
LA REVOLUCIÓ 
RUSSA

1. Rússia abans de la 
Revolució



LA REVOLUCIÓ 
RUSSA - Definició

DEFINICIÓ

Revolució social i política que es 
va produir a l’Imperi Rus en dues 
fases (febrer i octubre de 1917), 
que va acabar amb el règim dels 
Tsars i va imposar la dictadura 
dels bolxevics i el primer Estat 
comunista del Món.

A inicis del S. XX, l’Imperi Rus era una 
monarquia hereditària i autocràtica, 
governada per la dinastia dels Romanov.

La religió oficial i majoritària era el cristianisme 
ortodox.



L’Imperi més extens del Món

L'Imperi Rus tenia una 

extensió de 21.800.000 

km2 

(gairebé 44 vegades 

l’extensió d’Espanya).



La dinastia dels Romànov
A la fotografia podem veure al 
Tsar Nicolau II, a la seva dona, 
la tsarina Alexandra, I als seus 
5 fills: Anastàsia, Maria, Olga I 
Tatiana, i al petit Alexei, el 
tsarevitx (hereu de la corona 
imperial russa).

La dinastia dels ROMANOV 
governava de forma autocràtica 
l’Imperi Rus des del S. XVII.



La família Romànov



Rússia abans de la revolució

ECONOMIA

POLÍTICA

SOCIETAT

QÜESTIÓ DE LES 
NACIONALITATS

Era un país d’economia agrària i de caràcter “feudal”, molt endarrerit. Només comptava 
amb algunes zones industrialitzades a les regions de Moscou, Sant Petersburg i als Urals.

La seva població l’any 1916 era de 181.500.000 habitants, la majoria rural.

Tenia un sistema polític autocràtic en mans del Tsar Nicolau II, sense llibertats ni 
institucions representatives. El règim comptava amb el suport de la burocràcia estatal, 
l’Exèrcit i l’Església Ortodoxa Russa.

La capital de l’Imperi era la ciutat de Sant Petersburg, al mar Bàltic. La segona ciutat de 
l’Imperi era Moscou.

Les condicions socials eren de gran pobresa entre el camperolat, en règim de quasi 
absoluta servitud, i dels obrers industrials, amb duríssimes condicions de vida i laborals.

L’Imperi Rus oprimia a moltes nacions sotmeses dins del seu territori: polonesos, 
ucraïnesos, pobles del Bàltic, nacions del Caucas i asiàtics ...



L’expansió territorial de l’Imperi Rus

Des de finals del S. 
XVII, l’Imperi Rus no 
havia deixat 
d’expansionar-se cap a 
l’Orient (per la gran 
regió de Sibèria), i cap 
a l’Àsia central. També 
havia ocupat extenses 
regions de l’Europa 
Oriental i el Caucas.



La pobresa del poble rus a inicis del S. XX



... i la riquesa dels
Romànov

La nombrosa família imperial, així 
com la noblesa i els membres de 
l’Església ortodoxa russa vivien en 
un nivell de vida caracteritzat pels 
privilegis, l’opulència i el luxe.

El Palau d’Hivern, a la ciutat 
de Sant Petersburg, era la 

residència oficial del Tsar i la 
seva família.



La família imperial tenia nombroses propietats per tot el territori rus: palaus, 
finques, terres … com aquests palaus, el de Peterhof (a l’esquerra, o el de 
Tsarkoie Seló (a la dreta)



El palau de Peterhof, a la riba del 
Mar Bàltic, fou manat construir pel 
Tsar Pere el Gran, al S. XVIII.



Rússia i la Triple Entesa

L’Imperi Rus tenia importants 
interessos comercials i militars al 
Mar Negre i a la regió dels Balcans, i 
per aquest motiu estava enemistada 
amb l’Imperi Austro-hongarès i amb 
l’Imperi Otomà.

Rússia tenia forts lligams econòmics i 
financers amb França, amb qui havia 
signat importants acords 
comercials.

Rússia va signar la TRIPLE ENTESA amb 
FRANÇA i amb el REGNE UNIT el 1907, pel 
temor a tenir un conflicte armat amb Àustria-
Hongria o Turquia i el seu aliat Alemanya.



Rússia entra a la Gran Guerra

Rússia tenia un Exèrcit immens, però 
ineficaç i molt mal armat, i amb 
comandaments totalment incompetents.

Rússia va entrar a la guerra des del primer dia, en acord a la seva amistat i aliança amb Sèrbia. Alemanya li 
va declarar la guerra el dia 1 d’agost de 1914. Rússia va mobilitzar milions d’homes cap al front alemany, als 
Balcans i al front otomà (contra Turquia).

L’Exèrcit rus va patir un gran nombre de 
baixes i derrotes en els seus 
enfrontaments amb els alemanys i els 
austríacs (més de 1.700.000 baixes).

A més, es va produir una situació de 
desastre econòmic i humanitari sobre el 
poble rus a causa de la guerra. Es 
compten 5.000.000 de morts per la fam i 
les malalties.



Rússia entra a la Gran Guerra

El 1917, l’Exèrcit Rus estava en retirada a tots els fronts, amb un elevat nombre de baixes, 
ferits i desercions. Mentrestant, al conjunt del país, la situació social i econòmica era 
desastrosa, amb manca d’aliments a les ciutats i contínues protestes contra la guerra.


