
  

L'URSS, un nou model d'estat



  

La Rússia tsarista
● Política: monarquia absoluta.

– El Tsar (Nicolau II) concentrava tots els 
poders.

– Suport de l'Èsglèsia (ortodoxa), de la 
noblesa i de l'exèrcit.



  

La Rússia tsarista

● Política: 

– Existia un parlament (Duma), totalment 
controlat pel Tsar.

– Oposició política: perseguida i reprimida.
● Liberals (KD): burgesia. Volien un sistema 

parlamentari (com França o GB)
● Socialrevolucionaris: camperols. Volien la 

reforma agrària
● Partit socialdemòcrata: obrers. Volien la 

revolució, canviar tot el sistema. Dividits en 
menxevics (moderats) i bolxevics (radicals).



  

La Rússia tsarista
● Economia:

– Bàsicament agrària (90% població).

– Incipient indústria a Moscou i Sant 
Petersburg.

– Molt poca burgesia. Dependència de la 
inversió estrangera.



  

La revolució del 1905
● Guerra amb el 

Japó (1904-1905): 
conflicte per les 
conquestes 
imperials.

● Revoltes per la 
derrota i per la crisi 
econòmica que va 
provocar la guerra.



  

La revolució de 1905
● El poble protesta davant el Palau d´Hivern de 

Sant Petersburg (residència del Tsar)

● Objectius de la protesta: reformes polítiques

● Resposta de Nicolau II: repressió violenta. És 
el Diumenge Sagnant (200 morts aprox.)



  

La Revolució de 1905

● Les protestes van durar mesos: 

– Obrers i camperols organitzats en soviets 
(consells o assemblees)

● Conseqüències: la Duma escollida per sufragi 
universal. No va servir de res.

● El Tsar va seguir amb el seu poder absolut.



  

La Rússia Tsarista



  

La revolució de febrer (1917)
● El 1914 comença la Primera Guerra Mundial.

● Rússia pateix contínues derrotes

● La situació econòmica empitjora: 

– Reducció producció agrícola (Fam)
● Manifestacions i protestes durament reprimides



  

La revolució de febrer (1917)
● L'oposició al Tsar es va unir. Reclamaven: “Pau 

i pa”. Volien sortir de la guerra.

● Manifestació        Vaga general      Els soldats 
s'amotinen (també estaven contra el Tsar)

● El 27 de febrer es crea el Govern Provisional, 
liderat per Kerenski.

● El tsar és obligat a abdicar.



  

El govern provisional

● Objectius de Kerenski:

– Crear un sistema polític liberal: República 
parlamentària.

– Mantenir Rússia a la guerra (Aliances)
● Sorgeix un poder paral·lel: els soviets (obrers, 

camperols i soldats)

– Gran influència dels bolxevics

– Repartiment de terres i millores laborals

– Sortir de la guerra



  

La revolució d'octubre (1917)
● Pèrdua de suport del govern provisional:

– Reformes massa lentes

– Manteniment a la guerra (+ derrotes)

– Augment del poder dels soviets
● Arribada de Lenin a l'abril



  

La revolució d'octubre (1917)

● Vladimir Lenin: 

– Líder dels bolxevics.

– Exiliat a Suïssa (Revolució 1905)
● Exposa les Tesis d'abril:

– Sortir de la guerra

– Repartiment de la terra

– Fàbriques controlades pels obrers

– Poder pels soviets

– Autonomia nacionalitats (Fi imperi)



  

La revolució d'octubre (1917)

● Juliol: intent d'arribar 
al poder dels 
bolxevics, fracassa.

● Setembre: cop d'estat 
tsarista, fracassa 
gràcies a l'ajuda dels 
soviets.

● Govern provisional: 
debilitat extrema.

● 25 d'octubre: assalt al 
Palau d'Hivern. Els 
bolxevics arriben al 
poder.



  

La revolució d'octubre (1917)

● Primeres mesures 
dels bolxevics 
(Lenin):

– Sortida de la 
guerra (Tractat de 
Brest-Litovsk)

– Repartiment de 
terres als 
camperols

– Reconeixement 
minories nacionals



  

La guerra civil russa

● Inicis del 1918: país 
dividit

– Territoris controlats 
pel govern bolxevic

– Territoris controlats 
per tsaristes 
(noblesa, esglèsia, 
militars...) i 
burgesos



  

La guerra civil russa

● 2 bàndols:

– Exèrcit Blanc: tsaristes + burgesia + 
potències estrangeres (por al 
comunisme)

– Exèrcit roig: creat pels bolxevics 
(Trotski) i format per obrers, camperols i 
soldats



  

La guerra civil russa
● La guerra va durar 3 anys: 1918-1921. 

● Victòria dels bolxevics.



  

La guerra civil russa

● Elements destacats de la guerra:

– Execució de Nicolau II i la seva família 
(juliol de 1918)

– Comunisme de guerra: tota l'economia 
destinada a guanyar la guerra. 
● Nacionalització de la indústria
● Col·lectivització del camp
● Requises de gra als camperols



  

La Revolució russa



  

L'etapa de Lenin (1918-1924)
● Dictadura del proletariat:

– Tots els poders per al Partit Comunista 
(bolxevics)

– Prohibició de la resta de partits
● Descontentament del poble:

– Situació econòmica duríssima

– Manca de llibertats

– Revolta dels Mariners 

de Kronstadt



  

L'etapa de Lenin (1918-1924)

● Prioritat: recuperació econòmica

● Mesures econòmiques: creació de la NEP 
(Nova Política Econòmica)

● Economia mixta:

– Propietat privada

– Propietat pública: transports, comerç 
exterior, bancs i grans empreses



  

L'etapa de Lenin (1918-1924)

● Efectes de la NEP:

– Recuperació 
econòmica

– Ressorgiment de la 
burgesia

– Gran debat intern 
(molts bolxevics 
estaven en contra)



  

La URSS

● Constitució (1923):

– Repúbliques autònomes (Competències en 
justícia, ensenyament, llengües i costums)

– Poder legislatiu: Soviet Suprem

– Poder executiu: Presídium (el president era el 
Cap d'Estat) + Consell de Comissaris del Poble 
(Ministres)



  

La URSS
● 1922: Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques.

● Característiques:

– Federació de repúbliques

– Estat plurinacional



  

La URSS
● L'Estat era controlat pel PCUS (Partit 

Comunista de la Unió Soviètica)

● Sistema de partit únic. Dirigit pel Secretari 
General (Lenin) i el Comité Central.

● 1924: la URSS és reconeguda per molts estats. 
Es reintegra en la política internacional



  

La URSS

● Lenin volia que la Revolució arribés a 
altres països.

● Va crear el Komintern (Tercera 
Internacional)

● Es van crear partits comunistes com a 
escisions dels partits socialistes

– Eren molt centralitzats i poc 
democràtics



  

L'època d'Stalin (1929-1953)
● Lenin va morir el 1924.

● Lluita interna entre els líders del PCUS. 
Sobretot entre Stalin i Trotski.

● Es va imposar Stalin, que era el Secretari 
General del PCUS des del 1922.



  

L'època d'Stalin (1929-1953)
● Idees bàsiques:

– Socialisme en un únic país

– Convertir la URSS en una gran 
potència econòmica, sobretot industrial



  

L'època d'Stalin (1929-1953)
● A partir de 1929: 

– Concentració de poders

– Dictadura totalitària



  

L'època d'Stalin (1929-1953)
● Culte a la personalitat:

– Stalin com a pare del poble

– Retrats, estàtues, Stalingrad



  

L'època d'Stalin (1929-1953)
● Poder pel PCUS:

– Control total sobre els soviets

– Per poder accedir a qualsevol càrrec havies 
de pertànyer al partit



  

L'època d'Stalin (1929-1953)
● Repressió:

– Dins del partit i en tota la societat

– NKVD (policia política)

– Purgues (sobretot 1933-1939):
● Processos de Moscou
● Gulags



  

L'època d'Stalin (1929-1953)
● Cultura:

– Art: propaganda i formació

– Persecució dels avantguardistes

– Imposició del realisme socialista:
● Estil tradicional
● Lloança als líders revolucionaris



  

L'economia de la URSS

● Planificació estatal (desapareix la 
propietat privada):

– Plans quinquennals: objectius que 
s'havien d'aconseguir i recursos 
necessaris per fer-ho

– 2 objectius bàsics:
● Industrialització
● Autosuficiència (agrícola i militar)



  

L'economia de la URSS
● Agricultura:

– Col·lectivització de la terra

– Rebuig dels kulaks (propietaris agrícoles) 

– Repressió per part del govern 

– No s'acomplien els objectius: escassedat i 
fam



  

L'economia de la URSS

● Agricultura:

– Kolkhoz: granges 
cooperatives

– Sovkhoz: granja 
estatal en què els 
camperols 
cobraven un sou

–  Ús de maquinària i 
innovacions 
tècniques



  

L'economia de la URSS

● Indústria:

– Prioritats: indústria pesant i energia (Carbó, 
petroli i electricitat)

– Augment de la productivitat: propaganda que 
potenciava l'esforç personal

– Resultats: la URSS es va convertir en una 
gran potència industrial.

– Nivell de vida de la població era baix, però es 
va reduir l'analfabetisme i la població pobre



  

L'economia de la URSS



  

La URSS
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