
Rusia 1917 
 

Rússia, 1917  

Una revolució sense ak-47 

Ací que arriba Lenin i promet 

Anem a canviar la Història  

Tot el poder al Soviet 
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Començava el segle XX A l’imperi dels tsars 

Rússia era una autocràcia Res no podia canviar 

Poder absolut a les mans de Nicolau 

L’Exèrcit i l’església En el règim eren clau. 
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L’agricultura era  l’activitat principal 

De l’economia russa un règim quasi feudal 

Les terres dels nobles i els llauradors pobres 

La indústria s’instal·la a Moscou i altres zones. 

El proletariat estava prou motivat 

Els més agosarats organitzaven atemptats 

Centenars i milers acabaren a presó 

Deportats a la Sibèria per cridar ¡Revolució! 

Tornada 
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Anarquistes i marxistes conformen l’oposició 

Intel·lectuals burgesos, els obrers i els camperols 

Els kadets,  són democràtics d’aire constitucional 

La veu de la burgesia, són el partit liberal. 

El Partit Socialdemòcrata de l’any 98 

Dividit en dos grupuscles: Menxevics i bolxevics 

Els segons són partidaris d’emprar la revolució 

Per derrocar el tsarisme no hi ha una altra solució 

Qui així parlava és Lenin el líder dels bolxevics 

Tot el poder per als soviets! Crida Ilitx Ulianov 

Tornada 
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Arriba l’estiu de 1914 

Europa sencera se’n va de borratxera 

Disparen als veïns i caven trinxeres 

Serà la fi dels imperis, comença una nova era 

Rússia aposta fort, però no està preparada 

La fam s’esten per les cases i la gent ràpid se cansa 

Carestia d’aliments i desastres militars 

Abans que acabe la guerra tot havia de petar. 
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Revolució a Petrograd, al mes de febrer 

Vaga general i amotinats tots els soldats 

Pau, pa i terra! poseu fi a la guerra! 

Es proclama la república i el tsar plora de pena. 

Burgesia en el poder, governen els kadets 

la guerra continua i pinta molt malament 

S’oposen dos poders, dues legitimitats 

Soviets revolucionaris i el govern provisional. 

Tornada 
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Comencen a guanyar suport els bolxevics 

Retorna a Rússia Lenin i escriu les Tesis d’Abril 

Proposava un full de ruta, una via per seguir 

Vèncer el govern burgès i canviar-lo per un nou 

El dels soviets dels obrers, de soldats i camperols 

Signar pau amb Alemanya i terres pels llauradors 

A l’octubre festa grossa, vencerà la Guàrdia Roja 

Prenen el Palau d’Hivern, a fer la ma el govern burgès 

Ara ha arribat el moment que esperava el Congrès 

De soviets de tota Rússia: Volem un govern obrer! 

Lenin el presidirà, democràtic no serà 

Totes les veus que s’oposen per la força callaran 

Les mesures que s’imposen a la Rússia dels soviets: 

Nacionalitzar la banca, les terres i el capital 

Crèdits, fàbriques i pau amb pèrdues territorials. 

Va venir per a quedar-se fins a l’any 91 

El que havia fundat Lenin ja no és Rússia, és la URSS. 

 

 

 

 

 

 



Activitats 

Defineix el concepte soviet. 

 

 

Quina revolució hi ha abans de les de 1917? 

 

Què és un Ak-47? Per què diu que és un revolució sense Ak-47? 

 

Què significa menxevic? I bolxevic? 

 

Què li passa al tsar Nicolau II l’any 1918? 

 

 

Quin és el paper de Rússia a la Primera Guerra Mundial després de 1917? 

 

 

 

 

Com s’organitzen les forces opositores al govern soviètic? 

 

Què signifiquen les sigles URSS? Fins quan sobreviu l’URSS? 

 

Què signifiquen les sigles PCUS? 

 

Qui serà el successor de Lenin? 

 


