora que es relacionava amb 

el moviment obrer europeu (Stites, 1989: 87).  
179 L’estrella roja no era un símbol popular en la cultura russa pre-revolucionària, però el seu ús 

com a emblema oficial podria estar relacionat amb la novel·la del 1908 d’Aleksandr Bogdanov, 

anomenada Estrella Roja. En aquesta, l’estrella és assimilada a la Veritat, cosa que es reprendria 

en la narrativa bolxevic. Els soldats de l’Exèrcit Roig serien els encarregats de tornar la Veritat al 

poble, raó per la qual es va definir l’estrella roja com a insígnia militar (Stites, 1989: 85).   
180 Gill, 2011: 28-33.  
181 Stites, 1989: 87. 
182 La propaganda del Moviment Blanc també feia ús d’aquesta assimilació amb Sant Jordi, tot i 

que en aquest cas lluitant contra el drac vermell socialista [fig. 38].  
183 Gill, 2011: 34. 
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Tanmateix, no seria fins a l’any 1919 que s’estandarditzaria com a icona representativa 

del conjunt de la classe treballadora. Anteriorment, hi havia diversitat en la representació 

d’oficis, des de miners fins a artesans. 

Inclús en el cas que els artistes es decantessin per la representació del ferrer, aquesta 

variava segons les necessitats específiques del moment, ja que els objectius immediats de 

la propaganda bolxevic no van ser sempre els mateixos. Al llarg del 1918 es van centrar 

en la commemoració del triomf de la revolució, amb escenes serenes, transcendents i 

aïllades a la realitat, però a l’inici de la Guerra Civil es van popularitzar les escenes dins 

de la fàbrica, mostrant els treballadors en plena activitat, per convèncer-los de les seves 

capacitats heroiques i animar la seva mobilització per aquesta nova victòria.184  

En el marc dels cartells commemoratius, Aleksandr Apsit va crear L’any de la dictadura 

del proletariat [fig. 24], en ocasió del primer aniversari de la Revolució. Es tracta d’un 

cartell molt significatiu, perquè va codificar la forma de representar a l’obrer i al camperol 

que es mantindria al llarg de la propaganda durant la Guerra Civil. 

L’obrer porta bigoti, camisa blanca, davantal de pell, unes botes i un rifle, i el camperol, 

una brusa típica dels camperols russos, unes espardenyes i una dalla.185 Els dos porten un 

llaç de color roig, igual que el camperol porta un estendard d’aquest color. A més dels 

atributs de cada una de les figures, aquest cartell també defineix la superioritat obrera per 

sobre dels camperols.  L’obrer disposa d’una arma més moderna, a més de ser qui trepitja 

els elements de l’antic poder tsarista, mirant cap a l’ horitzó, mentre que el camperol se’l 

mira esperant el seu lideratge.  

La superioritat obrera sobre els camperols es mantindria durant la Guerra Civil, fent que 

la representació en solitari dels camperols fos bastant excepcional [fig. 39].186 Per altra 

banda, els atributs d’Apsit van reproduir-se al llarg del conflicte, tot i algunes 

modificacions, com la representació dels obrers amb el tors descobert [fig. 40] o canvis 

en el color de la roba, al servei d’incloure el color roig [fig. 39]. Aquest format iconogràfic 

va servir des dels cartells dins d’aquesta vessant commemorativa, amb motius fantàstics 

com l’enfrontament d’un camperol amb la hidra associada al poder tsarista [fig. 39] o 

                                                           
184 Bonnell, 1997: 24-27.  
185 Tot i que s’havia establert la falç com a representativa dels camperols, durant la Guerra Civil 

la dalla segueix sent molt representada en els cartells. Durant aquest període, és en altres formats 

propagandístics, com la porcellana, on es troben més imatges de la falç. 
186 Gill, 2011: 32.  
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d’un obrer amb l’àguila imperial [fig. 40], fins a aquells corresponents a escenes més 

properes a la realitat, com seria mostrar els obrers a la fàbrica [fig. 41 i 42].  

Al voltant del 1930 es mantindrien les referències militars, però s’abandonaria la imatge 

del ferrer, de la mateixa que la propaganda tindria una funció diferent al llarg de l’època 

estalinista. Mentre que els bolxevics destacaven l’heroïcitat obrera, amb la incorporació 

d’aspectes mitològics, la nova propaganda pretendria servir com a model pels membres 

de la societat soviètica. Es tractava de difondre el tipus de persona, atlètica, intel·ligent i 

perfecta, a la qual havien d’aspirar a ser els ciutadans [fig. 30].  

En relació a l’establiment d’aquest model de conducta, es fomentaria el culte a la figura 

del líder, una pràctica típicament estalinista. A l’inici de la Guerra Civil no eren comunes 

les representacions de Lenin, ja que va ser a partir del 1920 que es va començar a definir 

la forma de representar-lo. Tanmateix, seria a partir de la seva mort al 1924 que 

s’estandarditzaria aquesta pràctica. A la dècada de 1930 es va començar a reproduir en 

massa el retrat glorificat de Stalin, sovint al costat de la imatge de Lenin, Marx o Engels 

[fig. 43], com una forma de legitimació del poder, tot i que posteriorment es 

generalitzarien els seus retrats individuals, fins al punt de mostrar-lo gairebé com una 

divinitat.187  

4.3.2.1.3.2. L’al·legoria, l’obrera i la camperola 

Dins dels marges d’una propaganda totalment masculinitzada, la representació de la dona 

quedava en un segon pla. Els personatges femenins eren plantejats des de la seva manca 

de lideratge, sobretot en les escenes referents a l’Exèrcit Roig, on les dones només eren 

incloses pel seu caràcter de víctimes,188 juntament amb els infants [fig. 44]. Adquirien 

protagonisme al presentar-se com al·legories, seguint la tradició revolucionària francesa, 

tot i que això perpetuava la seva llunyania respecte al focus d’activitat real.  

L’ús d’al·legories femenines va destacar sobretot entre 1918 i 1919, sota el pretext de 

rememorar la Revolució, un moment en el qual encara no s’havia definit un altre tipus de 

                                                           
187 Bonnell, 1997: 38-39, 143-160. 
188 Tot i no tractar-se d’un número majoritari entre els membres de l’Exèrcit Roig, les dones van 

participar en la Guerra Civil, des de realitzar tasques sanitàries fins a formar part de les files de 

combat. També van adquirir posicions importants en les seccions polítiques de l’Exèrcit, que 

s’encarregaven de l’agitació i la propaganda. Aquest va ser el cas de Kollontai o Krúpskaia, que 

van dirigir un tren i un vaixell d’agitació, respectivament. Moltes dones adquiririen experiència 

política al servei de l’Exèrcit Roig i s’incorporarien al voltant de 1920 al Zhenotdel (Stites, 1978: 

317-320).  
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representació femenina. Normalment es tractava de personificacions de la victòria o de la 

llibertat [fig. 45], tot i que, més enllà d’aquest tipus d’escenes commemoratives, també 

s’assimilaven a la història, l’art o el coneixement.  

Per tant, les al·legories femenines s’utilitzaven per referenciar virtuts humanes, tot i que 

destaca una excepció en un cartell d’Apsit de 1918 [fig. 46]. En aquest, el capital és 

representat a partir d’una figura femenina monstruosa, tot i que és una imatge totalment 

inusual dins de la propaganda bolxevic. És probable que estigués sota la influència dels 

lubok, on sovint s’associava la dona amb el dimoni.   

La representació del capital s’estandarditzaria, al voltant de 1920, amb la imatge de 

l’home blanc i gras, d’aspecte monstruós, amb barret de copa i cigar. [fig. 47 i 48]. En 

aquest moment també s’abandonarien, tot i alguna excepció més tardana [fig. 49], les 

al·legories femenines, en gran part perquè es tractava de referències simbòliques 

desconegudes per part de les masses analfabetes a les quals es volia interpel·lar. Així es 

va donar pas a la difusió de la imatge de la dona obrera i la camperola.  

La imatge de l’obrera [fig. 41 i 42] va presentar-se com una versió femenina de l’obrer, 

com a ferrera, amb els mateixos atributs i vestimenta. Partint de la base que les dones 

russes del moment s’acostumaven a dedicar a la indústria tèxtil o alimentària, l’ofici de 

ferrera no era representatiu de la seva realitat. Responia a motius purament simbòlics, per 

assimilar la dona amb la imatge del ferrer, adquirint així el seu caràcter heroic i els seus 

poders heretats de la mitologia.  

D’aquesta manera també s’incloïa la dona dins la classe obrera industrial, aparentment en 

el mateix nivell que l’home, tot i que tenien un rol diferent. L’obrera sorgia a partir de la 

imatge del ferrer, no com a subjecte independent. Es presentava com a ajudant, mentre 

que el treballador portava el lideratge i era principal agent del canvi revolucionari.   

Pel que fa a la imatge de la dona camperola, tenia el seu origen en els lubok tradicionals 

i es reprendria en la propaganda tsarista a favor de la participació de Rússia en la Primera 

Guerra Mundial [fig. 7 i 8]. No seria fins al 1920, a excepció d’uns panels per decorar 

una plaça de Sant Petersburg en ocasió del primer aniversari de la revolució [fig. 50], que 

s’incorporaria realment la imatge de la camperola en la propaganda bolxevic. La manera 

de representar-la seria la mateixa utilitzada definida per Malevich: una dona baixa i 

grassoneta, amb una falç, un mocador al cap, una brusa i una faldilla típiques russes i un 

davantal [fig. 51, 52]. 
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A diferència de l’obrera, la camperola sovint tenia connotacions negatives, ja que 

s’associava al concepte de baba, entès com una dona analfabeta i culturalment 

endarrerida, contrària a aquella considerada camarada, capaç de construir la nova societat 

soviètica.189 A partir de la baba i la seva subordinació al sistema patriarcal rural, també 

es satiritzaven els prejudicis que es tenien sobre el camp, com la ignorància o l’avarícia.  

[fig. 53].  

Quan s’incloïa la camperola als cartells, en el cas de no voler fer referència al seu caràcter 

pejoratiu, es representava conjuntament amb personatges de més prestigi, com el 

camperol, l’obrer o el soldat. No seria fins a la dècada de 1930 que s’introduiria una versió 

de la camperola digna de ser representada de manera independent, que seria reproduïda 

al llarg de l’època estalinista. 

La nova imatge dignificada de la camperola va sorgir en plena campanya de 

col·lectivització del camp, que havia estat rebuda amb molta resistència per part de la 

pagesia. Davant d’això, la propaganda havia de servir per justificar l’eliminació dels 

valors tradicionals del camp, desafiant la seva estructura patriarcal. Així, la camperola es 

plantejava com l’antagonisme de la baba, com una dona jove i energètica, partícip de la 

producció agrícola [fig. 54].190 

Aquesta caracterització física s’aplicava a tots els membres de la classe treballadora en 

època estalinista. Al servei d’establir un model de conducta per a les dones obreres, la 

imatge de la ferrera també va abandonar-se. La figura de la treballadora dins de la 

propaganda estalinista faria referència a la seva condició de dona emancipada,191  gràcies 

als serveis comunitaris habilitats per l’Estat [fig. 55]. Tanmateix, les escenes es 

combinaven amb l’exaltació del seu rol tradicional [fig. 56], situant al mateix nivell 

d’obligatorietat de la funció productiva com de la reproductiva.192  

                                                           
189 Wood, 1997: 1.  
190 Bonnell, 1997: 81-111.  
191 Com l’alliberament de la dona es mostrava com assolit, també es justificava així la dissolució 

del Zhenotdel al 1930.  
192 Goldman, 1993: 342.  
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5. Conclusions 

Les idees d’una revolució són capaces d’esquerdar l’statu quo, obrint les portes a la 

construcció d’un nou món. L’aixecament bolxevic de 1917 va comportar la destitució de 

l’antic poder tsarista i va iniciar el camí vers una nova societat. Tanmateix, es requeria 

una materialització de les premisses revolucionàries, per poder convèncer de la visió 

d’una minoria al conjunt d’una immensa població com la de Rússia.  

Aquest procés de definició d’una nova ideologia col·lectiva va haver d’efectuar-se sota 

un clima d’inestabilitat total. La retirada de Rússia de la Primera Guerra Mundial al 1918 

va acordar-se sota unes condicions molt desfavorables pel país, i les tensions internes van 

arribar a tal extrem que van comportar l’esclat de la Guerra Civil.  

Davant d’aquesta situació, el govern revolucionari no va disposar de temps ni recursos 

per assentar les bases del seu projecte polític. Per tant, tot i que inicialment havia 

considerat que la concreció del missatge bolxevic s’hauria fet en una fase prèvia a la 

difusió d’aquest amb la propaganda, vaig descobrir que es tractava de dos processos 

simultanis al llarg del conflicte, amb les adversitats que això comportava.  

Així cobra sentit la concepció bolxevic de l’agitprop, perquè, tot i que la propaganda 

servia per dotar al poble de les idees marxistes, es requeria una tasca paral·lela d’agitació, 

per assegurar la participació activa en la defensa d’aquest nou sistema durant la Guerra 

Civil.  

Aquesta tasca dual va dur-se a terme a partir d’una extensa heterogeneïtat de formats, que 

va poder adaptar-se a la precarietat material de la guerra. Són especialment destacables 

els trens i vaixells d’agitació, perquè evidencien les pràctiques interdisciplinàries dels 

bolxevics, enfocades centralment en la participació real del poble en les pràctiques 

polítiques.  

La batalla més complicada succeiria en el front ideològic, dominat per la persistència de 

les tradicions. Els bolxevics pretenien arrelar les idees revolucionàries en un territori que 

encara conservava el record actiu d’un règim imperial completament antidemocràtic. La 

repressió tsarista, juntament amb la manca d’accés a l’educació de la majoria de la 

població, van fer que les tradicions romanguessin inqüestionables durant segles.  

Sota aquestes circumstàncies, qualsevol proposta de canvi era rebuda amb desconfiança 

i hostilitat, sobretot en el cas del món rural. Atès que la construcció de la nova societat 
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bolxevic es basava en la prominència absoluta del proletariat industrial com a màxim 

agent revolucionari, es requeria incidir especialment en el món rural per convèncer els 

camperols d’una realitat molt allunyada a la seva. La funció principal de la propaganda 

seria situar els rols diferenciats dins de la mateixa classe treballadora, a més de presentar 

l’essencialitat de l’acció dels soldats de l’Exèrcit Roig per guanyar la guerra.  

Per aquesta raó, el contingut de la propaganda s’articularia a partir de la constant 

reiteració de les mateixes imatges per assegurar-ne l’assimilació. A partir del cartellisme 

he pogut identificar els principals agents socials de la nova societat comunista plantejada 

pels bolxevics. És per aquesta raó que he constatat la percepció que tenia dels cartells 

com la punta de l’iceberg de la propaganda bolxevic, ja que ofereixen una síntesi dels 

elements que conformen la visió política que pretenia difondre el govern revolucionari.   

Partint d’aquesta base, quan vaig plantejar l’estudi dels cartells, no volia dur a terme una 

anàlisi formal, sinó que aspirava a traçar la seva trajectòria i identificar allò que 

determinaria el seu contingut final. Tanmateix, a mesura que avançava amb el treball, 

vaig adonar-me del valor estètic del cartellisme en sí mateix, en relació a la gestió de l’art 

contemporani dirigida pel Comissari del Poble per l’Educació Anatoli Lunacharski.  

Atès que Rússia comptava amb un panorama artístic molt heterogeni, vaig assumir que 

els bolxevics haurien volgut unificar la producció dels artistes per poder assegurar 

l’adequació del missatge als seus interessos polítics. En comptes d’això, el funcionament 

dels sectors interns del comissariat de Lunacharski van perpetuar la llibertat i riquesa 

creatives, evitant entregar el monopoli cultural a un sol estil.  

Els artistes avantguardistes eren més afins a les idees revolucionàries i van donar suport 

a les mesures d’institucionalització de l’art que es prendrien des del govern soviètic, per 

això adquiririen també renom i encàrrecs oficials. S’obriria així el camí cap a la fusió de 

l’art i la política, sobretot a partir del moviment constructivista i la definició d’una nova 

concepció de l’artista, com a agent compromès amb el seu temps i capaç de contribuir en 

la lluita socialista.  

Tanmateix, el constructivisme no definiria l’estil dels cartells utilitzats pels bolxevics, de 

la mateixa manera que caldria esperar a la fi de la Guerra Civil i l’inici de l’estalinisme 

per veure una real incorporació de l’experimentació formal en la propaganda. Els 

bolxevics, en canvi, es decantarien per l’avantguarda menys aparentment trencadora, el 

neo-primitivisme, que reprenia les tradicions nacionals.  
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S’incorporarien tant recursos provinents del folklore rus com de les icones ortodoxes, fent 

ús de referències familiars per una societat majoritàriament analfabeta. Així s’assegurava 

que el missatge fos llegible i comprensible, ja que d’altra forma seria totalment aliè i 

inaccessible a la realitat popular. Paral·lelament, s’establiria el realisme com a estil 

principal de la producció cartellista, entroncant-se amb la tradició visual del moviment 

obrer europeu.  

De les tradicions nacionals hi hauria una influència central dels lubok, sobretot en relació 

a la codificació de la camperola, ja que es mantindria la connotació negativa associada a 

la baba, com endarrerida i subjecta a l’estructura patriarcal rural, fins a època estalinista. 

De les icones, en canvi, el factor més important, abans inclús que l’extrapolació de la 

sacralitat i la glòria per construir els nous herois obrers, seria la incorporació del seu 

caràcter ritual, com a partícips de les activitats de la quotidianitat, un punt des del qual 

esdevenia realment possible tenir una influència real en el subconscient i incorporar els 

valors bolxevics com a inèrcia.   

També sorgiria de la mitologia eslava la imatge del ferrer, el principal protagonista de la 

narrativa dels cartells, i s’estandarditzaria la presència del color roig, sorgit tant de la 

litúrgia ortodoxa com del moviment socialista internacional. Per tant, el contingut dels 

cartells portava implícita una confluència entre tradició i innovació, que també 

s’evidencia en la forma de representar la dona.  

La Revolució de 1917 va fer trontollar l’obligatorietat dels rols de gènere, obrint el debat 

d’un discurs de classe sobre l’emancipació de la dona. Tanmateix, a partir de l’estudi dels 

cartells es pot determinar que inclús les idees més revolucionàries conservaven 

l’empremta conservadora. 

A més de la imatge satiritzada de la baba, com a representativa dels prejudicis vers el 

món rural, la imatge de l’obrera tampoc es va equiparar al mateix nivell que l’obrer. Tot 

i l’adquisició dels atributs que la mostraven com a part del proletariat industrial, l’obrera 

no accedia a liderar l’acció revolucionària.  

Si es mira des d’un altre punt de vista, tot i la jerarquia visual, s’estava incorporant a la 

dona dins l’esfera productiva i la lluita revolucionària, cosa que en sí mateixa era una 

millora per incloure les dones com a dignes de ser representades des de les seves 

capacitats actives, no com a al·legories estètiques allunyades dels processos de canvi.  
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Es manté aquesta dualitat en el conjunt del plantejament bolxevic, com una contradicció 

compatible. Es poden reconèixer les pràctiques emancipadores que van impulsar, tot i que 

s’havien d’acompanyar d’un procés de transformació de la mentalitat hegemònica, que 

no va ser possible per l’arribada de l’època estalinista. En aquell moment, tot allò que 

formava part de les idees bolxevics es reconduiria per reforçar les necessitats d’un poder 

totalitari i repressiu.   

En tot cas, igual que en qualsevol altre objecte d’estudi històric, no podem aplicar el 

nostre judici de valor contemporani sense considerar que partim d’una parcialitat total. 

Per aquesta raó, he enfocat en tot moment el treball a partir del seu context, per evitar 

caure en pretensions etnocèntriques que tergiversen l’impacte real d’un fenomen en el seu 

moment. 

A més, considero que es poden establir paral·lelismes entre l’agitprop bolxevic i la 

producció propagandística des de qualsevol posicionament polític contemporani. Sempre 

hi ha un procés d’idealització i demonització del bàndol dels herois i dels enemics 

respectivament, de la mateixa manera que es manté la hipermasculinització de les escenes 

d’èxit. La propaganda segueix sempre unes mateixes estructures, adaptades al missatge 

polític pertinent.  

Tenint-ho tot en compte, considero que els cartells bolxevics adquireixen la rellevància 

per la tasca política i persuasiva que tenen darrere, a més de ser l’objecte artístic més 

representatiu de l’esperit bolxevic originari, testimonis d’una de les estratègies polítiques 

més trencadores del segle XX.  
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<http://debs.indstate.edu/r970m3_1921.pdf> [Data de consulta: 11/03/2020] 

 Trotsky, León (1972): Historia de la revolución rusa. Tomo 1. Paris: Ruedo Ibérico.  

 Trotsky, León (1975): La revolución de 1905. Barcelona: Editorial Planeta.  

 Walworth, Catherine (2017): Soviet Salvage: Imperial Debris, Revolutionary Reuse, 

and Russian Constructivism. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press. 

 Wood, Elizabeth A. (1997): The Baba and the Comrade: Gender and Politics in 

Revolutionary Russia. Indianapolis: Indiana University Press.  

 Wye, Deborah (2003): “Sobre arte y libros: una introducción”. A:Rowell, Margit; 

Wye, Deborah (eds.) (2003): El libro ruso de vanguardia, 1910-1934. (Museum of 

Modern Art de Nova York, 28 març - 21 maig 2002). Madrid: Museo Reina Sofía, p. 

10-24.  

 

6.2. Web grafia 

 Musée d’Orsay: “Constantin Meunier. The Miner”. Disponible en línia a: 

<https://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/decorative-

arts/commentaire_id/the-miner-

20262.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=846&tx_commentaire_pi1%5Bfro

m%5D=843&cHash=4f8e5ab7e3> [Data de consulta: 1/12/2019]  

  

http://debs.indstate.edu/r970m3_1921.pdf
https://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/decorative-arts/commentaire_id/the-miner-20262.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=846&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=843&cHash=4f8e5ab7e3
https://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/decorative-arts/commentaire_id/the-miner-20262.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=846&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=843&cHash=4f8e5ab7e3
https://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/decorative-arts/commentaire_id/the-miner-20262.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=846&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=843&cHash=4f8e5ab7e3
https://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/decorative-arts/commentaire_id/the-miner-20262.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=846&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=843&cHash=4f8e5ab7e3
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7. Apèndix d’il·lustracions 

 

Figura 1. Natàlia Goncharova, 1912: Motius de la pintura d’icones.  

Font: Wiki Art, disponible en línia a:  

<https://www.wikiart.org/en/natalia-goncharova/icon-painting-motifs>  

[Data de consulta: 27/04/2020] 

  

Figures 2 i 3. Artista desconegut, 1820-30: Exemplar de lubok individual i seqüència 

narrativa.  

Font: Museu Estatal d’Història de la Literatura Russa. Disponible en línea a: 

<https://www.goslitmuz.ru/collections/368/>  

[Data de consulta: 27/04/2020] 

https://www.wikiart.org/en/natalia-goncharova/icon-painting-motifs
https://www.goslitmuz.ru/collections/368/
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Figura 4 i 5. Natàlia Goncharova, 1911: Collita. | Natàlia Goncharova, 1913: Ciclista.  

Font: Wiki Art, disponible en línia a:  

<https://www.wikiart.org/es/natalia-goncharova/harvest> | Wiki Art, disponible en línia a: 

<https://www.wikiart.org/es/natalia-goncharova/cyclist> [Data de consulta: 27/04/2020]  

 

Figura 6. Mikhail Larionov, 1913: Carrer amb faroles.  

Font: Museu Thyssen-Bornemisza, disponible en línia a: 

<https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/larionov-mijail/calle-farolas> [Data de 

consulta: 24/04/2020]  

    

Figura 7 i 8. Kazimir Malevich i Vladímir Maiakovski, 1914: Postal de propaganda 

equivalent al cartell de Malevich | Kazimir Malevich, 1914-1915: Un austríac va 

dirigir-se a Radziwill i va acabar just a la forca de la camperola.  

Font: Museum of Modern Art, disponible en línia a: 

<https://www.moma.org/collection/works/180853?association=series&locale=en&page=1&par

ent_id=16995&sov_referrer=association> | Dallas Museum of Art, disponible en línia a: 

<https://collections.dma.org/artwork/3050817> [Data de consulta: 5/05/2020] 

https://www.wikiart.org/es/natalia-goncharova/harvest
https://www.wikiart.org/es/natalia-goncharova/cyclist
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/larionov-mijail/calle-farolas
https://www.moma.org/collection/works/180853?association=series&locale=en&page=1&parent_id=16995&sov_referrer=association
https://www.moma.org/collection/works/180853?association=series&locale=en&page=1&parent_id=16995&sov_referrer=association
https://collections.dma.org/artwork/3050817
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Figura 9 i 10. Kazimir Malevich, 1916-1917: Pintura suprematista. | Vladímir Tatlin, 

1914: Contra relleu de cantonada.  

Font: Museum of Modert Art, disponible en línia a: 

<https://www.moma.org/collection/works/80387> | The Virtual Russian Museum, disponible en 

línia a: 

<https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/sculpture/20/tatlin_ve_uglovoy_kontrrelef_1914/ind

ex.php?lang=en> [Data de consulta: 27/04/2020] 

     

Figura 11 i 12. Vladímir Tatlin, 1920: maqueta del Monument commemoratiu de la 

Tercera Internacional (que no es va arribar a construir). | Fotògraf desconegut, 1918: 

Celebració del Primer Aniversari de la Revolució, amb una construcció abstracta de 

l’artista cubo-futurista Nathan Altman.  

Font: Museum of Modern Art, disponible en línia a: 

<https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/inventingabstraction/?artist=86> |  

Revolution Russia 1917, disponible en línia a:  

<http://www.revolution-1917.org/2017/03/30/the-red-wedge-art-and-politics-in-revolutionary-

russia-part-1/> [Data de consulta: 27/04/2020] 

https://www.moma.org/collection/works/80387
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/sculpture/20/tatlin_ve_uglovoy_kontrrelef_1914/index.php?lang=en
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/sculpture/20/tatlin_ve_uglovoy_kontrrelef_1914/index.php?lang=en
https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/inventingabstraction/?artist=86
http://www.revolution-1917.org/2017/03/30/the-red-wedge-art-and-politics-in-revolutionary-russia-part-1/
http://www.revolution-1917.org/2017/03/30/the-red-wedge-art-and-politics-in-revolutionary-russia-part-1/
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Figures 13 i 14. Fotògraf desconegut, al voltant del 1918: Imatges de desfilades per 

commemorar els triomfs soviètics.  

Font: Russia Beyond, disponible en línia a:  

<https://www.rbth.com/arts/328979-russian-avant-garde-street-art>  

[Data de consulta: 27:04/2020] 

  

Figures 15 i 16. Fotògraf desconegut: Trens d’agitació. El primer és el conegut com 

“Cosac Vermell” i dóna la benvinguda a la família obrera internacional. El segon, 

convida a agafar l’escombra per fer fora al tsar.  

Font: De Micheli, Mario (1973): Manifesti Rivoluzionari, Europa 1900-1940. Milà: Fratelli 

Fabbri Editori, pàgina 33: figures 39 i 40.  

 

Figura 17. Fotògraf desconegut: Vaixell d’agitació “Estrella Roja”.  

Font: Gray, Camilla (1986) : The Russian Experiment in Art 1863-1922. Londres: Thames & 

Hudson Ltd, pàgina 225: figura 202.  

https://www.rbth.com/arts/328979-russian-avant-garde-street-art
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Figura 18. Fragment d’un plat de ceràmica reutilitzat d’època  tsarista, corresponent al 

monograma de la dreta de 1895. A l’esquerra es veu el monograma soviètic de 1921.  

Font: Walworth, Catherine (2017): Soviet Salvage: Imperial Debris, Revolutionary Reuse, and 

Russian Constructivism. Pennsylvania: The Pennsylvania University Press, pàgina 58: figura 20.  

   

Figures 19 i 20. Natan Isaevich Altman, 1919: La terra per la classe treballadora. | 

Mikhail M. Adamovich, 1921: Qui no treballa, no menja.  

Font: Walworth, Catherine (2017): Soviet Salvage: Imperial Debris, Revolutionary Reuse, and 

Russian Constructivism. Pennsylvania: The Pennsylvania University Press, pàgina 68: figura 

24; pàgina 72: figura 28.   

 

Figura 21. Vladímir Maiakovski, 1920: Acabarem amb els guàrdies blancs, utilitzant 

els fusells, almenys fins que la bandera roja no sigui prou potent (Vitrina Rosta).  

Font: De Micheli, Mario (1973): Manifesti Rivoluzionari, Europa 1900-1940. Milà: Fratelli 

Fabbri Editori, pàgina 21: figura 18.  
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Figures 22 i 23. Leonid Pasternak, 1914: Soldat ferit.| Sergei Vinogradov, 1914: cartell 

demanant el suport de la gent als soldats ferits.  

Font: Radio Free Europe Radio Liberty, disponible en línia a:  

<https://www.rferl.org/a/russias-world-war-one-propaganda-posters/29292228.html> | 

Wikimedia Commons, disponible en línia a: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_poster_WWI_009.jpg>  

[Data de consulta: 27/04/2020] 

  

Figures 24 i 25. Aleksandr Apsit, 1918: L’any de la Dictadura del Proletariat, Octubre 

1917 – Octubre 1918. | Dmitri Moor, 1919: Defenguem el camp assetjat de la Rússia 

soviètica! 

Font: Russian Revolution posters, 2017. Editorial Kontakt-Kultura: Moscou.  

https://www.rferl.org/a/russias-world-war-one-propaganda-posters/29292228.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_poster_WWI_009.jpg
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Figura 26.  Constantin Meunier, 1890-1893: Collita.  

Font: Royal Museums of Fine Arts of Belgium, disponible en línia a:  

<https://www.fine-arts-museum.be/en/museums/musee-meunier-museum>  

[Data de consulta: 2/05/2020] 

    

Figura 26 i 27. El Lissitzky, 1919: Colpegeu els blancs amb la falca vermella. | 

Aleksandr Rodchenko, 1925: Llibres sobre totes les branques de coneixement!  

Font: De Micheli, Mario (1973): Manifesti Rivoluzionari, Europa 1900-1940. Milà: Fratelli 

Fabbri Editori, pàgina 37: figura 45. | Historia/Arte, disponible en línia a:  

<https://historia-arte.com/obras/la-propaganda-de-rodchenko>  

[Data de consulta: 28/04/2020] 

 

https://www.fine-arts-museum.be/en/museums/musee-meunier-museum
https://historia-arte.com/obras/la-propaganda-de-rodchenko
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Figures 28 i 29.  Aleksandr Rodchenko, 1923: Cartells publicitaris per una cafeteria i 

una línia aèria. 

Font: Tate Gallery, disponible en línia a: <https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-

modern/exhibition/rodchenko-popova/rodchenko-and-popova-defining-constructivism-8>  

[Data de consulta: 6/05/2020] 

 

Figura 30. Aleksandr Deineka, 1935: Sergei Kirov en la marxa dels atletes.  

Font: The Virtual Russian Museum, disponible en línia a: 

<https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/samohvalov_a.n._s._m._kirov_prini

maet_parad_fizkulturnikov._1935._zhb-1962/index.php?lang=en> 

[Data de consulta: 2/05/2020] 

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/rodchenko-popova/rodchenko-and-popova-defining-constructivism-8
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/rodchenko-popova/rodchenko-and-popova-defining-constructivism-8
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/samohvalov_a.n._s._m._kirov_prinimaet_parad_fizkulturnikov._1935._zhb-1962/index.php?lang=en
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/samohvalov_a.n._s._m._kirov_prinimaet_parad_fizkulturnikov._1935._zhb-1962/index.php?lang=en
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Figures 31, 32 i 33. Dmitri Moor, 1920: Us heu unit als voluntaris? | Aleksandr Apsit, 

1919: Ciutadans! Entregueu-nos les armes! | Dmitri Moor, 1920: 1 de maig. Llarga 

vida a la unió internacional del proletariat! 

Font: Russian Revolution posters, 2017. Editorial Kontakt-Kultura: Moscou. 

   

Figures 34, 35 i 36. Artista desconegut, 1920: 1917 – Octubre – 1918. | Vladímir 

Fidman, 1920: Llarga vida a l’Exèrcit Roig! | Aleksandr Apsit, 1918: Als cavalls, 

proletaris! 

Font: De Micheli, Mario (1973): Manifesti Rivoluzionari, Europa 1900-1940. Milà: Fratelli 

Fabbri Editori, pàgina 36: figura 44. | Russian Revolution posters, 2017. Editorial Kontakt-

Kultura: Moscou. 
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Figures 37 i 38. Boris Zvorykin, 1919: Batalla del Cavaller Roig i la Força Negra. | 

Artista desconegut, 1919: Per una Rússia Unida.  

Font: The British Library, disponible en línia a: <https://www.bl.uk/collection-items/fight-of-

the-red-knight-with-the-dark-force> | The British Library, disponible en línia a: 

<https://www.bl.uk/russian-revolution/articles/propaganda-in-the-russian-revolution>  [Data de 

consulta: 6/05/2020] 

  

Figura 39 i 40. Aleksandr Apsit, 1918: Pels nostres germans enganyats. | Petr Kiselis, 

1920: La bèstia dels Guàrdies Blancs està ferint el cos dels treballadors i camperols.  

Font: Arthive, disponible en línia a: 

<https://arthive.com/artists/14524~Alexander_Petrovich_Apsit/works/544595~Deceived_brothe

rs_In_white_guard_trenches> | 

Red Avantgarde, disponible en línia a:  

< http://redavantgarde.com/en/collection/show-collection/1277-white-army-predator-tortures-

worker-and-peasant-s-body-.html >   

[Data de consulta: 2/05/2020] 

https://www.bl.uk/collection-items/fight-of-the-red-knight-with-the-dark-force
https://www.bl.uk/collection-items/fight-of-the-red-knight-with-the-dark-force
https://www.bl.uk/russian-revolution/articles/propaganda-in-the-russian-revolution
https://arthive.com/artists/14524~Alexander_Petrovich_Apsit/works/544595~Deceived_brothers_In_white_guard_trenches
https://arthive.com/artists/14524~Alexander_Petrovich_Apsit/works/544595~Deceived_brothers_In_white_guard_trenches
http://redavantgarde.com/en/collection/show-collection/1277-white-army-predator-tortures-worker-and-peasant-s-body-.html
http://redavantgarde.com/en/collection/show-collection/1277-white-army-predator-tortures-worker-and-peasant-s-body-.html
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Figura 41 i 42. Nikolai Kogout, 1920: Vam derrotar l’enemic amb armes. | Dmitri 

Moor, 1920: 1 de maig, dia del treballador a Rússia.  

Font: Adrian Yekkes, disponible en línia a: <http://adrianyekkes.blogspot.com/2013/11/soviet-

posters-of-1920s-and-1930s.html> | Red Bird Auction, disponible en línia a: 

<https://redbirdauction.com/product/moor-d-1st-of-may-international-labour-day-1919/>  

[Data de consulta: 3/05/2020] 

 

Figura 43. Gustav Klutsis,1933: Aixeca més amunt la bandera de Marx, Engels, Lenin i 

Stalin! 

Font: Propergander press, disponible en línia a: 

<https://properganderpressblog.wordpress.com/2016/12/06/stalin-poster-of-the-week-gustav-

klutsis-raise-higher-the-banner-of-marx-engels-lenin-and-stalin-1933/> 

[Data de consulta: 2/05/2020]  

http://adrianyekkes.blogspot.com/2013/11/soviet-posters-of-1920s-and-1930s.html
http://adrianyekkes.blogspot.com/2013/11/soviet-posters-of-1920s-and-1930s.html
https://redbirdauction.com/product/moor-d-1st-of-may-international-labour-day-1919/
https://properganderpressblog.wordpress.com/2016/12/06/stalin-poster-of-the-week-gustav-klutsis-raise-higher-the-banner-of-marx-engels-lenin-and-stalin-1933/
https://properganderpressblog.wordpress.com/2016/12/06/stalin-poster-of-the-week-gustav-klutsis-raise-higher-the-banner-of-marx-engels-lenin-and-stalin-1933/
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Figura 44. Aleksandr Apsit, 1919: El primer aniversari de l’Exèrcit Roig.  

Font: Russian Revolution posters, 2017. Editorial Kontakt-Kultura: Moscou. 

 

Figura 45. L. Radin, 1919: Camarades, avanceu amb valentia! 

Comparteix molts aspectes amb la Llibertat guiant al poble, d’Eugène Delacroix, com 

l’al·legoria de la llibertat al centre, vestida d’una forma similar i amb una bandera a la 

mà.  

Font: Poster Plakat, disponible en línia a: <https://www.posterplakat.com/posters/PP%20922> 

[Data de consulta: 3/05/2020] 

https://www.posterplakat.com/posters/PP%20922
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Figures 46, 47 i 48. Aleksandr Apsit, 1918: Internacional | Viktor Deni, 1919: 

Capitalistes del món, uniu-vos! | Viktor Deni, 1920: El capital.  

Font: Arthive, disponible en línia a: 

<https://arthive.com/artists/14524~Alexander_Petrovich_Apsit/works/544596~International> 

[Data de consulta: 2/05/2020] | Russian Revolution posters, 2017. Editorial Kontakt-Kultura: 

Moscou. 

 

Figura 49. Sergei Ivanov. 1920: 1 de maig. Visca la festa internacional dels 

treballadors! 

Constitueix una excepció, no només per la temàtica al·legòrica en un moment que la 

dona ja es representava des de la seva condició de treballadora, sinó també per tractar-se 

d’una obra d’Art Nouveau, un estil poc utilitzat en la propaganda bolxevic.  

Font: De Micheli, Mario (1973): Manifesti Rivoluzionari, Europa 1900-1940. Milà: Fratelli 

Fabbri Editori, pàgina 18, figura 17. 

https://arthive.com/artists/14524~Alexander_Petrovich_Apsit/works/544596~International
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Figures 50, 51 i 52. Boris Kustodiev, 1918: La segadora. | Nikolai Kochergin, 1920: 1 

de maig de 1920. | Ivan Simakov, 1921: 1 de maig de 1921.  

Font: Wiki Art, disponible en línia a: <https://www.wikiart.org/en/boris-kustodiev/the-reaper-

study-for-the-decoration-of-the-ruzheinaya-rifle-square-in-petrograd-1918> | Cantor Arts 

Center, disponible en línia a: <https://museum.stanford.edu/about/press-releases/special-joint-

exhibition-marking-centenary-1917-russian-revolution> | Live auctioneers, disponible en línia a: 

<https://www.liveauctioneers.com/en-gb/item/71934794_soviet-union-may-day-propaganda-

poster-i-simakov-1921> 

[Data de consulta: 4/05/2020]  

 

Figura 53. Mikhail Cheremnykh, 1920: La història dels bubliki i la baba: La baba no li 

vol donar menjar a un soldat de l’Exèrcit Roig i després es devorada. 

Font: Bonnell, Victoria E. (1997): Iconography of Power. Soviet Political Posters under Lenin 

and Stalin. California: University of California, pàgina 99: figura 2.14. 

https://www.wikiart.org/en/boris-kustodiev/the-reaper-study-for-the-decoration-of-the-ruzheinaya-rifle-square-in-petrograd-1918
https://www.wikiart.org/en/boris-kustodiev/the-reaper-study-for-the-decoration-of-the-ruzheinaya-rifle-square-in-petrograd-1918
https://museum.stanford.edu/about/press-releases/special-joint-exhibition-marking-centenary-1917-russian-revolution
https://museum.stanford.edu/about/press-releases/special-joint-exhibition-marking-centenary-1917-russian-revolution
https://www.liveauctioneers.com/en-gb/item/71934794_soviet-union-may-day-propaganda-poster-i-simakov-1921
https://www.liveauctioneers.com/en-gb/item/71934794_soviet-union-may-day-propaganda-poster-i-simakov-1921
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Figures 54, 55 i 56. Nikolai Mikhailov, 1930: No hi ha espai en la nostra granja 

col·lectiva per cures i kulaks! | Zernova Ekaterina Sergeevna, 1931: L’àmplia xarxa de 

llars d’infants, guarderies, menjadors i bugaderies assegurarà la participació de la 

dona en el desenvolupament socialista! | Vatolina, N., 1948: Glòria per a les mares 

soviètiques!  

Font: Red Avantgarde, disponible en línia a: <http://redavantgarde.com/en/collection/show-

collection/1041-don-t-let-greedy-priests-and-kulaks-into-our-kolhoz-.html?authorId=331> | Red 

Avantgarde, disponible en línia a: <http://redavantgarde.com/en/collection/show-

collection/1137-wide-network-of-kindergartens-day-nurseries-canteens-and-laundries-will-

ensure-women-s-participation-in-socialist-development-.html?themeId=55> | Red bird Auction, 

disponible en línia a: <https://redbirdauction.com/product/vatolina-n-folder-1-24-1948/>  [Data 

de consulta 7/05/2020] 

http://redavantgarde.com/en/collection/show-collection/1041-don-t-let-greedy-priests-and-kulaks-into-our-kolhoz-.html?authorId=331
http://redavantgarde.com/en/collection/show-collection/1041-don-t-let-greedy-priests-and-kulaks-into-our-kolhoz-.html?authorId=331
http://redavantgarde.com/en/collection/show-collection/1137-wide-network-of-kindergartens-day-nurseries-canteens-and-laundries-will-ensure-women-s-participation-in-socialist-development-.html?themeId=55
http://redavantgarde.com/en/collection/show-collection/1137-wide-network-of-kindergartens-day-nurseries-canteens-and-laundries-will-ensure-women-s-participation-in-socialist-development-.html?themeId=55
http://redavantgarde.com/en/collection/show-collection/1137-wide-network-of-kindergartens-day-nurseries-canteens-and-laundries-will-ensure-women-s-participation-in-socialist-development-.html?themeId=55
https://redbirdauction.com/product/vatolina-n-folder-1-24-1948/

