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Resum  
 
La present tesi doctoral té com a objectiu l’anàlisi de la 
commemoració televisiva de la Victòria sobre l’Alemanya nazi a la 
Rússia post-soviètica.  
 
En particular, l’anàlisi es centra en la retransmissió de la desfilada 
militar del 9 de maig a la Plaça Roja de Moscou, el gran media 
event de la Rússia de Putin i Medvédev, i segueix el cami encetat 
per Dayan i Katz en l’estudi dels grans esdeveniments mediàtics.  
 
Tal i com indica el subtítol de la tesi, aquesta anàlisi és transversal; 
a part de la retransmissió de l’acte central de la commemoració, 
també s’ocupa d’analitzar els discursos presidencials dels darrers 
onze anys (2000-2010), utilitzant la metodologia de la semiòtica 
narrativa, així com l’anàlisi de les programacions del dia 9 de maig 
entre 1964 i 2010 del principal canal de televisió rus, i de l’agenda 
temàtica dels noticiaris de les principals televisions del país del 19 
d’abril al 16 de maig de 2010.  
 
L’objectiu final de la tesi és posar de manifest les diferents 
estratègies que fan de la commemoració de la Victòria un 
esdeveniment mediàtic hegemònic a la Rússia actual i com a través 
d’aquest esdeveniment es constitueixen les bases de la identitat de 
la Rússia post-soviètica que converteix els seus ciutadans en soldats 
de la memòria històrica de la Victòria.  
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Abstract 
 

This thesis aims to analyze the TV celebration of the Victory over 
Nazi Germany in post-Soviet Russia. 

In particular, the analysis focuses on the broadcast of the military 
parade of 9 May in Moscow’s Red Square, the great media event in 
Putin’s and Medvedev’s Russia, and follows the path begun by 
Dayan and Katz in the study of media events. 

As indicated in the subtitle of the thesis, this analysis is cross-
sectional; in addition to the broadcast of the main event of the 
commemoration, it also analyzes the presidential speeches from 
2000 to 2010 —using narrative semiotics methods—, the 
programming on 9 May of Russia’s main television channel from 
1964 to 2010 and the agenda of the main television news 
programmes in the country from April 19 to May 16 in 2010. 
 
The goal of this thesis is to highlight the different strategies that 
turn the commemoration of Victory into a hegemonic media event 
in present Russia, and how through this event the basis of post-
Soviet Russian identity is constructed, turning the Russian citizen 
into a soldier of the historical memory of Victory. 
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Totes les famílies felices  s’assemblen. Cada família dissortada ho és a la seva 
manera.  

 
Anna Karenina, Lev Nikolàevitx Tolstoi 
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Pròleg 
 
Totes les societats han viscut o viuen moments al llarg de la seva 
història que podem qualificar de trencaments abruptes en la seva 
evolució. Les guerres, les invasions, les revolucions, les revoltes, 
catàstofres o, senzillament, la voluntat de la societat pel canvi —
crisis, en definitiva— són alguns dels factors que porten a aquest 
trencament que implica un sobresalt en la continuïtat històrica de la 
societat i que, en molts casos, afecta a molts nivells, tant el polític, 
el social i l’econòmic, com el cultural i l’ideològic. La Unió 
Soviètica va patir —i va ser producte, també— una d’aquestes 
fractures, l’any 1991, que la va conduir a la seva dissolució i que va 
representar un canvi sobtat en tots els aspectes de la vida que 
acabem de citar. La dictadura del proletariat va convertir-se en un 
sistema democràtic, l’economia planificada amb l’objectiu d’arribar 
a la utopia comunista va donar pas a una economia de mercat 
regulada amb normatives ultraliberals, i la societat igualitària, 
estructurada entorn el Partit Comunista, es va convertir en una 
societat desorientada, sense una estructura estable, entregada a la 
supervivència en el nou entorn hostil de lluita per l’adaptació a les 
noves normes imposades per la desfeta de tot un sistema que, a 
pesar de les seves mancances, els oferia perspectives estables en el 
desenvolupament individual i col·lectiu. Si la fractura va ser 
important en aquests aspectes de la realitat, també ho van ser els 
canvis transcendentals en la cultura i la ideologia. Amb la 
desaparició del sistema soviètic desapareixia també tota una forma 
d’entendre la vida, de veure el món, d’entendre el sentit i el 
significat mateix de l’existència humana —una existència dedicada, 
entregada a la construcció del comunisme, el paradís a la terra; 
s’ensorraven amb el sistema els mites, els dogmes, la fe, els 
referents d’una societat que havia viscut tancada hermèticament en 
una campana de vidre que, d’un dia per l’altre, s’esquerdava, 
s’esmicolava per complet. I no només això, sinó que la transició cap 
al nou sistema es va fer, en gran manera, desacreditant la majoria 
dels trets del sistema precedent, incloent-hi, evidentment, la seva 
ideologia i les seves principals manifestacions culturals. Però, per 
tal que es conservi la cohesió, la unitat i l’ordre socials és 
imprescindible suturar d’alguna manera aquesta fractura. Aquest 
treball analitza precisament una part d’aquesta sutura, la que fa 
referència al manteniment d’una de les grans tradicions sagrades 
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soviètiques —la Victòria sobre el règim nazi a la Segona Guerra 
Mundial— i a les manifestacions de la commemoració de la 
Victòria i dels aspectes relacionats amb ella als mitjans de 
comunicació de la Rússia post-soviètica, en particular de la 
televisió.  
 
Durant la primera dècada del segle XXI la commemoració de la 
Victòria i, sobretot, el seu principal esdeveniment, la desfilada 
militar, han fet retornar al país la grandesa soviètica. Amb la 
celebració el 2010 del 65è aniversari la commemoració ha viscut el 
que és, segurament, el seu moment més esplendorós fins ara. 
Tanmateix, la commemoració lluita contra l’oblit que provoca el 
pas del temps i per fer còmplices de la celebració a les noves 
generacions de russos. Els mitjans de comunicació són una peça 
clau en aquesta batalla. I d’això també parla aquesta tesi doctoral. 
 
La commemoració de la Victòria és actualment la tradició més 
estimada a Rússia. Aquest treball ha estat realitzat amb un gran 
respecte per la celebració d’una victòria que es va endur milions de 
ciutadans russos i soviètics, que va deixar ferides milions de 
famílies que encara ara pateixen les conseqüències de 
l’enfrontament amb l’exèrcit nazi. L’anàlisi de l’hegemonia de la 
commemoració no pretén de cap manera posar-la en dubte, sinó 
analitzar un breu espai, el de la televisió, per tal d’observar-hi com 
es manifesta aquest component hegemònic, i les conseqüències que 
té en el manteniment d’una determinada cultura amarada de 
bel·licisme i patriotisme i en la conservació de la memòria històrica 
de la guerra. 
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El tema principal d’aquesta tesi doctoral és la commemoració 
televisiva de la Victòria sobre l’Alemanya nazi a la Rússia post-
soviètica. Ens fixarem, en particular, en la seva dimensió 
hegemònica, en les funcions d’aquesta celebració en la 
reconstrucció nacional i identitària del país, i en com, en l’actualitat, 
es moldeja i es fa ús de la memòria històrica de la guerra i de la 
Victòria a través dels diferents objectes televisius que formen part 
d’aquesta celebració. Precisament la conservació de la memòria de 
la guerra i la Victòria és un dels elements més presents als mitjans 
de comunicació de Rússia, i, en particular, a la televisió, el mitjà 
hegemònic de la segona meitat del segle XX i encara de principis 
del segle XXI, i un dels principals difusors —si no el principal— 
del llegat històric de la II Guerra Mundial. La commemoració 
televisiva de la Victòria és, en conseqüència, un objecte d’estudi 
privilegiat, amb tota probabilitat el primer dels objectes en què s’ha 
de fixar un investigador dels mitjans de comunicació russos —
sobretot en entorns acadèmics on no hi ha tradició en la investigació 
dels mitjans a Rússia— si tenim en compte les seves dimensions i, 
tal i com acabem d’expressar, la seva capacitat gairebé ilimitada de 
ser present en pràcticament tot l’espai mediàtic de forma 
continuada. A més, ofereix elements d’anàlisi que la fan 
particularment atractiva: té unes característiques i una naturalesa 
gairebé irreproduïbles en qualsevol altre racó del món i manifesta 
una interessant barreja entre el que van ser les celebracions de la 
dictadura soviètica i el que pretén ser en l’actualitat Rússia. És, per 
tant, un objecte d’estudi del qual es poden treure una enorme 
quantitat de conclusions que van, de llarg, molt més enllà del que en 
un primer moment seria la celebració d’un fet històric, tant 
important d’altra banda, com és la Victòria a l’enfrontament armat 
més sanguinari de la història de la Humanitat. És un objecte que ens 
permet veure com s’ha reconstruït Rússia després de la caiguda de 
la URSS, quins elements s’han mantingut i quins no, com d’arrelada 
està la Victòria en la cultura i la societat russes i molts altres 
aspectes que anirem desgranant al llarg de la tesi.  
 
Tot i que la tesi doctoral analitza la commemoració de la Victòria 
en un sentit ampli i transversal, aquest treball té un nucli principal 
que, en l’actualitat, és el major media event rus: la retransmissió de 
la desfilada militar de la Victòria. Una desfilada que, com la resta 
d’objectes que observarem, té múltiples lectures, però que és, 
bàsicament, el principal acte de memòria històrica de la guerra i, a 
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més, una manifestació de les principals preocupacions dels líders 
russos pel que fa a la preservació de la unitat i la cohesió socials, a 
la construcció, en definitiva, de la nova Rússia, un país 
especialment sensible a qualsevol intent desestabilitzador. És, com 
veurem, una eina de definició identitària, de transferència 
identitària, de construcció i reconstrucció de la pàtria russa i de 
manteniment d’una determinada perspectiva de la memòria de la 
guerra que, com a mínim, resulta curiosa i interessant a l’espectador 
occidental, no gaire avessat a les proporcions de determinats rituals 
d’estat —tot i que existeixin en els seus països— com és el cas de la 
desfilada de la Victòria. Si la desfilada és l’objecte central, una de 
les característiques principals dels media events, l’hegemonia, és 
l’eix principal en aquesta anàlisi que pretén observar com es 
manifesta aquesta hegemonia a través dels diversos objectes, 
desfilada inclosa, que formen part de la commemoració televisiva 
de l’esdeveniment.  
 
Però tot això anirà arribant a poc a poc, l’hegemonia, el media 
event, la Victòria i tots els aspectes relacionats amb la televisió que 
seran objecte d’anàlisi. Abans, però, d’entrar en la definició dels 
conceptes, de les hipòtesis de treball, de les mostres i les 
metodologies, considerem oportú una breu introducció al context 
històric post-soviètic, a l’herència soviètica i als problemes que es 
plantejaven pel que fa a la reconstrucció nacional de Rússia.  
 
 
1.1. El context post-soviètic 
 
La dissolució de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques 
(URSS) l’any 1991 va posar fi a una de les majors aventures de la 
humanitat i a la major empresa humana, sens dubte, del segle XX. 
La desaparició de l’Estat soviètic va posar fi també a un experiment 
social que va transformar radicalment una societat feudal, pagesa, 
sotmesa a l’autocràcia dels tsars, en una superpotència industrial, 
militar i científica que, durant gairebé mig segle, va exercir de 
balanç de l’hegemonia nord-americana al nostre planeta.  
 
La transició cap una forma política a l’estil occidental, alliberada 
dels dogmes i els preceptes de l’anomenada dictadura del 
proletariat, es prefigurava com una oportunitat única pel poble rus 
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de viure en llibertat i en democràcia, i de recuperar la prosperitat 
perduda des de la dècada de 1970, època de l’estancament 
brejnevià. Tanmateix, tal i com destaquen els historiadors de la 
transició russa (Poch-de-Feliu, 2003; Medvedev, 2000; Service, 
2000) aquesta es va caracteritzar més per les reformes salvatges per 
fer entrar Rússia a l’economia de mercat, per les lluites aferrissades 
entre els antics membres de la nomenklatura per aconseguir el 
control de les propietats estatals, per la corrupció en tots els àmbits 
de la vida, inclosa la política, i per una estructura de l’estat 
presidencialista que va resultar de facto una nova dictadura, que no 
pas per la democratització real del país i l’impuls de les llibertats 
individuals i col·lectives. El control sobre l’economia i la política en 
el procés de dissolució de l’àntic règim i de creació del nou van 
esdevenir, doncs, els eixos centrals de l’anomenada democràcia 
russa.  
 
Tanmateix, a banda del control polític i econòmic, quedava un 
objectiu tant o més important en un procés tan ferotge que afectava 
de ple els pilars bàsics de construcció d’una societat: la 
reconstrucció ideològica i identitària de la societat russa. Tal i com 
destaca Castells (2001a), el nacionalisme va ser ja des de l’època de 
la perestroika el fonament principal de les veus que demanaven una 
reforma de la URSS, i va convertir-se també en la ideologia 
predominant en l’època posterior a la dissolució de la Unió. No 
obstant això, el període post-soviètic va començar amb dubtes 
respecte a sobre quines bases ideològiques s’havia de construir la 
nova nació russa. Mentre els diners, la violència, la corrupció i una 
versió particular de l’estil de vida occidental van convertir-se en els 
senyals d’identitat dels anomenats nous russos, una gran majoria de 
la població va veure’s empobrida per la dramàtica caiguda de la 
producció industrial i la devaluació del ruble, especialment durant la 
crisi de 1998, la de l’anomenat default. Aquesta gran majoria de 
russos van creure durant els primers anys de democràcia que la 
Unió Soviètica “indestructible, unida i poderosa” segons el seu 
himne, ressuscitaria de les seves cendres i es recuperaria l’ordre 
establert en el país dels sòviets. La realitat, però, va ser que la 
decisió dels nous dirigents russos, ajudats per les grans economies 
internacionals, interessades en fer desaparèixer per sempre el 
fantasma del comunisme, però, sobretot, en poder participar en 
l’explotació de les enormes riqueses del país, va ser absolutament 
ferma. Així doncs, el govern rus s’enfrontava a una tasca essencial 
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per tal de fer de Rússia una nació “sagrada, estimada i poderosa” 
segons l’actual himne rus1. Aquesta tasca necessitava d’uns nous 
símbols i una nova ideologia que trascendís la perspectiva soviètica 
comunista i recuperés alguns dels trets identitaris del poble rus 
d’abans de la Revolució de 1917, i, sobretot, d’una reinterpretació 
de la memòria històrica de la nació russa. I tal i com veurem en 
aquesta tesi doctoral, la Victòria —i la seva commemoració— va 
ser un dels elements clau en aquest procés de renovació—
subtitució—adaptació simbòlica que va tenir lloc a Rússia a partir 
de 1991.  
 
Però també necessitava un control hegemònic, com l’havia tingut el 
PCUS fins el 1991, dels principals mitjans de comunicació. Les 
particularitats de la Federació de Rússia —entre les quals podem 
destacar la seva enormitat geogràfica, el gran nombre de nacions i 
cultures que es congreguen en els seus 83 subjectes federals2 i la 
facilitat amb què el país, enmig d’una transició frenètica, podia ser 
desestabilitzat—, obligava als nous governants a exercir un control 
estricte sobre les estructures dels mitjans i sobre allò que els mitjans 
difonien. Precisament el capítol 3 de la tesi està dedicat a l’anàlisi 
del sector de la televisió a Rússia des dels inicis de la televisió 
soviètica (que situem en l’any 1957) fins a l’actualitat (2010). En 
aquest capítol veurem com, després de l’etapa soviètica, en què el 
control sobre els mitjans era absolut, el sector va evolucionar cap a 
una certa pluralitat, evolució que s’ha vist estroncada durant la 
darrera dècada. La televisió russa és en l’actualitat més semblant a 
l’antiga televisió soviètica que no pas a la televisió d’una 
democràcia d’estil occidental. Però no avancem esdeveniments.  
 
 
1.2. Hegemonia, memòria històrica, Victòria i televisió 
 
L’objectiu que perseguia el procés de reconstrucció de la identitat 
nacional russa havia de dur-se a terme en unes determinades 
                                                
1 Precisament l’himne rus és una mostra dels dubtes de la primera etapa post-
soviètica. De 1991 a 2000, l’himne de la Federació de Rússia va ser la 
Patriotítxeskaia pésnia (Cançó patriòtica) de Mikhaïl Glinka, una peça sense 
lletra que va ser substituïda el 2000, quan Vladímir Putin ja era president de la 
Federació, per un himne rus amb la mateixa música que el soviètic 
2 Informació extreta de http://www.government.ru/russia/ (accés 11 de febrer de 
2011) 
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condicions que asseguressin el seu èxit. En aquesta tesi doctoral 
partirem de la hipòtesi —refermada per anàlisis anteriors d’altres 
camps de la realitat russa post-soviètica, com per exemple l’obra de 
Lester (1995)— que en el període posterior a la dissolució de la 
URSS Rússia viu un combat per la instauració d’una nova 
hegemonia a nivell ideològic, que té en la Victòria —i en la seva 
memòria— una de les seves peces fonamentals, i que, tenint en 
compte la tradició soviètica referent al control de les formes de 
producció, afecta profundament l’estructura dels mitjans de 
comunicació, i de la televisió en particular. En conseqüència, els 
principals conceptes de què parlarà la tesi doctoral són l’hegemonia, 
la memòria històrica, la Victòria i la seva manifestació i celebració 
televisiva.  
 
1.2.1. L’hegemonia 
 
L’hegemonia és un concepte d’arrel marxista amb una gran tradició 
en el moviment social-demòcrata anterior a la Revolució de 1917 
(Anderson, 2006) i que assoleix el rang de teoria amb l’obra 
Quaderns de la presó del comunista italià Antonio Gramsci. És un 
concepte que, després de caure en desús finalitzada la II Guerra 
Mundial, va ser recuperat pels estudis culturals britànics (Hall, 
1980; Williams, 1980 entre molts altres), que en van fer un dels 
seus pilars teòrics en l’anàlisi de la societat i dels mitjans de 
comunicació. En particular, Raymond Williams va ser un dels 
autors que, des d’aquesta perspectiva, va fer més ús del concepte 
d’hegemonia. Per Williams (1997) l'hegemonia és un procés total 
que inclou i va més enllà dels conceptes de cultura i ideologia i, per 
tant, resulta adequat en el present treball, en què considerem la 
trascendència de la commemoració de la Victòria per sobre de la 
ideologia soviètica i comunista. Willams defineix l’hegemonia com 
allò que "constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en 
relación con la totalidad de la vida: nuestros sentidos y dosis de 
energía, las percepciones que tenemos de nosotros mismos y de 
nuestro mundo" (1997:131). Considerem pertinent la menció de 
Williams en aquesta introducció —la connexió entre els estudis 
culturals britànics serà ampliada en el capítol 2 de la tesi— perquè 
ens connecta l’hegemonia amb un altre dels conceptes centrals del 
treball com és la tradició en la seva versió de memòria històrica.  
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Com acabem de dir, l’hegemonia, la seva teoria i una gran part de 
les contribucions que al llarg del temps s’han anat fent al voltant 
d’aquest concepte seran exposades en el següent capítol. Ara bé, 
abans d’acabar amb aquesta breu introducció al terme, ens agradaria 
fer esment de la importància de l’obra d’Antonio Gramsci en aquest 
treball, més enllà del que és la teoria de l’hegemonia pròpiament. 
Perquè l'obra de Gramsci conté elements que, a més, ens ajuden a 
comprendre la naturalesa diversa, i en molts sentits oposada, de 
l'estructura social i política, de l'estat i la societat civil, d'Occident i 
de Rússia, entre les quals podem destacar la diferent relació del 
poble rus amb el poder central, la llibertat, l’ordre i la democràcia3. 
L’acceptació i aplicació d’aquest marc teòric ens ajuda a entendre, 
doncs, molts dels processos que van tenir lloc en l’etapa de transició 
a Rússia, marcada per les lluites aferrissades a tots els nivells de la 
vida post-soviètica. I com hem esmentat anteriorment, sintonitza 
amb altres estudis que s’han fet de la transició russa, com l’obra de 
Jeremy Lester Modern Tsars and Princes. The struggle for 
hegemony in Russia, en què l’autor aplica aquest mateix marc teòric 
per analitzar l’evolució política de la Rússia posterior al 
desmembrament de la URSS.  
 
Tots aquests aspectes de l’hegemonia seran introduïts àmpliament al 
segon capítol de la tesi doctoral, en què, a part de la teoria 
gramsciana i els principals conceptes associats a ella, també 
analitzarem a fons les contribucions dels estudis culturals a la teoria 
de l’hegemonia. A mode de complement, introduirem, de la mateixa 
manera, les principals aportacions de Vladímir Lenin a la teoria 
sobre la premsa, així com els principals aspectes de la teoria 
soviètica de la premsa recollits en el capítol de Schramm de l’obra 
Four theories of the press : the authoritarian, libertarian, social 
responsibility and soviet communist concepts of what the press 
should be and do (1969). Considerem particularment rellevants 
introduir-les pel fet que mostren perspectives respecte als mitjans de 
                                                
3 En una enquesta de l’Institut Levada del 21 de gener de 2010, accessible a 
través de http://www.levada.ru/press/2010012105.html, a la pregunta de què era 
en l’actualitat més important per a Rússia, si l’ordre —encara que comporti la 
violació dels principis democràtics i la limitació de les llibertats individuals—o la 
democràcia, el 59% dels enquestats responia que l’ordre, mentre que només el 
18% responia que la democràcia (si bé és cert que s’observa una tendència 
decreixent al llarg dels anys d’aquella part de població que considera l’ordre com 
a fonamental). 
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comunicació que encara són presents entre els actuals governants 
russos i que ens ajuden a explicar, en gran part, l’evolució del sector 
dels mitjans en els darrers vint anys.  
 
1.2.2. La memòria històrica 
 
Tal i com ja hem afirmat en l’apartat anterior, hi ha una connexió 
evident entre l’hegemonia de Gramsci i l’ús de la tradició i la 
memòria històrica. La memòria històrica és un dels eixos 
fonamentals de construcció de les societats i dels sentiments 
patriòtics. Enzo Traverso afirmava que “la memòria (…) estructura 
les identitats socials inserint-les en una continuïtat històrica alhora 
que els dóna un sentit, és a dir, contingut i direcció” (2006:16). La 
memòria històrica és, doncs, un altre dels temes centrals d’aquest 
treball, tot i que no serà un objecte d’estudi que analitzem en 
profunditat. És, per dir-ho metafòricament, un company de viatge 
que hem trobat al mig del camí i del qual ja no ens hem pogut 
desfer. Això sí, prendrem com a referència alguns dels autors que 
han teoritzat i analitzat la memòria històrica (i la memòria 
col·lectiva), entre els quals destaquem Maurice Halbwachs i les 
seves obres clàssiques Les cadres socials de la mémoire, de 1925 —
en què la memòria, el llenguatge i el procés de reconstrucció del 
passat en són temes centrals— i La mémoire collective, obra 
pòstuma publicada el 1950, en què l’autor aborda un altre dels 
aspectes més rellevants d’aquest treball, com és la memòria 
col·lectiva i el pas del temps (en les seves dimensions individuals, 
socials, històriques i universals). Un altre dels autors que prendrem 
com a referència és Enzo Traverso i, en particular, la seva obra Els 
usos del passat. Història, memòria i política.  
 
Òbviament, la literatura sobre la memòria és molt més extensa i va 
molt més enllà de les obres citades, però en aquesta tesi queda 
limitada per raons evidents, tenint en compte les dimensions de la 
celebració que abasta. Això no obstant, afegirem un parell de 
comentaris que crec que són oportuns i que ens donen una idea de 
l’actualitat de la qüestió, en particular a l’Europa de l’Est. Un fa 
referència a la darrera obra publicada sobre la memòria, un recull 
extensíssim de contribucions al llarg del temps a l’anàlisi de la 
memòria històrica titulat The Collective Memory Reader. En 
aquesta obra hi apareixen fragments de precursors de la recerca en 



 

 32 

memòria històrica com Nietzsche, Benjamin, Gombrich, Adorno, 
Mead o el mateix Halbwachs, d’autors que relacionen memòria, 
identitat i política, com Berger, Foucault, Hobsbawn i, finalment, 
aportacions referents als mitjans i als modes de transmissió de la 
memòria, entre les quals hi ha un fragment de l’obra de Dayan i 
Katz (1992) que és, en gran mesura, l’eix vertebrador del present 
treball. L’altre comentari és sobre l’actualitat del debat sobre la 
memòria històrica a l’Europa oriental —centrat, en la majoria dels 
casos, al paper de la URSS durant la II Guerra Mundial i a les 
conseqüències que la seva victòria va tenir en el seu entorn 
geogràfic, així com a la utilització de la memòria de la guerra per 
part del govern rus. Un dels projectes referents al combat per la 
memòria als països de l’est, i en què l’autor d’aquesta tesi doctoral 
hi està involucrat, és Memory at War. Cultural dynamics in Poland, 
Russia and Ukraine, encapçalat pel Dr. Aleksandr Etkind, professor 
de literatura russa i història de la cultura a la Universitat de 
Cambridge. 
 
Tal i com comprovarem en la present tesi doctoral, la memòria és 
un objecte inevitable, indissociable de la Victòria. Apareixerà als 
discursos analitzats, a un gran nombre de documents relacionats 
amb la celebració de la Victòria, a les declaracions del president de 
la Federació de Rússia, al seu videoblog, als llocs web dirigit a les 
noves generacions de russos, als textos dels locutors i els periodistes 
de la desfilada de la Victòria, als noticiaris dels canals de televisió i 
als programes que formen part de les graelles analitzades. I la 
trobarem sempre associada al pas del temps i a la preocupació per la 
desafecció de les noves generacions, com ja hem esmentat 
prèviament en aquesta introducció. 
 
1.2.3. La Victòria 
 
La desaparició de la Unió Soviètica i la conseqüent independència 
de les repúbliques que la formaven va posar sobre la taula la qüestió 
de què fer de la memòria de l’època soviètica. En el cas particular 
de Rússia, i com ja hem esmentat anteriorment, la fase 
d’estabilització obligava a trobar aquella combinació que permetés 
la creació d’uns nous valors i una nova ideologia que sintonitzés 
amb l’esperit dels canvis que es duien a terme, renunciés a gran part 
de la construcció ideològica soviètica i, a la vegada, fos acceptada 
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per la gran majoria de la població. L’experiència soviètica era rica, 
però inservible. Les antigues tradicions, els antics costums 
comunistes, eren presentats —més que no pas vistos— com 
imposicions ideològiques totalitaristes del passat i eren relacionats 
amb una experiència sangonenta que havia conduït el país al caos i 
a la misèria. Els pilars de l’homo sovieticus, la Revolució, el 
Treball, el Marxisme-Leninisme, a pesar de deixar una empremta 
inesborrable en les actituds dels nous dirigents russos (Poch-de-
Feliu, 2003), eren ara monstres d’un altre temps. Les antigues 
celebracions de l’1 de maig i del 7 de novembre (aniversari de la 
Revolució d’octubre) ja no tenien lloc en la nova configuració de 
l’univers simbòlic i ideològic de la Rússia democràtica4. De les tres 
tradicions sagrades (Lane, 1981), dues estaven massa íntimament 
lligades al comunisme. I què passava amb la tercera? 
 
En els més de setanta anys en què es va allargar l’experiència 
soviètica, el moment més decisiu en la seva construcció —i que va 
amenaçar la seva supervivència— va ser, sens dubte, la II Guerra 
Mundial (anomenada pels russos Gran Guerra Pàtria). Des del 22 de 
juny de 1941 fins el 9 de maig de 1945, la URSS va lliurar una 
cruenta batalla per derrotar el nazisme que va costar la vida a 
desenes de milions de ciutadans soviètics. Gairebé totes les famílies 
soviètiques van perdre algú en aquella guerra5. El 9 de maig de 
1945 (el 8 de maig pels països occidentals) la Gran Guerra Pàtria va 
arribar a la seva fi amb la victòria de les forces aliades. La victòria 

                                                
4 De fet, un dels capítols més cruents de la història de la Rússia post-soviètica va 
tenir lloc l’1 de maig de 1993, quan la policia i els OMON —els grups 
d’operacions especials— es van enfrontar als partidaris del Partit Comunista de la 
Federació de Rússia amb l’excusa que havien incomplert les condicions pactades 
amb les autoritats i representaven una amenaça a l’ordre públic. Al lloc web del 
moviment Memorial , que es dedica a la memòria dels que han sofert la repressió 
política, hi ha una crònica completa del succés. http://www.memo.ru 
 
5 El 64% dels russos afirmava que algun membre de la seva família havia mort a 
la guerra, segons un estudi del Centre Levada del 20 de juny de 2000. La 
investigació del Centre Levada afegeix les següents dades sobre el nombre de 
morts: entre 18 i 20 milions de russos, 4 milions d’alemanys, i 300 mil nord-
americans van morir a la guerra. L’enquesta és accessible en rus a l’enllaç 
http://www.levada.ru/press/2001062000.htm (accés el 12 de febrer de 2011)  
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— la nostra Victòria com afirmen una gran majoria dels russos6 — 
sobre els feixistes va ser un motiu especial d’alegria sobretot a la 
Unió Soviètica. A partir de 1945, la Victòria va consolidar-se 
progressivament com a un dels grans mites soviètics, un mite 
necessari en el procés de construcció permanent de la nova identitat 
soviètica. La Victòria sobre el nazisme va ser interpretada, 
aleshores, com la victòria del socialisme. Tal i com s’afirma a la 
introducció de Parad Povedi, el 9 de maig “demostra la força 
indestructible del socialisme i, a la vegada, recorda la vigilància en 
relació a les perilloses intencions dels agressors imperialistes i dels 
seus còmplices” (Drozdov, Riabko, 1985:5). Des de la primera 
desfilada de la Victòria (Parad Povedi, en rus) del 24 de juny de 
1945 (de la qual es conserven dos films, un en color i l’altre en 
blanc i negre), la festa de la Victòria va convertir-se gradualment en 
“la més estimada” (veure els discursos en l’annex 2) de les 
celebracions soviètiques.  
 
D’aquesta manera, la Victòria va esdevenir la tercera tradició 
sagrada soviètica i va enriquir, amb el pas del temps, l’univers 
simbòlic soviètic. Tanmateix, tot i els intents de vincular-la a la 
indestructibilitat del socialisme, era la menys soviètica —parlant en 
termes estrictament ideològics— de les tres tradicions i va ser 
l’única que va sobreviure a l’ensorrament del sistema. Després d’un 
període en què l’Estat rus, per motius diversos, va deixar 
d’organitzar cap acte central de commemoració, a partir del segon 
mandat de Borís Ieltsin, però sobretot de l’arribada al poder de 
Vladímir Putin, la celebració va recuperar la importància i 
l’esplendor de l’època soviètica i es va erigir, sense cap mena de 
dubte, en el principal element d’unió i de cohesió del poble rus i en 
un aparador per mostrar al món el renaixement de Rússia, després 
d’una dècada de profunda crisi. S’havia dut a terme, en 
conseqüència, un procés de selecció de la memòria coherent amb el 
trencament abrupte amb la tradició soviètica. La commemoració de 
la Victòria ha continuat sent durant la primera dècada de 2000 “la 

                                                
6 En una enquesta del 18 de juny de 2010 del Centre Levada, el 51% dels russos 
considerava que la victòria a la Segona Guerra Mundial era “nostra”, mentre que 
un 45% considerava que era de totes les forces aliades. L’enquesta és accessible 
en rus a l’enllaç http://www.levada.ru/press/2010061804.html (accés el 12 de 
febrer de 2011)  
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més estimada de les festes”7, encara que els governs de Ieltsin i 
Putin hagin intentat instaurar noves celebracions, que en gran 
mesura pretenien substituir les velles tradicions comunistes, com la 
Festa de la primavera i el treball (1 de maig), el Dia de la unitat 
nacional (4 de novembre), o el Dia de Rússia8 (12 de juny). Si 
l’etapa anticomunista de Ieltsin, però, es va caracteritzar per una 
renúncia al manteniment o a la recuperació de les festes soviètiques, 
el temps i el retorn durant aquesta dècada de l’esplendor de 
superpotència de la Federació de Rússia han fet que s’hagin superat 
algunes de les reticències a les antigues celebracions9. 
 
La Victòria reuneix, doncs, una sèrie de característiques que la fan 
geirebé única. Per una banda, commemora una gesta, un acte 
heroic; és, a més, un exponent de la continuïtat de la tradició 
heroica russa i forma part de les tradicions patriòtico-militars, 
especialment apreciades pels russos. La Victòria, doncs, permet 
mostrar allò de més positiu del caràcter i la identitat russos. A part 
d’això, és una festa extraordinàriament emotiva, per qüestions 
òbvies si tenim en compte com va afectar a la vida de la gran 
                                                
7 En un informe publicat pel Centre Levada el 2005, a la pregunta de quina de les 
dates més assenyalades de l’any li sembla més important, el 86% dels russos va 
respondre que el 60è aniversari de la Victòria.  
 
8 Curiosament, en el capítol Imperial Glory is Back? Retelling the Russian 
National Narrative by Representation and Communication d’Ivan Zassoursky (a 
Roosvall & Salovaara-Moring, 2010:124), es diu que a pesar de no ser l’única 
tradició soviètica que ha sobreviscut, el Cap d’Any és, de lluny, la més important 
de les festes russes.  
 
9 El 10 de febrer de 1995 el president Ieltsin va signar la llei federal de la 
Federació de Rússia “O dniakh voínskoi slavi i pàmiatnikh dàtakh Rossii” [Els 
dies de glòria militar i dates memorables de Rússia]. Entre els festes hi havia, 
evidentment, el 9 de maig, com a Dia de la Victòria del poble soviètic a la Gran 
Guerra Pàtria dels anys 1941—1945 (any 1945) o el 23 de febrer, Dia del dels 
defensors de la Pàtria. El 29 de desembre 2004 el president Vladímir Putin va 
signar una esmena a la llei que afegia el 4 de novembre com a Dia de la unitat 
nacional, i també el 7 de novembre com a Dia en què es va realitzar a la Plaça 
Roja de Moscou la desfilada militar en commemoració del 24è aniversari del 
Gran Octubre de la Revolució socialista (any 1941). El 21 de juliol de 2005, una 
esmena del mateix Vladímir Putin va afegir 5 dates memorables a la llei, entre les 
quals hi ha el 7 de novembre com a Dia de la Revolució d’Octubre de 1917. La 
llei i les esmenes successibles són accessibles al lloc web del president  de la 
Federació de Rússia http://www.kremlin.ru i a la de la Duma Estatal 
http://www.duma.gov.ru 
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majoria de les famílies i com va ser interpretada la victòria contra 
els nazis. Amb el temps, a més, s’ha anat convertint en un punt de 
trobada intergeneracional, en una celebració pràcticament 
indiscutible, en un punt de partida en la construcció futura de la 
pàtria sense pràcticament vinculacions amb el passat soviètic, 
almenys des del punt de vista ideològic10. 
 
1.2.4. El paper de la televisió i la Victòria com a media 
event 
 
Finalment, el quart element a considerar en aquest apartat de la 
introducció és el paper de la televisió en la commemoració de la 
Victòria, que enllaça amb els tres conceptes anteriors. Aquesta tesi 
doctoral analitza, en particular, la dimensió hegemònica de la 
televisió, que ja va ser utilitzada de forma intensiva com a 
instrument de propaganda i agitació a la URSS i que en l’actualitat 
és considerada com una eina absolutament controlada per les 
autoritats russes.  
 
La televisió va ser durant l’època soviètica un potent instrument de 
conservació de la memòria històrica dels grans mites soviètics. 
Entre els gèneres que més van contribuir a aquesta tasca destaquen, 
per sobre de tot, les retransmissions de les grans celebracions de 
l’Estat soviètic. Tan bon punt es va convertir en un mitjà de 
comunicació de masses, a finals de la dècada de 1950, la televisió 
va cobrir les grans celebracions soviètiques (Iúrovski, 1983 i 
Sappak, 2007) i la nació soviètica va participar de les festes a través 
de la pantalla de televisió (Lane, 1981). Les efemèrides i els 
aniversaris de la Revolució, el naixement de Lenin o de la Victòria 

                                                
10 Vitali Tretiakov, cap de redacció de la revista “Politítxeski klass” [La classe 
política] i degà de l’Escola superior de televisió de la Universitat Estatal de 
Moscou, afirmava el 9 de maig en 2009, en una crònica a la revista electrònica 
Aktuàlnie kommentari [Comentaris de l’actualitat], que a la Rússia actual “li cal 
un recolzament en un esdeveniment significatiu de la seva història, que sigui 
interpretat el màxim de positiu per la majoria dels ciutadans (...). Uns rebutgen el 
període tsarista, uns altres el soviètic, i uns tercers el post-soviètic. El 9 de maig, 
la victòria sobre l’Alemanya de Hitler, que va atacar el nostre país, es converteix 
en el suport ideològic, de fet l’únic indiscutible per a la majoria. I mentre existeixi 
l’actual eclecticisme i caos a nivell ideològic i històric, aquest suport serà 
precisament el 9 de maig, i no res més: ni el 7 de novembre, ni l’1 de maig, ni el 4 
de novembre, ni el 12 de juny. [http://actualcomment.ru/daytopic/468.html] 
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sobre el règim nazi es van convertir, amb el temps, en grans 
commemoracions mediàtiques i en elements definidors de la 
identitat del ciutadà de la URSS. Els rituals eren una forma de 
socialització política, d’inculcació de normes i valors i de 
manteniment de l’ordre social (Lane, 1981), així com mecanismes 
per mantenir viu el record de les gestes del poble soviètic que, amb 
el temps, podien ser oblidades per les noves generacions que no hi 
havien participat. Els rituals retransmesos complien una funció 
doblement integradora: feien participar els ciutadans en actes als 
que no assistien, que commemoraven fets que mai no havien viscut. 
Se’ls adjudicava la funció de conservació de la memòria en una 
època en què els dirigents soviètics observaven amb inquietud com 
desapareixia progressivament el fervor revolucionari entre els 
ciutadans.  
 
Com ja hem dit, la dissolució de la Unió Soviètica va tenir com a 
conseqüència l’oblit de la majoria de les tradicions soviètiques. Però 
la Victòria s’ha erigit amb el temps amb la gran celebració a Rússia, 
amb el principal media event —com van batejar Dayan i Katz 
(1992) a aquestes celebracions mediàtiques— del país. I aquest és 
precisament el punt principal en l’anàlisi d’aquesta tesi. La Victòria, 
com a media event, té unes dimensions i unes pretensions 
eminentment hegemòniques i unes funcions de conservació de la 
memòria històrica (d’una determinada memòria, és clar). S’utilitzen 
els recursos de la televisió per tal de conservar i transmetre una 
determinada imatge del record de la Gran Guerra Pàtria, per 
conservar i transmetre uns valors determinats associats al poble 
soviètic i rus i per configurar un univers simbòlic en què la Victòria 
és un dels elements (si no l’element) essencials. A més, amb el 
temps, la televisió —juntament amb el cinema—, ha estat un dels 
principals instruments a través dels quals s’ha enriquit la tradició de 
la Victòria. S’han fet centenars, milers d’obres dedicades a la II 
Guerra Mundial i al paper de la Unió Soviètica a la guerra; i el 
cinema, sobretot el rus, ha reconstruït els episodis de l’enfrontament 
en una gran quantitat de films11, en particular a partir de finals de la 
dècada de 1960 i principis de 1970, quan el govern de Bréjnev 
s’adona que “the cult of the Great Patriotic War that took shape 
under Khrushchev could buttress his own power if managed 
carefully” (Youngblood, 2006:143).  
                                                
11 Youngblood (2006) en recull 112 des de 1942 fins a 2005. 
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Aquesta tradició, com veurem en la present tesi doctoral, s’extén 
molt més enllà de la retransmissió d’un gran esdeveniment mediàtic 
i adquireix unes dimensions que sobrepassen les d’un media event 
tradicional, convertint-se en un macro media event. Entre les 
dimensions que estudiarem hi ha l’impacte de la commemoració en 
l’agenda temàtica dels informatius de les principals cadenes russes, 
així com l’impacte en la programació televisiva en conjunt. En 
definitiva, analitzarem objectes purament i estrictament mediàtics 
(televisives) per tal de difondre al llarg i ample de l’espai simbòlic 
de la televisió el record i la memòria de la Victòria.  
 
Tanmateix, l’objecte principal d’estudi serà la desfilada de la 
Victòria, el media event per antonomasia. El quart capítol de la tesi 
està íntegrament dedicat als media events i a les principals 
contribucions —a partir de l’obra de Dayan i Katz (1992), que hem 
considerat com a canònica— que s’han fet al seu anàlisi. En aquest 
mateix capítol analitzarem, també, l’evolució en particular de la 
celebració de la Victòria a la URSS i a Rússia i la seva relació amb 
la televisió. Analitzarem el començament de la tradició mediàtica de 
la desfilada, i el camí recorregut fins a arribar a les actuals 
celebracions.  
 
 
1.3. El principal problema 
 
El fet que el pas del temps hagi servit per enriquir la commemoració 
de la Victòria amaga al seu darrera el que en aquesta tesi 
considerem que és el principal problema que planteja aquesta 
celebració per la societat russa i pels dirigents polítics del país. 
Precisament el pas del temps, la distància temportal entre les noves 
generacions de russos i els fets ocorreguts durant la Gran Guerra 
Pàtria, el distanciament, en definitiva, de la Victòria i dels seus 
valors, constitueixen la principal preocupació dels dirigents russos 
que n’han fet el pal de paller de la construcció de la nova Rússia. 
Les noves generacions ja no senten propera la Victòria; o no tant 
propera. Per això els esforços en la conservació de la tradició, en la 
conservació de la memòria de la guerra. Tal i com afirma Iakov 
Gordin en el seu llibre Naixa Voinà (La nostra guerra):  
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“Realment, a la joventut actual no els interessen els esdeveniments de la Gran 
Guerra Pàtria. Per a ells la guerra forma part d’un passat històric i llunyà. Això no 
té res de sorprenent. A la nostra joventut, a nosaltres també ens resultaven 
llunyans els esdeveniments de la guerra amb Turquia de 1877-1878 i la guerra 
amb el Japó de 1904-1905” (2005:5) 
 
Aquesta preocupació s’ha de veure també manifestada en la 
celebració televisiva de la Victòria. Per una banda, l’afany 
hegemònic pot considerar-se com una manifestació del problema 
mateix. Les estratègies dels mitjans, els seus esforços en conservar 
la memòria històrica, de perpetuar aquesta connexió entre uns fets 
que van ocórrer 65 anys enrere i les noves i les futures generacions 
de russos, són també manifestacions d’aquesta preocupació. Perquè 
la Victòria és, a manca d’una ideologia definida, com l’existent en 
l’època soviètica, i a part del nacionalisme —amb què estableix 
connexions evidents i manifestes—, un dels principals elements 
ordenadors i definidors de la societat russa, un element que, 
actualment, els governants russos consideren difícil de reemplaçar i 
que té uns rendiments en tots els nivells de la societat que la fan 
gairebé insubstituïble.  
 
1.3.1. Interès de la recerca 
 
El plantejament del problema ens porta a parlar de quin és l’interès 
de la present tesi. I aquí ens enfrontem de nou a la immensitat de la 
qüestió i del país. A continuació, doncs, exposarem algunes de les 
raons que, creiem, fan especialment interessant aquesta recerca, tot i 
que, probablement, no seran totes les que hi haurien de ser.  
 
En primer lloc, hi ha l’actualitat del tema. La conservació i la 
utilització de la memòria històrica de la II Guerra Mundial i de la 
Victòria han generat, en els darrers anys, un debat constant, sobretot 
entre els països que havien format part de la Unió Soviètica i els 
satèl·lits comunistes del centre d’Europa (podem situar l’any 1989 
com l’inici d’aquest conflicte, ja que va ser aleshores quan el 
govern soviètic va acceptar l’existència de clàusules secretes al 
pacte Ribbentrop-Mólotov, de no agressió entre Alemanya i la 
URSS). A més, són motiu d’enfrontament entre comunitats en 
països amb un alt índex d’immigració russa, com és el cas de les 
repúbliques bàltiques. Entre les qüestions que han estat objecte de 
discussió hi ha el paper de Rússia com a invasor després del 



 

 40 

conflicte, els intents de menystenir el paper de Rússia en la guerra 
per part de països considerats enemics de Rússia, el paper de Stalin 
en la Victòria i en la mort de més de 20 milions de soldats soviètics, 
la intepretació de la guerra en els manuals escolars russos, qüestions 
locals com el trasllat del soldat de bronze a Tallinn o, finalment, el 
reconeixement per part de Rússia del genocidi a Katyn —de trist 
record doblement pels polonesos, després de l’accident aeri de 
2010. Són, només, alguns dels molts exemples que ens poden donar 
una idea de la dimensió i la trascendència del tema de la Victòria en 
l’actualitat.  
 
A part d’aquesta raó, ens agradaria afegir-ne d’altres que tenen a 
veure amb l’estudi dels mitjans a Rússia, amb les especificitats del 
cas rus i en aspectes relatius als marcs teòrics i metodològics 
utilitzats en aquesta tesi doctoral. Així doncs, podem esmentar com 
a interès de la recerca la pràctica inexistència de treballs dedicats a 
l’estudi dels mitjans soviètics i russos —i, en particular, de la 
televisió— al nostre país. Les causes són, al nostre entendre, de 
diversa índole, però estan en gran mesura relacionades amb el 
caràcter intrínsecament nacional de l’anàlisi de la televisió, fet que 
no es produeix en altres mitjans de comunicació, com el cinema, i 
tampoc en altres formes culturals com la literatura. Hi ha, a més, 
raons de caràcter històric, com el trencament de la connexió entre la 
societat russa i la catalana produït durant l’etapa de la dictadura 
franquista. I, evidentment, el fet que la televisió, des de molts 
sectors intel·lectuals, no s’ha considerat un objecte prou atractiu i 
interessant per ser analitzat.  
 
La recerca té també l’interès de centrar-se en un país que, durant els 
darrers vint anys, ha sofert un canvi revolucionari, un país que, com 
hem esmentat, és hereu d’una de les majors experiències que ha 
viscut la humanitat al llarg de la seva història: la creació de la Unió 
de Repúbliques Socialistes Soviètiques i el seu camí cap al 
comunisme. Un país que ha passat de la dictadura i el totalitarisme a 
una democràcia en dubte, en què s’ha produït un daltabaix ideològic 
i identitari que ha obligat a la reconstrucció de la idea que els 
ciutadans tenen d’ells mateixos, de la manera de representar-se i, 
sens dubte, de la manera de recordar-se. És, per tant, un context que 
desperta un enorme interès, sobretot pel fet que permet observar el 
comportament i les funcions dels mitjans de comunicació en 
situacions de canvi profund. A més, la recerca es centra 
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particularment en la que, després de la caiguda de la URSS, ha 
esdevingut la seva gran festa sagrada, la Victòria, segurament 
l'aparador i màxim exponent de la recuperació de Rússia i de la 
restauració del seu paper com a gran potència mundial.  
 
En aquest mateix sentit, un altre dels factors que afegeixen 
importància a aquesta tesi és el fet que analitza una realitat 
diferenciada i, en moltes ocasions, oposada, a la realitat de la 
majoria dels països occidentals, als quals dediquem una bona part 
dels nostres esforços de recerca. El coneixement del cas rus, com ho 
podria ser d'altres realitats com la xinesa o la índia, per posar només 
dos exemples, ens pot ajudar a prendre una perspectiva molt més 
àmplia dels fenòmens culturals i dels mitjans de comunicació. El 
cas rus, a més, és un cas particular amb unes derivades que no són 
objecte d'anàlisi d'aquesta tesi, però que tenen una enorme 
rellevància. Rússia és un país que va arribar a ser la sisena part del 
món, que s'extén des d’Europa fins al Pacífic, que disposa d'unes de 
les reserves d'energia i de matèries primeres més grans del planeta, 
que juga un paper fonamental en les economies de les societats 
europees, que té un dels dos exèrcits més poderosos del planeta i 
que, finalment, encara es troba en un procés de definició, de 
modernització i d'encaix a Europa que s’allarga gairebé des dels 
seus inicis com a estat.  
 
Finalment, perquè el cas d’estudi omple un buit respecte a l’anàlisi 
dels media events i la seva dimensió hegemònica amb una anàlisi 
exhaustiva, tant qualitativa com quantitativa, d’algunes de les 
variables que considerem que poden oferir-nos una idea clara 
d’aquesta dimensió que es resisteix tant a la definició.  
 
 
1.4. Hipòtesis 
 
Tenint en compte el problema plantejat, al qual s’afegeix l’intent de 
reformulació del paper de la URSS —i, per extensió, de Rússia— a 
la II Guerra Mundial, és una hipòtesi plausible el fet que els mitjans 
de comunicació, com a elements de lluita per l’hegemonia i de 
conservació de la memòria, juguin un paper cada vegada més 
decisiu en aquest intent de preservar el llegat de la Victòria sobre el 
règim nazi. Per tant, el present treball tractarà de demostrar 
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precisament aquest fet, la dimensió de la commemoració de la 
Victòria sobre el nazisme, i com aquesta commemoració, que 
definim i entenem com a hegemònica, s’extén en el temps i en 
l’espai mediàtic i, en particular, en la televisió.  
 
Així, doncs, podem enunciar la primera hipòtesi de la següent 
manera:  
 
H1: Els mitjans de comunicació i, en particular, la televisió juguen 
un paper central en la lluita per l’hegemonia de la Victòria i la 
preservació de la seva memòria històrica a la Rússia actual.  
 
Aquesta hipòtesi, que podem considerar la principal, ens porta a 
l’enunciació de diferents subhipòtesis.  
 
H1.1. En primer terme, podem hipotetitzar que el control sobre els 
mitjans de comunicació —i a partir d’ara ens referim, si no diem el 
contrari, a la televisió— és un element clau a l’hora de garantir el 
que, en termes genèrics, anomenarem l’hegemonia de la Victòria. 
Per tant, haurem d’observar estratègies pel que fa a la influència 
dels governs russos en l’estructura dels mitjans de comunicació del 
país.  
 

H1.1.1. En aquest sentit, podem entendre que l’organització, 
l’estructura i la forma de concebre els mitjans de 
comunicació hereten trets de la concepció leninista i 
soviètica dels mitjans referents a la lluita per l’hegemonia.  

 
H1.2. La desfilada militar, com a acte principal de la 
commemoració de la Victòria, té naturalesa de gran esdeveniment 
mediàtic —media event— i, per tant, hi podem observar la seva 
vocació hegemònica.  
 

H1.2.1. A més, observarem en la desfilada de la Victòria la 
preocupació per la conservació de la memòria històrica i la 
transferència del seu llegat entre les velles i les noves 
generacions de russos.  
 
H1.2.2. La retransmissió de la desfilada mateixa s’ha 
convertit en un element més de la memòria històrica.  
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H1.3. El discurs presidencial de la Victòria és un discurs definidor 
de la memòria històrica de la Victòria.  
 

H1.3.1. De la mateixa manera que en el cas de la desfilada 
en el seu conjunt, també expressarà la preocupació per la 
preservació del llegat de la Victòria.  
 
H1.3.2. El discurs és també un constructor de la identitat 
russa a través dels valors associats a la Victòria.  
 
H1.3.3. El discurs encomanarà als ciutadans russos la missió 
de preservació de la memòria històrica de la Victòria. 

 
H1.4. Tenint en compte la seva naturalesa de media event, l’agenda 
temàtica dels informatius dels canals de televisió russos es veurà 
afectada per la commemoració de la Victòria fins a convertir-la en 
l’única realitat existent i anul·lant tot allò que és extern a ella.  
  

H1.4.1. Tenint en compte la naturalesa de la celebració, la 
Victòria saturarà l’agenda temàtica i seran observables els 
processos d’implicació i d’oblit de l’esdeveniment.  
 
H1.4.2. La memòria històrica serà una de les temàtiques 
preferents en l’agenda temàtica de la Victòria.  
 
H1.4.3. La dimensió hegemònica de la Victòria es veurà 
reflectida també en l’absència de diferències sensibles entre 
les agendes dels canals de titularitat pública o privada, tenint 
en compte, a més, la hipòtesi 1.1 referent al control dels 
mitjans de comunicació.  

 
 
H1.5. De la mateixa manera que l’agenda temàtica, la programació 
dels canals de televisió es veurà afectada per la commemoració de 
la Victòria i la majoria dels programes estaran dedicats a aquesta 
temàtica.  
 

H1.5.1. Tenint en compte la naturalesa de la celebració, la 
Victòria saturarà la programació de les televisions.  
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H1.5.2. La dimensió hegemònica de la Victòria es veurà 
reflectida en l’absència de diferències entre els diferents 
canals.  
 
H1.5.3. El recorregut històric de la programació la 
converteix en una tradició en ella mateixa i una forma més 
de memòria històrica.  

 
Aquestes són, doncs, les principals hipòtesis que podem plantejar 
respecte a la commemoració televisiva de la Victòria sobre 
l’Alemanya nazi a Rússia.  
 
 
1.5. Objecte d’estudi i metodologia 
 
Una vegada plantejades les principals hipòtesis de la recerca, 
introduirem quins són els objectes d’estudi que analitzem per tal de 
verificar-les, i, a grans trets, quines són les metodologies que 
utilitzarem en cadascuna de les anàlisis.  
 
Tenint en compte que hem plantejat cinc grans grups de 
subhipòtesis, els objectes d’estudi seran els següents: 
 
1. L’estructura del sector televisiu a la Rússia actual. 
Analitzarem, utilitzant la literatura disponible i les principals 
disposicions que han afectat les televisions soviètica i russa, 
l’evolució del sector de la televisió des dels inicis de la televisió 
com a mitjà de comunicació de masses, així com les connexions 
dels principals canals russos amb els poders soviètic i rus. Algunes 
de les obres utilitzades en aquesta primera part de l’anàlisi són 
d’autors russos, entre els quals destaquem Vilen Egórov, Serguei 
Íltxenko, Anna Katxkàeva, Gueorgui Kuznetsov, Serguei Muràtov, 
Vladímir Sappak, i Iassen Zassoursky12. Tal i com hem anticipat 
anteriorment, l’evolució del sector televisiu rus és el tema del 
capítol 3 de la tesi, titulat Del totalitarisme a l’hegemonia 
mediàtica: una perspectiva general de l’evolució de la televisió a 
Rússia. Aquest capítol és una continuació del treball de suficiència 
investigadora realitzat per l’autor de la present tesi i que duia el títol 
                                                
12  La traducció de les cites d’aquestes obres, així com la resta de les traduccions 
del rus han estat realitzades per l’autor mateix de la tesi.  
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de Etapes d’evolució del model de televisió soviètic i rus (1957-
2008).  
 
2. La desfilada de la Victòria de l’any 2010, en què es va celebrar, 
a més, el 65 aniversari de la Victòria. L’anàlisi inclourà tant el text 
de la locució com les imatges de l’enunciació televisiva de 
l’esdeveniment. Per fer aquesta anàlisi ens basarem en els estudis 
sobre els media events i l’antropologia cultural. En particular, 
analitzarem les principals característiques que ens permeten 
observar el caràcter hegemònic de la retransmissió de la desfilada, 
en sintonia amb la hipòtesi plantejada respecte a això. A més, ens 
fixarem en la utilització dels principals símbols relacionats amb la 
Victòria i en el el seu paper en el procés de transferència de la 
memòria històrica.  
 
Entre les contribucions a aquesta anàlisi, l'obra clàssica de Dayan i 
Katz Media events: the live broadcasting of history (1992) ocuparà 
un lloc central i serà, en gran mesura, la base de la metodologia 
d'anàlisi de la commemoració televisiva de la Victòria a la Rússia 
post-soviètica. A pesar que abans de Dayan i Katz ja hi va haver 
autors interessats en els grans esdeveniments mediàtics —uns 
esdeveniments, no únicament, però sí particularment, relacionats 
amb la televisió—, la seva obra ha esdevingut punt de partida de 
bona part dels estudis dels grans esdeveniments mediàtics, entre els 
quals trobem els casaments reals (Martínez Nicolás, 2008), els 
realities (Couldry, 2002), els Jocs Olímpics (Puijk, 2000), o les 
finals dels mundials de Futbol (Alabarces, 2001), per posar només 
alguns exemples. Els grans aconteixements mediàtics russos —la 
celebració del 300 aniversari de la fundació de Sant Petersburg i la 
commemoració de la Victòria de l’any 2005— i la seva relació amb 
la memòria històrica i la construcció de la nova identitat russa, 
també han estat analitzats a partir de l’obra de Dayan i Katz 
(Hutchings, 2008 i 2009b). A més, formaran part del marc teòric 
d'anàlisi dels media events els autors emmarcats dins de 
l’antropologia cultural; les obres sobre els esdeveniments públics 
d’autors com Turner (1990), Mosse (1991), Handelman (1990), 
Gennep (2008) o Lane (1981), que ens ajuden a entendre quines són 
les arrels dels rituals, les seves funcions, els seus efectes i, sobretot, 
quin és el paper dels símbols, els principals constituents dels rituals 
i els grans esdeveniments mediàtics. Entre aquestes aportacions, 
hem de destacar l’obra de Christel Lane The rites of rulers. Ritual in 
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industrial society—the Soviet case, que ens ajuda a comprendre la 
naturalesa i el significat dels principals principals rituals, mites i 
símbols de la URSS.  
 
L’apartat teòric referent als media event serà introduït en el capítol 
4 de la tesi, titulat precisament Els media events. El capítol 5, titulat 
Anàlisi de la desfilada de la Victòria (2010) inclourà la metodologia 
i l’anàlisi particular.  
 
3. Els discursos presidencials de la Victòria. El tercer objecte 
d’anàlisi és el discurs del president de la Federació de Rússia, 
Dmitri Medvédev en l’acte de commemoració a la Plaça Roja. De 
fet, analitzarem tots els discursos des de l’any 2000 per tal de trobar 
els patrons comuns entre ells, pel fet que un únic discurs podria 
portar-nos a fer una lectura esbiaixada del seu contingut. L’anàlisi 
es proposa extreure les estructures superficial i profunda dels 
discursos. La primera es fa a través de la identificació de les 
diferents parts dels discursos i la seva agrupació temàtica. Pel que fa 
a la profunda, la metodologia utilitzada serà la semiòtica narrativa, 
que ens ha de permetre conèixer quina és la narració (o les 
narracions) subjacent del discurs, tot identificant els principals 
actants d’aquesta narració, els seus atributs i les seves 
competències. Les principals aportacions metodològiques 
utilitzades en aquesta anàlisis són l’obra de Vladímir Propp 
Morfológia skazki (La morfologia del conte) i les de la semiòtica 
narrativa de Greimas (1983) i Courtés (1996). 
 
Entre els objectius que ens proposem hi ha veure quina és la versió 
del conflicte que transmeten els discursos, quin ciutadà construeix, i 
quin és el paper, en l’estructura actancial, de la memòria. A més, 
també a través de l’anàlisi actancial, observarem com es produeix la 
transferència de valors entre els actants del passat i els actants del 
present i el futur, procés en què el record i la memòria tenen una 
participació fonamental. L’anàlisi del discurs formarà part del 
capítol 6, Anàlisi del discurs presidencial, en què, a part de la 
identificació de l’estructura narrativa i els seus elements, afegirem 
aspectes que tenen a veure amb les competències assignades als 
ciutadans, així com una breu reflexió sobre el frame de la Victòria 
que transmeten els discuros presidencials, tenint en compte la seva 
importància com a element de construcció i definició d’una 
determinada visió de la història i de la realitat.  
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4. L’agenda temàtica dels noticiaris. El capítol 7 de la tesi 
doctoral està dedicat a l’anàlisi de l’agenda temàtica dels noticiaris 
de dos dels principals canals de televisió de Rússia, Pervi kanal (de 
propietat semiestatal) i NTV (de propietat privada). La mostra 
comprèn totes les notícies (1709) del Pervi kanal entre el 19 d’abril 
i el 16 de maig de 2010 i totes (1075) les del canal NTV en el 
mateix període. Entre les del Pervi kanal, a més, s’analitza l’agenda 
temàtica del seu principal informatiu (Vrémia), que representa un 
total de 300 notícies. Després de fer una anàlisi general de l’agenda 
temàtica a partir de les classificacions que en fan les mateixes 
televisions, i que ens permetrà tenir una idea de la dinàmica global 
de les temàtiques associades a la Victòria, analitzarem en detall les 
notícies d’aquestes tres mostres que fan referència a aquesta 
temàtica. En aquesta segona anàlisi proposem una nova 
categorització molt més útil pel que fa als resultats que volem 
obtenir.  
 
En aquest cas, l’anàlisi és bàsicament numèric, i té com a objectiu 
final observar l’hegemonia de la Victòria en les agendes temàtiques 
(a nivell quantitatiu), i la contribució de les notícies relacionades 
amb la memòria a aquestes agendes. Analitzarem la distribució de 
les notícies en termes generals, la distribució de les temàtiques i la 
influència que té aquest esdeveniment mediàtic, en particular, en 
l’agenda. En aquest cas, a més, podrem analitzar com es comporta 
l’agenda el dia mateix de la celebració de la Victòria quan emergeix 
una notícia que podria discutir el protagonisme de la celebració.  
 
5. Les graelles de programació. Finalment, el cinquè i darrer 
objecte d’estudi, contingut en el capítol 8 de la tesi, són les 
programacions de televisió. Un dels aspectes que Dayan i Katz 
posen de manifest en la seva obra, i que ja hem comentat, és 
l’existència de dues fases que envolten el media event: la fase 
d’implicació i la fase d’oblit. I observar com es comporten aquestes 
fases serà un dels objectius de l’anàlisi. Tanmateix, en el capítol 8 
analitzem la programació des de tres perspectives diferents: 
 
1. En l’apartat 8.2 fem una anàlisi diacrònica de les programacions 

del dia 9 de maig del primer canal de la televisió central 
soviètica i del primer canal rus des de 1964 fins a 2010. Aquest 
estudi ens permetrà comprovar com ha evolucionat la festa 
televisiva al llarg del temps, quina és l’estructura de 
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programació que s’ha imposat i com difereix l’actual celebració 
de les celebracions passades.  

 
2. En l’apartat 8.3 analitzem la programació del Pervi kanal 

(Primer canal rus) des del 19 d'abril fins al 16 de maig de 2010, 
per tal de comprovar com evolucionen els processos 
d’implicació i d’oblit. En aquest cas, en fixarem en aquells 
programes que, abans i després de la desfilada, tenen una 
referència directa amb la Victòria. L’anàlisi inclou, doncs, una 
part quantitativa que ens mostrarà la progressió de la 
programació relacionada amb la Victòria i ens permetrà 
conèixer les dinàmiques d’implicació i d’oblit, com en el cas de 
l’agenda temàtica, i la presència, hegemònica o no, d’aquesta 
programació.  
 

3. Finalment, en l’apartat 8.4 fem una anàlisi sincrònica de les 
programacions del dia 9 de maig de 2010 dels tres principals 
canals de televisió russos: el mateix Pervi kanal, el canal estatal 
Rossia 1 i el canal privat NTV. En aquest cas, l’objectiu és 
comprovar quines són les diferències en les programacions en 
funció de la naturalesa de cadascun dels tres canals.  

 
És, doncs, una anàlisi quantitativa que ens permetrà observar les 
densitats programàtiques diacròniques i sincròniques i, per tant, 
donar-nos una idea del caràcter hegemònic de la Victòria en les 
programacions. A més, també ens permetrà saber fins a quin punt la 
programació, com la desfilada, formen part de la memòria de la 
Victòria, si hi ha elements d’ancoratge de la Victòria a les graelles 
dels canals russos que, d’alguna manera, fixin la celebració 
televisiva.  
  
 
1.5.1. Aspectes rellevants de la mostra 
 
Un dels aspectes que considerem de gran importància en aquest 
estudi fa referència als materials que formen part de l’annex de la 
tesi doctoral. En el document adjunt hem afegit les traduccions dels 
principals textos utilitzats en l’anàlisi i que, a part de servir per a la 
confecció del present treball, poden ser d’utilitat a altres 
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investigadors interessats en la política i els mitjans de comunicació 
a Rússia. En l’annex s’hi inclouen:  
 

 La traducció del rus al català dels darrers 11 discursos 
presidencials de la Victòria (des de 2000 a 2010). 
 

 La transcripció i traducció del rus al català de les 
programacions del primer canal soviètic i rus del 9 de maig 
entre els anys 1964 i 2010, i la classificació per gèneres de 
cadascun dels programes. 
 

 La transcripció i traducció del rus al català de les 
programacions del Pervi kanal del 19 d’abril al 16 de maig 
de 2010.  
 

 La transcripció i traducció del rus al català del text complet 
de la locució de la retransmissió de la desfilada en 
commemoració de la Victòria de l'any 2010 i la selecció dels 
programes dedicats a la Victòria. 

 
 La transcripció i traducció del rus al català dels films de 

ficció emesos pel Pervi kanal els dies 9 de maig des de l’any 
2000 a 2010. 
 

 La traducció del rus al català i la classificació de les notícies 
relacionades amb la Victòria dels noticiaris del Pervi kanal i 
de NTV.  
 

 I, finalment, la traducció del rus al català de l’entrada del 9 
de maig de 2010 del videobloc del President de la Federació 
de Rússia, Dmitri Medvédev.  
 

En definitiva, són textos difícilment accessibles als qui no tenen un 
domini de la llengua russa, que han estat bàsics per l’elaboració 
d’aquesta tesi doctoral, i que esperem que puguin fer servei, també, 
a la resta de la comunitat universitària.  
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2. El concepte d’hegemonia de Gramsci i la teoria 

leninista de la premsa 
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2.1. Justificació del marc teòric 
 
El principal marc teòric d’aquesta tesi el formen la teoria de 
l’hegemonia de Gramsci i la teoria sobre la premsa de Lenin, que es 
complementarà amb les teories autoritària i comunista soviètica 
sobre la premsa de Siebert, Peterson i Schramm (1956). Una de les 
principals hipòtesis d’aquesta recerca és la que fa referència al fet 
que la commemoració televisiva de la Victòria esdevé una 
manifestació de la nova hegemonia ideològica i cultural de la 
Rússia sorgida de les cendres de la Unió Soviètica. Encara que la 
teoria de l’hegemonia tal i com l’entenia Gramsci era aplicable a les 
societats burgeses occidentals —en què la societat civil estava 
fermament desenvolupada, a diferència de Rússia i altres estats 
orientals —, diferents autors han assenyalat l’oportunitat d’aplicar-
la en societats en transició, com és el cas de la russa. En aquest 
sentit, Lester (1995) aplica el mateix marc teòric en l’evolució del 
sistema de partits polítics i les lluites pel poder a la Rússia post-
soviètica fins 1995: 
 
 “following Eric Hobsbawn in this matter, however, it is important to stress that 
Gramsci’s concept of hegemony is not rellevant only to a study of politics in 
established conditions of modernity, it is also equally rellevant to those societies 
specifically embarking upon a fundamental systemic transitions. (…) In general 
terms, then, we can say that the remit of Gramci’s hegemony is applicable before, 
during and after a process of power transition and, as such, is uniquely relevant to 
the Russian situation” (1995:20).  
 
Així doncs, la teoria de l’hegemonia de Gramsci és, tal i com 
argumentava Hobsbawm, una teoria aplicable a societats en procés 
de transició, com ho és la Rússia postsoviètica, en que s’endega la 
construcció d’una societat, economia, política i ideologia noves, i, 
finalment, d’una nova cultura. També Laclau i Mouffe, en la seva 
revisió crítica del concepte des d’una perspectiva post-marxista, 
associen precisament l’aparició de l’hegemonia en contextos de 
crisi: “los contextos de aparición del concepto serán los contextos 
de una falla (en el sentido geológico) (...). La ‘hegemonía’ no será 
el despliegue majestuoso de una identidad, sino la respuesta a una 
crisis” (1987:7). Per aquests autors, l’hegemonia és una sutura, una 
estratègia per omplir un buit polític i teòric.  
 
A més, resulta especialment pertinent la teoria gramsciana pel fet 
que, més enllà de l’hegemonia i de, com veurem, les arrels russes i 
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socialistes del concepte desenvolupat a l’obra de Gramsci, el 
revolucionari italià era també un gran coneixedor de la realitat 
soviètica i russa, i de les diferències entre les societats occidentals i 
les orientals a Europa. El nucli d’aquesta oposició era la naturalesa 
de l’estat i la societat civil. En un passatge citat per Lester 
(1995:12) queda clara quina és l’opinió de Gramsci respecte a 
aquesta naturalesa: “In the East, the state was everything, civil 
society was primordial and gelatinous; in the West, there was a 
proper relationship between state and civil society (…)”. Aquestes 
diferències tenien com a conseqüència, també, una disparitat en les 
formes de lluita per aconseguir l’hegemonia: la guerra de maniobra 
era la més apropiada a Orient, mentre que l’estratègia de la guerra 
de posició era la més convenient a Occident.  
 
Gramsci aporta, doncs, un marc teòric que ens ajuda a establir els 
elements fonamentals que diferencien les estructures polítiques i 
socials dels països occidentals i els orientals, especialment de 
Rússia. Aquesta naturalesa diversa tindrà la seva repercusió en les 
diferents definicions teòriques del concepte d’hegemonia, que 
variaran en funció de si són aplicades a les societats burgeses o bé a 
les feudals en el seu trànsit a la dictadura del proletariat, i que serà 
aplicable en alguns casos a la societat civil i en altres a l’Estat. Hem 
de considerar que les diferències apuntades, tot i el procés viscut a 
Rússia després de la dissolució de la Unió Soviètica, encara són 
vigents en les estructures de l’actual Rússia i expliquen, en gran 
mesura, les actuacions dels governs democràtics russos.  
 
Pel que fa a la teoria leninista de la premsa (i la seva 
complementació amb l’obra anteriorment citada), és oportuna pel 
fet que ha esdevingut, en certa manera, hegemònica dins la 
concepció dels mitjans de comunicació i la seva funció social a 
Rússia. Amb aquesta hipòtesi es pot interpretar el control estricte 
dels mitjans de comunicació a què té sotmès l’Estat i les estructures 
afins a ell, un aspecte que es desenvolupa amb detall en el tercer 
capítol de la tesi doctoral i que posa de manifest l’arrelament de 
determinades perspectives més enllà de l’establiment de règims 
democràtics.  
.  
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2.2. Introducció al concepte d’hegemonia 
 
En aquest apartat introduirem el concepte d’hegemonia, des de les 
seves arrels, precisament a Rússia, en l’entorn de la social-
democràcia, fins a Antonio Gramsci. De Gramsci introduirem els 
principals conceptes associats a la seva teoria de l’hegemonia a 
través de la seva obra i les dels autors que l’han estudiada. Entre els 
conceptes que formen part de la teoria de l’autor italià destacarem 
els de societat política i societat civil, el bloc històric, i les guerres 
de moviment i de posició. Aquests mateixos conceptes seran 
aplicats posteriorment en l’anàlisi de la tesi i enllaçats amb l’actual 
procés de modernització del país.  
 
 
2.2.1. Les arrels russes del terme hegemonia 
 
Tal i com assenyala Anderson (2006:30), abans de Gramsci el 
concepte d’hegemonia ja tenia una llarga tradició, i va ser un dels 
conceptes polítics del moviment social-demòcrata rus 
prerevolucionari present constantment en els debats del moviment 
obrer13. El primer precedent assenyalat és el revolucionari rus 
Gueorgui Plekhànov, que utilitza el terme dominació, en la seva 
idea de revolució democràtico burgesa en què el proletariat hauria 
de donar suport a una burgesia pràcticament inexistent a Rússia. 
Posteriorment, va ser Axelrod (Anderson, 2006) qui va utilitzar el 
terme primacia per referir-se al paper del proletariat en la revolució 
burgesa; la classe obrera russa havia d’intervenir per la incapacitat 
de la burgesia del país de dur a terme les que havien de ser les seves 
pròpies tasques de lluita contra l’autocràcia tsarista (Laclau i 
Mouffe, 1987:56). En la carta a Struve mencionada en l’obra 
d’Anderson, Axelrod estableix que “en función de la posición 
histórica de nuestro proletariado, la socialdemocracia rusa puede 
conseguir la hegemonia (gegemoniya) en la lucha contra el 
absolutismo”. El concepte d’hegemonia, doncs, esdevé un patrimoni 

                                                
13 Com indica Raymond Williams (1997:129), abans de la definició marxista, el 
concepte es restringia  a la direcció política o dominació  d’un estat sobre l’altre, 
que és la primera de les entrades del terme al Gran Diccionari de la llengua 
catalana. http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0072605 i del 
Diccionario de la Real Academia Española 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hegemonia  
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comú dels socialdemòcrates russos defensat, entre altres, per Lenin. 
En una cita de Lenin recollida a Anderson (2006:34), el líder 
bolxevic afirma que “el proletariado es revolucionario sólo en la 
medida en que es consciente y hace efectiva la idea de hegemonía 
del proletariado”.  
 
L’hegemonia és un concepte de difícil definició. Bottomore (1991: 
229-231) afirma que “any definition of hegemony is complicated by 
the use of the word in two diametrically opposed senses: first, to 
mean domination, as in “hegemonism”; and, secondly, to mean 
leadership, implying some notion of consent”. D’aquesta manera, 
trobem el terme hegemonia associat a la dominació i, en 
conseqüència, a la coerció, per una banda, i per l’altra, associada al 
consens. Segons el mateix autor, el segon significat era el més usual 
en els escrits marxistes i el que Lenin utilitzava per indicar el 
lideratge polític en la revolució democràtica. En definitiva, el 
concepte d’hegemonia s’ha confós històricament amb els de 
dominació o primacia, així com s’han barrejat les formes d’arribar a 
aquesta hegemonia per mitjans tan oposats com poden ser la coerció 
o el consens.  
 
2.2.2. La teoria de l’hegemonia de Gramsci 
 
Si de bon principi l’hegemonia esdevé un concepte ambigu i 
intercanviable pels de dominació i primacia, l’obra d’Antonio 
Gramsci, que, al cap i a la fi serà la que donarà cos teòric al terme, 
afegirà també una certa confusió sobre què cal entendre finalment 
per hegemonia. L’obra de Gramsci, escrita en gran mesura a la 
presó, i publicada amb el títol, precisament, de Quaderns de la 
presó, és fragmentària i, en moltes ocasions, contradictòria i 
ambigua. Autors com Anderson (2006) han intentat posar ordre a 
les qüestions conceptuals sobre l’hegemonia, analitzar les formes i 
funcions del concepte de Gramsci, encara que, en intentar esclarir-
la, la faci segons Johnson “flat, static and lacking tensions” (a Hall 
et al., 1980:63)14. Per Fernández Buey (2001:140-141) Gramsci 
aporta, fonamentalment, indicacions generals o reflexions crítiques i 
encunya termes interessants per la ciència política. I també Sassoon 
                                                
14 Pels estudis culturals, l’esclariment s’interpreta com una reducció de la 
complexitat; els mateixos estudis culturals eviten un esclariment i definició de la 
disciplina, mantenint-la en un estat dialògic de clarificació permanent.  
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afirma respecte a l’ús del terme per part de Gramsci que és un ús 
poc ortodox i que ell mateix subverteix el seu sentit i el diferencia 
del sentit tradicional marxista. (2000:45).  
 
En definitiva, l’obra de Gramsci no només es caracteritza per la 
fragmentarietat, sinó per una ambigüitat que fa que el mateix autor 
utilitzi un concepte amb sentit diferents i, de vegades, contraposats, 
i que molts dels autors que posteriorment s’hi han referit també 
l’utilitzin amb sentits diversos15. Això demana, en conseqüència, 
una decisió en quant a la definició i l’àmbit d’actuació del concepte 
d’hegemonia. Per Fernández Buey (2001:140-141), “el concepto 
hace referencia a la dominación estatal (económica y política) de 
una clase o de un bloque social sobre otros y también al consenso o 
consentimiento de los demás, de las mayorías”. L’hegemonia 
gramsciana es fonamenta en un exercici de lideratge en en terreny 
moral i intel·lectual (Bottomore, 1991:229-231). El mateix indica 
Sassoon (2000:45), fent referència a l’exercici de consens i lideratge 
moral i intel·lectual. Laclau i Mouffe (1987) són els qui més 
aprofundeixen en aquestes variacions, que són el fil conductor de la 
seva obra; el concepte varia en funció del context social i polític —
democràtic o autoritari— en què és aplicat —en particular, en el 
context revolucionari i post-revolucionari rus— o en funció dels 
actors que prenen part en el procés d’hegemonia i de les seves 
tasques en aquest procés.  
 
El concepte d’hegemonia de Gramsci està fortament influït per les 
tesis de Lenin16. Per Gramsci (Gruppi, 1972), l’hegemonia del 
proletariat representa transformació, construcció d’una nova 
societat i una nova estructura econòmica, d’una nova organització 
política i també d’una nova orientació teòrica i cultural. 
L’hegemonia té, doncs, consecuències en el pla moral i intel·lectual. 
Gramsci afegeix que la realització de l’aparell hegemònic —el 

                                                
15 Per Williams “todavía persiste una gran incertidumbre en cuanto a la 
utilización que hizo Gramsci del concepto, pero su obra constituye uno de los 
principales puntos críticos de la teoría cultural marxista” (1997:129).  
16 Gruppi mateix situa el concepte d’hegemonia com el punt on es troben Lenin i 
Gramsci: “se vogliamo vedere il punto di contatto piú costante, piú scavato, di 
Gramsci con Lenin, questo mi pare essere il concetto di egemonia” (1972:9). Per 
Laclau i Mouffe, el punt de partida de Gramsci és estrictament leninista, està en al 
pla polític i no encara en el moral i intel·lectual que definirà definitivament el 
concepte de Gramsci (1987:76-77). 
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partit—, quan crea un nou camp ideològic, determina una forma de 
consciència, nous mètodes de coneixement i, en conseqüència, és un 
fet filosòfic. Com apunta Gruppi (1972), hi ha una diferència en la 
concepció de l’hegemonia de Gramsci i la de Lenin. Gramsci, quan 
parla d’hegemonia, ho fa referint-se a la capacitat dirigent i, en 
ocasions, al domini. Lenin entèn l’hegemonia exclusivament com a 
forma dirigent.  
 
Per Lester (1995), la visió de Lenin del concepte d’hegemonia és 
més restringida i es refereix a una estratègia d’acció fonamentada en 
el retràs històric del desenvolupament del capitalisme a Rússia; a 
més, està fonamentada en la lluita de classes. La perspectiva de 
Gramsci, en canvi, és molt més àmplia en ambdós sentits, i no 
estava lligada a cap moment històric ni lloc geogràfic, com tampoc 
a les classes, sinó a les voluntats col·lectives. Per Lenin, 
l’hegemonia és una estratègia d'assimilació i manipulació 
d’opinions semblants en la fase de preparació de la revolució, 
mentre que per Gramsci, l'objectiu és l'articulació d'interessos 
diversos en un marc de consens a llarg termini.  
 
L’hegemonia de Lenin, doncs, es refereix molt més al lideratge 
polític —en el si d’una aliança de classes (Laclau i Mouffe, 
1987:62)— i a l’assimilació, mentre que en Gramsci al lideratge 
intel·lectual i moral i l’articulació de grups a través de la ideologia, 
tant passiva—neutralització de possibles futures demandes— com 
activa —promoció de demandes i resolucins (Lester, 1995). Per 
Laclau i Mouffe, “es en este movimiento del plano “político” al 
plano “intelectual y moral” donde se opera la transición decisiva 
hacia un concepto de hegemonía que va más allá de la ’alianza de 
clases’” (1987:77).  
 
2.2.3. La terminologia gramsciana 
 
Tanmateix, en la seva teoria sobre l’hegemonia hi ha un seguit de 
conceptes de gran importància que ens ajuden a comprendre les 
seves idees sobre les diferents estratègies i les característiques dels 
grups socials per tal d’aconseguir-la. Entre aquesta terminologia, és 
important conèixer quines són les característiques de la societat 
política i la civil, què és el que Gramsci anomena bloc històric, les 
diferents estratègies (guerra de posició i guerra de maniobra) en la 
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lluita per l’hegemonia, i quines circumstàncies fan preferible l’una 
de l’altra. 
 
2.2.3.1. Societat política i societat civil: entre la dominació i el 
consens 
 
Un dels termes bàsics en la teoria de l’hegemonia de Gramsci és el 
de societat civil en la seva perspectiva marxista. Tot i el recorregut 
històric del terme, usat per Locke i Rousseau, el concepte marxista 
deriva de Hegel; per Marx “civil society arose (…) from the 
destruction of medieval society. Previously individuals were part of 
many different societies, such as guilds or estates each of which had 
a political role, so that there was no separate civil realm. As these 
partial societies broke down, civil society arose in which the 
individual became all important” (Bottomore, 1991:82-84).  
 
Per Buci-Glucksmann (1976:15), Gramsci distingeix entre societat 
civil i política i “desdobla el concepto de Estado aislando 
metodológicamente dos planos en la sobreestructura: el de la 
autoridad y de la fuerza, de la dictadura y de la dominación, y el de 
la organización y del consenso, de la “civiltá”, de la dirección y de 
la hegemonía”. En el mateix sentit, Jordi Solé-Tura afirma en el 
pròleg de El príncep modern de Gramsci que la diferència entre la 
societat civil i la societat política rau en el fet que “la societat civil 
és el regne de l’hegemonia; la societat política, el de la coerció” 
(1968:13). Per Solé-Tura, Gramsci “situa la societat civil en la 
suprastructura —seguint la concepció hegeliana—, com a anella 
intermèdia entre l’estructura econòmica i la societat política 
(l’Estat)”. L’autor italià afirma que s’ha d’entendre en la seva obra 
la societat civil de la manera que l’entenia Hegel, “o sea, en el 
sentido de hegemonía política y cultural de un grupo social sobre la 
entera sociedad, como contenido ético del Estado”, a diferència del 
sentit que li donen els catòlics, pels quals la societat civil “es, en 
cambio, la sociedad política, o el Estado, frente a la sociedad 
familiar y a la Iglesia” (Gramsci, 1992: 290-292). Per Lester, la 
principal diferència entre ambdues societats és la seva estratègia: 
per la societat política, l’estratègia és de dominació, per la civil, la 
de consens (Lester, 1995:8). En el mateix sentit s’expressa 
Anderson (2006) quan relaciona l’hegemonia amb el consentiment i 
la societat civil, per una banda, i la dominació amb la coerció i estat, 
per l’altra.  
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Una de les claus de la interpretació de l’obra de Gramsci és, doncs, 
la forma en què un grup social lidera a la resta dels grups de la 
societat i quin és el mecanisme per tal de fer-ho, si la dominació 
(entesa com a coerció) o el consens. Anderson cita les paraules de 
Gramsci: “la supremacía de un grupo social asume dos formas: 
‘dominación’ y ‘dirección moral e intelectual”. Un grupo social es 
dominante sobre grupos enemigos a los que tiende a “liquidar” o 
someter con la fuerza armada, y es dirigente sobre grupos afines y 
aliados” (2006:42). Per Gramsci, “a fully extended hegemony must 
rest on active consent, on a collective will in which various groups 
in society unite” (Bottomore, 1991:229-231).  
 
2.2.3.2. El bloc històric 
 
Un altre concepte clau en Gramsci és el del bloc històric com a 
resultat de l’expansió del consens del grup que aspira a 
l’hegemonia; l’expansió d’aquest consens sobre la resta de grups 
socials ha de donar lloc a la creació d’un nou bloc històric. En el 
pròleg ja citat de Solé-Tura, trobem la clau de quina forma pren 
actualment aquest grup històric amb aspiracions hegemòniques, el 
“princep modern”. “L’estudi se centra, doncs, en el problema del 
“príncep modern”, és a dir, de l’elucidació del subjecte concret que 
ha de dur a terme la gran tasca històrica de la unificació nacional-
popular. Gramsci és categòric: el “príncep modern” ja no pot ser un 
home, un Cap, un Cèsar, sinó que ha d’ésser un grup, un col·lectiu i, 
més concretament, un ‘intel·lectual col·lectiu’: el partit polític. “ 
(Gramsci, 1968:9) 
 
El paper del partit polític, segons Solé Tura, en un context com el 
de la Rússia prerevolucionària, era el d’aglutinador dels grups que 
havien de constituir-se en hegemònics. Fent referència a la 
diferència entre Rússia i els països capitalistes occidentals, i a 
l’estratègia del proletariat, Solé-Tura indica que, en no existir a 
Rússia les trinxeres i fortaleses que sí existeixen a Occident, “cal, 
doncs, passar de la guerra de maniobra a la guerra de posicions, en 
el qual el proletariat només aconseguirà la victòria si sap constituir-
se en capdavanter polític, ideològic i moral d’un nou bloc històric. 
Per això té tanta importància el moment ètico-polític, el moment de 
l’hegemonia. Per això és tan fonamental el paper del partit polític, 
“intel·lectual col·lectiu”, instrument de superació dels estrets límits 
corporatius, arma de lluita en tots els terrenys, des de l’ètico-polític 
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fins al militar” (A Gramsci, 1968:9). Per Lester (1995), el bloc 
històric és la forma física d’una voluntat col·lectiva. I Gruppi 
defineix aquest bloc històric com una conseqüència de l’hegemonia 
mateixa. “L’egemonia tende a costruire un blocco storico, a 
realizzare cioé un’unità di forze sociali e politiche differenti e tende 
a tenerle insieme attrraverso la concezione che essa ha tracciato e 
difuso“ (1972: 99)  
 
2.2.3.3. Guerra de moviment i guerra de posició 
 
Com podem comprovar en el text de Solé-Tura, hi ha, segons 
Gramsci, dues estratègies bàsiques per conquerir l’hegemonia —la 
guerra de moviment i la guerra de posició—, que per l’autor italià 
eren una qüestió fonamental de la teoría política d’entreguerres 
(Gramsci, 1992:292). La guerra de moviment fa referència a un atac 
frontal i a una conquesta del poder amb mètodes revolucionaris, 
com la conquesta del poder per part dels boltxevics a la Rússia de 
1917, que va instaurar la dictadura del proletariat com a “poder 
revolucionario que se apoya en la violencia contra la burguesía” 
(Stalin, 1975:57-58). Per contra, “en oposición a la guerra de 
movimientos que definía el momento histórico coetáneo a la 
revolución y en el que el conflicto de clases se trasforma en frontal 
(1917: toma del poder del Estado en el eslabón más débil de la 
cadena imperialista), la guerra de posiciones, por su parte, 
circunscribe una fase más compleja de la lucha de clases: la 
revolución o es imposible (fase defensiva, para pasar a 
ulteriormente a la ofensiva), o se ha de desarrollar por medio de un 
proceso que requiere un impulso continuado y que exige “una 
concentración inédita de hegemonía” (Buci-Glucksmann, 1976:41).  
 
En la seva anàlisi del pas de la guerra de moviment a la guerra de 
posició, Gramsci relaciona aquesta segona estratègia amb 
l’hegemonia.  
 
“La guerra de posición requiere sacrificios enormes y masas inmensas de 
población; por eso hace falta en ella una inaudita concentración de la hegemonía 
y, por tanto, una forma de gobierno más “interventista”, que tome más 
abiertamente la ofensiva contra los grupos de oposición y organice 
permanentemente la “imposibilidad” de disgregación interna, con controles de 
todas clases, políticos, administrativos, etc., consolidación de las “posiciones” 
hegemónicas del grupo dominante, etc. Todo eso indica que se ha entrado en una 
fase culminante de la situación político-histórica, porque en la política de “guerra 
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de posición”, una vez conseguida la victoria en ella, es definitivamente decisiva. 
O sea: en la política se tiene guerra de movimiento mientras se trata de conquistar 
posiciones no decisivas y, por tanto, no se movilizan todos los recursos de la 
hegemonía del Estado; pero cuando, por una u otra razón, esas posiciones han 
perdido todo valor y sólo importan las posiciones decisivas, entonces se pasa a la 
guerra de cerco, comprimida, difícil, en la cual se requieren cualidades 
excepcionales de paciencia y espíritu de invención. (…) (C. VIII, P P 71.)” (final 
Gramsci 1992:292) 
 
D’aquesta manera, de les dues estratègies la més eficaç serà la 
guerra de posició, la que requereix més sacrificis, però, a la vegada, 
la que aconsegueix resultar definitiva. Segons la interpretació de 
Laclau i Mouffe, la guerra de posició és per Gramsci “la progresiva 
disgregación de una civilización y la construcción de otra en torno a 
un nuevo núcleo de clase” (1987:81) i conclouen que poc té a veure 
la metáfora gramsciana amb una veritable guerra de posició militar.  
 
 
2.3. Hegemonia i mitjans de comunicació  
 
En la lluita per l’hegemonia proposada per Gramsci. els mitjans de 
comunicació tenen un paper de gran importància. Tenint en compte 
que aquesta lluita es fa dins la societat civil, que té com a finalitat la 
creació d’un bloc històric a través del consens amb la resta de grups 
socials, que no utilitza la coerció i que, finalment, la lluita 
persegueix una hegemonia en el terreny moral i ideològic, els 
mitjans de comunicació seran mecanismes fonamentals d’aquest 
combat.  
 
Lester (1995), en aquest sentit, afirma que el camp de batalla de la 
lluita hegemònica és la societat civil a través d’organismes privats 
com partits polítics i formes ideològico-culturals com diaris, 
literatura, esglésies, escoles, etc.  
 
“The requisite strategy for a bid for supremacy must be gradual and must involve 
‘a steady penetration of the complex and multiple mechanisms’ of hegemonic 
diffusion. It must, in other words, engage in an ideological-cultual struggle for the 
control of the key agencies of civil society —the schools, the universities, the 
publishing houses and the mass media, and so on. This, then, is what Gramsci 
effectively meas by a ‘war of position’’” (Lester, 1995:11).  
 
Els mitjans de comunicació formen part del que Gramsci anomena 
l’aparell d’hegemonia, que “se encuentra articulado en subsistemas, 
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los cuales a su vez se diversifican en razón de sus relaciones con los 
diferentes niveles de la realidad social: organización escolar (desde 
la escuela a la universidad); organizaciones culturales (desde las 
bibliotecas a los museos); organización de la información 
(periodicos diarios, sistemas de revistas…); organización religiosa 
y, en fin, organización que hace referencia al cuadro de vida 
(urbanismo, arquitectura…).”(Buci-Glucksmann, 1976:23-24). En 
el mateix sentit, de Gruppi (1972) en podem extreure que existeixen 
diferents canals a través dels quals les classes dominants influeixen 
ideològicament sobre les classes dominades i que entre els diferents 
canals hi trobem l’escola, la religió, el servei militar i els mitjans de 
comunicació. Gramsci veu en els nous mitjans de comunicació 
electrònics un valuós instrument en la lluita per l’hegemonia. 
Anderson, discutint la tesi de Gramsci sobre l’hegemonia en les 
democràcies occidentals que en la seva trajectòria no han realitzat 
mai el socialisme, afirma que “el lugar central del poder debe 
buscarse, por lo tanto, dentro de la sociedad civil –sobre todo, en el 
control capitalista de los medios de comunicación (prensa, radio, 
televisión, cine, ediciones), basado en el control de los medios de 
producción (propiedad privada)” (2006:51). 
 
També a Anderson (2006) trobem altres raons que indiquen el paper 
fonamental dels mitjans de comunicació com a aparells 
d’hegemonia. Per una banda, en les societats occidentals és un 
element bàsic d’adoctrinament de la classe treballadora; per l’altra, 
és un sistema de control cultural que juga “un papel complemetario 
decisivo en garantizar la estabilidad del régimen clasista del capital” 
(ibid, 54). Els mitjans de comunicació són, en definitiva, eines al 
servei de l’hegemonia en el terreny ideològic i cultural, una 
hegemonia que proveeix de “a more coherent and systematic world 
view which not only influences the mass of the population but 
serves as a principle of organization of social institutions” 
(Bottomore, 1991:229-231).  
 
 
2.4. Conclusions de la teoria gramsciana de l’hegemonia 
 
La teoria de l’hegemonia de Gramsci és, doncs, un marc teòric idoni 
per aplicar en el context de la Rússia post-soviètica ja que ens 
serveix com a referent històric pel que fa a la configuració de l’estat 
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i la societat civil a l’Europa oriental, així com a marc que ens ajuda 
a explicar quins són els processos que van tenir lloc en un context 
de lluita com va ser el de la Rússia democràtica a partir de les 
reformes de la perestroika i, sobretot, a partir de 1991. A més, la 
teoria de Gramsci estableix els principals elements que cal tenir en 
compte en aquest procés i que són aplicables a la Rússia 
postsoviètica —la mateixa societat civil en formació, el consens 
democràtic enfront la coerció totalitària, el bloc històric, que a la 
Rússia postsoviètica pot ser fàcilment identificable amb el partit al 
govern (Rússia Unida17), i la classe hegemonitzant i 
l’hegemonitzada. I, finalment, perquè Gramsci posa en primer pla 
els mitjans de comunicació de massa com a elements definitius en 
el procés de conquesta de l’hegemonia.  
 
Precisament la formació d’una veritable societat civil és un dels 
grans temes pendents a la Rússia democràtica. La societat civil, que 
va ser pràcticament inexistent durant la Unió Soviètica18, era, 
segons Gramsci, un requeriment imprescindible per l’expansió de la 
seva hegemonia i l’hegemonia de la classe treballadora a la resta del 
món (a Sassoon, 2000:70). I a pesar que els mitjans de comunicació 
són fonamentals per tal de dur a terme aquesta tasca de creació de la 
societat civil i l’expansió de l’hegemonia per via del consens, Lester 
afirma que precisament en el procés de transició de Rússia els 
mitjans de comunicació i el control —assimilable a la coerció— que 
en van fer les elits governants van ser un dels majors impediments 
per tal que es formés al país una veritable societat civil: “a second 
obstacle to the growth of civil society (…) concerned ‘the enduring 
political controls on, and backwardness of, communications and 
information in Russia” (1995:36). A pesar dels pretesos esforços per 
tal d’alliberar els mitjans de comunicació del control estatal i de la 
                                                
17 L’expresident de la URSS, Mikhaïl Gorbatxov, en una entrevista al diari 
Kommersantl (2 de març de 2010), va declarar que “quan se’n recorda del PCUS, 
el que li ve al cap és Rússia Unida, amb l’única diferència que aquesta darrera és 
com una mala còpia del PCUS”. Les mateixes declaracions van ser repetides al 
programa de televisió del Pervi kanal Pozner, el 27 de febrer de 2011.  
Font: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1330533 
Per la seva banda, en la confusió entre Estat i partit, el president del Parlament 
rus, Borís Grizlov, declarava que qualsevol atac a Rússia Unida era un atac a 
l’Estat, ja que aquest partit representava l’estabilitat política a Rússia.  
Font: http://www.grani.ru/Politics/Russia/Parliament/Duma/m.175182.html 
18 Al marge de l’anomenada intelligentsia, el referent cultural i moral soviètic. 
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llei dels mitjans de 1992, “in practice, the extent of state control and 
leverage in this sphere has continued to be extremely widespread”. 
L’evolució de l’estructura dels mitjans de comunicació a Rússia i, 
en particular, de la televisió, i el control exercit per part dels 
governs de la Federació seran un dels temes centrals del següent 
capítol de la present tesi. 
 
 
2.5. Hegemonia i estudis culturals  
 
Els anomenats estudis culturals britànics, que tenen en Williams, 
Hall i Hoggart els seus tres principals autors, van ser els 
recuperadors del concepte d’hegemonia i de la teoria de gramsciana 
a partir de finals de la dècada de 195019. De fet, segons Lash (2007), 
“hegemony was the concept that de facto crystallized cultural 
studies as a discipline”, i com afirma el mateix Hall (Hall et al., 
1980) “has played a seminal role in Cultural Studies”.  
 
Els Cultural Studies sorgeixen a la Universitat de Birgmingham —
al Centre for Contemporary Cultural Studies— com una 
reminiscència de l’Escola de Frankfurt (Hardt, 1992). Els estudis 
culturals britànics són d’arrel marxista20, estan influits per autors 
com Lévi-Strauss, Saussure21, Barthes —aquests tres emmarcats 
dins l’estructuralisme—, Benjamin, o el mateix Antonio Gramsci, i 
                                                
19 L’obra fundadora dels Estudis Culturals, i que representa una transició en 
l’estudi de la cultura, és The Uses of Literacy, de Richard Hoggart, una anàlisi 
dels canvis i els efectes produïts en la cultura popular de la classe treballadora, de 
la gent corrent, amb l’emergència de la indústria de la cultura i els mitjans de 
comunicació de masses. Aquest treball, però, no pretén aprofundir en els orígens 
de la disciplina, que són analitzats a bastament en un gran nombre d’obres sobre 
la disciplina. Aquest és, sens dubte, un dels trets distintius dels Estudis Culturals, 
la seva constant revisió dels orígens en un intent de posar ordre, de forma 
constant i reiterada, als principis, objectius i metodologies de la disciplina.  
20 L’aproximació dels Estudis Culturals és “a critical Marxism in the sense that it 
has contested the reductionist implications of earlier Marxist approaches to the 
study of culture” (Bennet et al., 1981:7). 
21 Graeme Turner situa Saussure i la seva teoria del llenguatge com el punt de 
partida de la seva introducció als Cultural Studies. Una de les conseqüències de 
l’obra de Saussure és que “language does not name an already organized and 
coherent reality; its role is far more powerful and complex. The function of 
language is to organize, to construct, indeed to provide us with our only access to, 
reality.” (1992:13). La gran contribució de Saussure és que “directly relates 
language and culture” (ibid.:15).  
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utilitzen en la seva anàlisi de la cultura i dels mitjans de 
comunicació els principals conceptes de Karl Marx22. Des d’una 
perspectiva que confronta l’individu amb el poder, els estudis 
culturals es proposen posar al descobert les estratègies de 
dominació d’una societat-massa a través de, entre altres 
mecanismes, els mitjans de comunicació, un dels grans difusors de 
les ideologies dominants en les societats capitalistes. Des d’aquesta 
perspectiva marxista, la cultura i els mitjans són una de les 
principals eines de divisió desigual de la societat (Storey, 1996). En 
l’article de Hall Cultural Studies and the Centre: some problematics 
and problems (a Hall et al. (1980)), podem trobar un resum 
esclaridor del naixement, els fonaments intel·lectuals i ideològics i 
els objectius dels Cultural Studies. En el text, Hall afirma el caràcter 
interdisciplinari 23 i pretesament indefinit —amb els seus 
avantatges, segons Hall, de no ser absorvit ni naturalitzat, però amb 
el desavantatge de guanyar-se la legitimitat que ja tenen altres 
branques del coneixement24— dels Estudis Culturals i sintetitza les 
primeres aportacions a la disciplina de Hoggart, Williams i 
Thompson, emmarcant-les en el context capitalista de postguerra a 
la Gran Bretanya. Per Hall, els estudis culturals aporten un nou 
concepte de cultura, problematitzen aquest concepte per fer-ne 
emergir les relacions amb la resta d’institucions socials, i busquen 
els processos, els responsables i les raons de l’existència d’un 
determinat ordre cultural dominant i altres de subordinats.  
Tal i com s’ha dit, el concepte d’hegemonia va tenir una enorme 
influència en la conformació dels estudis culturals britànics. Per 
Stuart Hall (Hall et al., 1980) l’hegemonia és en l’obra de Gramsci 
la peça central al voltant de la qual graviten les seves idees 
principals sobre l’estat, la societat civil, la cultura i la 
intel·lectualitat, el consens, el bloc històric i el sentit comú, i en 
destaca el fet de ser pertinent en societats avançades com la 
britànica “in which the institutions of state and civil society have 

                                                
22 A part del marxisme, les altres teories que han influït en els Estudis Culturals 
són “culturalism, structuralism, poststructuralism, psychoanalysis and the politics 
of difference” (Barker, 2008:12).  
23 Per Turner, són “an interdisplinary field where certain concerns and methods 
have converged; the usefulness of this convergence is that it has enabled us to 
understand phenomena and relationships that were not accessible through the 
existing disciplines” (1992:11). 
24 Paul Willis l’anomena “the first of the ‘non-disciplinary’ disciplines!” (Barker, 
2008:xxii) 
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reached a stage of great complexity, in which the mobilization and 
consent of the popular masses is required to secure the ascendancy 
of a particular tendency and in which ‘reform’ requires an extended 
and complex process of struggle (...)” (1980:36). El sentit comú és 
el que Barker remarca com a clau en la lluita per l’hegemonia: 
 
For Gramsci, all people reflect upon the world and, through the ‘common sense’ 
of popular culture, organize their lives and experiences. Thus, common sense 
becomes a crucial site of ideological conflict and, in particular, the struggle to 
forge ‘good sense’. (...) Common sense is the most significant site of ideological 
struggle because is the terrain of the ‘taken-for-granted’, that is, a practical 
consciousness which guides the actions of the everyday world. (2008:67).  
 
Raymond Williams aborda el concepte d’hegemonia a la seva obra 
Marxismo y literatura (1997). L’aportació important de Williams en 
la seva interpretació dels efectes que té l’hegemonia en la teoria 
cultural marxista és el fet que aquesta transcendeix la cultura i la 
ideologia, l’hegemonia és un procés total que inclou i va més enllà 
d’aquests dos conceptes. Willams defineix l’hegemonia com allò 
que "no es solamente el nivel superior articulado de la ‘ideología’ ni 
tampoco sus formas de control consideradas habitualmente como 
‘manipulación’ o ‘adoctrinamiento’. La hegemonía constituye todo 
un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de 
la vida: nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones que 
tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo (...) es un sentido 
de la realidad para la mayoría de las gentes de la sociedad (...) en el 
sentido más firme, es una ‘cultura’, pero una cultura que debe ser 
cconsiderada asimismo como la vívida dominación y subordinación 
de clases particulares" (1997:131). En la consideració que fa 
Williams de l’hegemonia com a procés dinàmic, l’autor afirma que 
aquesta ha de ser “continuamente renovada, recreada, defendida y 
modificada” (1997:134), per tal de fer front al que ell anomena 
contrahegemonia25 o hegemonia alternativa. L’hegemonia, doncs, 
per la seva condició de dominació no exclusiva, ha de reforçar-se en 
el combat contra les seves alternatives (Williams, 1997:135). Per 
tant, el procés dinàmic esdevé un element de reforç de l’hegemonia, 
                                                
25 En el cas de l’objecte d’estudi d’aquesta tesi, s’observarà un procés hegemònic 
en la interpretació de la II Guerra Mundial, i una lluita per superar la 
contrahegemonia dels qui volen reescriure o reinterpretar la història. Per tant, la 
commemoració de la Victòria sobre el règim nazi serà també una escenificació de 
la imposició de l’hegemonia per sobre del seu enemic contrahegemònic. (NOTA 
pel final) 
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o un primer pas per a la seva substitució per una de nova. 
L’hegemonia ha d’estar sempre amatent a aquelles opcions que 
pretenen apropiar-se de la seva condició. Barker anomena aquesta 
condició de l’hegemonia com inestabilitat (2008:68). 
 
Turner, per la seva banda, destaca el fet que, des de la perspectiva 
de Gramsci, “popular culture is the battleground upon which 
dominant views secure hegemony” (1992:211) i que “Gramsci does 
provide an integrating framework that, notwithstanding its totalizing 
tendences, admits difference and contradiction as essencial 
constituents of culture and ideology” (ibid.:213-214). 
 
Un altre dels conceptes usats per Williams és el de la tradició i la 
seva connexió amb l'hegemonia. La tradició és per l’autor un dels 
tres aspectes —juntament amb les institucions i les formacions— 
que hi ha dins de qualsevol procés cultural. La tradició, rebutjada 
pel pensament cultural marxista, per ser part de la superestructura, 
es “la expresión más evidente de las presiones y límites dominantes 
y hegemónicos” (1997:137); una tradició que és, sobretot, selectiva, 
en el sentit que molts significats i pràctiques poden ser exclosos, 
convertint la tradició en “el passat significatiu”26 (1997: 138) en 
interès d’una determinada classe dominant. Williams qualifica el 
procés de la tradició com a “muy poderoso, ya que se halla ligado a 
una serie de continuidades prácticas —familias, lugares, 
instituciones, un idioma— que son directamente experimentadas” 
(ibid.). I com a conclusió d’aquest poder que té la tradició, Williams 
afegeix que “es en los puntos vitales de conexión en que se utiliza 
una versión del pasado con el objeto de ratificar el presente y de 
indicar las direcciones del futuro, donde una tradición selectiva es a 
la vez poderosa y vulnerable” (1997:139).  
 
Finalment, John Fiske també recull el concepte gramscià. Per Fiske 
(1987), l’hegemonia és una “constant struggle against a multitude of 
resistances to ideological domination”, i afegeix que per 
l’hegemonia no hi ha mai una victòria final, donant a entendre 
aquesta idea de procés hegemònic que combat constantment aquells 

                                                
26 Aquest punt és especialment rellevant en el cas de la tradició de la Victòria i la 
selecció de només una part determinada del passat de la guerra i, també, del 
passat soviètic. La Victòria serà seleccionada, però no els errors o les culpes; la 
Victòria serà seleccionada, però no el treball ni la revolució.  
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que volen posar fi al seu domini. Fiske creu que cal combatre també 
aquesta hegemonia, la de la ideologia dominant, que pretén imposar 
una concepció homogènia de la societat.  
 
 
2.6. Conclusions als Estudis Culturals 
 
Hall, Williams o Fiske només són alguns dels exemples de 
representants dels Estudis Culturals que han abordat el concepte 
d’hegemonia a partir de l’obra de Gramsci i que l’han convertit en 
una peça central de la seva teorització. Els Estudis Culturals 
britànics ofereixen una continuïtat a la perspectiva marxista i 
gramsciana en l’estudi de la cultura des d’una posició crítica27. 
L’aplicació del concepte d’hegemonia en gran part de les 
heterogènies28 recerques emmarcades dins dels Estudis Culturals, 
entre ells els estudis dels mitjans, de la cultura de la classe 
treballadora, dels grups socials en general, la identitat, el gènere29, i 
la centralitat d’aquest concepte en els inicis i el desenvolupament de 
la disciplina, els fan un marc idoni també per l’anàlisi de la 
commemoració de la Victòria a la Rússia post-soviètica, en primer 
terme perquè forma part, en totes les seves dimensions, de la cultura 
popular contemporània russa i és, per tant, un objecte d’estudi 
preferent pels estudis culturals, i en segon terme perquè fa èmfasi en 
la importància del passat i de la tradició, com a força poderosa, en 
la construcció del present i del futur, un aspecte d’enorme 
rellevància en el cas rus. A més, l’enfocament metodològic 
transversal de la recerca d’aquesta tesi doctoral sintonitza amb 
l’esperit fundador i dialògic dels Estudis culturals, el projecte 
general dels quals és, segons Hall “the elaboration of a non-
reductionist theory of cultures and social formations —and a 
defined ‘universe of discourse’ within whose framework different 

                                                
27 Per Turner, “traditional marxism had devalued the importance of the idea of 
culture; culture was a part of the “superstructure” of society (...) this ignores the 
way in which language exercises a determining influence over the “real” —
including the material bases of capitalism” (!992:25).  
28 Com apunta Graeme Turner, ha atret l’interès dels estudis culturals “what we 
wear, hear, watch, and eat; how we see ourselves in relation to others; the 
function of everyday activities such as cooking or shopping” (1992:2). 
29 Una de les obres més completes pel que fa als objectes d’estudi i les 
metodologies dels Estudis Culturals és Cultural Studies. Theory and Practice, de 
Chris Barker (2008).  
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positions and emphases are exposed to mutual critique” (Hall et al., 
1980:40). A més, el marc teòric resulta indicat si tenim en compte 
que en la definició de Tony Bennet (a Barker, 2008:6) dels Estudis 
Culturals, un dels elements que l’autor cita és que la disciplina “is 
concerned with all those practices, institutions and systems of 
classification through which there are inculcated in the population 
particular values, beliefs, competencies, routines of life and habitual 
forms of conduct’.  
 
Pel que fa a l’estat de la qüestió del concepte d’hegemonia en el 
marc dels Estudis Culturals, afegirem que un dels debats entre els 
teòrics de la disciplina és si actualment podem continuar parlant 
d’un escenari hegemònic o post-hegemònic en les societats 
avançades a causa dels canvis produïts, sobretot, en el camp dels 
mitjans de comunicació. Collins (1989) ja argumentava que la 
heterogeneïtat de la cultura en les societats postmodernes invalidava 
l’ús del concepte d’hegemonia, i que érem testimonis del final de 
qualsevol cosa que pugui ser anomenada ‘cultura comú’30. Scott 
Lash (2007), en el seu article Power after Hegemony: Cultural 
Studies in Mutation, apel·la precisament a l’abandó de la base 
gramsciana dels Estudis Culturals que, segons Lash “has had great 
truth value for a particular epoch” (2007:55), però que les 
circumstàncies actuals demanen una perspectiva del poder post-
hegemònica, centrada més en el seu caràcter factual que en el de la 
paraula. Si el terme hegemonia ha estat interpretat, segons Lash, 
com una resistència en el terreny del simbòlic, en l’actualitat 
aquesta dominació i resistència té lloc en el terreny del real 
(passem, segons l’autor, d’un poder epistemològic a un 
d’ontològic): “post-hegemonic power and cultural studies is less a 
question of cognitive judgements and more a question of being” 
(ibid. 58). En la perspectiva post-hegemònica dels estudis culturals, 
la resistència —que segons Lash es deixa cada cop més de banda 
per les seves connotacions negatives— a la dominació gramsciana 
és reemplaçada per la invenció. Lash situa la communicació “at the 
heart of the post-hegemonic order. The symbolic is somehow 
national; the communication is in the first instance generic and 

                                                
30 Curiosament poc abans de l’aparició del penseé unique d’Ignacio Ramonet, “la 
traduction en termes idéologiques à prétention universelle des intérêts d’un 
ensemble de forces économiques, celles, en particulier, du capital international”. 
[http://www.monde-diplomatique.fr/1995/01/RAMONET/1144] 
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global. (...) Now domination is through communication” (ibid. 59-
60). La comunicació, doncs, és en el terreny del factual, mentre la 
l’hegemonia gramsciana era en el terreny del sentit (ibid.). 
L’exemple de Lash del poder i la política post-hegemònics són els 
Estats Units d’Amèrica, que no exerceixen el lideratge, sinó que 
dicten a través de la violència de la comunicació. I aquesta 
comunicació ja no es pot relacionar amb la cultura, sinó amb el fet 
militar; els aparells comunicatius són “military mechanisms” (ibid. 
67), i els estudis culturals estan en consonància “to what seems to 
be a more generalized militarization of social and cultural, indeed of 
natural life” (ibid. 69). A mode de conclusió, Lash apel·la a que els 
estudis culturals han de participar amb les indústries culturals, amb 
les tecnologies de la comunicació i els disseny de software i 
protocols, perquè és el lloc on s’ha de fer “critical interventions” 
(ibid. 74). Richard Johnson (2007) respon a la qüestió plantejada 
per Lash en el seu article Post-hegemony?: I Don’t Think So. Per 
Johnson, la perspectica de Lash és una visió reduccionista del terme 
gramscià, “the breakdown of complexity” (2007:96), fruit d’una de 
les moltes lectures que s’ha fet de l’hegemonia gramsciana31. Lash 
redueix l’hegemonia al domini en el terreny ideològic —una 
hegemonia en el sentit de Laclau i Mouffe, d’articulació discursiva, 
epistemològica, que actua a través del sentit—, mentre que per 
Johnson l’hegemonia inclou també la força de les relacions 
econòmiques. Lash refusa la distinció marxista clàssica entre base i 
superestructura; en opinió de Johnson la seva perspectiva és, en 
conseqüència, més pre-hegemònica que post-hegemònica, i el que 
veuen com a final de l’hegemonia és un “new hegemonic moment” 
(Johnson, 2007:102). I com a exemple d’aquesta “new hegemony” 
Johnson posa els discursos de Bush i Blair després del 9/11, una 
manifestació d’una nova hegemonia global. Però si per Lash la 
nació-estat tendia a desaparèixer en aquesta globalitat, per Johnson, 
des del 9/11 s’ha reforçat un sentit d’una societat global i un 
ecosistema que són amenaçats de ser destruïts (ibid. 105), que té 
una incidència en les polítiques locals: “the global, however, has not 
replaced the national” (ibd.106). Per tant, on Lash veu un poder 
post-hegemonic, Johnson veu una nova hegemonia global amb 

                                                
31 Johnson anomena l’hegemonia gramsciana “one of those baggy, and 
ambiguous categories in which Gramsci specialized” (2007:97), una de les raons, 
com ja hem dit abans de la multiplicitat de punts de vista respecte a l concepte 
gramscià. 
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efectes locals. Hi ha una identificació en el text de Johnson del neo-
liberalisme amb una nova hegemonia que cal combatre. En el nou 
escenari d’hegemonia es poder identificar “hegemonic or ruling 
social blocs and complicit, marginalizated and subordinated social 
groups (...). There is a growing, male-dominated Superclass of the 
very rich, with peers in countries as diverse as Britain, USA, Russia 
and China”.  
 
 
2.6.1. Els observables de l’hegemonia 
 
Com hem pogut comprovar en aquesta breu introducció a 
l’hegemonia, una de les seves propietats fonamentals és la dimensió 
de totalitat. L’hegemonia és un procés total, afecta gairebé tots els 
àmbits de la vida, i té com a instruments de combat o de 
manifestació l’escola, l’església, la família i els mitjans de 
comunicació, entre d’altres. La focalització de la recerca en un 
ritual com és la commemoració televisiva de la Victòria sobre 
l’Alemanya nazi a la Rússia post-soviètica pot semblar, en aquest 
sentit, una reducció i un intent de donar una resposta final a la 
manifestació d’una nova hegemonia a Rússia. Però això queda lluny 
del propòsit d’aquest treball. Aquest treball es centra en algunes de 
les manifestacions de l’hegemonia, en el que tradicionalment pot ser 
anomenat un indicador de l’hegemonia i que en aquesta tesi 
doctoral anomenarem observable —terme que prové de la mecànica 
quàntica, i que fa referència a resultats tan quantitatius com 
qualitatius de l’observació del comportament de les partícules. Per 
tant, l’objectiu és buscar i trobar observables d’aquesta hegemonia, 
que s’extenen al llarg i ample de tota la producció cultural d’una 
societat determinada i que necessiten, cadascun d’ells, d’eines 
metodològiques diferents per a ser observats. Aquests observables 
anirien en consonància amb la posició de Laclau i Mouffe —en el 
pla de la política— respecte al fet que no hi ha un centre 
d’irradiació de l’hegemonia, sinó una varietat de nodes dins la 
societat que són fonts de l’hegemonia i tenen efectes totalitzants 
(Laclau i Mouffe, 1987).  
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2.7. La teoria leninista de la premsa 
 
Una vegada conclòs aquest repàs a la teoria de l’hegemonia, 
introduirem les principals tesis sobre la premsa de Vladímir Ílitx 
Uliànov, Lenin. Algunes d’aquestes tesis tenen connexions íntimes 
amb l’hegemonia, aspecte que, com hem vist, Lenin també va 
tractar. Lenin, el principal cabdill de la Revolució russa de 1917 que 
va portar a l’establiment d’un règim socialista a Rússia i al 
naixement de la URSS, va ser també el principal teòric i ideòleg de 
la premsa russa i soviètica i els seus postulats van esdevenir dogmes 
de fe pels governs soviètics que el van succeir. L’obra de Lenin és 
extensa i abarca un gran nombre de temàtiques, que van des de la 
filosofia, l’economia o la política, i que també abarca els mitjans de 
comunicació i, en particular, el mitjà aleshores hegemònic, la 
premsa escrita. Els seus treballs referents a la premsa, a les tasques, 
funcions i principis de la premsa revolucionària, la seva idea de què 
cal considerar com a llibertat de premsa o la funció de la premsa de 
partit en la construcció de la societat socialista estan recollits en 
l’obra Lenin about the press (Saifulin, 197232). Aquesta obra és 
essencial per entendre quina era la concepció que tenia Lenin de 
l’efecte que tenien els mitjans en la societat, i de com calia 
organitzar la premsa per tal que servís als objectius de la revolució, 
primer, i de la recuperació econòmica i l’establiment d’una societat 
socialista, després. Si considerem l’impacte que va tenir la seva 
teorització sobre l’organització, les missions i funcions de la premsa 
durant la Revolució i en la consolidació de l’Estat soviètic, i que 
van afectar de forma directa la resta de mitjans de comunicació —
cinema, ràdio i, molt posteriorment, la televisió—, és oportú 
analitzar els principals trets d’aquesta teoria exposats en aquesta 
obra, que podem dividir en les següents categories, que segueixen 
una evolució temporal pel que fa a les principals preocupacions del 
líder soviètic: 
 

 El paper de la premsa en la unió de les diferents tendències 
de la socialdemocràcia russa i la necessitat de centralitzar 

                                                
32  Tal i com he indicat en els agraïments, l’obra Lenin about the press és molt 
difícil d’aconseguir, i l’autor d’aquesta tesi va poder fer-ho gràcies a l’ajut 
desinteressat de Clark Kissinger, un conegut comunista nord-americà copropietari 
de la llibreria Revolution Books de Nova York. 
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esforços: la premsa com a element de lluita per l’hegemonia 
de la classe treballadora;  

 La contribució de la premsa a la Revolució de la classe 
treballadora; 

 El concepte leninista de llibertat de premsa: qui ha de tenir i 
qui no ha de tenir accés a difondre informació; 

 La relació entre la premsa i el partit; 
 Les funcions de la premsa en la construcció de la societat 

comunista; 
 
 
2.7.1. Els principis de la premsa  
 
En els seus escrits prerrevolucionaris, Lenin advoca per la necessitat 
de la unificació dels partits social democràtics i la centralització de 
la difusió d’informació i la inculcació de la consciència de classe, 
les idees socialistes i democràtiques (Lenin, a Saifulin, 1972). En 
l’article titulat Our immediate task33, es manifesta la preocupació de 
Lenin per la unificació i l’organització del moviment revolucionari 
per tal de fer conèixer els ideals socialistes al moviment obrer i 
fondre aquest moviment “into one indestructible whole with the 
activity of the revolutionary party” (Lenin, a Saifulin, 1972:50). 
L’organització de les forces revolucionàries i la discussió de les 
qüestions que afecten la social democràcia, segons Lenin, són 
impossibles sense la creació d’un òrgan central del partit, l’activitat 
del qual s’ha de centrar en “aprendre, propagar i organitzar” (ibid, 
51). Aquesta mateixa preocupació s’observa en l’article An urgent 
question (ibid, 52) de la mateixa època, o en el Draft of a 
Declaration of the Editorial Board of Iskra and Zarya, en què 
insisteix en l’anàlisi de qüestions centrals i no locals que afebleixen 
la lluita del moviment obrer. En aquest mateix article s’expliciten 
les funcions que ha de tenir aquest òrgan central; Lenin proposa 
“systematically to discuss all politically questions —the Social-
Democratic Labour Party must respond to all questions that arise in 
all spheres of our daily life, to all questions of home and foreign 
politics, and we must see to it that every Social-Democrat and every 
class conscious worker has definite views of all important 
questions. Unless this condition is fulfilled, it will be impossible to 
carry on wide and systematic propaganda and agitation” (Lenin, a 
                                                
33 Escrit el 1899 i publicat per primer cop el 1925. 
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Saifulin, 1972:58). Pel que fa als continguts d’agitació, l’òrgan del 
partit ha de reflectir les vagues dels obrers i la resta de formes de 
lluita obrera, així com les manifestacions de tirania al llarg i ample 
de Rússia. Afegir, finalment, que la creació d’aquest òrgan central 
del partit és considerat per Lenin com el primer pas cap a la lluita 
política dels socialdemòcrates. Aquest òrgan central és el que 
anomena Lenin un organitzador col·lectiu: "El periódico no es 
solamente un propagandista y un agitador colectivo, sino tambien 
un organizador colectivo" Así lo aborda Lenin en el apartado IV de 
"¿Qué hacer?" titulado: Plan de un periódico político para toda 
Rusia, donde desarrolla lo esencial de esta idea. Considera allí a la 
prensa como el medio de organizar el partido revolucionario” 
(Worontzoff, 1979:32). Per Lenin, la premsa és un element 
indispesable d’organització del moviment revolucionari. “La 
organización de un periódico político central para toda Rusia (…) 
debe ser el hilo fundamental al que podríamos asirnos para 
desarrollar, ahondar y ampliar incesantemente esta organización (es 
decir, la organización revolucionaria, siempre dispuesta a apoyar 
toda protesta y toda explosión)” (Lenin a Worontzoff, 1979:32). 
 
La premsa ha de ser un instrument per conquerir l’hegemonia en 
l’escenari de lluita que s’obre a la Rússia de principis de segle XX. 
Els diaris socialdemòcrates “tienen que aspirar a ‘hacerse un claro’ 
y después a ‘conquistar la hegemonía’, lo cual supone una rivalidad 
periodística para recoger la información más original, publicar 
materiales inéditos o evitar los retrasos de aparición. En 1912, 
Lenin reprocha violentamente a "Pravda" el no haber publicado a 
tiempo el mandato de los obreros de Petersburgo a sus diputados en 
la Duma (…). Pocos meses antes, felicitaba al mismo periódico por 
el valor demostrado en la campaña electoral, en términos similares: 
"La campaña electoral ha tenido un buen arranque. "Sviesdá" y 
"Pravda" han conquistado la hegemonía. (…)."(Worontzoff, 
1979:94). En aquest paràgraf citat per Worontzoff es pot observar 
quina era l’estratègia de lluita per l’hegemonia i quin era el paper 
que tenien els diaris en aquesta lluita. La premsa esdevé l’arma 
decisiva per tal de dur a terme els canvis revolucionaris a Rússia; 
per això, però, primer cal establir el germen que servirà d’element 
contrahegemònic i que lluitarà contra l’hegemonia establerta a 
Rússia. En definitiva, en la Rússia prerevolucionària, la premsa ha 
d’exercir el paper d’unificador de tots els moviments obrers 
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revolucionaris i ha d’estar, conseqüentment, al servei de la lluita per 
combatre l’enemic burgès.  
 
Pel que fa als principis bàsics de la premsa revolucionària, Lenin 
insisteix en la necessitat i la idoneïtat de la premsa de partit, i en el 
fet que a diferència de la premsa burgesa que busca el benefici 
econòmic, “the socialist proletariat must put forward the principle 
of party literature” i aquesta literatura “must become part of the 
common cause of the proletariat” (Lenin, a Saifulin, 1972:148). Pel 
que fa a l’organització, Lenin considera que els diaris “must 
become the organs of the various party organizations, and their 
writers must by all means become members of these organizations. 
Publishing and distributing centres, bookshops and reading-rooms, 
libraries and similar establishments – must be all under party 
control” (ibid, 148-149).  
 
Si hi ha una part dels articles en què millor es posa de manifest el 
model d’estructura dels mitjans que s’imposarà en la URSS —i que 
té una relació directa amb la teoria de l’hegemonia— és la part 
dedicada a la llibertat de premsa. A grans trets, els postulats post-
revolucionaris de Lenin van en la línia de redefinir què s’entèn per 
llibertat de premsa, quina és la veritable situació de la llibertat de 
premsa a l’Occident burgès, en què la llibertat de premsa és la 
llibertat del capital, i en la prohibició final de la premsa burgesa i 
anti-revolucionària pel fet de ser la premsa “l’arma més poderosa 
que es pot deixar a l’enemic”. Aquesta prohibició neix de la 
convicció leninista de la perversió moral que suposa la utilització de 
la premsa com a mitjà per obtenir beneficis econòmics. Per tant, 
afectarà directament a l’organització dels mitjans, que no podran 
tenir un objectiu econòmic, sinó guiar-se només pel benefici del 
moviment treballador. Hi ha en aquesta concepció, doncs, una visió 
diametralment oposada a la capitalista, ja que el benefici deixa de 
ser un objectiu de l’editor, per passar a ser-ho del lector, o de l’oient 
i el telespectador posteriorment.  
 
Pel que fa al terme llibertat de premsa, Lenin sostè que, com a 
eslògan de la democràcia autèntica, “the capitalists have always 
used the term ‘freedom’ to mean freedom for the rich to get richer 
and for the workers to starve of death. In capitalist usage, freedom 
of the press means freedom of the rich to bribe the press, freedom to 
use their wealth to shape and fabricate so-called public opinion” 
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(Lenin, a Saifulin, 1972:149). Els mitjans, doncs, estan totalment 
controlats pel capital, sota la falàcia, segons Lenin, d’una 
democràcia autèntica, darrera la qual s’hi amaga un objectiu de 
manipulació de les masses. De la mateixa manera, el pensament de 
Lenin expressa el seu rebuig al comerç amb uns mitjans que tenen 
com a objectiu la influència sobre les masses. En molts altres 
articles, com Letter to G. Myasnikov, repeteix els seus arguments 
sobre què és, en realitat, la llibertat de premsa als països 
capitalistes: “freedom of the press means freedom to buy up 
newspapers, to buy writers, to bribe, buy and fake ‘public opinion’ 
for the benefit of the bourgeoisie” (ibid, 199). La veritable llibertat 
de premsa serà la dels comunistes, que no permetran el lucre a 
expenses dels altres, com tampoc posar la premsa sota el control 
directe o indirecte del capital. Tots els treballadors tindran els 
mateixos drets per utilitzar la premsa34. Ara bé, aquesta llibertat 
també ha de tenir els seus límits. En l’article titulat Party 
Organization and Party Literature, publicat a Nóvaia Jizn el 1905, 
Vladímir Lenin exposa la seva perspectiva aleshores sobre la 
llibertat d’opinió, i conclou que “everyone is free to write and say 
whatever he likes, without any restrictions. But every voluntary 
association (including the party) is also free to expel members who 
use the name of the party to advocate anti-party views” (Lenin, a 
Saifulin, 1972:149). Així doncs, el partit es converteix en l’òrgan 
que ha de decidir quins materials van en contra del partit i qui ha de 
ser-ne expulsat per publicar-los.  
 
Pel que fa a la prohició de publicar dels sectors contraris al 
moviment revolucionari, a Draft Third Clause of the General 
Political Section of the Programme (Saifulin, 1972:197) hi trobem 
les raons exposades de perquè s’expropien les impremtes i els 
stocks de paper, que es posen a disposició del proletariat, tot 
adduint que és qui ha sofert fins aleshores l’opressió del 
capitalisme. I en la mateixa Letter to G. Myasnikov, Lenin 
argumenta perquè no poden permetre la lliure expressió de les idees 
burgeses a la República Socialista Soviètica de Rússia: “the 
bourgeoisie (all over the world) is still very much stronger than we 
are. To place in its hands yet another weapon like freedom of 

                                                
34 Aquestes manifestacions de Lenin sobre la veritable llibertat de premsa estan 
recollides en l’article Thesis and report on bourgeois democracy and the 
dictatorship of the proletariat (1919). 



 

 78 

political organisation (= freedom of the press, for the press is the 
core and foundation of political organisation) means facilitating the 
enemy’s task, means helping the class enemy. We have no wish to 
commit suicide (…)”(Lenin, a Saifulin, 1972:199). Aquesta 
estratègia de control dels mitjans de producció de la informació 
acabarà tenint la seva continuïtat al llarg de l’època soviètica: 
“siguiendo la genial intuición de Lenin de controlar el suministro de 
papel como mecanismo básico para controlar la información 
después de la Revolución, las prensas, fotocopiadoras, y máquinas 
de procesamiento de la información y de comunicación fueron 
estrictamente controladas35” (Castells, 2001a:61).  
 
2.7.2. Les funcions de la premsa en la construcció del 
comunisme 
 
Per tal de concloure aquesta breu introducció a la teoria leninista 
sobre la premsa, examinarém quines són les tasques i les funcions 
de la premsa en la construcció de la societat socialista. En l’article 
The Immediate Tasks of the Soviet Government, publicat el 192936, 
Lenin exposa que (1) la premsa ha de deixar de ser un òrgan dedicat 
bàsicament a la comunicació de notícies polítiques del dia, per 
passar a ser un òrgan seriós d’educació de les masses de la població 
en economia (Lenin, a Saifulin, 1972). Per Lenin, la premsa 
posterior a la Revolució de 1917 encara conservava molts dels trets 
de la premsa burgesa i tractava qüestions que miraven de distreure 
l’atenció de la classe treballadora de les tasques de reconstrucció 
socialista. La premsa havia de servir per fer conèixer als 
treballadors com calia reorganitzar el treball. Segons Immediate 
Tasks of the Soviet Government, (2) “the press must serve as an 
instrument of socialist construction, give publicity to the successes 
achieved by the model communes in all their details, must study the 
causes of this successes, the methods of management these 
communes employ, and, on the other hand, must put on the ‘black 
list’ those communes which persist in the ‘traditions of capitalism’, 
i.e., anarchy, laziness, disorder and profiteering” (Lenin, a Saifulin, 
1972:337). També trobem altres funcions destinades a la premsa en 
articles com The Fight to Overcome the Fuel Crisi. En aquest, 
                                                
35 En opinió de Castells, aquest fet tindrà un impacte fonamental en el retràs de la 
URSS respecte els països capitalistes. 
36 Dictat el 1918  
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Lenin declara que “our press must become an instrument for 
bringing the backward into line and for inculcating industry, labour 
discipline and organisation” (Lenin, a Saifulin, 1972:343), en el 
sentit exposat anteriorment. A més, la premsa, com a escenari de la 
lluita per l’hegemonia, ha de tenir com a funció “la denuncia, la 
desmitificación: ‘Desarraigar la costumbre de la mentira, mostrar al 
pueblo en toda su desnudez quiénes son los enemigos que lo 
agobian’. Esta tarea se expresa en un término que forma también el 
nombre del periódico. VERDAD (‘Pravda’)" (Worontzoff, 
1979:95).  
 
A través de la premsa s’organitza també una estratègia de lluita per 
l’hegemonia que tindrà la seva màxima expressió en les resolucions 
del Comitè Revolucionari de censurar la premsa burgesa, com a 
mesura de coerció. En el decret sobre la premsa publicat al Pravda 
el 10 de novembre de 1917, Lenin exposa com el Comitè 
Revolucionari Provisional s’ha vist forçat a prendre mesures contra 
la premsa contrarrevolucionària. Una de les raons, potser la 
principal, i que servirà en aquest treball per verificar el paral·lelisme 
de les circumstàncies de 1917 i 1991, és que “in the critical time, 
when the new government, the government of workers and peasants 
is just establishing itself, it is impossible to leave this instrument 
wholly in the hands of the enemy, bearing in mind that at this stage 
it is no less dangerous than bombs and machine-guns” (Lenin a 
Saifulin, 1972:205). Afegeix, però, que es tracta d’una mesura 
temporal i excepcional i que “as soon as the new order is 
consolidated, every administrative measure of restriction with 
regard to the press will be lifted; it will be granted a full freedom 
within the limits of its responsibility before the courts, in 
conformity with the boardest and most progressive press laws”. Un 
nou ordre que, tanmateix, no s’arribarà a consolidar mai, 
perpetuant, en conseqüència, la prohibició d’accés als mitjans als 
sectors de població contraris a la revolució. Aquest mateix decret 
inclou quines són les publicacions que el Consell dels Comissaris de 
Poble sotmetrà a tancament: aquelles que desafiïn o es resisteixin al 
govern dels treballadors, distorsionin els fets o indueixin a cometre 
actes criminals. Finalment, el decret del Consell de Comissaris del 
Poble del mateix 10 de novembre de 1917 On the Revolutionary 
Press Tribunal (Saifulin, 1972:206) posa les bases per a la creació 
del Tribunal Revolucionari de la Premsa, que serà l’òrgan 
encarregat de jutjar els crims i les ofenses en el sector de la premsa.  
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De la teoria leninista sobre quin ha de ser el funcionament i 
l’organització dels mitjans de comunicació i, en particular, de la 
premsa, en podem extreure una sèrie de conclusions generals sobre 
el seu paper com a instrument ideològico-cultural en la lluita per 
l’hegemonia d’un determinat grup: 
 
a. La premsa ha d’estar al servei del proletariat. Per tant, els mitjans 
han de ser un instrument de lluita hegemònica, excloent-ne l’accès a 
grups portadors d’hegemonia o a potencials competidors per 
l’hegemonia. No ha de permetre opinions que posin en dubte la 
doctrina del partit, no ha de servir, de cap manera, al capitalisme i la 
burgesia, el principal enemic del comunisme, sinó que ha de ser un 
instrument per combatre’l. Per tant, la premsa ha de defensar una 
sola veritat, ser lleial al sistema i als governants, i no deixar-hi 
accedir els enemics o els oponents polítics. Ha de ser, doncs, un 
organitzador del consens de les forces revolucionàries.  
 
b. Ha de tenir com a funció principal informar el moviment obrer 
sobre els problemes que l’afecten, inculcar als treballadors la 
consciència de classe, preparar-los per la lluita revolucionària i, 
posteriorment, per la construcció del socialisme i el comunisme. La 
premsa és, doncs, un instrument als servei de la ideologia, l’agitació 
i la propaganda i ha de tenir una funció lligada a l’organització 
política o social que n’exerceix el control i que promou l’adhesió, 
tenint en compte que és l’única organització que la pot promoure. 
 
c. Ha de ser un òrgan del partit, és a dir, dependre directament d’una 
institució política. En aquest sentit, no ha de tenir com a pretensió el 
rendiment econòmic —que és la xacra de la premsa burgesa—, sinó 
l’ideològic. 
 
d. En escenaris com el de la revolució russa, la premsa és una arma 
més perillosa que les bombes i les pistoles. Per tant, cal exercir un 
domini sobre els mitjans de comunicació i no deixar-los en mans 
d’aquells que lluiten per aconseguir l’hegemonia37.  
                                                
37 Aquest darrer punt és crucial en la identificació de les circumstàncies en què 
Lenin creu que s’ha de dur a terme la Revolució. La Revolució és un període de 
crisi, en què és necessari desproveir dels mitjans a aquells grups socials que 
lluiten per l’hegemonia política. Aquesta perspectiva té unes conseqüències 
evidents en la situació posterior a la caiguda de la URSS. Rússia viu un període 
de crisi —de fet, una crisi posterior a una altra crisi, com va ser el període de la 
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Com a afegit final a les conclusions sobre el model de premsa 
autoritària leninista, destacar que, tal i com indica Siebert, aquest va 
ser aplicat igualment als nous mitjans electrònics apareguts durant 
el segle XX i “los principios generales del autoritarismo brindaron 
sólida base para la reglamentación. La radio y la televisión, lo 
mismo que los medios más antiguos, deben apoyar los intereses del 
gobierno y ayudar al fomento de los objetivos culturales y políticos 
de la autoridad central” (Siebert, Peterson, Schramm, 1967:46).  
 
 
2.8. La teoria soviètica de la premsa 
 
Precisament aquest darrer punt ens condueix a una breu introducció 
de l’obra de Siebert, Peterson i Schramm Four theories of the press: 
the authoritarian, libertarian, social responsibility and Soviet 
communist concepts of what the press should be and do (1969), en 
què s’analitzen quines són les característiques de les premses 
autoritària, libertària, de responsabilitat social i comunista soviètica. 
En aquest treball farem esment, en particular, a la darrera d’elles, la 
teoria comunista soviètica —que s’inspira i coincideix, evidentment 
amb les teoritzacions leninistes que acabem de presentar en l’apartat 
anterior—, escrita per Schramm.  
 
Un dels primers punts considerats per l’obra de Schramm són els 
postulats bàsics de la teoria autoritària, allò que definirà la 
naturalesa de l’individu i la seva relació amb l’estat. Aquests 
postulats es poden resumir amb el fet que el grup —o l’estat— 
sempre és més important que l’individu, que no tots els individus 
poden ser considerats iguals —hi ha un grup d’homes savis que 
tenen la capacitat per dirigir la societat — i, finalment, la unitat dels 
individus que conformen l’estat és imprescindible per tal que l’estat 
actui en benefici de tots els seus membres. En l’aspecte estructural, 
coincidint amb els postulats leninistes, és l’estat el qui decideix qui 

                                                                                                           
perestroika de Gorbatxov—; i a pesar que el període de transició democràtica 
havia de ser entès com un període de llibertats, les lluites pel control del poder, 
que poden ser identificades amb la lluita durant la Revolució i la guerra civil 
russa, van dur a un estricte control dels mitjans que poguessin difondre idees 
contràries a les de les forces dominants.  
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pot fer ús dels mitjans, i qui estableix les restriccions a l’accés a 
aquests mitjans i als continguts que difonen. Els mitjans dels 
sistemes autoritaris han de donar suport i fomentar les polítiques del 
govern de manera que aquest aconsegueixi els seus objectius. 
 
Per Schramm, hi ha diferències, però, entre els sistemes autoritaris i 
l’autoritarisme soviètic. Per una banda, el model soviètic fa el que 
ells anomenen un ús positiu dels mitjans per a l’agitació, per tal 
d’aconseguir la revolució; per l’altra, l’estat monopolitza 
absolutament tots els mitjans de comunicació de masses, és un estat 
monolític, intransigent amb les desviacions ideològiques. I per tal 
d’assegurar que no es produeixi cap escletxa ideològica, la 
responsabilitat recau en un reduït grup de líders del partit38. A més, 
des de la perspectiva soviètica, només existeix una única veritat, i és 
aquesta veritat la que s’han d’encarregar de difondre els mitjans de 
comunicació. L’autor destaca la importància no tan sols de la 
unicitat de la veritat com a valor central de la construcció de l’estat 
soviètic, sinó el de la unitat, a la qual donen un valor místic, i la 
tendència, que segons els mateixos autors té les seves arrels en 
Marx, al maniqueisme. Això impedeix la premsa jugar el paper de 
quart poder que juga en les societats democràtiques. Aquest 
maniqueisme porta a una interpretació constant de la informació en 
favor de la veritat soviètica.  
 
En el sistema soviètic, totes les propietats relacionades amb els 
mitjans de comunicació eren en mans del partit, que era el qui 
governava tant l’aspecte ideològic com el material. El control 
material, en particular, era el que determinava la possibilitat d’accés 
de la classe treballadora als mitjans de comunicació, a diferència 
dels països capitalistes, en què aquests mitjans eren en mans de la 
burgesia. En conseqüència, l’Estat exercia la propietat i el control 
dels mitjans —i de la resta de l’esfera econòmica— en nom de la 
classe treballadora que, en les condicions de les democràcies 
europees, mai no hauria pogut tenir accés a aquests mitjans. Els 
nivells de control del partit sobre els mitjans de comunicació es 

                                                
38 Com destaquen Siebert, Peterson and Schramm, “the Soviet leaders have 
always placed very high importance on the Party as a custodian of values and 
determiner of goals, and on the press as ‘a transmission belt between the masses 
and the Party’” (1969:132). 
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concentren en el nomenament per part del departament de 
propaganda i agitació dels editors —persones de confiança—, les 
instruccions del partit sobre què pot ser objecte de publicació què 
no i, finalment, la revisió, la crítica i, en darrer cas, la censura, dels 
continguts de la premsa. Un exemple d’aquest control el trobem en 
el comentari de Worontzoff sobre les formes de treball de l’agència 
de notícies soviètic TASS, que posseïa el monopoli de la 
informació.  
 
 “A partir de 1929, la redacción queda sometida a un estricto control: los 
Comisarios de Instrucción Pública de cada república dan un número de 
autorización para cada periódico. Se trata de una especie de visado, bastante 
formal. A partir de ahora los periódicos dependen todos del centro: del 
subdepartamento de prensa, propaganda y agitación. El redactor-jefe había sido, 
según deseo de Lenin, un militante probado, elegido localmente por sus 
cualidades de militante comunista. A partir de ahora todos los nombramientos son 
realizados por la oficina de información del comité central. Los periódicos 
estaban divididos en secciones (noticias internacionales, agricultura, industria, 
arte y cultura, cuestiones locales) de las cuales una, la del partido, era vigilada 
muy particularmente para que mantuviese la línea recta, en el marco de la 
discusión colectiva del periódico. Esta sección tiene plena autonomía, con 
derecho de censura sobre las demás” (1979:118-119). 
 
Respecte a les funcions de la premsa, Schramm considera que, com 
a elements integrals de l’Estat soviètic, aquestes hauran d’anar en 
sintonia amb les polítiques del partit: servir d’instrument per 
interpretar la doctrina comunista; dur a terme les polítiques de la 
classe treballadora o del partit i realitzar les funcions de 
propaganda, d’agitació i d’organització col·lectiva. Pel que fa als 
trets fonamentals del concepte de llibertat de premsa, ja recollit en 
la teoria leninista de la premsa, es destaquen el fet que la llibertat 
resideix en expressar la veritat del Partit, que és única, en tenir la 
propietat dels mitjans de producció com a forma de garantia que 
tothom hi podrà accedir per igual i amb la negació d’usar la llibertat 
en contra dels interessos de l’Estat i del Partit —que, recordem, és 
donar a l’enemic l’arma més poderosa.  
 
L’últim aspecte a comentar de l’obra de Siebert, Peterson i 
Schramm és la diferència que observen entre la premsa autoritària i 
la premsa soviètica. Pels autors, l’autoritarisme soviètic es 
distingeix de la resta de sistemes autoritaris en la forma de propietat 
dels mitjans —estatal—, en el seu objectiu purament ideològic, en 
el seu ús instrumental, en la contribució a la construcció del 
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comunisme i la constant vigilància per detectar estratègies 
capitalistes, en la seva construcció seguint els preceptes marxistes 
de lluita de classes i en la planificació —i no el control com en la 
resta de sistemes autoritaris— dels mitjans de comunicació.  
 
 
2.9. Conclusions generals 
 
L’hegemonia, que té en Gramsci al seu principal referent teòric —i, 
aquest, a la vegada, a Lenin— i que ha servit a través d’ell de base i 
d’inspiració als principals teòrics dels Estudis Culturals, marca un 
camí, tant històric com teòric i metodològic que justifica el seu ús 
com a fonament teòric de la present tesi. A pesar de l’ambigüitat i la 
plasticitat del concepte —que, de vegades, queda reduït a terme, a 
causa de la seva polivalència conceptual—, la teoria ens proveeix 
d’instruments que són de gran utilitat en l’anàlisi de la situació a la 
Rússia post-soviètica i de la lluita en el terreny simbòlic per garantir 
la supervivència i la unitat de la societat russa després de la fallida 
construcció del comunisme. En primer lloc, perquè l’hegemonia ha 
quedat associada en aquest recorregut teòric amb el concepte de 
crisi i amb les situacions de transició. La lluita per l’hegemonia es 
du a terme gairebé sempre en contexts de falla, i el seu resultat ha 
de ser la sutura d’aquesta falla. La dissolució de la URSS va ser una 
falla d’una enorme magnitud que va afectar tots els sectors de la 
societat russa (i de la resta de les societats de les 14 repúbliques 
restants, que no entren en aquesta anàlisi, però que no deixen de 
tenir una gran importància). El procés de reconstitució va ser un 
procés de lluita per l’hegemonia política —el sentit leninista—, que 
es va dur a terme, entre d’altres, en el terreny simbòlic —el sentit 
gramscià— i, evidentment, en els altres àmbits de l’estructura i la 
superestructura, per utilitzar les categories marxistes, com 
l’economia. Aquesta lluita per l’hegemonia va prendre el camí de la 
guerra de posició i el consens —tot i que no absolut, i en moltes 
ocasions aparent i, sobretot en les primeres fases de la falla, 
esquitxada per enfrontaments armats entre els diferents grups que 
optaven a l’hegemonia— de la major part de la societat (una prova 
d’això són els resultats polítics en les eleccions presidencials i 
parlamentàries i la seva relació amb la lluita en el terreny del 
simbòlic, sobretot en la televisió, com veurem en el següent 
capítol). Tal i com postulava Gramsci, aquesta hegemonia ha de 
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tendir a la construcció d’un bloc històric —que a Rússia pren cos 
amb el partit que governa actualment, Edínaia Rossia (Rússia 
Unida), una formació aglutinadora i actualment presidida per 
Vladímir Putin39. Aquest mateix bloc històric és, precisament, el 
que, com veurem en el següent capítol, ha aconseguit tenir el 
control gairebé absolut dels mitjans de comunicació de masses a 
Rússia, sobretot de la televisió. I tot això en un context en què la 
societat civil russa no s’ha desenvolupat prou com per exercir un 
paper contrahegemònic que s’oposi a l’actual status quo. Per tant, 
crisi —transició, falla—, lluita hegemònica, guerra de posició, bloc 
històric, consens, estat i societat civil i, finalment, els mitjans de 
comunicació, que actuen sobre el simbòlic, l’espai de lluita per 
aquesta hegemonia, són conceptes que ens ajuden a descriure i a 
comprendre els processos que han tingut lloc a la Rússia post-
soviètica. Les arrels russes del terme, els seus orígens en la 
socialdemocràcia prerevolucionària, que donen una idea de fins a 
quin punt ha estat recurrent el concepte i la idea respecte al poder, 
són una clau més que completa l’elecció del terme com a central en 
la recerca.  
 
L’hegemonia no és només un concepte plàstic, ambigu o eteri. És, a 
més, un concepte totalitari, en el sentit que pretén fer referència a 
una totalitat que està per sobre de la ideologia i la cultura, entitats 
que també pretenen aquesta totalitat. Una conseqüència d’aquesta 
totalitat és que pot ser trobada a tot arreu, en tot allò que formi part 
del terreny del simbòlic, si ens hi referim en el sentit gramscià, com 
podem trobar la ideologia i la cultura. Que pugui ser trobada en tot 
l’espai simbòlic, com, per exemple, podríem pretendre trobar-hi el 
pensament liberal en el cas nord-americà, fa necessari, però, 
precisar exactament on pot ser observada, o on ha de ser observada 
i, de fet, què és el que cal observar. D’aquí el plantejament de 
trobar, prèviament, uns observables, que formen part de la mostra 
de la present tesi. A cada observable, però, li correspondrà una 

                                                
39 Actualment (juny de 2011), Rússia Unida ocupa 314 dels 450 seients de la 
Duma Estatal Russa. La resta estan repartits entre Kommunistítxeskaia Pàrtia 
Rossískoi Federatsii (Partit Comunista de la Federació de Rússia) (57),  
Liberalno-demokratítxeskaia Pàrtia Rossii (Partit Liberal Democràtic de 
Rússia)(40) i Spravedlívaia Rossia (Rússia Justa) (38), aquest darrer molt proper 
a Rússia Unida. Informació extreta del lloc web de la Duma Estatal russa 
http://www.duma.gov.ru/structure/factions/ (darrera consulta: 21 de juny de 2011) 
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metodologia d’anàlisi diferent que, en principi, serà la que més 
informació aportarà respecte a l’objecte de recerca.  
 
La inclusió en el marc teòric de la teoria leninista de la premsa —i 
de l’anàlisi que en fa Schramm a Four theories of the press — té 
tres finalitats: per una banda, posar de manifest com la perspectiva 
gramsciana és una continuació de la leninista; per l’altra, servir de 
base de l’anàlisi de la televisió durant la segona meitat del segle XX 
a la Unió Soviètica i Rússia, i, finalment, posar de manifest com 
aquesta perspectiva respecta al com i el per a què dels mitjans de 
comunicació és encara vigent a la Rússia de Putin i Medvédev. Un 
exemple d’aquesta cadena invisible que connecta el passat leninista 
amb la Rússia actual i la relació del poder amb els mitjans de 
comunicació es troba en l’afirmació d’Anna Katxkàeva que conté 
quina és l’opinió de l’aleshores president de la Federació de Rússia 
respecte als mitjans de comunicació: ‘l’època de Putin i la seva 
relació amb la premsa queda expressada amb la següent frase del 
president: ‘la premsa ha de saber quin és el seu lloc’’ (Zassourski, 
2005:42).  
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3. Del totalitarisme a l’hegemonia mediàtica: una 

perspectiva general de l’evolució de la televisió a Rússia.  
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The class which has the means of material production at its disposal, has control 
at the same time over the means of mental production, so that thereby, generally 

speaking, the ideas of those who lack the means of mental production are subject 
to it. The ruling ideas are nothing more than the ideal expression of the dominant 

material relationships, the dominant material relationships grasped as ideas; hence 
of the relationships which make the one class the ruling one, therefore, the ideas 

of its dominance. The individuals composing the ruling class possess among other 
things consciousness, and therefore think. Insofar, therefore, as they rule as a 
class and determine the extent and compass of an epoch, it is self-evident that 

they do this in its whole range, hence among other things rule also as thinkers, as 
producers of ideas, and regulate the production and distribution of the ideas of 

their age: thus their ideas are the ruling ideas of the epoch. (Marx, 1970:64) 
 

The German Ideology 
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3.1. Introducció  
 
L’objectiu principal d’anàlisi de la present tesi doctoral és la 
commemoració de la Victòria sobre el règim nazi a partir dels 
textos televisius, que formen part del que hem anomenat el 
simbòlic. Tanmateix, l’anàlisi de la desfilada, del discurs 
presidencial, de l’agenda temàtica i de la programació,que 
desenvoluparem en els capítols 5, 6, 7 i 8 de la tesi doctoral, queden 
incomplerts sense el coneixement d’algunes de les característiques 
de l’actual televisió russa i sense les connexions amb les 
característiques de la soviètica. Tal i com Marx expressava en el 
fragment que obre aquest capítol —i com també hem pogut 
comprovar en el capítol anterior—, aquells que posseeixen el 
control dels materials de producció també exerceixen aquest control 
en el terreny del simbòlic. En conseqüencia, conèixer l’evolució, en 
aquest cas, de la televisió, i les seves connexions, tant en el terreny 
de la superestructura com en el de l’estructura, amb el poder 
soviètic i rus, esdevé imprescindible per comprendre les 
característiques que fan dels objectes analitzats un observable. Així 
doncs, en aquest capítol farem una breu anàlisi de l’evolució de 
l’estructura de la televisió a la URSS i a la Rússia post-soviètica i, a 
grans trets, de les principals influències de les diferents polítiques 
en els continguts de les programacions televisives, des de finals de 
la dècada de 1950 fins a 2010.  
 
 
3.2. Els inicis de la televisió central de la Unió Soviètica 
 
La televisió soviètica va emergir com a mitjà de comunicació de 
masses a mitjan la dècada de 1950, i, per tant, va ser controlada i 
administrada com fins aleshores ho havien estat la resta dels mitjans 
de comunicació de masses: 
 
“broadcasting is under supervision of All-Union Radio Committee, which is in 
turn controlled by the Party. At the republic and regional levels, and again at the 
level of the diffusion network, there are similar Radio Committees, in charge of 
broadcasting on their levels. The Party controls all broadcasting, by the same 
three means we have already described in terms of the press —that is, by 
inserting its own reliable members in all key appointments, by issuing a large 
number of directives and instructions, and by constant review and criticism. 
Threats and persuasion are used to keep the Soviet listener from tuning in foreign 
broadcast” (Siebert, Peterson and Schramm, 1969:138). 
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Schramm, en la seva anàlisi del model autoritari soviètic, observa el 
compromís del govern soviètic en l’expansió de la televisió i com es 
reconeix el poder del mitjà, tenint en compte les seves 
característiques 40 (Siebert, Peterson and Schramm, 1969). Als nous 
mitjans electrònics se’ls encarreguen, a més, les mateixes tasques 
que s’havien encarregat a la premsa, en consonància amb les tesis 
leninistes: “carry to the widest masses the teachings of Marx-Lenin-
Stalin, must raise the cultural-political level of the workers, must 
daily inform the workers of the success of socialist construction, 
must spread the word about the class struggle taking place 
throughout the world” (Ibid.: 136).  
 
A la dècada de 1950 la URSS esdevé una potència econòmica, 
industrial i militar a nivell mundial que actua de contrapès al domini 
nord-americà. A nivell social, a la URSS no es desenvolupa una 
societat civil que pugui equilibrar el poder de l’estat, i el Comitè 
Central del PCUS i el partit sencer exerceixen el seu monopoli de 
control de totes les àrees de la societat al llarg i ample del país. Els 
mitjans de comunicació no són aliens a aquest control i estan 
absolutament supeditats als dictats dels líders soviètics. Així doncs, 
i en consonància amb el que hem vist en el capítol anterior, 
utilitzant la terminologia de Gramsci, la societat civil és inexistent, 
l’hegemonia soviètica s’exerceix des de la coerció i no el consens 
—és, per tant, una dominació—, i els mitjans no són més que 
instruments al servei de la difusió de la ideologia marxista-leninista.  
 
L’any 1957 es considera que és el moment en què la televisió va fer 
el salt qualitatiu definitu per a ser objecte de l’atenció dels membres 
del Comitè Central del PCUS. Els líders comunistes van prendre 
consciència de l’enorme poder de la televisió com a mitjà de 
persuasió. Un dels símptomes d’aquest canvi de perspectiva va ser 
l’exclusió, el 16 de maig de 1957, de la televisió i la ràdio 
soviètiques del Ministeri de Cultura i la creació de Comitè Estatal 
                                                
40 Lenin ja va adonar-se del gran poder dels mitjans de comunicació electrònics 
en la propagació de la revolució i com destaca Mickiewicz “Lenin, recognizing 
that a revolution required a campaign for massive change in attitudes (…) decreed 
the rapid development of the new technology of radio. Radio, like electrification, 
would be a prime instrument in Lenin’s program of revolutionary transformation 
(…)” (1999:25) 
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de Ràdio i Teledifusió adjunt al Consell de Ministres de la URSS. 
Aquest canvi va palesar el fet que la televisió havia deixat de ser 
una atracció per convertir-se en un mitjà d’adoctrinament polític i 
ideològic més, una mitjà de propaganda i agitació política amb unes 
tasques més serioses. A més, l’èxit de les retransmissions del VI 
Festival internacional de la joventut, que es va celebrar a Moscou 
entre juliol i agost d’aquell mateix any, va posar de manifest el gran 
poder de la televisió (Sappak, 2007 [1961]). Un darrer factor que va 
impulsar el desenvolupament de la televisió aquell mateix 1957 van 
ser els actes de commemoració del 40è aniversari de la Revolució 
d’octubre. En aquest sentit, cal fer referència al fet que precisament 
seran les celebracions de grans efemèrides com la Revolució 
d’octubre, el naixement de Lenin o el Dia de la Victòria les que 
marcaran el desenvolupament tècnic de la televisió soviètica.  
 
A partir, doncs, de 1957, el govern soviètic va considerar el 
desenvolupemt de la televisió i, en particular, de la televisió central 
soviètica41, una tasca estratègica. El compromís del govern de la 
URSS en la construcció d’una televisió central es va materialitzar 
en la redacció, el 29 de gener de 1960, de la disposició El 
desenvolupament futur de la televisió soviètica. En la disposició es 
posaven les bases per a una millora de la qualitat de la televisió, tant 
pel que fa als continguts com als mitjans tècnics de què disposava. 
Una de les principals conseqüències va ser la consideració del 
PCUS de posar al mateix nivell la premsa, la ràdio i la televisió, 
igualant-les en drets. D’aquesta manera, a principis de la dècada 
dels seixanta es va culminar el procés de presa de consciència del 
lloc de la televisió i es va determinar el seu estatus social, polític i 
material (Boretski, 1999). A partir de 1960, el desenvolupament de 
la televisió, tant pel que fa a la seva estructura com a la seva funció 
política i ideològica i propagandística, va ser determinat per les 
directives del PCUS i dels dirigents de la Unió Soviètica (Iúrovski, 
1983). Des d’aleshores, la televisió soviètica va esdevenir una part 
indivisible dels afers del PCUS, com ho havien estat la premsa, la 
ràdio i el cinema anteriorment.  

                                                
41 De fet, fins a mitjan de la dècada de 1960 —amb l’arribada dels sistemes de 
satèl·lits— no es podrà parlar realment d’una televisió central, sinó d’una 
televisió formada per centres territorials (republicans, regionals i locals), amb 
producció i recursos propis. 
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En la disposició de 1960 el partit donava les instruccions 
necessàries per tal de descobrir les possibilitats de la televisió com a 
instrument de propaganda i agitació política. Es van assignar les 
principals funcions de la televisió, en consonància amb les funcions 
de la premsa que ja hem analitzat en l’apartat 2.7: l’educació del 
poble comunista en l’esperit dels ideals i la moral del marxisme-
leninisme, la lluita contra la ideologia burgesa, i la instrucció 
política i cultural dels ciutadans de la URSS. Entre els principals 
defectes de la televisió soviètica manifestats en el decret hi havia: la 
insuficient contribució a la construcció del comunisme, la tasca 
també insuficient en la mostra de les fites del poble soviètic en 
camps com la política, l’economia, la ciència i la tècnica o la 
cultura, i la presència escassa de programes de temàtica político-
social. Una altra de les conseqüències de la disposició de 1960 El 
desenvolupament futur de la televisió soviètica fa referència a les 
preferències sobre allò que la televisió havia i allò que no havia de 
mostrar. En un context de guerra freda amb Occident, en què la 
difusió de contingut marcadament ideològic a través dels mitjans de 
comunicació era un dels elements fonamentals de la batalla entre els 
dos sistemes, la televisió, com la resta de mitjans, havien de 
centrarse en les gestes i les fites en els camps econòmic, social, 
científic i industrial i ocultar tot allò que pogués mostrar els 
defectes del socialisme i que pugués representar donar un avantatge 
propagandístic a l’enemic capitalista.42, en consonància amb 
l’estratègia leninista que hem vist en el capítol 2.  
 
 
 
                                                
42 Hi havia, doncs, dues tendències impulsades des del Comitè Central. La 
primera, era la de mostrar les fites en tots els camps de l’activitat social. 
L’exemple més representatiu d’aquesta època va ser Iuri Gagarin, el primer 
cosmonauta de la història, un dels grans herois de la Unió Soviètica. Precisament 
el 14 d’abril de 1961, quan Moscou va rebre Iuri Gagarin, aquesta trobada va ser 
retransmesa a Occident a través de la línia Moscou-Leningrad-Tallinn —i de la 
capital d’Estònia a Hèlsinki—. Va ser la primera vegada que la televisió soviètica 
connectava amb les televisions occidentals. L’altra tendència era la de l’opacitat. 
S’ocultaven les notícies sobre les males collites, els accidents de la cursa de la 
conquesta de l’espai (desenes i desenes de cosmonautes o personal dedicat a la 
cosmonàutica van perdre la vida abans que Gagarin fes el primer vol per l’espai 
exterior), s’ocultaven les vagues dels treballadors i qualsevol protesta contra el 
règim o els membres de la nomenklatura. 
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3.3. La centralització: un pas cap a l’hegemonia 
 
Quan el 1951 neix la Televisió Central, la televisió encara no arriba 
més enllà de Moscou i les seves rodalies. Una de les tasques que es 
proposa el poder soviètic és la creació d’un sistema que realment 
permeti accedir als canals de la Televisió Central a tots els habitants 
de l’extensa Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. Això 
s’aconsegueix per mitjà de les connexions per satèl·lit, que 
comencen el 1964 amb la posada en funcionament del Mólnia-1 i 
continuen amb la posada en marxa del sistema Òrbita, que entra en 
funcionament el 1967, any del 50è aniversari de la Revolució, i que 
permet que les emissions del Primer canal arribin fins a l’extrem 
Orient. És a partir d’aquest moment que el govern soviètic es 
replanteja el model fraccionat que havia funcionat fins aleshores i es 
comencen a tancar centres regionals (el 1970 n’hi havia uns 130). 
La televisió pot, per fi, qualificar-se de televisió central43. Quan es 
materialitza aquesta centralització, i el govern soviètic aconsegueix 
tenir el control absolut de les emissions a tota la Unió, la televisió 
intensifica la seva tasca propagandística i d’agitació política, per 
una banda, i la formadora i educativa, per una altra. Per 
Mickiewicz, la centralització era un dels aspectes més importants 
del model soviètic de mitjans de comunicació: “the most important 
features of the old model were centralization of media organs and 
personnel, Communist Party control of information and saturation” 
(1999:25). El control s’exercia a través de diferents mecanismes 
com “the dual authority to which all media were subject: the new 
electronic media operated under a ministrylike state committee (the 
State Committee for Television and Radio Broadcasting —
Gosteleradio— (…), but media were also subordinated to the 
Ideological Department of the Central Committee of the Communist 
Party and to the “second secretary”” (ibid, 25). A part d’aquests dos 
organismes, també la nomenklatura controlava el mitjà: “the 
leadership also controlled television through the nomenklatura 
system, which required that leading positions in prominent media 
organizations be filled by Party members agreed upon by the 
Politburo” (1999:26). 
 
                                                
43 Precisament l’any 1967 va ser inaugurat Ostànkino, el nou centre de la 
Televisió Central.  
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La centralització va tenir també una clara incidència en els espais 
informatius de la televisió soviètica. L’emissió de noticiaris havia 
començat a principis de la dècada dels 50, sense una programació 
regular, amb una qualitat escassa i un continguts limitats a la 
reproducció dels noticiaris radiofònics. És a partir de 1960 que “les 
emissions dels noticiaris televisius (‘Televizionnoe Nóvosti’) es fan 
regulars” (Iúrovski, 1983:112). L’escenari canvia definitivament 
amb l’aparició del noticiari ‘Vrémia’, a partir de l’1 de gener de 
1968. ‘Vrémia’ es converteix en un dels rituals dels ciutadans 
soviètics que encara té continuïtat avui dia als canals estatals russos. 
Com apunta Mickiewicz, “from the standpoint of the Soviet leaders, 
no program was more crucial than the evening news, Vremya 
(Time), and no station anywere was permitted to broadcast 
competing material during that time slot” (1999:24).  
 
Després d’una dècada marcada per les innovacions tècniques i una 
tendència a la centralització, però també per una certa laxitud —
conseqüent amb el desglaç khrusxovià—, el 1970 es van produir 
dos fets que van afectar radicalment l’evolució de la televisió 
soviètica i que van ser el reflex dels canvis que van tenir lloc en 
totes les esferes de la societat impulsats per Leonid Bréjnev. El 
primer va ser el nomenament de Lapin com a president del Comitè 
Estatal i la seva contribució a la redacció de la disposició secreta del 
Comitè en què es determinaven les noves tasques del sector; el 
segon, conseqüència de l’arribada de Lapin44, l’elevació de l’estatus 
de la direcció del Comitè Estatal, en el que, aparentment, semblava 
un matís en la seva denominació: el Comitè Estatal adjunt al 
Consell de Ministres es va convertir en el Comitè Estatal del 
Consell de Ministres, fet que significava que el seu director 
esdevenia ministre del Consell i membre del Presídium del Consell 
de ministres. Aquests dos fets, a més a més, van anar acompanyats 
d’una purga en la direcció del Comitè Estatal i de molts dels joves 
professionals de la televisió i de programes emblemàtics de la 
dècada de 1960. Tal i com passava des de la disposició de 1960, el 
                                                
44 Serguei Gueórguievitx Lapin, president del Comitè Estatal de Televisió i Ràdio 
des de abril de 1970 a desembre de 1985, protegit de Leonid Bréjnev, va ser una 
figura contradictòria i va exercir d’autèntic dictador de la televisió central. El 
documental Za jeléznoi maske. Serguei Lapin (Darrere la màscara de ferro. 
Serguei Lapin), produït pel canal Rossia, recull la trajectòria de Lapin en la 
direcció de Gosteleràdio. (font: Kanal Rossia - 
http://www.rutv.ru/tvpreg.html?d=0&id=114142) 
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desenvolupament de la televisió soviètica el continuaven 
determinant els decrets del Comitè Central del Partit Comunista de 
la Unió Soviètica. Una de les primeres disposicions posteriors a 
l’arribada de Lapin va ser la Nº 151 del 5 de març de 1971 El 
reglament del Comitè Estatal de Televisió i Ràdio de la Unió 
Soviètica, en què es van determinar clarament quines eren les 
tasques de Gosteleràdio. Els principals punts d’aquest reglament 
eren l’assumpció per part del Comitè de les responsabilitats del 
nivell ideològic, polític i artístic dels programes, i les seves tasques 
principals eren: 
 

 la propaganda de la filosofia marxista-leninista,  
 

 la mobilització dels treballadors en la tasca de construcció 
del comunisme, 
 

 el desemmascarament de la ideologia reaccionària, 
 

 l’educació del poble soviètic en l’esperit comunista i 
 

 la difusió de la lluita del PCUS per la unitat dels proletaris 
de tot el món, 

 
un altre cop en sintonia amb les funcions de la premsa ja descrites.  
 
La televisió es va convertir en un dels principals intruments de 
difusió del marxisme-leninisme i de la ideologia soviètica. El procés 
que comença amb Lapin és un moviment de vaivé respecte al 
desenvolupament de la televisió durant la dècada de 1960. Boretski 
(1999), enumera les principals tendències en la direcció de Lapin 
que, en molts casos, contradiuen les intencions expressades en les 
disposicions com l’anterior. Les tendències són: 
 
 Aïllament del món exterior; negació de l'experiència estrangera i 

de les possibilitats d'una xarxa de televisions mundial.  
 

 Centralització de la direcció i unificació de les polítiques de 
programació; creació d'un sistema de mesures coercitives (la 
retransmissió obligada del programa 'Vrémia' per tots els canals 
de tota la Unió Soviètica, entre d'altres); i la reducció del 
nombre de canals. 
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 La realització d'un pla estratègic de supressió de la televisió en 

directe i el pas a l'enregistrament per vídeo. 
 
 Preeminència de la publicística (opinió) sobre la informació 

(fets), caràcter propagandístic exemplificant de la política de 
programació. 

 
 Un caràcter instructiu (de dalt a baix) de la programació, suport 

de la política de programació en les decisions del Comitè 
Central del PCUS. 

 
 Planificació centralitzada: dels òrgans directius a la direcció de 

programes i a les respectives redaccions. 
 
 Creació d'una producció televisiva severament controlada per 

totes les esferes del poder. 
 
Una altra de les conseqüències lligades a l’arribada de Lapin a la 
direcció de Gosteleràdio, i a les millores tecnològiques de la darrera 
dècada, va ser una encara major intensificació del procés de 
centralització de la televisió soviètica i la pèrdua de la 
independència creativa dels centres regionals. En aquest procés, 
alguns dels estudis locals van ser tancats i, en opinió de Iúrovski 
(1983), d’aquesta manera es van corregir els resultats de la pràctica 
poc meditada de construcció de petits centres de televisió entre els 
anys 50 i 60. Els estudis locals van esdevenir complements a la 
programació de la Televisió Central i el primer canal va arribar 
pràcticament a tota la Unió Soviètica (Iúrovski, 1983)45.  
 
A més, les noves tecnologies van permetre la reserva de canals per 
tal de retransmetre esdeveniments de màxima rellevància política i 
social, tal i com es posa de manifest en la disposició Nº 310 del 4 de 
setembre de 1970 L’organització de la reserva de canals de 

                                                
45 Al final del període de què parlem (1970-1985), l'auditori potencial de la 
televisió soviètica arribava als 240 milions de persones, amb 90 milions d'aparells 
i un 93 per cent de telespectadors que podien veure el primer canal i un 84 el 
primer i el segon.  
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televisió per la retransmissió de programes d’interès especial46. 
Aquesta disposició considerava com a retransmissions d’interès 
especial les intervencions dels dirigents del partit i del govern, els 
programes de les desfilades i les manifestacions en els dies de les 
festes revolucionàries i altres grans esdeveniments que determinés 
el vicepresident del Comitè del Consell de Ministres de la URSS de 
Televisió i Ràdio. També recollia l’obligatorietat de retransmetre 
aquests programes per totes les estacions de televisió que tinguessin 
canals d’emissió de la programació de la Televisió Central. Pel que 
fa a les millores tecnològiques, en aquest període es van construir 
noves estacions de recepció de senyals, línies terrestres, es va 
ampliar el nombre de canals per satèl·lit, es van afegir nous satèl·lits 
al sistema ‘Mólnia’ i va aparèixer el sistema Interspútnik, que 
abastava l’URSS i altres països de l’òrbita comunista.  
 
Pel que fa estrictament als continguts televisius, un dels aspectes 
que destaca Boretski en l'evolució de la televisió a partir de 
l'arribada de Lapin és el del control sever de la producció televisiva. 
Aquest control es feia, bàsicament, a través de la censura de 
continguts i de l'anomenada planificació temàtica. La política 

                                                
46 Amb el desenvolupament de les xarxes de radiotransmissió, dels cables 
coaxials i les connexions per satèl·lit ha sorgit la possibilitat de reservar canals de 
televisió que es poden usar per a la transmissió dels programes de la Televisió 
central.  

 
Amb l’objectiu d’incrementar la fiabilitat de la xarxa de canals de 

televisió per la retransmissió de programes d’’Interès especial’ ordenem: 
 

1. Considerar com a retransmissions d’’Interès especial’ les 
intervencions dels dirigents del partit i del govern, els programes de les 
desfilades i les manifestacions en els dies de les festes revolucionàries i 
altres grans esdeveniments que determini el vicepresident del Comitè del 
Consell de Ministres de la URSS de Televisió i Ràdio.  
 
2. La retransmissió dels programes d’interès especial és obligatori per 
totes les estacions de televisió que tinguin canals d’emissió de la 
programació de la Televisió Central. 
 
3. A les redaccions principals de la Televisió Central i a l’Administració 
tècnica del Comitè del Consell de Ministres de la URSS de Televisió i 
Ràdio en l’encàrrec del mitjans tècnics al Ministeri de Comunicació de 
la URSS assenyalar aquests programes amb el signe d’’Interès especial’. 
(…) 
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informativa, evidentment, depenia directament de les disposicions 
del Comitè Central del PCUS. I tot i que l’època posterior a Stalin, 
tal i com es destaca en altres apartats de la recerca, va estovar el 
règim de censura i de control estricte —el desglaç inspirava el desig 
de fer les notícies no tan eixutes, més humanes (Kozlovski, 
2002:6)—, no es pot parlar de cap manera de la seva desaparició. 
En aquest punt ens sembla oportú esmentar que l’executor de les 
tasques de censura a la Televisió Central era al Glavlit, creat l’any 
1922. La censura és un dels temes inevitables a l’hora de parlar de 
la política informativa i cultural del règim soviètic, una pràctica 
instaurada segles abans a l’Imperi rus, encara que els soviètics 
sempre neguessin no ser-ne els hereus. Al llibre de Jírkov (2001) hi 
ha una anàlisi detallada de la seva evolució a Rússia durant els dos 
darrers segles. Com a punt més rellevant pel que fa a la televisió —i 
que Schramm (1967) ja esmentava en la seva anàlisi de la premsa 
soviètica—, destaca el fet que amb el pas del temps i l’emergència 
dels mitjans de comunicació electrònics, la censura es trasllada 
també a aquests nous mitjans (Jírkov, 2001). Tenint en compte que 
la televisió apareix en un període de control absolut del partit en 
totes les esferes de la vida, la censura en el nou mitjà segueix les 
mateixes pautes que en la resta dels mitjans de comunicació i 
d’altres activitats de la vida dels ciutadans soviètics. Amb la 
introducció dels enregistraments en vídeo i de la pràctica 
desaparició del directe com a forma de retransmissió, el règim de 
censura esdevindrà encara més rígid en el camp televisiu.  
 
 
3.4. La planificació temàtica. Televisió i història 
 
La programació de la Televisió Central durant l’època de Lapin es 
va regir, tal i com acabem de comentar, per l’anomenat principi de 
planificació temàtica, que afectava tant la programació televisiva 
com el cinema47. Els temes principals d’aquesta planificació eren 
l’home treballador i la indústria, la Gran Guerra Pàtria, el Partit i la 
                                                
47 En una disposició del 22 d’agost de 1972 sobre el desenvolupament de la 
cinematografia soviètica, el Comitè Central del PCUS afirmava que la tasca més 
important dels estudis de cinema era la realització de films de ficció encomanats 
per la televisió. D’aquesta manera, el cinema es posava al servei de la televisió en 
la seva tasca de propagació dels ideals comunistes. Aquest fet va donar lloc a una 
fructífera i destacable col·lecció de telefilms que, per qualitat artística, es van 
situar en el mateix nivell que les produccions cinematogràfiques. 
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ideologia marxista-leninista, i Lenin i l’epopeia revolucionària. Cal 
fer esment, en particular, del tema de la Gran Guerra Pàtria que 
"apareixia constantment en els mitjans de comunicació massiva en 
tots els seus gèneres. Els creadors de tot tipus d’art s’amaraven de 
l’heroisme dels ciutadans soviètics en aquesta veritable guerra 
patriòtica. El seu talent, inspirat per aquella Proesa immortal, 
donava lloc al naixement d’obres d’art que elevaven la grandesa de 
l’esperit humà, del pensament i la llibertat de cadascun dels que els 
tocava" (Mésiatsev, 1999; 55).  
 
En aquest sentit, a finals dels anys 60 s’observa una tendència a una 
major producció de telefilms seriats, que responen millor a les 
especificitats de la televisió. I una gran part d’aquests telefilms eren 
del gènere bèl·lic patriòtic i s’inspiraven en esdeveniments de la 
Gran Guerra Pàtria o de la Guerra Civil. Amb el temps, el paper 
dels telefilms de ficció en la programació no va fer més que 
incrementar-se. A part del gènere telefilm, s’emetien programes 
històrics que remetien a les històries dels soldats soviètics a la II 
Guerra mundial. Un dels cicles més destacables va ser ‘Soldàtskie 
memuari’ (‘Memoràndums de soldats’), de l’any 1977. Segons els 
seus creadors, havia arribat l’hora de fer història no només a través 
dels llibres, sinó també per televisió —una explicitació de com 
l’escriptura de la història es traslladava de la literatura i el cinema a 
la televisió. Un altre exemple va ser el programa ‘Pódvig’ 
(‘Proesa’), presentat per l’ex-agent dels serveis d’intel·ligència, 
escriptor i Heroi de la Unió Soviètica V. Kàrpov. En el programa es 
presentava el particular panorama de la II Guerra Mundial en què es 
mesclaven imatges de les cròniques cinematogràfiques amb relats 
emocionats de participants o testimonis de la guerra48.  
 

                                                
48 Si la guerra, en particular, era un dels temes principals d’aquest període, també 
ho era tot el que tenia relació amb l’exèrcit. D’aquesta manera, el tema del servei 
militar era també el centre del programa d’una hora setmanal de la televisió 
central ‘Sluzhu Soviétskomu Soiuzu!’ (‘Jo serveixo a la Unió Soviètica’), que 
neix orientat als soldats de l’exèrcit, però que obté una gran popularitat entre 
l’audiència. Aquest fet reflecteix clarament la predisposició de l’audiència 
soviètica i russa a la temàtica bèl·lica, que serà una de les que amb més força es 
mantindrà al llarg del temps en les programacions dels canals centrals, fins a avui 
dia.   
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També la revolució d'Octubre tenia una presència important a les 
pantalles soviètiques49. I, finalment, el marxisme-leninisme, que va 
tenir el seu màxim exponent en el programa ‘Leninski universitet 
milliónov’, que es va mantenir en antena durant 20 anys en el 
primer canal de la televisió central. En base als plans dels estudis de 
partit en els col·lectius de les fàbriques i indústries, universitats i 
kolkhozos, es consideraven temes que lligaven el partit amb el 
poble. D’aquesta manera, el PCUS acomplia un dels seus grans 
somnis: la ideologització de pràcticament la majoria dels ciutadans 
de la URSS, que, gràcies a la televisió, podrien accedir als postulats 
i preceptes de la ideologia del fundador de la Unió Soviètica. A 
partir d’aquell moment, l’audiència del partit va adquirir 
proporcions gegantines i es confirmava la capacitat de la televisió 
de convertir-se en el més poderós de tots els mitjans d’agitació i 
propaganda ideològica per la seva enorme capacitat de penetració, 
en un país amb unes particularitats demogràfiques i geogràfiques 
que sempre havien estat un inconvenient per la tasca ideològica. Al 
final de l’estancament, la propaganda ideològica "travessa tota la 
programació, no només la periodística, sinó també l’artística i la 
científica. (…) i permet, cada cop amb més eficàcia, l’educació del 
nou home, el constructor del comunisme50" (Iúrovski, 1983:211).  
 
 
3.5. Perestroika i glasnost. El final de l’hegemonia 
soviètica 
 
Després dels mandats de Bréjnev, Andrópov i Txernienko, la URSS 
va entrar en un nou període polític, econòmic i social amb l’elecció 
de Mikhaïl Gorbatxov com a màxim dirigent soviètic. Les noves 
polítiques reformistes impulsades per Gorbatxov van tenir la seva 
expressió en la perestroika, de la qual la glasnost (transparència), 
                                                
49 Un exemple és ‘Nàixa biogràfia’, una sèrie de 60 capítols per commemorar els 
60 anys de la Revolució d’Octubre, que ja havia tingut el seu precedent una 
dècada abans amb ‘Létopis poluveka’. 
50 En la disposició del Comitè Central del PCUS de 1983 ‘Les qüestions actuals 
del treball ideològic i polític del partit’ s’anomenava la televisió, juntament amb 
la premsa i la ràdio, ‘el més eficaç dels instruments de treball ideològic del partit, 
la institució més important de la democràcia socialista, el mitjà de participació 
dels treballadors en la resolució de les qüestions quotidianes, en la formació de 
l’opinió pública’. 
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que va endegar el procés de “liberalización gradual de la opinión 
pública, los medios de comunicación y las expresiones culturales” 
(Castells, 2001a:75), n’era una de les seves principals dimensions, 
juntament amb el desarmament, les reformes econòmiques i la 
democratització i descentralització del sistema. La tasca de la nova 
direcció del PCUS era posar fi a l’estancament brejnevià i “Mikhail 
Gorbachev’s removal of septuagenarian Sergei Lapin (…) was a 
visible step to end the era of stagnation (…)” (Mickiewicz, 
1999:46).  
 
Una de les necessitats més urgents del règim soviètic, en una època 
de declivi accelerat, era la creació d’unes condicions que afavorissin 
el desenvolupament d’una societat civil. Els mitjans de comunicació 
havien de ser una eina essencial per dur a terme aquesta tasca. Amb 
aquesta finalitat, “the Gorbachev administration was determined to 
utilize its most powerful asset, television” (Mickiewicz, 1999:65). 
Es feia necessari edificar una societat democràtica, amb l’ajut, 
principalment, de la televisió, i passar del monòleg del partit a un 
diàleg entre el poder i la societat, i totes les reunions del Politburó 
tenien com a primer punt el desenvolupament dels mitjans de 
comunicació (Mickiewicz, 1999). El règim havia de fer front al 
repte de la desmonopolització dels mitjans de comunicació. Tal i 
com apunta Androunas: 
 
During the last years of perestroika, state television experienced more 
cadre changes on the highest level than ever before. These appointments 
were important because they indicated shifts to liberalism or to a hard line 
in the politics of the president. But they could never have solved the major 
problem of Soviet television: it had to be demonopolized. And the 
authorities never had this goal. On the contrary, control over the media 
was trusted to the most reliable people to protect the interests of the 
powers that be. (1993:99) 
 
D’altra banda, si tal i s’ha indicat anteriorment, Vrémia va ser 
durant els anys de Bréjnev el principal servei d’informació a la 
televisió sota control estricte del partit, un dels exponents dels 
intents de democratització, de liberalització informativa i d’impuls 
al desenvolupament de la societat civil durant la glasnost va ser 
l’aparició de Vzgliad (La mirada), un late-night show de cap de 
setmana que va representar una de les principals veus crítiques amb 
el règim soviètic i que “pushed the bounds of freedom of speech 
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well beyond the party’s toleration” (Mickiewicz, 1999:69). L’èxit i 
l’impacte del programa va ser tan gran durant l’etapa de Gorbatxov 
que en les primeres eleccions al parlament rus, tots els qui eren 
convidats a Vzgliad van resultar escollits, “proving (…) the value of 
television exposure for these young activists” (ibid, 73). Com 
destaca Castells (1992:71) “la “glasnost” había permitido una 
liberalización de los medios de comunicación que abrió la 
posibilidad de un voto relativamente libre en 1989”. Vzgliad va 
esdevenir, doncs, un desafiament al monòleg soviètic i va ser 
objecte de dura crítica per part d’alts comandaments militars 
soviètics que denunciaven les seves estratègies de deprestigi de 
l’exèrcit i que demanaven que el programa fos cancel·lat 
(Mickiewicz, 1999:73).  
 
Afavorit per les polítiques de transparència, hi ha un progressiu 
debilitament del control sobre la llibertat d’expressió, un trànsit del 
monòleg al diàleg, un procés, tot i les reticències fruit de les inèrcies 
reaccionàries, de canvi dels òrgans directius i dels rostres associats 
a l’autocràcia soviètica, una renovació, en definitiva, de l’aspecte de 
la televisió, de la seva democratització i una obertura sense 
precedents a Occident, el primer símptoma de la qual va ser, 
precisament, la connexió via satèl·lit amb els EUA en la 
commemoració, l’any 1985, del 40è aniversari de la Victòria sobre 
el nazisme. Però tal i com quedava expressat en la cita anterior 
d’Elena Androunas, els processos de canvi en el sistema de mitjans 
no van ser aliens a les lluites intestines que van tenir lloc a la 
direcció del PCUS. Durant la perestroika es van succeir els directors 
de Gosteleràdio —Aksiónov de 1985 a 1989, Nenàixev de 1989 a 
1990 i Kràvtxenko de 1990 a 1991—, així com les diferents visions 
de com havia de construir-se el futur de la URSS: ‘Controlled 
strictly by the center, television had always presented a unified 
presence, even when internal power struggles, unregulated by 
constitutional procedures, changed the direction and composition of 
the leadership. Virtually from the beginning of Gorbachev’s 
administration, the shell of unity cracked and the principals went to 
television to make their opposing cases’ (Mickiewicz, 1999:35). En 
conseqüència, el camí dels mitjans de comunicació cap al 
pluralisme era irreversible, ja que com declarava el 1989 l’aleshores 
director de Gosteleràdio, Nenàixev, la societat mateixa s’havia 
pluralitzat (Mickiewicz, 1999). 
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El procés de democratització dels mitjans soviètics va tenir la seva 
expressió en el decret del president de la URSS del 14 de juliol de 
1990 O demokratizatsii i razvitii televídenia i radioveisxània v 
SSSR (La democratització i el desenvolupament de la televisió i la 
ràdio a la URSS), en què es redefinia el paper de la televisió i la 
ràdio en la URSS en el nou entorn de pluralisme polític al país, es 
dotava d’autonomia als comitès republicans i territorials, es garantia 
l’objectivitat i la diversitat d’opinions, i es titllava d’inadmissible la 
monopolització dels mitjans per part de cap organització política. Es 
posava fi, en conseqüència, a tota una cultura d’interpretació dels 
mitjans de comunicació de massa com a portaveus del PCUS i com 
a centres de l’aparell propagandístic i d’agitació del govern soviètic. 
Si en la disposició de Serguei Lapin de 1971 el comitè havia de ser 
el responsable del nivell ideològic i polític i havia de vetllar per tal 
de mobilitzar el poble en la tasca de construcció del comunisme, el 
decret de Gorbatxov feia èmfasi en la funció no només 
propagandística i educativa, sinó també en la informativa, i 
reclamava l’objectivitat i la imparcialitat que exigia la glasnost. En 
aquest decret es considerava imprescindible una llei de regulació 
dels mitjans, l’ampliació dels drets dels comitès de televisió i ràdio 
territorials i l’establiment de les funcions dels mitjans amb 
independència de les organitzacions socials i polítiques, amb el 
propòsit d’informar objectivament sobre els fets que tenien lloc a la 
Unió Soviètica. Tanmateix, tal i com es qüestiona Androunas, es 
feia difícil creure en una independència real de les organitzacions 
poítiques, tenint en compte els lligams entre Gosteleràdio i el 
PCUS: “The decree claimed, “The functions of the state television 
must be fulfilled independently of political and social organizations, 
to serve objective and all-sided coverage of the processes, going on 
in the country.” But how could Gosteleradio be independent of 
political organizations if its chairman was a member of the 
Communist party and in fact its Central Committee?” (Androunas, 
1993:92). Del decret La democratització i el desenvolupament de la 
televisió i la ràdio a la URSS és important destacar el preàmbul, en 
què es relacionen directament els mitjans de comunicació 
electrònics amb la formació de l’opinió pública i el procés de 
democratització del país: 
 
“La televisió i la ràdio són els mitjans més massius d'informació, 
propaganda i educació. El contingut i la direcció dels programes cap a 
l'objectivitat i la imparcialitat forma en gran mesura l'opinió pública i 
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l'estat d'ànim dels ciutadans. Ara, en un moment en què entrem en un 
reforma profunda i complexa, és particularment important que la televisió 
i la ràdio contribueixin amb tots els seus esforços a la consolidació de la 
societat, reforcin la seva estabilitat i serenor, assegurin la defensa dels 
interessos de l'Estat, la humanització de les relacions entre persones, 
l'ordenament jurídic i el consens entre nacions. Aquests objectius 
exigeixen el manteniment i el desenvolupament de la televisió i la ràdio 
com a estructures de tota la nació. L’actual etapa de democratització de la 
societat, d'increment del paper de les repúbliques sobiranes de la Unió i 
dels Consells dels diputats del poble i d'establiment real d'un pluralisme 
polític exigeix un canvi en el caràcter de la televisió i la ràdio del país.” 
 
Aquest “establiment real d’un pluralisme polític” va ser el 
començament de la veritable revolució dels mitjans de comunicació 
a la URSS: ‘The television revolution began with a profound 
change in the rules: legitimizing pluralism, which legitimizes 
opposition, does not create democracy, but it is a necessary 
precondition to and companion of democracy (Mickiewicz, 
1999:18-19). Una revolució que suposava la fi de set dècades de 
control estricte sobre la informació i d’una única visió de la realitat: 
“When Alexander Yakovlev proposed to the ruling Politburo and 
Mikhail Gorbachev, the newly installed General Secretary, that the 
media begin a campaign to legitimize pluralism —contending 
points of view— he was urging a way of thinking that the Soviet 
system had decisively rejected. After all, the basis on which 
information was strictly controlled was the belief that only one view 
merited attention —that promulgated by the Communist Party 
leadership on the basis of its superior knowledge in achieving the 
economic and social goals the Bolshevik Revolution promised” 
(Mickiewicz, 1999:190).  
 
En aquest procés de democratització impulsat per la perestroika, la 
política inunda la televisió, es retransmeten els primers debats 
televisius per les campanyes electorals de la URSS (1989) i de la 
Federació de Rússia (1990) i, en directe, les sessions del Soviet 
Suprem. L’atenció de la societat es trasllada cap a la Duma Estatal i 
altres institucions del poder estatal i regional (Egórov, 2004:120). 
La televisió, com a mitjà que apropava els ciutadans als òrgans de 
govern, va actuar d’element de democratització de la vida pública i 
la unió del parlamentarisme i les possibilitats que oferia la televisió 
com a element de transparència va obrir un nou i desconegut camí 
cap a l’estat de dret. La primera retransmissió des del Kremlin va 
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aplegar milions i milions de ciutadans davant la pantalla (Egórov, 
2004:120). Així, doncs, la televisió va emergir com el principal 
mitjà de contacte de la població amb els canvis democratitzadors 
que tenien lloc a la societat russa.  
 
Un altre dels símptomes d’aquesta democratització va ser el fet que, 
durant la glasnost, el volum d’emissions en directe es va multiplicar 
per 30 i van abundar els programes en què els espectadors podien 
participar a través de la línia telefònica. En paraules de Muràtov 
(2000:8), "la televisió es despertava de la seva llarga letargia; el 
nombre de programes amb participació del públic va créixer: 
‘Dialog’ (‘Diàleg’), ‘Proxú slova’ (‘Demano la paraula’), ‘Litsom k 
probleme’ (‘De cara al problema’), ‘Svobodni mikrofon’ 
(‘Micròfon lliure’), ‘Obxéstvennoe mnénie’ (‘L’opinió pública’), i 
fins i tot programes que en principi no tenien una vocació de 
discussió van acabar convertint-se en debats de les qüestions que 
preocupaven els ciutadans". Castells també destaca el paper dels 
mitjans de comunicació, i de la televisió en particular, en el procés 
de transparència: "La recuperación de la memoria històrica, 
estimulada por una prensa y una televisión cada vez más 
independientes, sacó a la luz la opinión pública, las ideologías y los 
valores de una sociedad liberada de repente, a menudo expresados 
confusamente, pero con un rechazo compartido de toda clase de 
verdades oficiales" (Castells, 2001a:81). 
 
Els vells principis leninistes sobre la premsa van ser oblidats, van 
aparèixer nous enfocaments com a conseqüència del 
desenvolupament de la democràcia, la llibertat d'expressió, la 
glasnost i l'obertura informativa. En antena s'afirmava la transició 
del monòleg al diàleg, apareixen i es confronten diferents punts de 
vista en la resolució de problemes d'ordre sociopolític, moral, 
cultural i històric (Egórov, 2004). Pel que fa a la temàtica dels 
continguts, va tenir lloc un trànsit dels temes industrials —
relacionats amb l’ésser humà en la seva qualitat d’home treballador, 
productiu, constructor, en el sentit més materialista del terme—, cap 
a temes d’ordre social —benestar, delinqüència, drogoaddicció o 
SIDA, aquests tres darrers amagats darrera la cortina de fum de la 
ideologia soviètica en el seu afany de construir una realitat 
inexistent. En definitiva, en la seva tasca de suport a les reformes de 
la perestroika, la televisió es va convertir en una tribuna pública, en 
què el debat i l’intercanvi d’opinions va resultar en la millora i la 
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democratització de la vida pública a la URSS. La comunicació ja no 
era unidireccional, com ho havia estat durant els mandats 
conservadors de Bréjnev, Txernenko i Andrópov, sinó que ara els 
espectadors se sentien part integrant del procés de construcció del 
comunisme. Com afirma Castells, "en su mejor expresión, el 
movimiento democrático ruso hacia el término de la Unión 
Soviética era un movimiento por la libertad de expresión, 
caracterizado sobre todo por la recuperación de la capacidad de la 
sociedad para manifestar su opinión y hablar en voz alta" 
(2001a:92).  
 
Evidentment, aquest procés de democratització va tenir 
conseqüències en l’estructura dels mitjans de comunicació a la 
URSS. En un context polític dominat per les forces centrípetes 
sorgides en les diferents repúbliques, que reclamaven el seu dret a 
l’autodeterminació, Gosteleràdio va deixar d’existir. Fins aleshores, 
Gosteleràdio havia estat el màxim òrgan de direcció dels mitjans de 
comunicació soviètics, el gestor del finançament i l’encarregat de 
controlar els continguts i aplicar la censura, que desapareix amb ell 
—l’entrada en vigència de la llei de premsa de 1990 va significar el 
final definitiu de Glavlit. La tardor de 1990, el cap del Consell 
Suprem de la Federació de Rússia, Borís Ieltsin, va signar el decret 
de creació de la Companyia de Televisió i Ràdio Russa (RTR), en 
una context de lluita aferrissada amb el President de la URSS, 
Mikhaïl Gorbatxov: “Under Boris Yeltsin —in his first term as 
president of (then-Soviet) Russia— acquiring television to 
challenge Mikhail Gorbachev made possible the country’s first 
alternative, widely disseminated news coverage51" (Mickiewicz, 
1999:xii). Com apunta Zassoursky, “the new Russian state began by 
providing itself with its own television channel, initiating the setting 
up of VGTRK.  
 

                                                
51 Una prova de la incidència de l’oposició televisiva i del paper mateix de la 
televisió en la dissolució de la URSS són els fets que van tenir lloc a Vílnius el 13 
de gener de 1991, en què la televisió va ser la doble protagonista. Per una banda, 
la torre de televisió de la capital lituana va ser l’escenari de la batalla; per l’altra, 
els informatius afins a Ieltsin van mostrar l’assalt dels tancs soviètics i el públic 
va poder ser testimoni de la falsedat i la tergiversació de la realitat creada pel 
règim. 
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El 8 de febrer de 1991, el president de la URSS, Mikhaïl 
Gorbatxov, va signar el decret de creació de VGTRK, en substitució 
de Gosteleràdio. En aquest decret es disposava la creació de la 
Companyia Estatal de Televisió i Ràdio de tota la Unió, a la qual 
s’entregaven els fons i propietats estatals que eren competència del 
Gosteleràdio. Així mateix, es va crear el Consell de Televisió i 
Ràdio de tota la Unió, dirigit pel President de la VGTRK, amb 
l'objectiu de millorar la coordinació de les polítiques en els sectors 
de la televisió i la ràdio i d'ampliar les possibilitats de les 
repúbliques de desenvolupar les connexions internacionals en 
aquesta esfera52. Fruit d’aquests decrets, la primavera de 1991 va 
nàixer el canal Rossia, que va ocupar l’espai del fins aleshores 
segon canal de la Televisió Central. Els dos canals (Ostànkino, el 
successor del primer canal de la Televisió Central, i Rossia) van ser 
l’escenari de la batalla entre els qui volien mantenir en vida la Unió 
Soviètica (Ostànkino) i els qui pretenien independitzar-se de la 

                                                
52 8 de febrer de 1991 Nº 1441 UCÀS DEL PRESIDENT DE LA UNIÓ DE 
REPÚBLIQUES SOCIALISTES SOVIÈTIQUES. CREACIÓ DE LA 
COMPANYIA ESTATAL DE TELEVISIÓ I RÀDIO DE TOTA LA UNIÓ 
[VGTRK] 
 
Amb l’objectiu de la futura millora del sistema de direcció de la televisió i la 
ràdio al país, disposo:  

1. Crear la Companyia Estatal de Televisió i Ràdio de tota la Unió, a la 
qual s’entreguen els fons bàsics i altres propietats estatals que, a data 1 de gener 
de 1991, són competència del Comitè Estatal de Televisió i Ràdio i de les 
organitzacions i societats que hi estan subordinades.  

Conservar en la companyia de televisió i ràdio creada les funcions, els 
drets i les obligacions del Comitè Estatal de Televisió i Ràdio de la URSS, amb el 
manteniment dels comptes, les normes de les assignacions pressupostàries i les 
condicions del mecanisme econòmic actualment en funcionament. 

(...) 
3. Amb l'objectiu de millorar la coordinació de les polítiques tècniques i 

de programació en els sectors de la televisió i la ràdio, d'ampliar les possibilitats 
de les repúbliques de desenvolupar les connexions internacionals en aquesta 
esfera, crear el Consell de Televisió i Ràdio de tota la Unió. (...) 
 

President de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques 
M. Gorbatxov 
Moscou, Kremlin, 8 de febrer de 1991  
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direcció del partit de la URSS (Ieltsin), lluita que va continuar fins a 
la desaparició de la Unió Soviètica53, i, fins i tot, després.  
 
Tornant de nou als continguts i, en particular, als informatius, cal 
destacar el fet que el 13 de maig de 1991 es va emetre per primer 
cop el programa ‘Vesti’ i va començar, en opinió dels productors 
del programa, "una nova història de Rússia" (Tsvik, 2008;27). 
'Vesti' va suposar una esquerda cap a la llibertat, va donar als seus 
presentadors l’oportunitat d’expressar-se com a individus i, per 
primer cop a la televisió russa va aparèixer una veritable 
competència. L’aparició de la competència, però, va causar 
perplexitat entre els ciutadans soviètics, acostumats a la veritat 
única i indiscutible del partit, i als locutors, que eren els portaveus 
del poder central i que, en aparença, transmetien les informacions 
sense afegir-hi cap matís subjectiu. La televisió autoritària “formada 
durant dècades en el combat contra la dissidència, va patir un 
daltabaix” (Muràtov, 2000:12). Segons aquest autor, els pilars 
bàsics que suportaven la construcció d'aquell sistema van entrar 
definitivament en crisi. 
 
L’any 1991 la televisió va jugar un paper fonamental en el 
desenvolupament dels fets que van portar a la desfeta de la Unió 
Soviètica. Si, per una banda, va ser decisiva en la creació del 
moviment opositor al règim soviètic, per l’altra, va resultar un 
element fonamental del fracàs de les posicions més conservadores 
del PCUS que van assaltar el poder de Gorbatxov en el cop d’estat 
d’agost de 1991. Com apunta Castells, “el golpe de 1991 podría 
haber tenido éxito si Yeltsin y unos cuantos miles de partidarios no 
le hubieran hecho frente, arriesgando abiertamente sus vidas, con la 
presencia de los medios de comunicación como su defensa 
simbólica (…). (…) los propios organizadores del golpe (…) no 
comprendieron el nuevo papel de los medios de comunicación y 
hasta qué punto estaban fuera del control comunista” (2001a:85-
86). Un dels fets clau pel fracàs del cop d’estat, i en què la televisió 
                                                
53 La creació del canal Rossia formava part de l’estratègia de Ieltsin per disputar 
el poder al govern central: “Los estrategas de Yeltsin, liderados por Burbulis, el 
Maquiavelo incontestable de la nueva Rusia democrática, llevaron hasta el límite 
el plan de separación entre las instituciones de las repúblicas con arraigo social y 
la para entonces aislada superestructura del Estado federal soviético” (Castells, 
2001a:86).  
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i els seus herois van tenir un paper absolutament rellevant, va ser la 
difusió a ‘Vrémia’ de la lectura de Borís Ieltsin, dalt d’un tanc, del 
comunicat ‘Als ciutadans de Rússia’, un acte que posava Ieltsin al 
mateix nivell que Lenin. A això, cal afegir la conferència en directe 
dels colpistes (Ianàiev) aquell mateix dia, en que es va evidenciar la 
manca de recursos comunicatius dels sectors reaccionaris del partit. 
Tal i com afirma Golovànov "les notícies a la Televisió Central 
cada cop eren menys favorables al cop d’estat’ i ‘els espectadors 
van poder veure els moviments contraris al cop d’estat des de 
moltes grans ciutats soviètiques, i el que havia començat amb un 
cop d’estat (povorot), va acabar sent un contracop d’estat televisiu 
(televorot)" (Zassoursky, 2005:127). La televisió havia donat la 
victòria a la Federació de Rússia i havia deixat la URSS ferida de 
mort. 
 
El paper de la televisió en el canvi polític va ser, doncs, fonamental, 
i fins i tot la desfeta mateixa de la URSS i la independència de les 
repúbliques es deu, en gran mesura, a la feina feta pels mitjams de 
comunicació, com queda palès en el següent paràgraf: 
 
“A little over two years before he was murdered, Vlad Listyev (…), when he 
considered governmental action too precipitate, reminded Boris Yeltsin that “the 
current power got into the Kremlin largely thanks to certain people in the press 
and on television” (Mickiewicz, 1999:22).  
 
La dissolució de la URSS el desembre de 1991 va provocar la 
desaparició del monopoli informatiu i mediàtic soviètic. La política 
de privatitzacions dels actius estatals, acompanyades d’una 
competició salvatge per apropiar-se’n (Castells, 2001), van tenir 
com a conseqüència una transformació absoluta de tots els sectors 
econòmics i, en particular, del sector dels mitjans de comunicació. 
L’entrada de companyies privades i la transformació del model de 
negoci van desembocar en una lluita entre la nova oligarquia per tal 
d’aconseguir l’hegemonia mediàtica, aspecte que s’analitza en el 
següent apartat de la tesi doctoral. Per tal de concloure aquest 
apartat en què abandonem el període soviètic, voldríem afegir que 
les aportacions a l’evolució de la televisió han tingut un caràcter 
pretesament heterogeni i em seleccionat aquells aspectes, tant de 
l’estructura, com dels continguts, que hem considerat ens podien 
ajudar a formar-nos una idea del paper de la televisió en el 
desenvolupament social de la URSS i la seva implicació en els 
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canvis produïts al país. És obvi que caldria una aproximació molt 
més acurada als diferents objectes tractats, però tenint en compte 
l’ànim introductori del capítol, considerem que l’anàlisi ja compleix 
la seva funció.  
 
 
3.6. La televisió a la Rússia post-soviètica. La lluita per 
una nova hegemonia 
 
La perestroika de Gorbatxov i la posterior desaparició de la URSS 
van obrir una etapa de transformació en les formes d’estructurar la 
televisió en el desaparegut espai soviètic de comunicació. El model 
de mitjans monopolista, centralitzat, controlat per l’aparell del 
PCUS, va ser substituït per un de liberal que obria les portes a la 
propietat privada i a la pluralitat informativa. La desintegració del 
monopoli dels mitjans de comunicació soviètic, Gosteleràdio, va 
desencadenar una dura batalla per repartir-se’n el patrimoni, dins 
del procés accelerat, tal i com apunta Castells (2001), de 
liberalització i privatitzacions dut a terme pels polítics reformistes 
russos, interessats en un ràpid desenvolupament del capitalisme a 
Rússia. La televisió central es va convertir en Ostànkino, que emetia 
pel primer canal, propietat de l’estat rus. Pel segon canal, emetia la 
que havia estat la televisió del govern de Ieltsin, RTR. Ambdues, a 
més, es van repartir el quart canal i el tercer va quedar en mans de 
MTK (Moscou Televisió) i de la primera televisió comercial russa, 
2x2. A més, la liquidació de Gosteleràdio va provocar el naixement 
de tot d’estudis regionals amb estatut de companyies estatals 
autònomes. Afegir també que el debilitament de l’estat va tenir com 
a conseqüència l’aparició de companyies de televisió semilegals, i 
el sector es va sumir en un caos que només va quedar resolt, en part, 
amb la introducció, l'any 1992, de les llicències pels canals, fet que 
va permetre un millor ordenament de l’espai televisiu.  
 
El panorama televisiu es va transformar de forma absoluta. Van 
nàixer entitats fins aleshores inexistents, com les productores de 
programes, que oferien els seus productes a les televisions, fins i tot 
a les estatals. Paral·lelament a l’establiment de companyies no 
estatals, es va incrementar enormement el nombre d’agències de 
publicitat per televisió. En aquest context de liberalització del 
model televisiu, les empreses estrangeres van començar a 
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interessar-se pel mercat televisiu rus i es van fundar les primeres 
companyies mixtes que es dedicaven a la producció i venda de 
programes. Va esdevenir-se, doncs, un canvi fonamental en el 
model televisiu del país, pel fet que, en principi, ja no era ni el partit 
ni la seva ideologia els qui regien les formes i els continguts de les 
programacions, sinó el seu rendiment econòmic. La dictadura de la 
ideologia va ser suplantada per la del capital i, en conseqüència, el 
rendiment econòmic també va anar per davant de l’ideològic. Com 
destaca Josep Gifreu (1996), la pugna per la publicitat i les 
audiències se situà al centre d’interès. 
 
Un dels fets més destacables en aquest període de liberalització del 
sector televisiu va ser el naixement, el 10 d’octubre de 1993, de la 
companyia NTV, amb el recolzament econòmic de Most-Bank i el 
banc Stolitxni. El seu noticiari Segódnia (Avui), emès pel canal 
peterburgués de la televisió estatal, va significar un impuls definitiu 
a la pluralitat informativa. NTV va esdevenir una peça essencial en 
la formació de l’opinió pública al país i un actor fonamental en els 
processos electorals a partir del seu naixement. Va ser precisament 
a través d’NTV que l’audiència russa —o, més exactament, els 
habitants de Moscou i d’algunes altres grans ciutats del país— va 
poder seguir la guerra txetxena en directe, la primera guerra 
televisada a Rússia, des d’un punt de vista independent, encara que 
aquesta independència fos, segons Mickiewicz (1999), limitada. 
Quan a mitjan desembre de 1994 l'aviació russa llança un atac amb 
míssils contra objectius militars a Grozni, dos grups de NTV es 
troben a la república. NTV "va ser el primer en el centre del 
dramàtics successos que van tenir lloc al nostre país. Va ser 
unànimement proclamat el reformador de la informació per 
televisió" (Muràtov, 2000; 27). La televisió es converteix en la 
principal font d'informació sobre la guerra i l’informatiu de NTV, 
‘Segódnia’ passa a ser el més seguit de tot Rússia, molt per davant 
del tradicional ‘Vrémia’. Hi va haver una polarització política que 
es va reflectir a la televisió, en què els missatges oficials emesos 
pels canals estatals eren desmentits l’endemà pels reportatges de 
NTV. Amb NTV, doncs, es va institucionalitzar definitivament la 
televisió plural i es va trencar amb el domini monopolístic i obsolet 
de la informació que fins aleshores havien tingut les autoritat 
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soviètiques i russes54. La televisió va convertir-se, per primer cop, 
en un verdader opositor a les línies oficials i en un agent més en la 
resolució d’un conflicte armat, en un país amb escassa tradició en 
aquest sentit i amb un poder no acostumat a ser posat en dubte, 
sobretot en temes que afecten la integritat territorial de Rússia. En 
opinió de la crítica de televisió Irina Petróvskaia "acusen els 
periodistes de voler desacreditar l'exèrcit, de menystenir el seu 
heroisme i la seva valentia, exageren. I els periodistes arrisquen la 
seva vida per complir amb el seu deure: parlar i mostrar la veritat. I 
en gran part gràcies a ell, la societat no ha caigut en el xovinisme i 
pateixen tant pels fills dels seus com pels dels altres en aquesta 
carnisseria sagnant. I, potser per primer cop, no divideixen les 
víctimes en 'nostres' i 'no-nostres'" (Muràtov, 2000:28). 
  
Mentre que NTV s’esforçava per mostrar una visió objectiva del 
conflicte, el ‘Pervi kanal’ mantenia la tradició heretada de l’època 
soviètica i mostrava una imatge tendenciosa d’ocultació i 
silenciament de les notícies negatives i centrada en els ‘fets 
positius’. En definitiva, la televisió estatal continuava mantenint 
l’herència de l’època soviètica, ocultava la realitat als espectadors, 
apel·lava al patriotisme i a l’heroïcitat i criminalitzava qualsevol 
opinió o acte que anés en contra de la línia i la versió oficials. La 
batalla televisiva "va demostrar no només la lluita dels txetxens per 
la independència, sinó també la lluita dels mitjans de comunicació 
per la seva pròpia llibertat (…). El govern havia perdut la batalla 
informativa. I precisament la participació de la televisió va permetre 
el final del primer assalt de la guerra de Txetxènia, amb la qual cosa 
la televisió independent, el periodisme objectiu, guanyava també la 
seva primera batalla a la televisió estatal" (Muràtov, 2000:30). 
 
Un altre dels canvis fonamentals en aquesta període posterior a la 
dissolució de l'Estat soviètic va ser la semiprivatització 
d’Ostànkino, el primer canal rus. El 29 de novembre de 1994, el 
President de la Federació de Rússia va signar la Decret Nº 2133 La 
millora en l'explotació del primer canal de televisió (Moscou) i la 

                                                
54 Amb l’aparició de NTV, els espectadors poden diferenciar entre tres línies ben 
diferenciades relacionades amb les opcions polítiques aleshores existents a 
Rússia54: tradicionalista (Pervi kanal — Vrémia), liberal moderada (Rossia — 
Vesti) i opositora, a l’estil occidental (NTV — Segódnia). 
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seva xarxa de difusió que establia la creació de la societat 
accionarial Obxtxéstvennoe rossiiskoe Televídenie (ORT, la 
Televisió Pública Russa). I, tot i que el 51 per cent de les accions 
eren de propietat federal, el Decret va significar la fi a més de mig 
segle de monopoli estatal sobre el principal canal de televisió del 
país. El President de la Federació de Rússia va acceptar la proposta 
de la Companyia Estatal de Televisió i Ràdio de Rússia, Ostànkino, 
de ser cofundadora d’ORT55, amb l’objectiu de desenvolupar una 
televisió independent i garantir la llibertat d’expressió i 
d’informació, i es va establir que la nova companyia utilitzés el 
primer canal de la televisió federal, així com els sistemes de satèl·lit 
russos. Va ser l’aposta de Ieltsin per una televisio pública a l'estil 
occidental. Però, segons Tsvik (2008;90), la desaparició 
d’Ostànkino i la creació d’ORT no van suposar l’aparició d’una 
veritable televisió pública, ja que ORT no havia d’observar cap 
legislació sobre les obligacions del servei públic pel simple fet que 
a Rússia no existia cap llei en aquest sentit. En paraules de 
Zassourski (2004), el qualificatiu públic era en aquest cas, una 
paraula buida, ja que ORT no tenia res a veure amb la televisió 
pública tal i com es concep a Europa.  
 
Dos aspectes d’ORT marquen, en gran mesura, l’evolució del 
mercat televisiu rus durant la primera meitat de la dècada de 1990. 
El primer fa referència a l'assassinat del director general del primer 
comitè de direcció d’ORT, Vladislav Lístiev56. Aquest fet va posar 
de manifest les lluites acarnissades pel mercat publicitari de la 
televisió a la Rússia de la dècada de 1990. El segon, una qüestió 
fonamental i, en certa mesura, enigmàtica: la propietat d’ORT. Des 
de la seva fundació, fins a principis del segle XXI, el propietari de 
facto va ser el magnat Borís Berezovski, que controlava el 49% de 
                                                
55 Els socis fundadors d’ORT van ser, pel que fa a les entitats estatals, el Comitè 
de la Propietat de l’Estat (36%), l’empresa estatal Centre Tècnic de Televisió 
(3%), la Companyia de Ràdio i Televisió Estatal Russa Ostankino (9%), ITAR-
TASS (3%). El 49% restant es va repartir entre les companyies Associació de 
Companyies de Televisió Independent (3%), Logovaz (8%), Fundació Nacional 
pel Foment de l’esport (2%), Menatep Bank (5%), Natsionalny Kredit Bank (5%), 
Stolichny Bank (5%), RAO Gazprom (3%), Alfa-Bank (5%), Obedinenny Bank 
(8%) i Mikrodin (5%) (Zassoursky, 2004:199).  
 
56 Succeït el dia 1 de març de 1995, només 34 dies després d’accedir al seu càrrec 
i d'haver anunciat les seves intencions de revisar els contractes publicitaris de la 
companyia. 
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les accions de la companyia a través de diverses empreses. Tal i 
com destaca Zassoursky (2004), el magnat era el veritable propietari 
i director de la política d’ORT. Posteriorment, aquest títol va passar 
a mans d’un altre magnat, Roman Abramóvitx, proper a Vladímir 
Putin, encara que Mikhaïl Lesin —ministre de premsa i mitjans de 
comunicació de masses de 1999 a 2004— sempre ha negat la 
relació de l’oligarca amb les companyies propietàries d’ORT 
(Zassoursky, 2004). En definitiva, tot i les seves aspiracions de 
televisió pública, ORT, després rebatejada com a Pervi kanal, no ha 
deixat mai d’obeir als interessos del règim i dels empresaris que li 
han estat fidels.  
 
Si al fet que ORT sempre hagi estat en mans d’oligarques hi afegim 
que NTV també estava en mans d’un magnat, Vladímir Gusinski, 
podem concloure que la independència de la televisió russa de la 
ideologia soviètica va conduir a la dependència dels sectors 
empresarials enriquits durant l’etapa de privatització de l’era Ieltsin, 
que van emprendre una estratègia de concentració de mitjans amb 
capital polititzat per influir en l’opinió pública. La mostra definitiva 
de la feblesa de la independència dels mitjans de comunicació a la 
nova Rússia es va posar de manifest durant la campanya electoral 
de 1996. Quan tots els pronòstics donaven com a guanyador el partit 
comunista i la popularitat de Borís Ieltsin rondava el 5% a només 
quatre mesos de les eleccions, tots els programes informatius que 
havien obtingut la confiança dels telespectadors van endegar una 
política conjunta de suport al president. Evidentment, això no va 
suposar cap inconvenient pels dos canals afins al govern rus, ORT i 
RTR. Tanmateix, NTV, l’anomenada televisió independent i 
objectiva, tampoc va ser-ne una excepció. Els mitjans d’informació 
tornaven a la seva tasca propagandística només 5 anys després de la 
desaparició del règim soviètic, en aquest cas per impedir el retorn 
del Partit Comunista a la direcció de Rússia. Els dos gegants dels 
mitjans de comunicació, Vladímir Gusinski (NTV) i Borís 
Berezovski (ORT), van transformar, de forma voluntària, tal i com 
afirma Mickiewicz (1999), les seves plataformes en mecanismes de 
suport del règim i ells mateixos es van promocionar en llocs 
importants de les institucions estatals. Un exemple de la 
connivència entre els mitjans i el govern va ser el d’Ígor 
Malàixenko, el director de NTV, que va acceptar el càrrec de 
conseller de mitjans de comunicació de l'equip electoral de Ieltsin 
sense deixar el seu lloc a la cadena (Muràtov, 2000). En definitiva, 
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es va posar de manifest que, a pesar de la caiguda del règim 
comunista, la reestructuració de la televisió estatal, la conversió del 
primer canal en una societat anònima amb vocació de servei públic, 
la irrupció de les televisions privades amb vocació d’objectivitat, la 
pèrdua del control per part de l’estat dels mitjans de comunicació, la 
independència del sector dels pressupostos estatals, i molts altres 
factors que havien transformat el panorama comunicatiu des de 
principis de la dècada de 1990, a pesar de tot això, tots els mitjans 
es van posar d’acord per construir una única veritat. Aquest fet va 
posar en dubte l’objectivitat dels mitjans i va fer palesa la 
inexistència, aleshores, de sectors polítics oposats que asseguressin 
un equilibri entre les diferents forces polítiques.  
 
Després de la reelecció de Borís Ieltsin, els qui li van donar suport 
van rebre les corresponents compensacions, com ho demostra el 
decret del 10 d’octubre de 1996 en què, per una quantitat ridícula, 
NTV va rebre la llicència d’utilització del quart canal, que abasta tot 
Rússia, durant les 24 hores del dia. Berezovski i Lesin, evidentment, 
també van rebre les gratificacions estatals en forma de càrrecs 
polítics (Zassoursky, 2004). En aquest fet, doncs, s’evidencia el 
consens —o la fabricació del consens— i la correlació entre els 
sectors polític, econòmic i mediàtic per tal de garantir l’hegemonia 
dels grups afins a Ieltsin. 
 
 
3.7. Les batalles per l’hegemonia mediàtica. La 
reestructuració dels actius mediàtics estatals 
 
El període 1996-2000, anomenat del capitalisme oligarca, que va 
des de la reelecció del president Borís Ieltsin, fins al nomenament i 
posterior elecció del seu successor, Vladímir Putin, és l’època de les 
guerres informatives entre les diferents plataformes televisives, de 
la politització de la televisió i de la inversió econòmica i política en 
el sector dels mitjans de comunicació per tal d’aconseguir 
influència en el poder. Aquest període va acabar amb una tendència 
que es consolidarà posteriorment amb l’arribada de Putin a la 
presidència: l’enfortiment de la posició de l’estat en el sector dels 
mitjans de comunicació, que va conduir a la desaparició del model 
de televisió independent d’NTV, i el retorn a posicions pseudo-
monopolistes de les empreses estatals.  
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Durant la segona meitat de la dècada, tot i la crisi econòmica, 
prolifera la creació de nous canals de televisió privats, la majoria 
d’ells en mans d'oligarques que els utilitzen pels seus objectius 
polítics. STS, una companyia fundada el 1989 per l'empresari 
americà Peter Gerwe, va començar a emetre el 1994 i el 1996 ho va 
fer el seu canal nacional STS, a través de satèl·lit, des de Moscou. 
REN TV va començar les emissions l'1 de gener de 1997. El 1997, 
es va crear TV-Tsentr, un canal moscovita que tenia com a finalitat 
donar cobertura a les ambicions polítiques de l’alcalde de Moscou, 
Iuri Lujkov. TV Stolitsa, televisió moscovita d'informació sobre la 
vida política i social de la capital del país, va començar les seves 
emissions l'abril de 1998. El principal accionista de la companyia és 
el Departament de patrimoni de la ciutat de Moscou (controla el 
65% de les accions). L’any 1999 es va crear TV-6, canal controlat 
per l’oligarca Borís Berezovski. I cal esmentar també la continuïtat 
del canal del Govern de Sant Petersburg, hereu de la Televisió de 
Leningrad, Peterburg — Piati kanal. Altres canals que van 
començar les seves emissions durant aquest període van ser els 
musicals MuzTV (1996) i MTV-Rossia (1998), el cultural de la 
VGTRK, Kultura (1997) o el canal d’entreteniment TNT (1998).  
 
En aquest context de crisi, de pèrdua del control de la informació, 
de proliferació de noves plataformes en mans de grups amb 
interessos econòmics i polítics, i de predomini dels continguts 
provinents dels EUA que transmeten valors fins aleshores aliens a la 
cultura russa, s’observen els primers moviments de l’estat rus per 
tal de reforçar la seva presència en el sector dels mitjans de 
comunicació que donaran pas a una nova etapa en el 
desenvolupament de la televisió a Rússia. El primer d’aquests 
moviments va ser el decret presidencial nº 511 La millora de les 
tasques dels mitjans de comunicació estatals del 8 de maig de 1998. 
Com a conseqüència d’aquest decret, el 1999, en base a la VGTRK 
es va crear un hòlding estatal de mitjans de comunicació 
electrònics, que incloïa mitjans regionals, i que havia de convertir-
se en un instrument de reforçament de l’estat, al servei de 
l’administració presidencial i amb l’indubtable objectiu de servir 
d’eina política en un moment en què havien de tenir lloc les 
eleccions parlamentàries i presidencials. Es van unir tots els actius 
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mediàtics de la VGRTK 57i es va formar la major companyia de 
mitjans electrònics de comunicació de massa de Rússia.  
 
A part de la creació del hòlding, després de la crisi es va prendre la 
decisió de suprimir, el juny de 1999, la FSTR (Servei Federal de 
Televisió i Ràdio) i les seves funcions van ser novament 
traspassades al Ministeri de Premsa, Televisió, Ràdio i Mitjans de 
comunicació, encapçalat pel magnat dels mitjans Mikhaïl Lesin, 
propietari de Vídeo International, que no va renunciar a la 
possibilitat de dirigir la seva estructura comercial, tot i ser un 
funcionari d’alt grau (Íltxenko, 2008), de la mateixa manera que 
havia fet Ígor Malàixenko el 1996. Katxkàeva (Zassoursky, 2005) 
opina que la nova estapa que s’obre en el sector dels mitjans de 
comunicació a Rússia es caracteritza per la instrumentalització amb 
finalitats polítiques, la connivència entre poder i mitjans i el 
començament d’un nou canvi de discurs en aquests mateixos 
mitjans que transporten de nou a l’etapa soviètica.  
 
La campanya mediàtica de 1996 a favor de Ieltsin havia posat de 
manifest l’enorme poder d’influència de la televisió en l’opinió 
pública russa. Per aquest motiu, els anys següents es van 
caracteritzar per una lluita per aconseguir posicions en aquest 
mercat. Katxkàeva (Zassoursky, 2005) destaca que els sectors 
bancari i empresarial, que s’havien unit el 1996 per donar suport a 
Borís Ieltsin i evitar el retorn dels comunistes ara s’enfrontaven en 
una lluita frec a frec per quedar-se amb les restes que encara 
quedaven per privatitzar i, d’aquesta manera, aconseguir influència 
en el poder. Però, a diferència del que havia succeït en les eleccions 
presidencials de 1996, els anys 1999 i 2000 els canals de televisió, 
com ja hem dit, no van donar suport unànimement a un únic partit o 
candidat, sinó que, defensant cadascun d’ells els seus interessos 
econòmics i polítics, es van decantar per diferents opcions. Els dos 
fronts principals van ser encapçalats, per una banda, pels canals 
estatals, progovernamentals (RTR i ORT i TV6) que donaven el seu 
suport al candidat Vladímir Putin; i, per l’altra, pels mitjans de 
Gusinski i els controlats per l’alcalde de Moscou, Iuri Lujkov, 
(NTV, TNT, TV-Center), que apostaven pel candidat Evgueni 

                                                
57 Entre els quals Rossia (RTR), Kultura, les ràdios Maiak, Ràdio Rossii, Orfei, 
RIA Nóvosti, companyies regionals i centres tècnics, al que s’hi van afegir 
posteriorment la ràdio Noltalgia i el canal Sport. 
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Primakov. De seguida es va obrir un front entre els dos principals 
blocs polítics, Edinstvo (La unitat), progovernamental, i Otétxestvo 
—Vsia Rossia (La pàtria és tot Rússia), de l’alcalde de Moscou, Iuri 
Lujkov i l’antic ministre d’afers exteriors, Evgueni Primàkov, i van 
convertir la televisió en el camp de batalla polític. L’estiu de 1999 
ORT va endegar el seu atac contra NTV, tot demostrant que el canal 
era a punt de fer fallida. NTV va respondre a l’escomesa i va 
començar una cruenta batalla entre els dos canals, precedent de la 
batalla electoral que es lliuraria a posteriori. Els periodistes, al 
servei dels oligarques, utilitzaven qualsevol mitjà per aconseguir els 
seus objectius (Muràtov, 2000). En un context dominat per les 
mentides, les acusacions, les campanyes de descrèdit, la compra 
dels mitjans de comunicació amb finalitats polítiques i la pèrdua 
definitiva de l’objectivitat, no només per aquells que mai no 
l’havien considerada, sinó també pels que, com en el cas d’NTV, 
n’havien fet la seva professió i el leitmotiv de la seva existència, 
entra en el lèxic rus el mot kompromat, que fa referència als 
materials comprometedors que publiquen i emeten els canals de 
televisió amb la intenció d’abatre els oponents polítics. Un dels 
indicadors de l’efectivitat de les campanyes de descrèdit polític i de 
la utilització dels mitjans de comunicació amb finalitats 
polítiques—al qual cal afegir, evidentment, el començament de la 
segona campanya russa a Txetxènia, aquest cop lliure d’oponents 
mediàtics— va ser el creixement espectacular de l’índex de 
popularitat de Vladímir Putin, com es pot veure en la figura 3.1, 
publicada pel Centre Levada de Moscou el 24 de febrer de 2000, en 
què es feia la pregunta de qui seria, en opinió de l’entrevistat, el 
proper president de Rússia (d’agost de 1999 a febrer de 2000).  
 

Figura 3.1. Qui serà el proper president de Rússia? 
 Ag. Set. Oct Nov Des. Gen. Feb. 
Vladímir Putin 5 7 17 33 52 69 74 
Guenadi Ziugànov 11 9 7 7 5 4 3 
Un altre (mínim 
1%) 

37 28 25 12 11 3 1 

NS/NC 47 56 51 48 32 24 23 
Font: Centre Levada 

 
Es va fer palesa la importància de les eleccions com a element 
regulador i reorganitzador del sector dels mitjans de comunicació a 
Rússia. Com ja havia succeït el 1996 amb NTV —que, amb el seu 
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suport a Ieltsin, havia aconseguit les emissions per un canal d’abast 
federal—, després de la victòria de Putin va arribar, de nou, el 
moment de passar comptes. I tots els qui s’havien posicionat a favor 
del candidat perdedor en van rebre les conseqüències. És el final de 
la televisió dels oligarques de l’època de Ieltsin i, de retruc, el final 
de les veus opositores en el sector de la televisió, fet que es manté 
invariable fins, com a mínim, l’any 2010. 
 
 
3.8. La televisió russa del segle XXI 
 
La propietat hegemònica dels mitjans per part d’una elit econòmica 
pròxima a l’elit política, com és el cas de la Rússia del segle XXI, 
no és un fenomen particular rus. No existeix una gran diferència 
entre l’estructura del mitjans sota el règim totalitari i la del lliure 
mercat. Tal i com exposa Noam Chomsky (1992:18), enfrontar-se al 
poder té sempre un cost i la crítica mai és benvinguda per aquells 
que tenen el poder d’administrar. Precisament, el mateix procés 
descrit per Chomsky va tenir lloc a Rússia, en un període de temps 
molt reduït i de forma brutal. La Rússia post-soviètica es va veure 
llançada al lliure mercat, una gran majoria dels actius de l’Estat —
inclosos els mitjans, que no podia mantenir— van passar, en poc 
temps, i amb procediments poc clars, a mans privades. En general, 
aquestes mans eren alts funcionaris que van saber aprofitar les seves 
connexions amb les elits governants per fer-se amb valuoses 
propietats estatals. Els primers anys del que es va anomenar primera 
acumulació de capital van desenvolupar-se en un ambient del tot 
salvatge, i les operacions fraudulentes i els assassinats van estar a 
l’ordre del dia. El mateix va passar al sector dels mitjans de 
comunicació. Dos oligarques van convertir-se en els grans 
dominadors de l’espai informatiu; però quan la seva posició es va 
enfrontar amb la de les elits polítiques, van deixar d’estar protegits i 
van ser foragitats del sector. A Rússia, d’aquesta manera, es 
representava el procés durant dècades havia tingut lloc en moltes 
democràcies occidentals: el procés de connivència entre els 
principals mitjans de comunicació i les elits governants.  
 
A finals de la dècada de 1990 havien tingut lloc canvis molt 
importants en el sector dels mitjans. La centralització de tots els 
actius estatals en el complex VGTRK va reforçar de nou la 
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presència de l’estat en el sector. La tendència va continuar i es va 
intensificar a partir de l’elecció de Vladímir Putin com a president 
de la Federació de Rússia. A partir d’hàbils estratègies 
administratives i econòmiques (Íltxenko, 2008) l’estat va saber 
privar de la seva influència en els mitjans els majors magnats dels 
mitjans audiovisuals —Borís Berezovski58 i Vladímir Gusinski. 
Així acabava la cursa dels oligarques propers a la família de Ieltsin 
pel control dels mitjans de comunicació. Si al 1996 van saber 
apostar per qui acabaria sent el guanyador de les eleccions, el 2000 
van errar el tret (sobretot en el cas de Gusinski, que va apostar per 
donar suport a l’alcalde de Moscou, Lujkov). Gusinski va perdre 
NTV, NTV+ i TNT, Berezovski ORT i TV-6; mentre que 
únicament l'alcalde de Moscou va saber conservar el seu grup 
mediàtic. D'altra banda, tal i com destaca Castells (2009), l'únic 
oligarca que va sobreviure a la purga de Putin va ser Vladimir 
Potanin, que es va centrar en l'entreteniment i va vendre a 
companyies properes al president rus els mitjans que haurien pogut 
portar-lo pel mateix camí que Gusinski i Berezovski. Va ser, en 
opinió de Castells (2009) el moment decisiu per la batalla pel 
control dels mitjans després de l'elecció de Putin. 
 
Per Iúrovski (Kuznetsov, 2005), el començament del nou segle va 
portar a una nova tendència en les relacions entre el poder i la 
televisió. Si fins aleshores s'havia activat un procés de 
desestatalització, privatització, televisió privada, reforçament de les 
posicions del sector privat, ara tot anava en el sentit contrari. El 
govern de Vladímir Putin va sentir el perill d'haver deixat de banda 
el canal més influent. S'havia posat punt i final a l'era de Berezovski 
i el primer canal va tornar al control de l'estat. I també NTV va 
passar a ser controlat per l'estat a través d'un dels seus principals 
accionistes, Gazprom. Anna Katxkàeva també situa el final del 
model televisiu de la dècada de 1990 precisament en el moment en 
què Gazprom va comprar NTV i Gusinski va desaparèixer del 
sector dels mitjans de comunicació: "podem considerar el canvi de 
                                                
58 Les accions de Berezovski van ser comprades per Roman A. Abramóvitx a 
començament de l’any 2001 a un preu tres vegades inferior al real, i el holding 
mediàtic de Gusinski va passar a mans de Gazprom el mes de març del mateix 
any, fet que va provocar una protesta enèrgica en el sector dels periodistes 
professionals i un creixement de les crítiques radicals al comportament del 
govern. 
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propietaris d’NTV la primavera de 2001 com el final definitiu de la 
dècada revolucionària i explosiva de desenvolupament de la 
indústria de la televisió a Rússia" (Zassoursky, 2005:41). Media-
Most, l’imperi mediàtic de Gusinski, havia estat pressionat i assetjat 
des del moment en què havia apostat —com ja hem esmentat en 
diverses ocasions— per Iuri Lujkov com a president de Rússia, 
desfiant l’administració del govern. Tot i que la principal 
argumentació per fer fora Gusinski va ser la crisi econòmica que 
travessava l’empresa —fet que no es posa en dubte—, la seva 
defenestració va tenir motivacions purament polítiques. L'oligarca 
va acabar signant un acord de venda del seu grup per 300 milions de 
dòlars a Gazprom, a canvi de no ser perseguit judicialment 
(Zassoursky, 2004). En conseqüència, la primavera de 2001 els dos 
grans magnats dels mitjans de comunicació que havien dominat el 
panorama mediàtic durant la dècada de 1990 havien desaparegut 
d’escena. La sortida de Gusinski d’NTV i la transformació posterior 
de la cadena va fer que ja no es pogués parlar d’oposició i de 
llibertat d’expressió59. L’estat tornava a tenir el control ideològic i 
els mitjans van establir una relació definitiva de connivència amb el 
poder que es caracteritza per l’absència de crítica i l’esperit 
constructiu.  
 
Per tal de posar de manifest el grau de credibilitat que havia 
aconseguit NTV al llarg de la seva història i el desacord que va 
provocar entre l’audiència russa la intervenció del canal, n’hi ha 
prou amb les dades publicades pel Centre Levada el 9 d’abril de 
2001. Un 38% dels enquestats manifestava preferir els informatius 
de NTV, mentre que els d’ORT i RTR només eren preferits pel 15% 
i el 10%, respectivament, dels espectadors. A la pregunta de en 
quina mesura confiaven en els programes informatius i d’anàlisi 
dels canals ORT, RTR i NTV, el canal amb l’índex de confiança 
més alt tornava a ser NTV, amb el 73%, per davant d’ORT (62%) i 
RTR (65%). La perplexitat (23%), la indignació (20%) i la 
inquietud (15%) eren els sentiments que, majoritàriament, va 
provocar la intervenció a NTV, i la majoria de l’audiència russa 

                                                
59 Ferri (2008) destaca que després de patir una esgotadora persecució pública i 
judicial, l’estiu de 2002 Vladímir Gusinski ven totes les seves accions a 
Gazprom-Media, que, a partir d’aleshores, controla gairebé una trentena de 
companyies, entre elles NTV, NTV +, Ekho Moskví i TNT. 
 



 

 124 

(39%) considerava que els programes del canal empitjoriarien amb 
la nova direcció, enfront del 5% dels espectadors que consideraven 
que millorarien. Finalment, un 43% dels espectadors relacionaven la 
intervenció amb l’ofensiva governamental de retallar la llibertat 
d’expressió, mentre que un 41% creia que no hi tenia res a veure i 
que el govern no pretenia limitar els mitjans de comunicació.  
 
Si, per una banda, s’observa el reforçament del paper de l’estat en el 
sector dels mitjans de comunicació de massa, per l’altra, el discurs 
dels seus representants expressen tot el contrari, com és el cas de 
Mikhaïl Lesin, que en una conferència amb centenars de directors 
de companyies de comunicació afirmava el desig de limitar la 
presència de l’estat en el mercat audiovisual, que s’havia de reduir a 
"un diari, una agència d’informació, un canal de televisió i un de 
ràdio60". Tanmateix, de nou les campanyes electorals, en aquest cas 
les de les eleccions parlamentàries i presidencials de 2003 i 2004, 
van tornar a posar de manifest el posicionament incondicional a 
favor de la línia presidencial dels canals estatals, que van tractar de 
forma preferent el president i l’activitat del govern federal, en 
detriment de l’oposició. Els buròcrates es van convertir en la nova 
elit i van mostrar al país la necessitat d’intervenir en el procés 
informatiu en base a la desconfiança amb els mitjans comercials i 
deslleials. En aquest sentit, l’única opció de supervivència d’un 
canal de televisió és la seva renúncia a qualsevol oposició política i, 
la gran majoria, es dediquen a oferir una programació basada en 
l’entreteniment que els asseguri la no-ingerència per part de l’estat, 
tal i com havia fet Potanin. Així doncs, a principis de la dècada del 
2000 el sector de la televisió queda dividit entre els propagandistes 
que donen suport al govern, i els canals d’entreteniment.  
 
Finalment, afegir que un dels trets que caracteritzen la televisió en 
l’època de Putin és el retorn, no de la censura, que està prohibida a 
la Constitució —el Kremlin sempre ha insistit en la impossibilitat 
                                                
60 En aquest mateix sentit es va posicionar el ja Primer Ministre de la Federació 
de Rússia, Vladímir Putin, a principis d’octubre de 2008, quan va declarar en una 
reunió davant professors i alumnes de la Universitat d’Humanitats de Sant 
Petersburg que ‘l’estat no pot exercir de nou la direcció dels mitjans de 
comunicació de massa’ i que ‘si als funcionaris se’ls donés aquesta 
responsabilitat, no sabrien què fer-ne’. (font:  RosBusinessConsulting 
http://top.rbc.ru/politics/07/10/2008/251026.shtml, 7 d’octubre de 2008) 
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d’un retorn a l’època del Glavlit, l’aparell censor soviètic—, sinó a 
l’autocensura, que ja en temps dela URSS era la primera i més 
invisible forma de repressió de la llibertat d’opinió. El control sobre 
els mitjans ha estat, a partir d’aleshores, extraordinari. Un dels 
principals culpables d'aquesta política ha estat Lesin, el que era 
ministre de premsa i propietari, fins el 2010, de l'agència de 
publicitat Video International, amb drets exclusius de publicitat a 
ORT, RTR i NTV des de 2001, i que controlava més del 70 per cent 
de la publicitat en televisió (Zassoursky, 2004).  
 
Durant els anys posteriors a l’elecció de Vladímir Putin com a 
president de Rússia, el sector de la televisió a Rússia s’ha anat 
estabilitzant. ORT, tot i que no varia la seva condició de canal semi 
o pseudo públic, es converteix, de fet, en el Primer canal (Pervi 
kanal), els canals de VGTRK entren en el mercat publicitari i només 
hi ha una veritable disputa per TV-6, el sisè canal de la televisió 
russa. Poc abans del concurs del sisè canal el ministre de premsa, 
Mikhaïl Lesin, en una entrevista a Ràdio Svoboda, reconeixia, 
aquest cop sí, que els mitjans de comunicació privats s’havien anat 
debilitant en els darrers anys. El poder s’havia rearmat, però, a la 
vegada, proclamava les seves intencions de sortir del mercat dels 
mitjans i reclamava una verdadera televisió pública, a l’estil 
occidental. Tanmateix, els intents de crear aquesta televisió no han 
tingut mai el suport majoritari a la Duma, sobretot perquè no 
interessen l’estat-monopoli.  
 
Durant aquesta darrera dècada, VGTRK —a mans de l’estat rus i 
que inclou els centres regionals i les companyies que treballaven en 
base a aquests centres — ha tingut un paper cada cop és rellevant 
dins el sector televisiu. A més, entre Pervi kanal, Rossia 
(actualment Rossia 1) i NTV sumen aproximadament el 60 per cent 
de l’audiència total de la televisió russa, i si s’hi sumen les 
audiències de Kultura (actualment Rossia K), la resta de 
companyies propietat de Gazprom-Media (TNT) o les de propietat 
municipal (TV-Tsentr), aquesta xifra arriba a gairebé el 80% del 
total de l’audiència. La resta són companyies dedicades a 
l’entreteniment. En conseqüència, la televisió controlada per l’estat 
no té, actualment, cap tipus de competència i encara molt menys en 
el camp informatiu.  
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Un dels trets més destacables dels dos mandats presidencials de 
Vladímir Putin va ser la seva política de control dels mitjans de 
comunicació i la seva ajuda resolta a que l’oligarquia que li era afí 
aconseguís, per diferents mitjans, la propietat dels principals canals 
de televisió. En l’article de Borís Nemtsov i Vladímir Mílov “Putin 
i Gazprom”, es posa de manifest com la companyia gasística 
Gazprom va esdevenir una de les peces clau en l'estratègia de Putin 
de recuperació del control dels mitjans de comunicació a Rússia. El 
primer objectiu de Putin, tan bon punt va guanyar les eleccions l'any 
2000, era el control absolut de l'empresa gasística, un control que li 
permetés la influència en altres sectors de l'economia russa. Putin va 
destituir Víktor Chernomirdin del càrrec de president del Consell de 
direcció, i el va substituir pel seu amic Dmitri Medvédev. Poc 
després, Aleksei Miller, també amic de Putin, va ser nombrat nou 
director de la companyia. Aquest va ser el començament d'un 
procés que ha portat a més d'una desena d'amics de Vladímir Putin 
als principals càrrecs de responsabilitat del gegant gasístic. Una de 
les seves filials, Gazprom-Media, va esdevenir la peça clau en la 
configuració del sector televisiu i mediàtic a la Rússia sorgida 
després de les eleccions del 2000. Gazprom-Media va ser 
l'encarregada de gestionar els mitjans adquirits a Gusinski. 
Posteriorment, les accions de Gazprom-Media van anar canviant de 
propietari dins la mateixa companyia, fins que l'any 2005 van 
acabar a Gazfond, filial del bank Rossia, el propietari del qual és 
Yuri Kovalchuk, amic personal de Putin. L'operació de compra de 
Kovalchuk va resultar especialment profitosa per l'oligarca. Si 
Gazprom havia cedit NTV i TNT a Gazprombank per 166 milions 
de dòlars i, posteriorment, la propietat va passar a Rossia, 
l'aleshores vice-primer ministre Dmitri Medvédev va declarar que 
els actius de Gazprom-Media valien 7,500 milions de dòlars. El 
banc Rossia, a part de Gazprom-Media, és actualment propietari de 
les cadenes de televisió REN-TV i «Sankt Peterburg – Pyati kanal», 
a part del diari Izvestia, i desenes de companyies de ràdio i televisió 
al llarg i ample de la geografia russa. En l'article de Novaia gazeta 
del 7 de febrer de 2008, de Nemtsov i Mílov, s'explica 
detalladament aquest procés de compra de Gazprom-Media per part 
del banc de Kovalchuk, i es destaca el fet que Gazprom havia 
entregat la seva filial als amics del president Putin desenes de 
vegades més barata que el seu valor real. Una de les conseqüències 
que ha tingut l’adquisició de REN TV i del Peterburg—Piati kanal 
per part de Iuri Kovalchuk ha estat el fet que ambdós canals han 
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renunciat a la seva pròpia línia informativa i utilitzen els serveis del 
departament d’informació de la companyia estatal Russia Today61. 
El diari Kommersant informava que els dos canals eren els únics de 
tot Rússia la línia editorial dels quals es diferenciava de les notícies 
estatals, i també els únics en què es mostrava els polítics opositors i 
s’informava d’esdeveniments que no tenien espai en els noticiaris 
de la televisió “del sistema62”.  

Kovalchuk s’ha convertit des de 2005 —any en què va entrar en el 
mercat audiovisual amb la compra de TRK Peterburg (Piati 
kanal)— en l’autèntic dominador del sector televisiu a Rússia. 
Segons publicava el diari digital Grani el 27 de setembre de 201063, 
el propietari de Natsionalnaia Media Gruppa (NMG), segons 
informacions de Forbes, és el nou propietari del paquet d’accions no 
governamentals del Pervi kanal; l’acord de venda de les accions va 
tenir lloc l’hivern de 2010 amb representants de NMG i de 
l’estructura de Millhouse Capital, del magnat Roman Abramóvitx; 
Abramóvitx va vendre el 25% del Pervi kanal per 150 milions de 
dòlars64, a través de la compra del 100% de l’empresa Rastkom-

                                                
61 Aquesta informació va ser desmentida per la direcció de REN TV, que 
afirmava que Russia Today només donaria suport tècnic als dos canals de NMG 
(http://www.gazeta.ru/news/lenta/2009/10/19/n_1415383.shtml). 
62 Informació a http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1256315 
63 Informació a http://www.grani.ru/Politics/Russia/m.182009.html 
 
64 La confirmació de la compra per part de Kovalchuk del 25% de Pervi kanal va 
ser desmentida per Roman Abramóvich. En una entrevista al diari Kommersant 
(http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1533733) John Mann, director de 
comunicació de Millhouse LLC, la companyia que gestiona els actius 
d’Abramóvich, confirmava per primer cop en deu anys que era l’oligarca rus qui 
posseïa el 49% del primer canal rus. Mann explicava com el 2001 Millhouse LLC 
va comprar per 175 milions de dòlars les companyies ORT-KB i Logobaz, que 
posseïen el 38% i l’11% del canal, respectivament, amb la intenció de crear en 
base al Pervi un gran hòlding mediàtic. Desmentia rotundament que Kovalchuk 
hagués fet una proposta de compra i afirmava que Millhouse no estava disposada 
a vendre el canal. A l’entrevista se li va preguntar per què l’any 2002, a part de la 
companyia ORT-KB, que controlava el 24%, apareixen dues companyies més 
Eberlink 2002 i Rastrkom—2002, que controlen l’11% i el 14% del canal, 
respectivament; ambdues companyies tenen domicili fiscal a Sant Petersburg, i la 
directora d’ambdues és Elena Valentínovna Sorókina, companya de Vladímir 
Putin a la facultat de dret —qüestió a què Mann va respondre que Millhouse 
treballa amb els millors professionals, i que hi ha molta gent que va estudiar a la 
facultat de dret de la Universitat de Leningrad. Finalment, Mann, a la pregunta de 
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2002 (cal recordar que el 2001 Abramovitx va comprar el 49% del 
canal per 175 milions —el canal s’havia valorat en 357 milions de 
dòlars). Kovalchuk, que posseeix el 72,4% de Peterburg—Piati 
kanal i el 98% de REN, també és el propietari de la major 
companyia publicitària del país —Video International, de la qual va 
adquirir el 100% de les accions l’estiu de 2010—, així com del diari 
Izvestia (50,19%), s’ha convertit en pocs anys en una peça clau en 
el sector audiovisual65. 
 
 
3.9. Conclusions 
 
La desaparició del monopoli informatiu i mediàtic soviètic, la 
privatització i la liberalització dels mercats van tenir com a 
conseqüència l’emergència d'una oligarquia que aconsegueix de 
seguida una hegemonia en els mitjans de comunicació i que els 
aprofita per influir en l'opinió pública i treure rendiments polítics. 
El naixement de NTV, la televisió de Gusinski, que es presenta com 
una seriosa amenaça al govern de Ieltsin, i que acaba tenint un 
paper de gran importància en el final de la primera guerra de 
Txetxènia, només exerceix com a televisió independent fins al final 
del mandat de Ieltsin, si no tenim en compte les eleccions de 1996. 
L’arribada a la presidència de Putin ve acompanyada d’una 
recentralització i reforçament dels actius mediàtics estatals i d’una 
política agressiva contra els oligarques opositors. Una nova 
oligarquia, afí a Putin, es fa amb els principals mitjans opositors 
(ORT i NTV) i a finals de la dècada de 2000, els grans mitjans de 
comunicació i les principals televisions són controlades per l'Estat 
rus (Rossia) o bé per oligarques propers a Vladímir Putin i Dmitri 
Medvédev (Abramóvitx (Pervi kanal) i Kovalchuk (NTV i Pervi 
kanal)). Aquest procés ha portat a una concentració extrema dels 
principals mitjans en mans d'empreses amb afinitats evidents amb el 
govern de Putin i Medvédev i té conseqüències de gran importància 
                                                                                                           
si vendrien per ordre del govern rus el seu paquet d’accions, afirmava que sí, però 
que ho farien, sens dubte, a preu de mercat.  
 
65 Segons una notícia del diari Kommersant del 29 d’abril de 2011, Kovaltxuk 
hauria comprat també el 25% de STS Media, que gestiona els canals STS, 
Domaixni i DTV. Amb aquesta operació, Kovalchuk participa en més de la meitat 
dels canals de televisió de Rússia, la quota de pantalla dels quals és 
d’aproximadament el 60%. Accessible a http://www.kommersant.ru/doc/1631648 
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en els processos electorals a Rússia. A tall d’exemple, i en sintonia 
amb el que hem expressat en referència a les eleccions de 2003 i 
2004, Castells (2009) apunta que un estudi del Center for 
Journalism in Extreme Situation sobre la cobertura de la campanya 
presidencial a la televisió va posar de manifest que la majoria del 
canals, tant els públics com els privats, van dedicar gairebé tot el 
temps a Putin i Medvédev i que a més, gairebé sempre eren tractats 
de forma positiva. A més, els principals opositors polítics de Putin i 
Medvédev tenen una presència pràcticament anecdòtica en aquest 
mitjans. En definitiva, els vint anys de democràcia i liberalització 
dels mercats a Rússia no han servit per configurar un sector 
televisiu plural i la situació és, l’any 2010, més propera a la de la 
Rússia soviètica prèvia a la perestroika que no pas a la de la Rússia 
de principis de la dècada de 1990. En aquest sentit, Rússia és cada 
cop més lluny d’establir un ordre en el sector de la televisió 
comparable als de les democràcies occidentals. En definitiva, el 
consens de què parlava Gramsci queda garantit, en l’actual societat 
russa, pel control mediàtic resultant de les lluites per l’hegemonia 
que van tenir lloc, sobretot, durant la dècada de 1990 i que han 
permès als grups afins als governs de Rússia guanyar la guerra de 
posició en el sector de la televisió. I tal i com afirmava Gramsci 
respecte a la política (Lester, 1995), i que pot ser aplicable també en 
el camp de la televisió, una vegada la guerra de posició s’ha 
guanyat, s’ha guanyat definitivament. Hutchings i Rulyova són de 
la mateixa opinió quan afirmen que una de les tendències que van 
coincidir amb la celebració del 60è aniversari de la Victòria era “the 
achievement of effective control over the media” (2009) per part del 
govern de Putin.  
 
Finalment, afegir que cada cop són més les veus crítiques dins el 
món de la televisió a Rússia respecte la situació de control absolut 
per part de grups al servei dels interessos del govern. Un dels 
darrers casos de denúncia ha estat protagonitzat pel director Oleg 
Dorman, que va renunciar al premi especial TEFI-2010 pel seu 
documental, adduint que no podia rebre un premi de part de 
membres de l’acadèmia de televisió russa que menyspreen el públic 
rus. Per Dorman, l’actual televisió russa és un dels principals factors 
de la catàstrofe social i moral que ha tingut lloc els darrers 10 
anys66.  
                                                
66 Informació de http://www.grani.ru/Society/Media/Television/m.182029.html 
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Aquest capítol ens ha servit per comprovar com ha evolucionat la 
televisió a la Unió Soviètica i a Rússia en els darrers 50 anys i per 
concloure que, en l’actualitat, l’Estat, amb diferents estratègies, 
controla absolutament l’estructura del mitjà. A més, tal i com hem 
vist al llarg del capítol, aquest control sobre l’estructura (exercit, 
bàsicament, a través de la compra de mitjans o de la persecució 
implacable dels propietaris de canals de televisió la línia 
informativa dels quals va en sentit contrari a la oficial) té les seves 
repercussions immediates en la superestructura, és a dir, en els 
continguts dels programes televisius. La televisió russa no és una 
televisió lliure i els casos de negació de cobertura mediàtica (com, 
per exemple, la que s’exerceix contra l’oposició política a Edínaia 
Rossia en tots els canals federals, amb independència de la seva 
propietat) i la censura de programes és a l’ordre del dia67. Com en 
l’època soviètica els dissidents del règim són atacats ferotgement, 
com en el cas de l’exalcalde de Moscou, Iuri Lujkov, que va ser 
víctima el setembre de 2010 d’una duríssima campanya dirigida 
contra ell i la seva dona per part de NTV68, i la ballarina Anastassia 
Volotxkova69, exmembre de Edínaia Rossia, censurada al Pervi 
kanal. Com afirma un dels presentadors més prestigiosos i 
reconeguts de Rússia, Leonid Parfiónov, “la televisió russa ha 
perdut absolutament la capacitat d’informar objectivament sobre la 
situaciío del país i es dedica només a servir el poder” . Parfiónov, 
que situa en l’any 2000 “l’estatalització de la informació 
televisiva”, afirma que la televisió o bé parla bé del poder, o bé no 
en parla, i que els treballadors de la televisió no fan de periodistes 
sinó de funcionaris70. Tots aquests fets ens donen, doncs, una idea 
de la situació de segrest que viu la televisió russa, i ens serviran per 

                                                
67 Un dels darrers casos de censura ha estat la decisió del canal Dojd (La pluja) de 
retirar un dels seus espais (Poet i grajdanín [El poeta i el ciutadà]), en el que el 
seu conductor, l’actor Mikhaïl Efrémov, llegeix poemes de Dmitri Bíkov,  pel fet 
que un dels poemes previstos es burlava de les diferències d’opinió del President 
Dmitri Medvédev i el Primer ministre Vladímir Putin respecte a l’operació militar 
de les forces aliades a Líbia. Segons Natàlia Sindéeva, directora general del canal, 
el poema “havia superat els límits de la crítica constructiva”. Informació 
accessible a http://www.grani.ru/Society/Media/Television/m.187551.html 
68  Veure, per exemple, http://www.kommersant.ru/Doc/1505169 i 
http://www.grani.ru/Politics/Russia/m.181750.html 
69 Veure a http://www.grani.ru/Society/Media/Television/m.186190.html 
70 Veure a http://www.grani.ru/Politics/Russia/m.183863.html 
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explicar algun dels trets que caracteritzen la commemoració de la 
Victòria, que no és aliena a l’actual ordenació del sector. 
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4. Els media events 
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4.1. Introducció. Hegemonia i esdeveniment mediàtic 
 
En els seus Quaderns de la presó, Gramsci afirmava que 
l’hegemonia, referida a l’ascendència que la classe obrera havia de 
tenir sobre la camperola, havia de ser sobretot una hegemonia 
cultural. Aquesta forma de dominació, l’hegemònica, s’oposava a 
altres formes coercitives com l’enfrontament o la liquidació de 
l’enemic; l’hegemonia era l’acceptació d’un consens, o, en algunes 
situacions, la simulació d’aquest consens per mitjà de la 
resignacció, la delegació o la inacció. A finals del segle XIX i 
principis del segle XX aquesta lluita per l’hegemonia cultural tenia 
com a terreny de batalla l’escola, l’església o la premsa escrita; 
tanmateix, l’arribada dels nous mitjans de comunicació de masses 
electrònics i el descobriment de la seva capacitat de persuasió van 
fer que aquests, i en particular la televisió, passessin a ser el mitjà 
en què tenia lloc el combat per l’hegemonia. I un dels formats en 
què aquesta lluita per —i conservació de— l’hegemonia cultural és 
més evident són els grans esdeveniments mediàtics, els anomenats 
per Dayan y Katz (1992) media events. Segons els mateixos autors, 
“it is correct to regard most media events (…) as “reinforcing” or 
“hegemonic”, in the sense that they remind societies to renew their 
commitments to establish values, offices and persons” (Dayan i 
Katz, 1992:147). Tal i com hem apuntat en el capítol introductori, a 
la Rússia de finals de segle XX, en plena transcició cap a la 
democràcia i amb una estructura de valors i una ideologia 
tambalejants, es va produir una escletxa a nivell cultural i identitari 
que demanava una intervenció en el terreny del simbòlic que 
assegurés la continuïtat del país. I, com hem apuntat, una d’aquestes 
intervencions va ser la conservació i el potenciament de la Victòria i 
de la seva commemoració, un media event que, com afirmen Dayan 
i Katz (1992) influeixen en els sentiments, en el sentit de 
pertinença, ajuden a reforçar els valors i el sentit de comunitat.  
 
Els grans esdeveniments mediàtics televisius han estat objecte d’una 
anàlisi exhaustiva a partir de principis de la dècada de 1990. Una de 
les obres clau sobre els grans esdeveniments i la seva repercussió en 
les audiències és la ja citada Media Events: the life broadcasting of 
history, de Daniel Dayan i Elihu Katz (1992). Aquesta obra és el 
fonament de l’anàlisi posterior dels grans esdeveniments mediàtics i 
servirà de base, també, de la metodologia d’aquest treball. 
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Tanmateix, abans d’endinsar-nos en els grans esdeveniments, i, en 
particular, en els soviètics i russos, cal fer una aproximació a un 
dels marcs teòrics fonamentals a l’hora d’estudiar els esdeveniments 
mediàtics: l’antropologia cultural i la seva anàlisi de les 
commemoracions públiques. Aquestes commemoracions —en 
forma de festivals, cerimònies, rituals— tenen una llarga tradició en 
la nostra cultura. I els esdeveniments mediàtics que estudia aquest 
treball són els hereus d’aquestes manifestacions públiques de 
l’antiguitat. Per aquest motiu, és necessari revisar la raó de 
l’existència d’aquests esdeveniments, l’organització, els objectius, 
les funcions, les implicacions, els efectes sobre la seva audiència; i, 
sobretot, de quin material estan fets els grans esdeveniments 
públics, quins són els seus components, la matèria constituent que, 
posteriorment, veurem aparèixer a la pantalla.  
 
 
4.2. Els esdeveniments públics. Les aportacions de 
l’antropologia cultural 
 
Amb l’objectiu d’aquesta breu introducció a l’anàlisi dels 
esdeveniments públics anteriors als media event, utilitzarem en 
aquesta tesi els treballs i les aportacions d’antropòlegs de la cultura 
com Arnold van Gennep, Victor Turner , George Mosse, Don 
Handelman i, finalment, l’obra de Christel Lane, The rites of rulers. 
Ritual in Industrial Society — the Soviet Case (1981), fonamental 
per a l’estudi de les celebracions i els ritus durant l’època soviètica.  
 
Una de les primeres investigacions i intents de classificació dels 
rituals socials és el llibre d’Arnold van Gennep Los ritos de paso 
(2008) [1915]. En aquesta obra, van Gennep analitza i classifica els 
ritus en tres cateogies: ritus de separació, de marge i d’agregació. 
Els ritus de separació són els desenvolupats, per exemple, en els 
funerals; els d’agregació, en els matrimonis; i els de marge poden 
ser, per exemple, l’embaràs o la iniciació. La classificació de van 
Gennep és, doncs, de ritus preliminars (separació), liminars (marge) 
i postliminars (agregació). L'autor dóna una especial rellevància al 
concepte de marge i al fet que qui se sotmet als rites de pase, es 
troba entre dos mons. A pesar que un esdeveniment com la 
desfilada de la Victòria podria ser analitzat des de la perspectiva de 
la liminaritat, serà un aspecte que no abordarem en la present tesi.  
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Un aspecte al que sí que prestarem atenció és a la funció dels 
festivals com a una de les eines de cohesió social i d’elevació de 
l’esperit nacional més utilitzades en els estats-nació. Una de les 
obres que aprofundeix en els seus efectes és The nationalization of 
the masses, de George L. Mosse (1991). Segons Mosse: 
 
“From the beginning of the nineteenth century onwards, through the use 
of national myths and symbols and the development of a liturgy which 
would enable the people themselves to participate in such worship. The 
concept of the general will lent itself to the creation of myths and their 
symbols. The new politics attempted to draw the people into active 
participation in the national mystique through rites and festivals, myths 
and symbols which gave a concrete expression to the general will. The 
chaotic crowd of the “people” became a mass movement which shared a 
belief in popular unity through a national mystique. The new politics 
provided an objectification of the general will, it transformed political 
action into a drama supposedlly shared by the people themselves.  
Parliamentary, representative government seemed to many men to 
contradict the concept of the general will, atomizing men and politics 
rather than creating unity. But the new politics was, from the beginning, 
part of the anti-parliamentary movement in Europe, advocating a secular 
religion as the political cement of the nation”. (1991:2). 
 
Mosse situa el naixement dels festivals contemporanis en la 
Revolució francesa i afegeix que aquests festivals, i els seus símbols 
—les banderes, les cançons, els monuments—pretenien transformar 
tothom en participants actius. Per Mosse, la bellesa era una de les 
atraccions principals dels festivals; els símbols creaven la festa i 
feien aparèixer "another world, that of wholeness, cohesion, and, 
above all, beauty " (Mosse, 1991:21). Segons Mosse, els festivals 
són creacions per la glorificació de la nació i dels seus mandataris, 
ocasions que transporten l’esser humà per sobre de la vida 
quotidiana, una provisió de símbols i mites que formen part d’una 
litúrgia amb què la nació s’autorepresenta, una forma d’expressar 
ideals transcendentals i de penetrar en l’inconscient de les persones 
i, per tant, d’actuar a nivell emocional. En el capítol dedicat a la 
contribució dels treballadors als festivals públics, Mosse (1991) 
afirma que la litúrgia política desenvolupada pels moviments obrers 
tenia com a objectiu impressionar els seus enemics. En el Congrés 
de París de 1889, es va proclamar el dia 1 de maig com a festival 
mundial, amb l’objectiu de demostrar la solidaritat entre la classe 
obrera i fer una crida per la pau i la unitat. Més que un festival, el 
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dia 1 de maig era una manifestació, una forma de fer entendre als 
burgesos que els carrers eren dels treballadors. (Mosse, 1991:167).  
Un altre dels autors que ha analitzat els esdeveniments públics és 
Don Handelman, a l'obra Models and Mirrors (1990). Per 
Handelman, els esdeveniments són fenòmens importants pel fet que 
condensen un gran nombre de símbols i associacions que són 
rellevants per les persones (1990:9). Handelman apunta tres 
definicions diferents de què es pot entendre per ritual, de tres erudits 
de diferents disciplines. Així, el sociòleg Steven Lukes (1975: 301) 
suggereix que és una activitat reglamentada de caràcter simbòlic 
que crida l’atenció dels seus participants cap a objectes de 
pensament i sentiment que tenen una especial significació. 
L’historiador Richard Trexler (1980: XIV), considera que el 
propòsit del ritual és aconseguir un objectiu i el resultat de l’acció 
del ritual és una transformació, a petita o a gran escala, de tant 
l’audiència com els actors. I l’antropòleg Bruce Kapferer (1984a: 
194) suggereix que el ritual és una serie d’esdeveniments 
culturalment reconeguts i especificats, l’ordre dels quals és conegut 
per avançat per la seva pràctica, i que estan separats espacialment i 
temporalment de la rutina de la vida diària. Handelman afegeix que 
aquestes definicions no ens diuen gran cosa, i que l’únic tret comú 
té a veure amb l’enorme capacitat d’aquests esdeveniments de 
cridar l’atenció i dir als ciutadans (en el nostre cas, els 
telespectadors) que és a punt de succeir alguna cosa que mereix la 
nostra atenció.  
 
De l’obra de Handelman i de la resta de contribucions de 
l’antropologia cultural en destaca un fet de gran importància a 
l’hora d’analitzar l’esdeveniment públic: el símbol. Els 
esdeveniments públics són moments de saturació simbòlica, de 
maxima expressió d’aquells objectes, personatges, llocs, músiques, 
moviments, que tenen un enorme valor simbòlic per una societat en 
concret: 
 
Public events are locations of the dense presence and the high production 
of symbols. Victor Turner went so far as to insist that “the symbol is the 
smallest unit of ritual” — that is to say, its building block. (Handelman, 
1990:12) 
 
Per Handelman, el poder del símbol és en l’evocació d’allò que no 
hi és: 
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A symbol stands for, evokes, or brings into being something else, 
something absent. Therefore it denotes that kind of relationship where 
certain components exist elsewhere, but are brought into some sort of 
connectivity with others that are present. These relational qualities, 
between presence and absence, are those which constitute a public event 
as a symbolic structure. (Handelman, 1990:13) 
 
Un altre dels aspectes comuns en l’analisi dels esdeveniments 
públics és la seva funció i contribució a l’ordre social.  
 
Public events are locations of communication that convey participants into 
versions of social order in relatively coherent ways. As the flow of living 
so often is not, public events are put together to communicate 
comparatively well-honed messages. If the flow of mundane living may 
be quite uncertain in terms of direction and outcome, the converse is true 
of public events. In the extreme case, they are operators of, and on, social 
order. Not only may they affect social order, they may also effect it. 
(Handelman, 1990:15) 
 
Els esdeveniments públics tenen com a particularitat la definició 
precisa, en la majoria dels casos, dels límits espai-temporals. Les 
cerimònies es fan en un moment concret, a un lloc concret i sota una 
forma —ordre— concreta, que els distingeix de la majoria dels 
esdeveniments del dia a dia. La forma ordenada de l’esdeveniment 
és un dels aspectes que més informació ens pot donar sobre quina és 
la finalitat de la majoria dels esdeveniments, en el sentit que, com 
veurem a continuació en la tipologia dels esdeveniments públics 
proposada per Handelman, proposen o modelen una realitat —
events that model the lived-in world—, la presenten —events that 
present the lived-in world—, o proposen una alternativa —event 
that re-present the lived-in world. Per Handelman, la característica 
principal dels esdeveniments que modelen el món és que són 
esdeveniments que tenen com a propòsit la transformació del món i 
que construeixen estats d’existència incompatibles que 
l’esdeveniment ha de resoldre. Pel que fa als esdeveniments que 
presenten el món real, són un mirall públic, un mitjà per reflectir 
imatges del poder polític:  
 
"Statements, mirror-images, reflections — these are hallmarks of events-
that-present. The pivots of such occasions often are the very visibility of 
symbols throughout" (Handelman, 1990:41).  



 

 140 

I a diferència dels esdeveniments que modelen el món, en ells no hi 
ha gent d’incertesa, són “condensed magnifications of that which 
social order knows itself to be, and they validate this knowledge" 
(Handelman, 1990:79)  
 
Finalment, els esdeveniments que re-presenten el món real són 
escenificacions de diferents versions i visions del possible, "do 
work of comparison and contrast in relation to social realities (...) 
are like multiple or magic mirrors that play with forms of order — 
that refract multiple visions of the possible" (ibid, 49). Handelman 
relaciona aquesta tipologia d’esdeveniments públics amb els 
diferents tipus de societat: els de presentació són propis de societats 
modernes i burocratitzades, els de modelatge de pobles tribals i 
tradicionals i, finalment, els de re-presentació s’associen a societats 
tradicionals jerarquitzades.  
 
 
4.2.1. Els rituals soviètics 
 
L’obra de Christel Lane The rites of rulers. Ritual and industrial 
society —the Soviet case (1981) és un dels millors estudis dels ritus 
i les cerimònies de la Unió Soviètica. L’estudi, segons Lane, és un 
intent d’esclarir les relacions de poder entre les elits polítiques i les 
masses. Per l’autora, el ritual soviètic —entès de forma àmplia, 
incloent-hi tant les cerimònies col·lectives (públiques) com les 
individuals— és una forma de socialització política, un mitjà per 
inculcar les normes i els valors de la ideologia dominant i un mitjà 
de gran importància per mantenir el control social en la societat 
soviètica. Segons Lane, la ritualització es va fer més imperativa a la 
societat soviètica que no pas a l’occidental pel fet que vivia 
conflictes potencialment més explosius i amenaçadors. El ritual 
soviètic era una forma d’encobrir les relacions socials conflictives, i 
tenien com a aspiració la integració de valors comuns a tota la 
societat soviètica. Els rituals eren formes de preservació de l’status 
quo, tot i que havien satisfer, pel seu èxit, “emotional requirements 
of those who are meant to perform it. Therefore the acceptance of 
the new ritual by a substantial part of the Soviet population must 
mean that the rites in some way answer the needs of those who 
enact them” (Lane, 1981: 33-4). L’organització militar de la vida 
diària, imposada a la nova societat el 1918 per la necessitat de 
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confrontar els enemics interns i externs que intentaven destruir-lo, 
van trobar de forma natural el seu camí en el ritual. Els rituals 
soviètics van tendir al trencament amb el passat tsarista i ortodox. 
Existien en l’època soviètica especialistes en rituals dedicats a la 
creació de les noves formes de celebració —també en els rituals del 
cicle de la vida, que venien a substituir els rituals religiosos. En un 
estat declaradament ateu, els rituals tendien a tenir les seves pròpies 
escriptures, tradicions, sants, llocs sagrats i herois que representen 
les ja anomenades tres tradicions “sagrades”, “of the Revolution and 
the Civil War, of the Great Patriotic War and of Labour” (Lane, 
1981: 36). A part dels conflictes que van impulsar els nous rituals 
soviètics, per Lane el pas del temps també va ser un factor 
fonamental en el desenvolupament d’aquests rituals, ja que tenien 
com a objectiu el decliu de la religió política de l’estat provocat pel 
fet que les noves generacions no havien viscut les gestes heroiques 
en què estaven fonamentats els principals i fonamentals ideals i 
valors del poble soviètic.  
 
4.2.1.1. El simbolisme soviètic 
 
Mereix una atenció especial l’anàlisi que fa Lane del simbolisme 
soviètic, aquestes unitats bàsiques dels esdeveniments. L’època 
soviètica va substituir gairebé tots els rituals anteriors a la revolució 
i va incorporar una nova simbologia que es va anar difonent a través 
dels esdeveniments. Gran part del simbolisme era d’inspiració 
revolucionària, amb origen a la Revolució francesa, com les 
mateixes desfilades militars. Lane fa un recull dels símbols rituals 
soviètics, entre els quals podem trobar objectes, activitats, 
moviments corporals, persones, relacions, esdeveniments, unitats 
espacials, paraules i sons. Entre els objectes-símbol soviètics hi 
trobem la falç i el martell, la bandera roja, l’estrella roja, el mocador 
roig i la flama eterna. (Lane, 1981: 195). En particular, la bandera 
roja fusiona les tres tradicions ‘sagrades’ russes: s’associa a la 
revolució, a la guerra, a la sang vessada a la batalla, al sacrifici i a la 
Pàtria durant la II Guerra Mundial, així com està connectada amb el 
moviment proletari (Lane, 1981). A pesar que durant els primers 
anys de la URSS el color vermell —heretat pels socialdemòcrates 
russos dels seus antecessors de la comuna de París, símbol de sang i 
revolució— es barrejava amb altres colors, finalment va acabar 
monopolitzant el simbolisme soviètic, un símptoma evident, segons 
Lane (1981: 201) del desenvolpament d’un sistema polític monolític 
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i de la manca de diversitat social. Pel que fa a la flama eterna, Lane 
destaca el fet que és durant l’època soviètica que adquireix la 
majoria dels seus sentits: relacionada amb la Gran Guerra Pàtria, 
enllaça el poder del foc amb el de l’estat, “it symbolizes not only 
the sacrifice of the fallen soldier during the Great Patriotic War but 
the sacrifices of the Soviet people, the eventual triumph which arose 
from the sacrifices and the love of, and pride in, the Motherland in 
whose name they were endured. The Eternal Flame also rekindles 
feelings, experienced in the war, of unity among the people, of 
solidarity between leaders and led as well as the sensation of 
invincible power after victory” (Lane, 1981: 197). Lane, però, 
analitza de forma molt superficial el simbolisme verbal soviètic —
expressa la dificultat, segons ella, de construir un discurs 
simbòlic—, així com les accions simbòliques. I destaca del 
simbolisme musical (1981: 204) les cançons revolucionàries, els 
himnes nacionals i les fanfares, i entre els moviments simbòlics, els 
moviments corporals que expressen control, com els de les parades 
militars71. Retornant a Handelman, són moviments en què l’ésser 
humà es confon amb la màquina:  
 
“The nation of disciplined marchers passes through the centre, for its 
place there is transitory. But the marchers do so with coordinated 
precision, to the beat of their leadership. Man and machine, on such 
occasions, are virtually interchangeable signs.” (Handelman, 1990:42).  
 
Pel que fa a la personificació simbòlica, Lane afirma que els herois 
sempre han estat una part de la cultura soviètica i són molt anteriors 
a la creació del sistema de rituals. Lane situa en la tradició russa de 
fomentar la fe en indivudus poderosos i no en les estructures 
polítiques el fet de la importància dels herois en la cultura soviètica, 
a part que ”heroes emerge during times of instability, when rapid 
change necessitates the creation of models to aid reorientation” 
(Lane, 1981: 205). Entre els herois morts, destaca la figura de 
Lenin. Lenin era, en l’època soviètica, omnipresent, i el mausoleu a 
la Plaça Roja de Moscou —lloc de peregrinatge en l’època soviètica 
i centre de tots els rituals soviètics—, un espai que representava la 
unió del poble soviètic i en què s’oferien tots els triomfs de la nació. 
Durant trenta anys, Stalin va ser l’única ombra a Lenin, però la seva 

                                                
71 Per Lane, els moviments corporals no permesos són els que resulten d’un 
control lax del cos, els moviments salvatges o extàtics (Lane, 1981: 224)  
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figura va desaparèixer —tot i les reticències i les resistències 
populars— després de fer-se públics els seus crims contra el poble 
soviètic. Lane, respecte a la fluctuació del culte a Lenin, afirma que 
aquest “has become most prominent during crisis of 
legitimation”(Lane, 1981: 215). 
 
I en quant als espais com a símbols, el més important de tots, tant a 
l’època soviètica com a la democràtica a Rússia és, sens dubte, la 
Plaça Roja, el centre i cor de la nació. Com afirma Lane, “all the 
important mass political holidays have their culmination in Red 
Square in front of the mausoleum” (1981: 211). La Plaça Roja era i 
és el lloc on les coses passen, l’escenari que dota d’entitat per 
transcendir i atorga l’aureola de gran esdeveniment. Com afirma 
Handelman: 
 
“Red Square is a location of Soviet centricity, a juncture of Russian 
historicity, of the enduring revolution, and of the pinnacle of political and 
bureaucratic power. This locale is bounded by markers that remind 
demonstratively of these features: the Kremlin wall, the mausoleum of the 
embalmed Lenin, the obelisk in memory of the heroes of the October 
Revolution, and the tomb of the Unknown Soldier of WorId War II, all are 
iconic displays of Soviet ancestry that resonate with public occasions held 
there. Just as these icons mark the Square, and index its relationships to 
social order, so too does the leadership of the state in receiving the march-
past. The political and military elites stand on the tomb of Lenin, above 
the marchers, centrist and static. During this time, in this place, they too 
are icons and indices of ideal Soviet order. The overall arrangement is 
stratified clearly, with the elites at the mid-point of the parade —pillars of 
the state resting on the foundation of the ancestor of the revolution— and 
at the apex of the living hierarchy” (1990:43)72 
 
Respecte a les configuracions espaials, Lane destaca el fet que a la 
Unió Soviètica hi havia edificis, espais públics, monuments, ciutats 
senceres (les ciutats-heroi) associats a moments, fets historics com 

                                                
72 En uns termes semblants s’expressava Iúriovski, fent referència a les 
retransmissions televisives dels esdeveniments públics soviètics i russos: “I un 
dels elements indispensables d’aquesta litúrgia és i serà l’espai en que es 
desenvolupa: els reportatges de la Plaça Roja juntament amb el seu valor 
informatiu i cognoscitiu, creen una imatge artística i periodística típica de la 
celebració nacional, tot expressant els trets comuns a partir d’un de singular“ 
(1983:84). 
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la Revolució i la Gran Guerra Pàtria; l’art monumental, sobretot el 
dedicat a la Gran Guerra Pàtria, es van convertir en lloc de 
peregrinatge, “thanksgiving, inspiration and reflection” (Lane, 
1981: 223). 
 
A pesar de la valuosa contribució de Lane a la comprensió dels 
rituals soviètics, l’anàlisi del Dia de la Victòria és molt escuet i amb 
referències indirectes. Tanmateix, és important remarcar quines eren 
les característiques que atribuïa a la festa de la Victòria, ja que ens 
permet comprendre quins són els canvis fonamentals que s’hi ha 
produït. Sobre el Dia de la Victòria, Lane afirma que “differs from 
the other two mass political holidays [1 de maig i 7 de novembre] in 
two significant and related ways. The formal side of the holiday, the 
public rituals, are more decentralized and occur on a much more 
modest scale than do the other two and, in comparison, appear 
almost restrained” (1981:143). En canvi, afegeix l’autora, els actes 
informals com les visites a les tombes estan molt més desenvolupats 
que en les altres dues celebracions. La modèstia de la 
commemoració és la causa, segons Lane, del poc material descriptiu 
de la festivitat i en els seus rituals i per això no el tracta en 
profunditat. Entre les seves conclusions hi ha però, aspectes de gran 
rellevància i que anirem trobant al llarg de l’anàlisi de la 
commemoració, com l’objectiu de conservar la memòria de la 
guerra, “of the suffering, the heroism, the community spirit and the 
eventual triumph of the Soviet people and the social system that 
inspired them to, and sustained them in, their battle” (ibid. :146). 
 
Finalment, a part de les celebracions en record dels caiguts, Lane 
destaca els rituals que fan èmfasi en l’aspecte militar de la festa —
una tipologia de ritual que es repetia al llarg de l’any a la URSS, i 
també a la Rússia actual—, que tenien com a objectiu “involve wide 
sections of the civilian populations in the festivities and to 
demonstrate, through ritual, that “the army and the people are one”” 
(ibid. 149).  
 
4.2.2. Conclusions sobre els rituals i símbols soviètics 
 
Els rituals i els símbols soviètics van esdevenir mètodes de 
persuasió i d’inculcació dels nous valors soviètics i van convertir-se 
en una eina bàsica de representació de l’ordre social soviètic. Eren, 
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a més, portadors de l’única veritat, de l’única visió de la realitat i, 
en conseqüència, eren elements de dominació, d’expansió de 
l’hegemonia i de transmissió d’una cultura afirmativa. Instruments, 
en definitiva, al servei de la construcció de la consciència 
monolítica del ciutadà soviètic. Aquests esdeveniments integraven 
tot l’univers simbòlic soviètic: mites i herois com a exemples pels 
ciutadans, objectes de culte, llocs centrals i de peregrinatge, així 
com el llenguatge, l’ordre, eren eines al servei de la construcció de 
l’ideari i la visió del món soviètics. Els principals símbols soviètics 
—la falç i el martell, la bandera roja, l’estrella roja, la Plaça Roja, el 
Kremlin, el mausoleu de Lenin o Lenin mateix, així com l’exèrcit 
roig i l’ordre de les desfilades militars— formaven un conjunt 
complet que va substituir durant setanta anys els símbols dels rituals 
i tradicions de la Rússia tsarista, i la simbologia soviètica omplia 
cada ocasió o commemoració festiva. Els esdeveniments, doncs, 
van constituir-se en representadors, en eines de construcció de la 
memòria històrica del poble soviètic. Les versions de la realitat 
mostrades en els esdeveniments públics soviètics eren, tal i com 
afirma Handelman, “constructed, a fiction, but one that permits no 
intruders or competitors during its doing” (1990:42).  
 
4.3. Media events 
 
Ja hem assenyalt anteriorment que una de les obres clau, fundadora 
de l’anàlisi dels esdeveniments mediàtics73, és Media Events. The 
live broadcasting of History (Dayan & Katz, 1992), un intent 
d’aplicar l’antropologia de la cerimònia, a partir de les obres de 
Lévi-Strauss, Durkheim i Handelman, al procés de comunicació de 
masses (1992: 1-2). Els autors pretenen en aquesta obra definir què 
s’entèn per esdeveniment mediàtic, com es poden classificar aquests 
esdeveniments, quins són els actors que prenen part en 

                                                
73 Els antecedents a la teoria sobre els media events els podem trobar en un article 
de Shils i Young sobre la coronació de la Reina Isabel el 1953 citada a Couldry 
(2003: 56). En la teoria dels mitjans soviètica, aquest paper pioner en l’anàlisi 
dels grans esdeveniments mediàtics correspon, com en molts altres aspectes, a 
Vladímir Sappak (2007). En la seva obra fundacional, Televídenie i mi (La 
televisió i nosaltres), teoritza sobre les propietats de la televisió i, en particular, 
analitza els que van ser els primers grans esdeveniments mediàtics: el VI Festival 
de la Joventut a Moscou, el 1957, l’arribada de Iuri Gagarin o l’enterrament de 
John F. Kennedy, el primer gran esdeveniment a escala planetària. 
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l’organització, quins efectes tenen sobre l’individu i sobre la 
societat en conjunt, i quines són les teories de la comunicació que 
millor poden explicar aquests efectes. Les raons que addueixen 
Dayan i Katz per l’anàlisi dels media events són diverses: atrauen 
les audiències, congreguen mirades al centre cerimonial i consignen 
integració social, declaren una festa i exerceixen un paper en la 
religió civil, incideixen en l’opinió pública, converteixen la còpia de 
l’esdeveniment original en més important que l’original mateix, 
tenen funcions commemoratives —aspecte destacat en el cas de les 
societats totalitàries—, restauradores i transformadores, que poden 
canviar el món, tenen una intenció declaradament persuasiva, 
busquen el recolzament masiu, privilegien la llar i, finalment, són 
preeestrenes del futur de la televisió (Dayan i Katz:1992:14-24)  
 
 
4.3.1. Les característiques del gènere. Tipologia i 
patologia del media event 
 
Dayan i Katz, a l’hora de determinar les característiques que ens 
poden ajudar a la definició dels media events, diferencien tres 
nivells: el que anomenen sintaxi de l’esdeveniment, la seva posada 
en escena —la interrupció del flux normal de les emissions 
televisives, l’esperit monopolista (hegemònic), el fet que són 
retransmesos en directe, la localització remota, la preplanificació, el 
pes de les imatges sobre la paraula; la semàntica —l’enaltiment de 
l’esdeveniment, el sentit que els organitzadors proposen i el seu 
emmarcament, el missatge de reconciliació presentat amb 
reverència; i la pragmàtica, en referència a la interrupció del flux de 
la vida quotidiana, la resposta i la participació dels espectadors i a 
les audiències nombroses que congrega. Els autors conclouen que 
“the genre is best defined (...) at the intersection of the syntatic, the 
semantic, and the pragmatic” (Dayan & Katz, 1992: 13). Altres 
aspectes que destaquen els autors són la solemnitat d’aquests 
esdeveniments, la celebració que fan de la reconciliació i no del 
conflicte i el seu esperit integrador i de renovació de la lleialtat al 
centre. 
 
Dayan i Katz proposen una tipologia dels esdeveniments mediàtics: 
competicions, en què la televisió destaca la rivalitat; coronacions, 
en què la televisió adoctrina l’audiència i formula amb cura el 
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significat dels símbols; i conquestes, en què la televisió invita al 
públic a ser testimoni d’una empresa gairebé impossible74. I 
afegeixen també el que ells denominen la patologia dels media 
events, referida als media events que no acaben aconseguint els 
propòsits que pretenien: en aquest cas, trobarem media events 
frustrats, rebutjats i negats, categoria que es relaciona amb els 
acords entre els diferents coautors que negocien l’esdeveniment, i 
que són els organitzadors, les cadenes i el públic.  
 
Pel que fa a la descripció de cadascun dels tipus d’esdeveniments, 
els dos autors proposen una graella amb 13 paràmetres que els 
caracteritzen (Dayan i Katz, 1992: 34-35): periodicitat, normes, 
lloc, antagonistes, probabilitats, drama, paper del protagonista, 
paper del presentador de televisió, paper del públic, missatge, forma 
d’autoritat, relació amb la gestió del conflicte i orientació temporal. 
Pel que fa a la present tesi, ens fixarem especialment en les 
característiques que els dos autors atorguen a les coronacions, el 
tipus de media event més pròxim a la desfilada de la 
commemoració de la Victòria a Rússia75, i que queden expressades 
en la figura 4.1.  
 

Figura 4.1. Dimensions de les coronacions proposades per Dayan i Katz 
 

Dimensió   
Normes  Tradició 
Lloc  Espais públics, esglésies 
Paper del protagonista  Encarnació de normes i continuïtat 

històrica 
Paper del presentador  Reverent 
Paper del públic  Renovació del contracte 
Missatge  Les normes estan vinculades a la tradició 
Forma d’autoritat  Tradicional 
Relació amb la gestió 
del conflicte 

Fa d’intermediari en el conflicte invocant 
els valors bàsics de la societat 

Orientació temporal  Passat 

                                                
74 Per Dayan i Katz, els casos més impressionants encadenen una competició, 
seguida d’una conquesta i finalitzada per una coronació, seguint un esquema 
narratiu clàssic.  
75 L’únic tret no coincident, de fet, és la periodicitat, que en les coronacions és 
ocasional, no fixada.  
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De la figura 4.1 en destacarem aquesta relació de l’esdeveniment 
amb la tradició (relacionada també amb la forma d’autoritat) i el fet 
que són actes en què la mirada es dirigeix al passat. La tradició, la 
continuïtat i la memòria històriques són, en definitiva, dimensions 
que tenen una especial rellevància en les coronacions.  
 
 
4.3.2. Negociació, representació escènica, celebració i 
xamanització dels grans esdeveniments mediàtics  
 
Ja hem comentat en l’apartat anterior que per Dayan i Katz els 
media events són negociats per organitzadors —que són els qui 
custodin els valors tradicionals de les societats—, les cadenes i el 
públic (1992:54), que s’han de posar d’acord amb el guió de 
l’aconteixement, tenint en compte les seves conseqüències 
polítiques i ideològiques i que, en les democràcies occidentals, 
actuen en llibertat —les cadenes decideixen si retransmeten o no 
l’esdeveniment76. En canvi, en les societats tradicionals, només 
s’estableix un contracte entre els organitzadors i el públic, ja que 
“the producer is usually in the employ of the organizer” (1992:57). 
Entre els dos tipus de sistemes polítics, els autors també remarquen 
el fet que les democràcies occidentals eviten que els esdeveniments 
siguin “frenzied political spectacle”, a diferència dels estats 
autoritaris; a més, en els primers “free media protect individuals 
from the intrusion of elites (Kornhauser, 1959)” (1992:59). En 
l’anàlisi que fan de les relacions entre organitzadors, cadenes i 
públic hi ha també una consideració sobre el públic assistent a 
l’esdeveniment que, en la nostra opinió, s’hauria de matisar. Dayan 
i Katz assenyalen que: 
 
“The in-person audience gains an association with the center of society by 
attending the original event, and consequently joins the broadcast event as 
actors. They feel potent because their presence has an effect on their hero 
(...). They will be seen on television and acknowledged long afterward as 
persons who took part in the experience of being there. But from where 
they are standing they get only the most fragmentary glimpse of what 
there is to see, compared with the orchestrated ensemble of events seen by 
                                                
76 En aquest sentit, Dayan i Katz citen a Russo (1983) per confirmar aquesta 
independència de les cadenes occidentals: “threats that an event will not be 
broadcast live unless broadcasters’ conditions are met have been a regular feature 
of party political conventions since the inception of television”.  
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the television viewer. And sometimes it is cold and wet outside” 
(1992:76).  
 
En molts grans esdeveniments mediàtics, el públic és un actor en 
totes les seves dimensions i, en alguns casos, pot ser el protagonista 
principal del media event. El que entenem per espectador és també 
una representació de la societat a qui va dirigit l’esdeveniment i, per 
tant, se’n pot fer una lectura simbòlica; és també un portador d’uns 
determinats valors que complementen o amplifiquen el missatge 
que envia l’esdeveniment al públic televisiu i ha d’entrar en 
consonància amb el conjunt de l’esdeveniment mediàtic. Dayan i 
Katz no entren en aquesta consideració del públic com a 
protagonista i en la seva representació en l’esdeveniment 
mediàtic77. Tanmateix, aquest és un aspecte que tractarem a 
bastament al capítol 5 de la tesi dotoral. 
 
Precisament la representació escènica dels esdeveniments mediàtics 
és el punt més important de l’anàlisi de Dayan i Katz. Considerant 
que la retòrica de la televisió “consist in developing an aesthetics of 
compensation by trying to reinject the lost ceremonial dimension, 
by offering a substitute for “being there”, pretenen donar resposta a 
les qüestions de la lleialtat de la televisió a l’aconteixement, dels 
intents en va de juntar espectadors i celebrants, i de la capacitat de 
la televisió d’oferir el seu propi aconteixement. En l’aspecte 
semàntic de l’esdeveniment, “television serves as a guide to the 
meanings of which the event is a carrier” (1992:81); la televisió és 
un actor implicat en el significat d’aquest —garanteix que els 
missatges siguin interpretats dins d’un marc de referència en 
consonància amb el dels organitzadors i escull què queda dins i què 
fora d’aquest marc—, compleix la funció de propagador de la 
cerimònia —i pedagògica quan imparteix un curs de protocol — i 
                                                
77 Dayan i Katz fan un breu comentari sobre les connotacions i els elements 
rellevants en què es fixa la televisió, però referint-se sempre als participants : 
“The ostensible discovery by the cameras of visual messages ‘inlaid” in the faces 
of participants (...) tends to mask the fact that such messages are made available 
by a deliverate decision” (1992: 81). En cap cas fan referència al que ells 
anomenen “the crowd” i només hi ha una al·lusió al seu paper enunciador en 
referència a la ficcionalització de l’esdeveniment, que es redueix a l’expressió de 
l’atenció dels espectadors mateixos (1992:114-5) . Sorprenentment, tampoc s’hi 
refereixen en l’apartat de les formes festives de veure la televisió, on no 
estableixen un nexe clar entre l’espectador representat i l’espectador real quan 
analitzen el rol que el text proposa a aquest últim (1992:134-140). 
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s’esforça per simular que els espectadors participen activament 
d’aquesta. La televisió iguala l’accés a l’esdeveniment —entre els 
espectadors— i reinjecta un accés desigual —entre els espectadors i 
els qui assisteixen a la cerimònia—(1992:92). A pesar d’això, la 
televisió es mostra incapaç de traslladar l’espectador al lloc on 
succeeix l’esdeveniment; per aquesta raó, li ofereix “the uniquely 
televisual “experience of not being there” (1992:98), crea per ell un 
emboltori de l’aconteixement que només l’espectador pot disfrutar, 
fet de programes que tenen una funció contextualitzadora, 
construeixen un marc semàntic de l’esdeveniment i donen una 
sensació de continuu que no té l’esdeveniment real. Per Dayan i 
Katz, la televisió construeix un context litúrgic, implica l’espectador 
en l’aconteixement —el fa entrar en un espai separat de la vida 
quotidiana— i, posteriorment, en gestiona progressivament l’oblit i 
reinsereix l’espectador en la vida quotidiana, retornant-lo al flux 
normal que la televisió ha interromput.  
 
Pel que fa a la dramatització dels esdeveniments, Dayan i Katz 
afirmen que els directors de televisió —la majoria d’ells anònims— 
són “the true monument makers of the twentieth century” 
(1992:113) i l’estructura rítmica d’aquests monuments “creates a 
feeling of togetherness, of one-bodiness which easily translates into 
—or may be confused with— consens” (1992:114). Finalment, 
argumenten que l’esdeveniment és molt a prop del cinema de ficció. 
I en quant a la celebració dels media events, els autors destaquen el 
fet que l’espectador s’hi ha d’implicar des de la sala d’estar de casa 
seva, que es converteix en un espai públic. La recepció dels media 
events —les formes festives de veure la televisió—, però, és un 
aspecte que tractem de forma molt tangencial en aquesta tesi, a 
pesar de tenir una enorme importància pel fet que la commemoració 
de la Victòria es viu entre la família, els amics, els veïns.  
 
Respecte a la consideració dels media events com a esdeveniments 
amb vocació hegemònica, Dayan i Katz el relacionen amb el fet que 
“they remind societies to renew their commitments to established 
values, offices and persons”. Però a pesar d’aquesta dimensió 
hegemònica, Dayan i Katz afirmen que alguns esdeveniments 
mediàtics —principalment les conquestes— poden ser “harbingers 
of change” (1992:147), com els casos de les visites de Sadat a 
Jerusalem o del papa Wojtyła a Polònia, exposats pels autors. 
Dayan i Katz classifiquen i analitzen el context, el text i el procés 
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d’aquestes cerimònies transformadores que tenen lloc en moments 
de conflictes socials, de canvis de lideratge, de crisis en general78:  
 
“But drastic changes of leadership, war and peace, natural catastrophes or 
social feuds, may also be attended by cerimonies which speak to the event 
so as to urge and smooth a desired —or imposed— transition. The same 
holds for media events: these are televised cerimonies that refer to events, 
and often address conflict or crisis” (1992:148) 
 
Dayan i Katz diferencien els esdeveniments transformatius 
d’aquells que pretenen la restauració d’un ordre anterior, que no té 
per què estar situat en el passat real. Sobre aquests darrers afirmen 
que són reforçadors del paradigma dominant. I sobre els 
transformatius, que determinats esdeveniments que es plantegen 
com a transformacions són proposicions de les elits preexistents, 
que no pretenen l’abolició sinó l’observació de l’aprovació de la 
proposta per part de la societat, però que, tanmateix “a hegemonic 
manipulation may also reveal —if only for a moment— that we 
become trapped in ways of thinking and acting that have 
alternatives: one gets a glimpse of the structures that have been 
imposed on one’s consciousness” (1992:154). Aquests tipus 
d’esdeveniments són, doncs, la imposició de noves hegemonies per 
part de les elits dominants que s’adapten a un canvi imprescindible 
que condueix a percepcions alternatives de la realitat i que, a pesar 
d’això, “suspend the hegemonic rule of a given discourse by 
showing it in the embrace of an adversarial discourse, at least for a 
moment, or in the process of reformulating its own coherence. 
There are, in other words, ceremonial events whose interruptiveness 
affects not only daily life, but the rule of a dominant, not-to-be-
questioned ideology” (1992:154-155). Aquestes elits, tanmtateix, 
“are more liked to conceded than initiated by the elites who stand 
out as their putative organizers” (1992:170). Les cerimònies 
transformatives proposen, doncs, un reemmarcament (reframing) de 

                                                
78 Una de les distincions fetes entre aquestes cerimònies és el de si són 
commemoracions que ja existien o no, i entre les que ja existien diferencien entre 
les cerimònies vives i les mortes. Dayan i Katz afirmen que celebracions com l’1 
de maig a l’Europa de l’Est abans de la revolució eren cerimònies mortes pel fet 
que estaven buides del sentit original de la celebració i, en canvi, el Dia de 
l’Holocaust d’Israel és una cerimònia viva que “regularly reignites keenly felt 
emotions” (1992: 150). 
 



 

 152 

la realitat, la fugida d’una perspectiva hegemònica, dominant, que 
serà substituïda per una nova hegemonia. En termes gramscians les 
cerimònies transformatives serien exposicions d’una lluita per 
l’hegemonia, en què el moviment contra-hegemònic imposa la seva 
visió del món, en oposició a l’hegemonia precedent; són el vehicle 
per a la proposta d’un nou paradigma que transforma o remodela la 
realitat existent fins llavors. En definitiva, són un pas més en el 
cicle continu de lluita per l’hegemonia i proclamacions, segons 
Dayan i Katz, d’una nova era en la societat. Els media events 
transformatius són manifestacions de conflictes i expectatives 
latents i que catalitzen “a consensus through the resurrection of 
values that bind the elite no less than the common people” 
(199:169).  
 
Un darrer aspecte important en la present recerca i que fa referència 
als esdeveniments transformatius és la seva propietat curativa, 
xamànica en els termes de Dayan i Katz, extrets de l’Antropologia 
estructural de Lévi-Strauss. Encara que aquest aspecte s’analitza 
pels esdeveniments purament transformatius, és important tenir en 
compte aquest poder curatiu dels media events, sobretot en els casos 
en què l’esdeveniment no es presenta com a transformatiu, sinó com 
a restaurador o com a continuador d’una tradició, però que, en el 
fons, és una eina de sutura d’una fractura soferta per la societat i 
que, en principi, no està relacionada directament amb aquests media 
event (tot i que pot estar-ho amb altres anteriors, causants o 
representants de la fractura). Aquests esdeveniments, com la 
commemoració de la Victòria, són reformulacions, 
reemmarcaments de la realitat social i de la memòria col·lectiva a 
llarg termini, en cap sentit trenquen amb una perspectiva 
hegemònica precedent, sinó que articulen —sobretot a partir del 
discurs— de forma progressiva una nova perspectiva que s’adapti 
als canvis produïts posteriors a la crisi79. No són, doncs, com la 
visita del Papa a Polònia, que va ajudar a reemmarcar el país, a 
situar-lo fora de l’òrbita comunista i reintroduir-lo en l’Europa 
catòlica (1992:182), sinó processos de sutura (o de curació) que 
                                                
79 De fet, és una rearticulació continua, si tenim en compte que l’evolució 
històrica de les societats obliga a revisar constantment els significats atribuïts a 
determinats actes i a les seves commemoracions. El període soviètic és fecund en 
aquestes interpretacions, si considerem les crisis internes, sobretot les que van 
succeir a la revelació dels crims d’Stalin o les de la denúncia del sistema en 
l’època de la perestroika.  
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s’allarguen en el temps i, precisament, pretenen evitar una fractura 
major.  
 
 
4.3.3. Els efectes dels esdeveniments mediàtics 
 
Com a punt final en l’anàlisi de l’obra de Dayan i Katz ens fixarem 
en els efectes que, segons ambdós autors, tenen els media events 
(1992:190-213). A la seva obra fan referència als efectes interns —
durant l’esdeveniment—sobre els participants (organitzadors i 
protagonistes, mitjans de comunicació, espectadors), externs —
posteriors a l’esdeveniment—sobre les institucions (opinió pública, 
institucions polítiques, diplomàcia, família, oci, religió, cerimònia 
pública, memòria col·lectiva). En el present treball destaquem 
aquells que considerem rellevants per al nostre estudi. 
 

Figura 4.2. Adaptació dels efectes dels media events proposats per Dayan i 
Katz 

Efectes sobre  
Organitzadors i 
protagonistes 

Assignació de papers mítics, conferiment 
de legitimitat 

Mitjans de 
comunicació 

Conferiment d’estatus i legitimitat 

Espectadors Connexió del centre amb la perifèria, 
comunió amb símbols i valors centrals, 
augment del companyerisme i la solidaritat 

Opinió pública Afectació de la imatge internacional de la 
societat 

Institucions 
polítiques 

Socialització dels ciutadans en relació a 
l’estructura política, reforç de l’estatus dels 
líders, integració nacional 

La cerimònia 
pública 

La reproducció de l’esdeveniment és més 
important que l’original, el focus 
cerimonial es desplaça de la plaça pública 
a la sala d’estar 

Memòria 
col·lectiva 

El media event es converteixen en 
monuments electrònics, aporten sentit a 
l’experiència col·lectiva, editen i reediten 
la memòria col·lectiva, escriuen la història 
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L’apèndix de Media events inclou també una proposta dels seus 
autors sobre quines són les teories aplicables als efectes dels media 
events sobre l’audiència. Aquests cinc marcs teòrics són el 
paradigma crític, l’antropologia cerimonial, la investigació de la 
persuasió, usos i gratificacions i la teoria tecnològica. El present 
treball, com ja hem vist —i veurem en les anàlisis posteriors— 
recull aspectes de les dues primeres teories, tot i que queda 
emmarcat en el paradigma crític, en què els mitjans i els media 
events són instruments hegemònics i guardians del consens; 
l’aspecte hegemònic, però, tot i que admès per Dayan i Katz, és 
relativitzat i confrontat a la relació contractual entre individu i 
poder; l’individu no és tan vulnerable com la teoria crítica indica, 
els mitjans no són tan poderosos ni estan tan subordinats al poder 
per considerar que els media events no són més que escenificacions 
de l’ordre social i cerimònies de reafirmació del poder.  
 
 
4.3.4. Altres aproximacions als media events 
 
L'obra de Dayan i Katz sobre els media events ha servit de base per 
a l’anàlisi d’un gran nombre d’esdeveniments mediàtic80, però 
també ha tingut com a conseqüència una discusió teòrica sobre 
l'abast de la seva definició i sobre el gran nombre de grans 
espectacles mediàtics que en queden fora. Es retreu a Dayan i Katz 
una perspectiva excessivament restrictiva de què ha de ser qualiticat 
com a media event, a més de no adaptar-se als canvis soferts en el 
camp dels mitjans de comunicació dels últims vint anys81. A 
Rethinking media events, Nick Couldry (2003) fa un repàs de les 
propietats atribuïdes per Dayan & Katz als media events, i en 
discuteix la validesa82. En general, critica la seva excessiva visió 
durkheimniana —el media event com a element integrador de la 
societat, en correspondència amb la teoria funcionalista— i el fet 
que “media events for them always have positive, hegemonic 
effects” (2003:63). Per Couldry, els media events són 

                                                
80 Alguns exemples d’anàlisi dels media events que parteixen de l’obra de Dayan 
i Katz els trobem a Puijk (2000), Alabarces (2001), Couldry (2002), Tsfati (2003) 
o Pantti i Sumiala (2009). 
81 Scannell (1995) afirma que el concepte de media event està passat de moda, 
precisament per la convergència tecnològica i la globalització. 
82 A la vegada, atribueix un gran valor a l’obra de Dayan i Katz 
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“constructions, not expressions, of the ‘social order’, processes 
which construct not only our sense of a social ‘centre’, but also the 
media’s privileged relation to that ‘centre’ (2003:56). En la seva 
proposta d’ampliació de la concepció dels media events que 
complementa la perspectiva restrictiva de Dayan i Katz, Couldry 
nega la necessitat del directe 83—que per Dayan i Kats és un requisit 
essencial, com a experiència compartida que permet la televisió de 
contemplar esdeveniments que tenen lloc en el centre social— i 
posa en dubte la restricció de referir-se als media events com a 
punts de trobada en positiu de les societat, com a celebracions de 
reconciliació, elements integradors i de renovació de la lleialtat a 
l’autoritat (2003:62), així com que funcionin d’unificadors de les 
societats estables, pel fet que “the fact that societies are stable (...) 
does not mean they have a shared set of values (Mann 1970; Parkin 
1972)” (2003:65)84. Couldry tampoc comparteix la qualificació del 
media event com a hegemònic: “to call a media event hegemonic 
depends on a certain reading of the event” (2003:64). I per tal 
d’exemplificar-ho, cita el cas de l’enterrament de la Princesa Diana 
d’Anglaterra el 1997 i el fet que segons un estudi de Robert 
Murdock (2000), una bona part de l’audiència no va mirar 
l’esdeveniment i molts dels que ho van fer “do not appear to have 
conformed to the expectation of grief and shared emotion” (ibid.). 
Per tant, aquest media event no va ser hegemònic ni en la magnitud 
de l’audiència, ni en els efectes que va provocar entre els qui el van 
seguir.  
 
En definitiva, Couldry argumenta que la teoria dels media events de 
Dayan i Katz és massa optimista respecte als seus efectes 
integradors i a la relació que s’estableix entre l’audiència i el centre, 
que la perspectiva dels dos autors és excessivament restrictiva, que 
no té en compte aspectes com la pluralitat de les societats 
contemporànies o les societats no democràtiques85 i, finalment, que 

                                                
83 En canvi, Bourdon (2000) posa l'èmfasi precisament en el directe com a 
definidor del media event i al gran sentit del risc que aquest comporta en 
comparació al flux televisiu diari. 
84 Scott Mcquire (2010) remarca també la transformació de la forma de veure el 
media event amb l’emergència de les pantalles públiques.   
85 Wanning Sun, al seu article Media events or media stories? Time, space, and 
Chinese (transnationalism) objecta al model de Dayan i Katz que "little about 
how to read media events staged in non-liberal-democratic systems" (2001:39). 
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és una teoria “ideological, and implicity conservative” (2003:65). 
Finalment, Couldry afirma que el model de Dayan i Katz cal ser 
repensat per dos motius: “the first relates to channel and medium 
multiplication86, the second to the global applicability of Dayan and 
Katz’s model” (Couldry, 2003: 66). Tanmateix, Couldry és prudent 
respecte a la proclamació que la multiplicació de canals sigui el 
final dels mass media i de les experiències simultànies i 
compartides: “one important factor, even if media distribution 
channels multiply, is that, at times of intense crisis or shared interest 
in a common event, those multiple outputs can easily be connexted 
up intertextually to recreate a sense of compulsory mediated 
‘centre’” (2003:66).  
 
Tenint en compte les dificultats del model de Dayan i Katz, Couldry 
suggereix una nova definició de media events, més cautelosa: 
"large-scale event-based media-focused narratives where the claims 
associated with the myth of the mediated centre are particularly 
intense" (2003: 67). Finalment, i pel que fa de nou al caràcter 
hegemònic dels media events, Couldry afirma que els processos 
hegemònics de l’esdeveniment són “unstable (...), especially when, 
as is now common, they spill out beyond national borders to other 
countries where the appearance of consensus is less assured” 
(2003:71).  
 
Respecte al consens, Cottle (2006) en el seu article Mediatized 
rituals: beyond manufacturing consens, argumenta també 
l'excessiva restricció de Dayan i Katz a aquells esdeveniments que 
provoquen o són fruit d’aquest consens, i introdueix el conflicte 
com a variable del que anomena mediatizated rituals, així com la 
característica de si es tracta d’un esdeveniment legitimador o, per 

                                                
86 Un aspecte que, de fet, Dayan i Katz aborden tangencialment en la descripció 
dels efectes dels mitjans sobre la integració nacional quan afirmen que “As media 
entertainment becomes increasingly segmented —as cable, satellite, and 
computer technologies multiply the number of channels and diversify choice— 
the integrative role of the electronic media will tend to wane. The desire to give 
expression to national belongingness, however, and a desire from shared 
experience  of the ‘center’ will be felt at various levels of the polity. Radio played 
this role until it was superseded by television. As television goes the way of radio, 
media event will, from time to time, sound a call for undivided attention” (1992: 
204).  



 

 157 

contra, desafiador87. Aquesta categorització obeeix als sis tipus de 
mediatizated rituals, que són: moral panics, celebratory media event 
(que corresponen als analitzats per Dayan i Katz), conflicted media 
events, media disasters, media scandals i mediatizated public 
crises. Els esdeveniments, doncs, no són només processos de 
creació de —o fruit del— consens, sinó també espais de conflictes 
identitaris o d'interessos, llocs de crítica, desafiament i 
transformació. Els rituals, segons Cottle, "need not, then, always be 
assumed to be confined to traditional ceremonies or the 
maintenance of hegemonic power" (2006:413). Pel que fa a la 
definició dels media events (els rituals mediatitzats), Cottle proposa 
que són "those excepcionals and performative media phenomena 
that serve to sustain and/or mobilize collective sentiments and 
solidarities on the basis of symbolization and a subjunctive 
orientation to what should or ought to be" (2006:415). 
 

Figura 4.3. Lenin passa revista a l’exèrcit roig a la Plaça Roja el 1919 
 

 
 

                                                
87 Mihelj, en el seu article National media events: From displays of unity to 
enactments of division (2008), es centra en aquells esdeveniments que escapen 
també de la definició de Dayan i Katz i que, en lloc de ser representacions de la 
unitat, la cohesió i la integració nacionals, són promulgacions de divisió. Proposa, 
com Couldry (2003) i Cottle (2006), una definició dels media events que vagi 
més enllà de la de Dayan i Katz, “who limit the term to pre-planned, 
predominantly integrative interruptions of established routines of broadcasting”; 
la definició de Mihelj és que l’etiqueta media event ha de fer referència a “all the 
different media genres that interrumpt the usual daily programming: not only the 
ceremonial media events explored by Dayan and Katz, but also disruptive, 
divisive” (2008:473).  
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4.4. La commemoració de la Victòria com a media event 
 
Després d’aquest repàs a les principals aportacions teòriques en 
l’anàlisi dels media events, passem a introduir breument l’evolució 
del principal media event analitzat en aquesta tesi doctoral, la 
commemoració de la Victòria, des de la primera desfilada el 24 de 
juny de 1945 fins a l’actualitat. En aquest apartat, que precedeix 
l’anàlisi de la desfilada de 2010 que farem al següent capítol de la 
sèrie, analitzarem succintament la versió cinematogràfica de la 
desfilada de la Victòria de 1945, alguns aspectes de les 
retransmissions de les 3 desfilades de la Victòria soviètiques (1965, 
1985 i 1990), així com alguns trets generals de les 
commemoracions russes a partir de 1995.  
 
 
4.4.1. Introducció 
 
Com ja hem dit en diverses ocasions, el període soviètic va 
significar per Rússia un trencament abrupte amb la tradició cultural 
heretada del tsarisme. Més enllà de les tasques de reforma dels 
sistemes econòmic i polític, els líders bolxevics van endegar una 
tasca intensiva i extensiva d’ideologització. Com destaca Castells, 
“el comunismo se articuló como estructura de dominación del 
partido sobre el Estado y del Estado sobre la sociedad, por medio de 
una economía planificada centralmente y de una ideología 
totalizante construida en torno al dogma marxista-leninista” 
(1992:29). Dins d’aquesta tasca, hi havia la creació de nous mites, 
rituals i manifestacions culturals, entre els quals hi trobem els 
esdeveniments públics, els antecendents dels media events. La 
construcció d’un sistema totalitari, sense visions alternatives de la 
realitat i de l’ordre social exigia l’ús de formes de persuasió i 
d’inculcació dels nous valors. Els dirigents soviètics van optar pels 
esdeveniments públics com a mitjans de persuasió més poderosos 
que els mètodes tradicionals de l’agitació i la propaganda. El ritual 
“appear to be the ideal tool for this purpose. The capacity of ritual 
to convert individual emotion into collectivity oriented moral 
sentiment, it was thought, would make it a powerful means to 
revive the dried-up flow of normative commitment. It would be able 
to evoke the powerful revolutionary and patriotic impetus of the 
past” (Lane, 1981: 32). Els esdeveniments, doncs, van ser pensats 



 

 159 

com a mètodes efectius de fer penetrar en les consciències dels 
ciutadans soviètics les normes, els valors de la ideologia soviètica 
basada en els dogmes del marxisme-leninisme.  
 
 
4.4.2. La desfilada de 1945 
 
Si ens centrem, doncs, en la desfilada pròpiament, objecte que ja no 
abandonament fins al final de la tesi, cal esmentar que el primer 
precedent de la parada militar que commemorava la Victòria sobre 
el règim nazi va ser la celebrada el 24 de juny de 1945 a la Plaça 
Roja de Moscou. Aquest esdeveniment, que marcava el final 
definitiu de la guerra i el començament del culte a la Victòria, va ser 
enregistrat per les càmeres de cinema i es van fer dues versions —
una en blanc i negre i l’altra en color— per exhibir-les a tot Rússia. 
Ambdues versions portaven per títol Parad Pobedi (La desfilada de 
la Victòria) i van servir de testimoni de com havia de celebrar-se a 
partir d’aleshores la Victòria a la Unió Soviètica. En aquest mateix 
sentit, Hutchings i Rulyova afirmen respecte a la desfilada de 2005, 
“the parade itself, the seventh of its kind, was modelled on those of 
1945 and subsequent anniversaries” (2009:143).  

 
Figura 4.4. Imatge d’un veterà que va participar en la desfilada de 1945, al 

programa Pràzdnitxni kanal, del Pervi kanal, del dia 9 de maig de 2010 
 

 
 
La desfilada de 1945 va ser comandada per Mariscal de la Unió 
Soviètica Konstantin Rokossovski, i va passar revista el Mariscal de 
la URSS Gueorgui Júkov. Van desfilar per la Plaça Roja els 
regiments dels fronts de Karèlia, Leningrad, Bàltic, Bielorússia i 
Ucraïna. La marxa militar va acabar amb una columna de soldats 
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que van llençar al peu del Mausoleu de Lenin dues-centes banderes 
de l’exèrcit nazi. En referència a això, Lane (1981) descriu la 
desfilada com una gran parada militar a la Plaça Roja, el punt àlgid 
de la qual va ser el llençament de dos-cents estandarts Nazis, i 
destaca el fet que la bandera roja que va ser plantada davant de 
l’edifici del Reichstag a Berlin va ser portada per l’ocasió —a partir 
de llavors serà la primera en desfilar en totes les parades militars de 
la Victòria a la URSS i a Rússia. La parada va finalitzar amb la 
desfilada de la guarnició de Moscou i d’equipament militar. 
Aquesta forma de celebració contrasta amb la celebració espontània 
dels ciutadans soviètics tot just després de l’anuncia de la Victòria i 
ens dóna una idea de la institucionalització de les formes de 
celebració i de l'establiment d’unes formes dominants, normatives, 
representadores de l’ordre social. La focalització en l’aspecte militar 
de la celebració de la Victòria donava una clara idea de la dimensió 
que els governants van voler donar des del principi a la cerimònia, 
del seu emmarcament, de la semàntica de l’esdeveniment, en 
paraules de Dayan i Katz.  
 
Figura 4.5. Imatge dels estendards nazis sobre la Plaça Roja de Moscou en la 

desfilada militar del 24 de juny de 1945 
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4.4.3. La commemoració televisiva de la Victòria a la 
URSS 
 
Ja hem vist en el capítol anterior de la tesi que a mitjan de la dècada 
de 1950 el poder soviètic es va començar a fixar en la televisió com 
un mitjà potencial d’adoctrinament ideològic i com una forma de 
difondre les celebracions dels actes més rellevants relacionats amb 
la litúrgia soviètica i amb un significat polític important. Tal i com 
afirma Lane respecte als nous ritual soviètics, “first perfomances are 
given coverage in the press and on television” (1981:50). Així, el 6 
de novembre de 1954 es va transmetre la reunió en el teatre Bolxoi 
que commemorava el 37è aniversari de la revolució d’octubre 
(Iúrovski, 1983). Posteriorment, el dia 1 de maig de 1956 es va 
retransmetre per primer cop la desfilada militar i la manifestació 
dels treballadors a la Plaça Roja de Moscou. Els primers reportatges 
van tenir, a més, un paper prescriptiu i van marcar les celebracions 
posteriors de les mateixes festes; d’aquesta manera, les 
retransmissions posteriors de l’1 de maig van seguir el mateix 
esquema que aquesta primera; la televisió creava la seva pròpia 
tradició, naixia el ritual televisiu, amb formes definides i rígides que 
es conservarien al llarg del temps. Entre 1965 i 1970 es van celebrar 
efemèrides que van contribuir enormement al desenvolupament de 
la televisió soviètica i a la seva concepció com a, precisament, mitjà 
per fer arribar a tot el poble soviètic aquestes celebracions i crear 
una festa televisiva soviètica, que abasten no només les 
retransmissions en directe, sinó els films, els telefilms, les sèries 
televisives i els programes informatius, programes històrics, de 
testimonis, que contribuïen a glorificar aquestes gestes, a crear i 
immortalitzar mites soviètics i conservar en la memòria de tot el 
poble els grans moments de la història de la dictadura del proletariat 
—aspecte que tractarem al capítol 8 de la tesi, en què analitzem les 
programacions del Dia de la Victòria. La televisió va esdevenir, 
doncs, una festa en ella mateixa i va ajudar a l’expansió dels rituals 
soviètics no només en l’espai, sinó també en el temps. 
 
Però no va ser fins l’any 1965, en la celebració del 20è aniversari de 
la Victòria sobre el règim nazi, quan per primera vegada després del 
24 de juny de 1945 es va fer una desfilada militar a la Plaça Roja de 
Moscou, el 9 de maig, que va ser emesa per la televisió soviètica 
(Moskvà. Kràsnaia plosxad. Voenni parad, posviàsxenni 20-letiu 
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povedi nad faxistkoi Germaniei. Moscou. [La Plaça Roja. Parada 
militar en commemoració dels 20 anys de la victòria sobre 
l'Alemanya feixista], de 9:45 a 11:30 (figura A2.2)). A més, es va 
emetre per primera vegada a la història de la Televisió Soviètica el 
programa de deu minuts de durada ‘El minut de silenci’ (Minuta 
moltxània. Svetloi pàmiati pàvxikh v borbé prótiv faxisma. 
[Moinut de silenci. A la memòria dels caiguts en la lluita contra el 
feixisme], de 18:50 a 19:05). Aquestes primeres retransmissions 
estableixen les bases de la forma de celebració televisiva de 
l’esdeveniment88.  
 
La següent retransmissió de la desfilada, tanmateix, no es va fer fins 
20 anys més tard, el 198589, en commemoració del 40è aniversari de 
la Victòria sobre el feixisme (i, posteriorment, els anys 1985, 1990 i 
del 1995 fins a l’actualitat90); per contra, el Minut de silenci es va 
convertir, en la terminologia de Dayan i Katz, en un monument més 
a la Victòria, i s’ha anat repetint ininterrompudament des de 1965 
fins avui dia, convertint-se en una de les tradicions imprescindibles 
de la televisió russa. A més, tal i com es pot comprovar en les 
figures A2.8a, A2.8b i A2.8c, el programa s’emetia a la mateixa 
hora a tots els canals de la televisió central soviètica, es va 
continuar emetent en els canals Ostankino (l’antic primer canal) i 
Rossia (l’antic segon canal) a partir de 1992 (figures A2.27a i 
A2.27b), i es continua retransmeten als canals federals Pervi kanal, 
Rossia i NTV (quadres 8.12, 8.13 i 8.14), a la resta de canals, i a 
totes les ràdios del país.  
 
Pel que fa a les commemoracions televisives de la Victòria de 
l’època soviètica, el lloc web Ofitsialni sait mediaobespetxenia 
                                                
88 A part de la commemoració de la Victòria, hi va haver en aquest lustre (1965-
1970) els preparatius pel 50è aniversari de la Revolució d’octubre (1967) i el 
centenari del naixement de Vladímir Ílitx Lenin (1970), que van impulsar la 
creació de diferents tipus de programa, sobretot telefilms i sèries històriques 
89 El 1975, però, es va retransmetre una cerimònia festiva a la Plaça Roja, però 
sense desfilada militar (quadre 3.12). 
90 Trobem una descripció detallada de la història de la commemoració de la 
Victòria en una entrevista a Aleksandr Muzafàrov, director del programes 
d’anàlisi del Fond istorítxeskoi perspectivi [Fundació de la perspectiva històrica], 
titulada Parad Pobedi: istória i mifi [La desfilada de la Victòria: història i mites] 
al lloc web de la ràdio Golos Rossii [La veu de Rússia]. Accessible a través de 
l’enllaç: http://rus.ruvr.ru/2010/05/05/7361276.html 
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prazdnovania 65-letia Pobedi v Velíkoi Otétxestvennoi voiné [Lloc 
web oficial de recursos audiovisuals de la commemoració del 65 
aniversari de la Victòria a la Gran Guerra Pàtria] ( 
http://www.may9.ru/) ens permet veure fragments de documents 
audiovisuals de les celebracions de 1960, 1965, 1975 i 1985 (també 
de les de 1995 i 2005). Pel que fa a la de 196091, és un breu 
document de 2 minuts i 26 segons en què es mostren imatges del 
final de la guerra, de la desfilada de 1945, dels fills dels qui van 
sobreviure la guerra, de Khrusxov —aleshores Primer secretari del 
PCUS— i de les manifestacions del Dia de la Victòria, amb la pau i 
el desarmament nuclear com a motius principals (veure figures 4.6a 
i 4.6b).  
 

Figura 4.6a. Imatge del reportatge de la commemoració de la Victòria de 
1960 

 

 
 

Figura 4.6b. Imatge del reportatge de la commemoració de la Victòria de 
1960 

 

 
 
                                                
91 Accessible a http://www.may9.ru/ru/video/video1/cat11/sub45/ 



 

 164 

Figura 4.7. Imatge inicial del reportatge de la commemoració de la Victòria 
de 1965, en què es pot observar la simbologia associada a la commemoració: 
estrella, falç i martell comunistes, l’espiga com a símbol de l’agricultura i la 

cinta de Sant Jordi 
 

 
 

En relació a la commemoració de 1965, la primera desfilada després 
de la de 1945, el document audiovisual 92, de 4 minuts i 59 segons, 
mostra els trets que seran tradicionals de les desfilades posteriors, 
amb la trobada dels del Ministre de defensa i el comandant de la 
desfilada al centre de la Plaça Roja, la revista i la posterior desfilada 
de l’armament, inclòs l’armament nuclear.  
 

Figura 4.8. Leonid Bréjnev sobre el Mausoleu de Lenin el 1965 
 

 
 
 

                                                
92  Accessible a http://www.may9.ru/ru/video/video1/cat11/sub35/ 
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Figura 4.9. Seqüència del reportatge de 1965 en què desfila l’armament 
soviètic davant els representants aliats 

 

  
 

 
 
 
Com ja hem dit, no va ser fins el 1985 que es va celebrar de nou la 
desfilada militar. L’any 1975, però, es va organitzar una desfilada 
juvenil (“Jura la juventut”) retransmesa en color per televisió (veure 
figura A2.12) i que ens permet observar una manera alternativa de 
commemorar la Victòria. En el fragment de 9 minuts i 52 segons93 
podem veure una manifestació colorista, en què els joves soviètics i 
els veterans de la guerra es barregen. És una forma commemorativa 
solemne, però sense els elements militars de les desfilades 
tradicionals, una mostra de la recerca contínua d’una estabilització 
de la commemoració —potser amb la intenció de diferenciar-la de 
les celebracions de l’1 de maig i el 7 de novembre— i una mostra 
evident de que altres formes festives podien tenir cabuda en 
l’univers simbòlic de la Victòria.  
 
 
 

                                                
93  Accessible a http://www.may9.ru/ru/video/video1/cat11/sub46/ 
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Figura 4.10. Imatges de la manifestació juvenil del 9 de maig de 1975 
 

  

  

  
 
Com en el cas de l’any 1965, el document audiovisual de la 
desfilada militar de 198594, de 14 minuts i 4 segons de durada, ens 
permet comprovar com es segueix l’esquema tradicional de revista i 
desfilada. En aquest cas, al principi de la parada desfilen els 
veterans de la guerra i posteriorment els membres de l’exèrcit 
soviètic.  
 
 
 

                                                
94  Accessible a http://www.may9.ru/ru/video/video1/cat11/sub36/ 
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Figura 4.11. Desfilada dels veterans i veteranes de la Gran Guerra Pàtria el 9 
de maig de 1985 

 

  
 
Un dels aspectes que cal destacar de les celebracions a partir de 
1985 és el fet que ja són recollides pels diaris del nostre país, en 
particular per la Vanguardia. En l’edició del 10 de maig de 1985, 
per exemple, es fa referència a la desfilada com una “impresionante 
parada militar” en què el missatge principal va ser d’advertència a 
aquells que pretenen falsejar la història i disminuir la importància 
de la intervenció soviètica a la Gran Guerra Pàtria. La desfilada de 
1990 va tornar a tenir un caràcter tradicional, encara que, segons 
l’edició de La Vanguardia del dia 10 de maig de 1990, molt més 
discreta que l’anterior i marcada per les crítiques a la perestroika de 
Gorbatxov95.  
 
 

Figura 4.12. Imatges de la desfilada de 1990 
 

  
 
 
 
 
 

                                                
95  Fragment accessible a http://www.youtube.com/watch?v=py4aWeD83XI 
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4.4.4. La commemoració de la Victòria a la Rússia post-
soviètica 
 
Com ja hem anat observant al llarg de la tesi, els grans 
esdeveniments mediàtics van ser, durant l’etapa comunista, un 
element fonamental en la difusió de la ideologia soviètica, en el 
manteniment de l’ordre social i en la construcció de la identitat del 
poble soviètic. En desaparèixer la URSS, van desaparèixer també 
dues de les grans tradicions televisives soviètiques, l’1 de maig i el 
7 de novembre. Quedava, però, el 9 de maig. Com ja hem comentat, 
la desfilada de la Victòria s’havia realitzat els anys 1985 i 1990, 
però no es va repetir en els anys posteriors a l’ensorrament de 
l’imperi comunista. Havien desaparegut tres puntals ideològics 
bàsics, i no havia emergit cap nova forma de domini cultural que 
substituís les tres tradicions sagrades. El període immediatament 
posterior a la dissolució de la URSS va ser, doncs, un període de 
confusió en quant a quins havien de ser els valors sobre els quals 
s’edificaria la nova identitat russa. Només un d’aquests valors, el 
nacionalisme, va sobresortir com a factor decisiu en la unificació de 
la nova societat russa. Mosse (1991) afirma que cada revolució crea 
noves formes polítiques, nous mites i cultes, i cal fer ús de les 
antigues tradicions per adaptar-les a un nou propòsit. Rússia va 
viure el 1991 un d’aquests processos revolucionaris. L’adaptació de 
les antigues tradicions, però, no va resultar immediat. Els nous 
governants russos, excessivament ansiosos en les seves pretensions 
d’enderrocar tot allò que fos considerat soviètic —de la mateixa 
manera que havien fet els soviètics amb tot allò que pugués ser-ho 
tsarista o burgès—, van desmantellar, entre altres coses, el sistema 
de celebracions i rituals en què es representaven els valors soviètics. 
Tanmateix, la inestabilitat social, el perill de trencament de la unitat 
nacional i la incapacitat d’establir en un període de temps tan curt 
formes d’integració nacional va dur a les autoritats russes a 
replantejar-se la reinstauració de determinats esdeveniments que 
celebressin la unitat de la nació. Com afirma Myriam Josa en el seu 
article de La Vanguardia del dia 10 de maig de 1993, una gran part 
de la població rusa que celebrava amb nostàlgia, i sense el suport 
del govern, l’aniversari de la Victòria, sentia com Eltsin deixava de 
banda la commemoració i els deixava sense memòria històrica.  
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Tanmateix, de 1991 a 1995 no hi va haver desfilades militars a la 
Plaça Roja. El 1995, el 50è aniversari de la Victòria, la desfilada 
militar va tenir lloc al turó Poklonnaia, i per la Plaça Roja van 
desfilar els veterans. Des de 1996, en correspondència a la llei 
federal de la Federació de Rússia del 19 de maig de 1995 La 
perpetuació de la Victòria del poble soviètic en la Gran Guerra 
Pàtria de 1941-1945, va reinstaurar-se la tradició de les desfilades 
militars a la Plaça Roja, sense armament militar. Dels nou articles 
de la llei, és d’especial interès, sobretot, el primer. La traducció de 
la llei i de les seves esmenes ens donen una idea de quina ha estat 
l’evolució pel que fa a les referències al passat soviètic.  
 
La perpetuació de la Victòria del poble soviètic en la Gran Guerra Pàtria 
de 1941-1945, (Ob uvekovetxeni Povedi sovétskogo naroda v Velíkoi 
Otétxestvennoi voiné 1941-1945 gódov)  
 
Aprovada per la Duma Estatal el 19 d’abril de 199596 
 
En base a les tradicions dels pobles de Rússia de conservar i tenir cura de 
la memòria dels defensors de la Pàtria, aquells que van donar la vida en la 
lluita per la seva llibertat i independència, tenint en compte que la 
preocupació pels participants, els veterans i les víctimes de la guerra és un 
deure històric de la societat i l’estat, prenent en consideració el caràcter 
nacional i alliberador de la Gran Guerra Pàtria, la participació en ella de 
pobles d’Europa i d’altres continents, la necessitat d’una col·laboració 
internacional amb l’objectiu de mantenir la pau i l’acord comuns, la 
inadmissibilitat de l’aparició del feixisme en qualsevol manifestació. 
s’aprova aquesta llei federal.  
 
Article 1. El dia de la Victòria.  
El dia 9 de maig és una festa nacional, el Dia de la Victòria. El dia de la 
Victòria és un dia festiu i anualment se celebra amb una desfilada militar i 
salves d’artilleria. 
 
La desfilada militar se celebra a la capital de la Federació de Rússia, 
Moscou, amb l’ús de la simbologia de l’època de la Gran Guerra Pàtria*.  
(…) 
L’ordre d’execució de les marxes, les reunions, els mítings i les 
manifestacions festives commemoratives del Dia de la Victòria queden 
determinades d’acord amb la legislació de la Federació de Rússia. 
(…) 

                                                
96 Traducció de la llei publicada al web http://www.kodeks.ru 
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Signada pel president de la Federació de Rússia, Borís Ieltsin, el 19 de 
maig de 1995, al Kremlin, Moscou.  
 
La llei va ser esmenada el 29 de febrer de 2009. El segon punt del 
primer article va passar a tenir el següent contingut: 
 
Les desfilades militars, amb la utilització d’armament militar, l’ús d’una 
còpia del símbol oficial de la Victòria del poble soviètic en la Gran Guerra 
Pàtria, la bandera de la Victòria, tindran lloc a la capital de la Federació de 
Rússia, Moscou, a les ciutats-heroi, així com a les ciutat on hi hagi 
emplaçats estats majors de circumscripcions militars, flotes, l’armada i la 
flota del Mar Caspi. 
 
El decret del 5 de maig de 1995 sobre la celebració del 50è 
aniversari de la Victòria97 establia que per tal de celebrar la 
Victòria, el 9 de maig, a les 9 del matí, desfilessin per la Plaça Roja 
els participants a la Gran Guerra Pàtria, que a les 12.00 es celebrés 
la desfilada militar al turó Poklonnaia —passava revista el ministre 
de defensa de la Federació, i que a les 22.00 tinguessin lloc els 
castells de focs a diferents ciutats del país (els dos principals actes, 
com podem veure a la figura A2.29 van ser retransmesos pel canal 
Ostankino).  
 

Figura 4.13. Imatge de la desfilada de 1995 
 

 
 

                                                
97 Accessible a través de http://bestpravo.ru/fed2008i/data174/tex174689.htm 
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El punt d’inflexió va arribar el 1996, quan per primer cop després 
de la caiguda de la URSS la desfilada militar va tornar a la Plaça 
Roja. I d’aleshores ençà, s’ha celebrat ininterrompudament cada 9 
de maig. A pesar que la present tesi es centra en l’anàlisi de la 
desfilada de 2010, a través dels diferents documents audiovisuals de 
les desfilades des de 199698 podem observar les transformacions 
produïdes en la desfilada. No és objecte d’aquesta tesi, insistim, una 
anàlisi detallada d’aquesta evolució, però sí que resulta interessant 
fixar-se en els canvis en la distribució dels diferents personatges —
especialment en el lloc ocupat pel President de la Federació— i dels 
motius en els elements decoratius de la Plaça Roja —s’observa 
(figura 4.15) una barreja de motius militars i de la Victòria, amb 
altres relacionats amb la primavera—, així com en el fet que, a 
partir de 1996 és el President qui llegeix el discurs, i no el Ministre 
de defensa, com havia estat tradicional durant l’època soviètica. 
Altres aspectes, com la irrupció de la bandera de la Federació de 
Rússia encapçalant la desfilada a partir de 2006 sí que seran tractats 
en el capítol 5. El comentari, però, resulta necessari, sobretot si 
considerem que, a pesar de ser una cerimònia molt estàtica i amb 
referències constants a les celebracions passades, evoluciona amb el 
temps en una dinàmica que, progressivament, modifica alguns dels 
sentits de l’esdeveniment, així com la memòria de la guerra i de la 
Victòria.  
 
Si la Gran Guerra Pàtria va ser durant l’època soviètica, tal i com 
afirma Smith (a Lane, 1981: 140), la celebració amb més intensitat 
unificadora, a partir de la desfeta soviètica, i després de l’impàs que 
hem comentat fins 1995, s’anirà convertint en la gran celebració 
d’unió i fusió del poble rus99. Com afirmen Dayan i Katz (1995), hi 
                                                
98  A part dels del lloc web may9.ru, podem trobar fragments de les desfilades a 
l’enllaç http://mkpu.ru/index.php?sitepage=about/video.   A través d’aquest 
enllaç podem visualitzar fragments de les desfilades militars de l’1 de maig i el 7 
de novembre de l’època soviètica.  
 
99 En l’entrevista La desfilada de la Victòria. Història i mites a Golos Rossii (La 
veu de Rússia), del 5 de maig de 2010, Aleksandr Muzafàrov, director dels 
programes d’anàlisi del Fons de la perspectiva històrica, hi trobem una descripció 
de l’evolució de la celebració de la Victòria a la URSS i a Rússia. Segons 
Muzafàrov, a la Unió Soviètica s’organitzaven desfilades de forma regular els 
dies festius, fet que s’havia agafat de la França republicana. Abans de a Gran 
Guerra Pàtria, a la URSS es feien dues desfilades: el 7 de novembre i l’1 de maig. 
La primera desfilada a la Plaça Roja en commemoració de la Victòria va ser el 24 
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ha nacions noves que redescobreixen festes que contribueixen a la 
seva necessitat d’una altra identitat. Es pot dir que alguns 
aconteixements han renascut quan el present conté un eco d’un 
esdeveniment anterior o quan una crisi del present fa adequada una 
forma cerimonial pretèrita. Així, doncs, la Victòria va permetre, en 
bona part, omplir el buit en l’univers simbòlic que havia provocat la 
desaparició de la ideologia soviètica i la caiguda dels valors i els 
mites que configuraven aquest univers. De les tres tradicions 
sagrades russes, només la Victòria podia passar pel procés de neteja 
simbòlica i aparèixer com a fet relativament deslligat no de la 
URSS, però sí dels seus valors centrals100. La Revolució i el Treball, 
en canvi, eren identificables a un altra visió del món, precisament la 
que havia portat a la societat soviètica a un camí sense sortida que 
havia precipitat la destrucció de l’edifici comunista. La negació del 
comunisme soviètic va ser, segons Castells (2001a), un de les 
principals senyals d’identitat dels moviments sociopolítics a la 
Rússia postsoviètica. Com afirmen Hutchings i Rulyova en la seva 
anàlisi de la desfilada de 2005, “with few exceptions, the V-Day 
broadcasts made no reference to the clash of ideologies which 
provided the context for the war, nor to the Marxist rethoric of clash 
conflict which furnished a important element of Stalinist war 
propaganda (…)”(146). En la tasca de construcció d’una societat 
capitalista, amb un sistema econòmic liberal, uns valors més lligats 
a les democràcies occidentals, i un procés de reforma política, social 
i econòmica, només la Victòria va complir els requisits per poder 
                                                                                                           
de juny de 1945. La següent ja va ser el 1965. Fins aleshores, el 9 de maig no va 
ser declarat festa nacional. Per Muzafàrov, la desfilada havia d’unir la història 
amb la contemporaneïtat. A partir d’aleshores, el 9 de maig va ser un dia de 
record, el principal ritual del qual era el minut de silenci. La següents desfilades 
van ser el 1985 i el 1990 i, posteriorment, van tenir lloc les desfilades a la 
Federació de Rússia. En opinió de Muzafàrov, la raó per la qual es van mantenir 
és que en les consciències dels ciutadans russos hi havia el fet que calia que hi 
hagués al país desfilades militars, eren un dels símbols de l’estat. Tanmateix, el 7 
de novembre va desaparèixer,  l’1 de maig va desaparèixer, la nova data, el 12 de 
juny, dia de la Independència de la Federació de Rússia (respecte la URSS) no es 
va consolidar, i el 9 de maig va quedar com la data més lògica per tal que tingués 
lloc la desfilada militar, una data que “ens unia a tots”. Accessible a través del 
l’enllaç http://rus.ruvr.ru/2010/05/05/7361276.html 
 
100  Com destaca Eusebio Val en la seva crònica de l’edició del 10 de maig de 
1999 del diari La Vanguardia, “El dia de la Victoria es una de las escasas 
tradiciones de la era soviética que se cumplen con respeto”.  
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sobreviure com a celebració. Així, doncs, la Victòria com a mite, 
els seus valors fonamentals i el ritual de la desfilada militar van 
erigir-se, amb el temps, en el suport fonamental de la construcció de 
la nova identitat russa, juntament amb el nacionalisme i la fe 
ortodoxa, que van substituir el treball i la revolució comunistes, i 
s’ha convertit, també, en l’oportunitat dels líders russos de mostrar-
se davant dels ciutadans del país per tal que aquests mostrin la seva 
lleialtat101.  
 
 
Figura 4.14. Seqüència de les primeres imatges de la desfilada del 9 de maig 

de 1997 
 

   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                                
101  Podem trobar un testimoni d’aquesta utilització de la Victòria com a base de 
la construcció de la nova identitat russa en l’article “Eltsin araña votos en el 
terreno de la nostalgia comunista y patriótica” de l’edició de La Vanguardia del 
10 de maig de 1996.  
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Figura 4.15. Elements decoratius i imatges del públic de la desfilada del 9 de 
maig de 1997 

 

  
 
 

Figura 4.16. Elements decoratius de la desfilada del 9 de maig de 2000 
 

 
 
 
 
4.5. Conclusions 
 
Aquest capítol ens ha servit per introduir un nou marc teòric que ens 
servirà per analitzar en el següent la desfilada de la Victòria de 
2010. L’antropologia cultural i, sobretot, l’anàlisi dels media events 
a partir de l’obra canònica de Dayan i Katz, ens ofereixen una 
aproximació addient al principal objecte d’estudi de la tesi doctoral. 
A més, la contribució de Christel Lane, fonamental per a 
comprendre l’evolució dels rituals soviètics i per comparar-los amb 
les actuals commemoracions russes, completa de manera definitiva 
aquesta aproximació. A través de Lane hem fet un breu recorregut 
per la commemoració de la Victòria que ens ha portat fins a 
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l’actualitat, marcada per la recuperació de la tradició soviètica i per 
una relativa transformació de la celebració de la Victòria, que s’ha 
anat adaptant a la nova realitat russa per mantenir-se com el 
principal esdeveniment públic i mediàtic del país. L’anàlisi 
detallada d’alguns dels trets d’aquesta evolució, però, sobretot, de la 
desfilada del 65è aniversari, basada en els aspectes que hem anat 
desgranant en aquest capítol —la sintaxi, la semàntica i la 
pragmàtica de l’esdeveniment, el seu caràcter simbòlic, les seves 
funcions de control i cohesió social, la conservació de la memòria 
històrica—, són ja objecte del capítol 5.  
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5. Anàlisi de la desfilada de la Victòria (2010) 
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5.1. Introducció 
 
El 9 de maig de 2010 Rússia va commemorar el 65è aniversari de la 
Victòria sobre el règim nazi. L’ocasió va tenir una gran ressonància 
a nivell mundial i va ser, per Rússia, una oportunitat de mostrar al 
món sencer el refermament de la seva condició de potència mundial 
—procés que va començar amb Vladímir Putin a partir de l’any 
2000—, així com la rellevància del seu paper en la Victòria aliada 
sobre el règim nazi. L’objectiu d’aquest capítol és analitzar el 
principal esdeveniment mediàtic d’aquesta commemoració, la 
desfilada de la Victòria a la Plaça Roja de Moscou, que és el centre 
de la celebració televisiva de la Victòria. Ho farem utilitzant tant les 
contribucions introduïdes en els capítols anteriors, sobretot en el 4, 
en què hem analitzat les principals aproximacions teòriques 
referents als grans esdeveniments mediàtics i on hem introduït 
succintament l’evolució de la desfilada de la Victòria a la URSS i a 
Rússia. Entre els aspectes que analitzarem hi ha els relacionats amb 
la sintaxi, la semàntica i la pragmàtica de l’esdeveniment, definides 
per Dayan i Katz (1992). A partir de la classificació dels objectes 
simbòlics descrits per Lane (1981), ens fixarem també en les 
relacions que s’estableixen entre ells i els nous sentits que aporten a 
la celebració, així com els processos de substitució simbòlica que 
s’observen a la desfilada de 2010, en comparació a les de l’època 
soviètica, però també a les anteriors de l’època russa. En aquest 
sentit, cal afegir que a pesar de centrar-nos en una única 
commemoració, una bona part del material del capítol fa referència 
a les celebracions anteriors. Una altra de les contribucions del 
capítol és la descripció de les diferents parts que conformen l’acte i 
que ens ajuden, juntament amb la locució de l’esdeveniment, a 
comprendre el sentit de la celebració.  
 
 
5.2. Metodologia d’anàlisi  
 
Per tal d’analitzar la desfilada de la Victòria a la Plaça Roja de 
Moscou ens servirem d’aspectes dels marcs teòrics dels capítols 
anteriors. Les principals aportacions, com ja hem apuntat, seran les 
de l’obra de Dayan i Katz (1992) de definició i anàlisi dels media 
events, i l’obra de Christel Lane (1981), pel que fa a l’ús i el 
significat dels principals símbols soviètics, adaptada a l’actual 
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context rus post-soviètic. L’anàlisi de Hutchings i Rulyova (2009) 
de la commemoració del 60è aniversari, el 2005, també servirà com 
a punt de referència, ja que ens situen la celebració de la Victòria en 
el marc dels media events i afegeixen alguns dels trets que permeten 
incloure-la en la categoria dels esdeveniments mediàtics de Dayan i 
Katz: “the Victory Parade and the concert met the criteria for the 
authentic media event. They were real-time, live broadcasts 
sponsored by the state and thoroughly ‘preplanned, announced and 
advertised in advance’” (2009:141).  
 
La desfilada no és només una ocasió única de record dels caiguts a 
la Gran Guerra Pàtria; és, sobretot, un escenari on entren en joc els 
principals símbols de l’actual estat rus, símbols que comprenen 
espais, personatges, objectes, accions, músiques, colors i que són 
eines essencials en la construcció de l’espai simbòlic compartit, en 
la preservació de la memòria. i tenen un paper de gran rellevància 
en la unió i la cohesió del poble rus. Mosse (1991) afirma que els 
festivals i els símbols tenen com a objecte fer participar tothom en 
la celebració i que els mites i els símbols comprenen una litúrgia 
apropiada per l’autorepresentació de la nació. Handelman (1990) 
també feia èmfasi en la importància dels esdeveniments pel fet de 
condensar un gran nombre de símbols i associacions rellevants per 
les persones, i per Victor Turner el símbol era la unitat més petita 
del ritual. Així doncs, una anàlisi de la desfilada s’haurà de centrar, 
sobretot, en l’anàlisi dels símbols que hi apareixen, les associacions 
entre ells i els significats transmesos. L’anàlisi de la simbologia és 
particularment oportuna en un cas de transició, com el rus, en què hi 
ha una transformació ideològica i, per tant, de l’espai simbòlic, una 
redefinició dels símbols i dels mites per tal d’adaptar-los a una nova 
realitat i a la construcció d’una nova nació i d’un nou ciutadà al 
voltant d’aquests simbologia. A part dels símbols que representen 
l’estat, és particularment rellevant en aquest cas, en què uns dels 
principals símbols són els veterans i els caiguts en la Gran Guerra 
Pàtria, l’anàlisi dels personatges i de les associacions que 
s’estableixen entre ells i que tenen com a objectiu la transferència 
simbòlica entre les generacions actuals i aquelles que van viure la 
guerra i, en particular, la transferència de la memòria. Sense oblidar, 
evidentment, Moscou i la Plaça Roja, representants de la centricitat 
soviètica (Handelman, 1990), i de la russa, i principal espai 
cerimonial del país, en què es concentren un gran nombre de 
símbols relacionats amb el poder central.  
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5.3. Anàlisi general de la desfilada 
 
Abans d’analitzar en detall la desfilada de la Victòria, és oportú 
introduir les dades generals de la retransmissió televisiva de 
l’esdeveniment, en què hi constaran alguns dels aspectes clau de la 
definició de media event, així com els principals actors que 
participen en la seva organització i difusió. Ens serviran, en 
particular, per abordar els apartats relatius a l’organització, 
preplanificació i anunci de l’esdeveniment, a l’impacte que tenen en 
les audiències i a alguns aspectes generals relacionats amb la 
retransmissió televisiva en particular i amb la seva dimensió 
d’impressió de l’observador en l’esforç per compensar l’absència 
dels espectadors a l’acte.  
 

Figura 5.1. Dades generals del programa televisiu 
 

Programa Moscou. La Plaça Roja. Desfilada militar en 
commemoració del 65 aniversari de la Victòria 
en la Gran Guerra Pàtria 

Dades de 
l’emissió 

Any:2010 Dia: 9 de maig 
Horari: 10:00-11:30 

Organitzadors  Comitè Organitzador de la celebració del 65è 
aniversari de la Victòria a la Gran Guerra Pàtria 
de 1941-1945 

Retransmissors Pervi kanal, Rossia 1 
(a part de televisions de països de la CEI, i les 
principals ràdios del país.  

Audiència Audiència de tota la Federació de Rússia (140 
milions de persones), més l’audiència dels 
països de la CEI 

Signatura102 No 
Directe  Sí 

                                                
102 Chaney relaciona l'absència general d'una autoria dels esdeveniments públics 
amb el fet que aquests siguin constituents de l'ordre social: "The lack of explicit 
authorship should not therefore be taken as an indication of disorder (…). It 
should also be remembered that even where there are identifiable authors for 
public dramas they may wish to suppress their authorship in favour of the 
anonymity of tradition (Cannadine 1983 discusses the example of those 
responsible for inventing royal tradition) or the imperatives of history (d. Hunt 
1984 on the new secular festivals of the French Revolution). These examples 
remind us that public dramas are inextricably embedded in the ideological 
constitution of social order. " (1993:20) 
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5.3.1. Organització, preplanificació i anunci de 
l’esdeveniment  
 
En l’obra de Dayan i Katz (1992) hem pogut observar que algunes 
de les característiques específiques dels media events són la seva 
organització, preplanificicació i anunci de l’esdeveniment (que 
forma part de la fase d’implicació). Pel que fa a la planificació i la 
negociació, cal esmentar el Comitè Organitzador de la celebració 
del 65è aniversari de la Victòria a la Gran Guerra Pàtria de 1941-
1945. En el decret 1441 de l’any 2000, podem veure quins són els 
principals objectius i tasques a realitzar per part dels comitès 
organitzadors de la celebració:  
 
Decret N 1441 del President de la Federació de Rússia, V. Putin, del 5 
d’agost de 2000 El comitè rus organitzador Victòria: 
 
El Comitè rus organitzador Victòria (a partir d’ara, Comitè) ha estat creat 
amb l’objectiu de realitzar mesures dirigides al renaixement i el 
reforçament del patriotisme, l’increment del prestigi internacional de 
l’Estat rus, la resolució de problemes dels veterans de la Gran Guerra 
Pàtria, dels veterans dels conflictes armats en territori de la URSS i en 
territori d’altres estats, dels veterans del l’exèrcit rus (a partir d’ara, els 
veterans). (…) 
 
3. Les principals tasques del Comitè són: la implementació de les lleis de 
la Federació de Rússia La perpetuació de la memòria als morts en defensa 
de la Pàtria, Els veterans, Els dies de glòria militars (dies de la victòria) 
de Rússia i La perpetuació de la Victòria del poble soviètic en la Gran 
Guerra Pàtria dels anys 1941-1945, amb l’objectiu de preparar i dur a 
terme actes en relació als esdeveniments de memòria de la història militar 
de Rússia i la realització de mesures de suport social als veterans: 
(…) 
garantir que es duguin a terme actes de memòria militar, així com actes 
culturals, artístics, educatius i editorials, propaganda i informació en els 
mitjans de comunicació de masses de materials informatius que posin de 
manifest les gestes del poble soviètic en la Gran Guerra Pàtria dels anys 
1941-1945, i la història heroica i la tradició militar de les forces armades 
russes103.  

                                                
103 En el mateix sentit, en la llei La perpetuació de la memòria als morts en 
defensa de la Pàtria del 14 de gener de 1993, signada per l’aleshores president de 
la Federació, Borís Ieltsin, es diu que una de les formes bàsiques de perpetuació 
de la memòria dels morts en la defensa de la Pàtria és la “publicació en els 



 

 183 

 
 
En el decret, doncs, hi són expressades explícitament les funcions 
del Comitè:  
 
 reforçament del patriotisme (impacte intern),  
 reforçament del prestigi internacional (impacte extern), 
 preocupació pels veterans, 
 realització d’accions dirigides a la conservació de la memòria 

històrica, i 
 garantia de la difusió de la història heroica pels mitjans de 

comunicació de masses,  
 
que donen una idea de la nova política de renaixement de la glòria 
soviètica a partir del primer mandat de Vladímir Putin. Un altre dels 
aspectes a destacar del decret és la crida a garantir la conservació de 
la memòria (històrica, militar) a través de l’organització d’actes 
culturals i editorials, de la propaganda i dels materials informatius 
dels mitjans; en definitiva, de l’ús intensiu de l’aparell d’hegemonia 
gramscià que hem vist en el capítol 2.  
 
Respecte al darrer punt, relacionat amb la cobertura mediàtica dels 
esdeveniments i de la memòria històrica, i situats en la 
commemoració de l’any 2010, de la qual n’analitzem la desfilada, 
cal afegir que en la nota de premsa del Ministeri de Comunicació de 
la Federació de Rússia sobre la reunió del 22 de gener de 2010 a 
Moscou del Comitè Organitzadors dels actes de commemoració de 
la Victòria 104 es destacava la creació d’un grup de treball per 

                                                                                                           
mitjans de comunicació de masses de materials sobre els morts en defensa de la 
Pàtria, la creació d’obres d’art i literatura dedicades a les seves gestes”; a més, 
l’òrgan especial encarregat de la perpetuació de la memòria “organitza la 
propaganda de les gestes dels morts en la defensa de la Pàtria, prepara les 
publicacions en els mitjans de comunicació de masses de les llistes dels noms 
dels caiguts” i, finalment, el Ministeri de Comunicació “garanteix la comunicació 
regular en els mitjans de comunicació de masses de les recerques dels caiguts i 
dels desapareguts en combat”. També a la llei Els dies de glòria militars (dies de 
la victòria) de Rússia s’hi disposa que una de les formes de garantir la memòria 
és “la publicació en els mitjans de comunicació de masses de materials 
relacionats amb els dies de glòria militar a Rússia”.  
 
104 Accessible a través de http://minkomsvjaz.ru/news/xPages/entry.9643.html 
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garantir la cobertura informativa dels actes, amb representants del 
Ministeri i de diferents agències governamentals del camp de les 
comunicacions, com Rossviaz, Roskomnadzor, el Servei Federal 
d’Inspecció en el camp de les comunicacions, les tecnologies de la 
informació i la comunicació de masses, així com del Ministeri de 
tecnologies de la informació i comunicació de Moscou, de 
l’Administració del President de la Federació de Rússia i operadors 
de telecomunicacions. La principal tasca del grup era la de  
 
“garantir la retransmissió en directe de la parada de la Victòria des de la 
Plaça Roja a tot el territori del pais. VGTRK, RTRC (la Xarxa Russa de 
Televisió i Ràdio), Pervi kanal i Kosmítxeskaia sviaz (Operador nacional 
de comunicacions per satèl.lit) han de servir el senyal sincronitzat des de 
la capital a les 10:00, hora de Moscou. D’aquesta manera, a les ciutats 
russes es podra contemplar en temps real la principal parada del pais”.  
 
Per tant, es compleixen en el cas de la commemoració de la Victòria 
dos dels principals requisits expressats en l’obra de Dayan i Katz 
(1992). A més, aquesta organització i preplanificació té un 
recorregut històric i un temps de preparació més ampli per la 
tipologia de l’esdeveniment de què parlem (es repeteix cada any, es 
fa sempre al mateix lloc, té els mateixos protagonistes).  
 
Pel que fa al tercer punt analitzat en aquest apartat, l’anunci de 
l’esdeveniment, només en farem un breu apunt, ja que serà analitzat 
amb més detall posteriorment, al capítol 7, dedicat a l’agenda 
temàtica dels noticiaris del Pervi kanal i NTV. Tanmateix, farem un 
breu recorregut seguint el desenvolupament d’aquest anunci fins al 
mateix moment en què comença la retransmissió de la desfilada. En 
aquest sentit, afegirem que és un esdeveniment àmpliament 
anunciat; aquest anunci té en el seu punt d’inici en els assajos de la 
desfilada de la Victòria que es realitzen les setmanes abans de la 
commemoració, i que són seguits constantment pels mitjans de 
comunicació. Els noticiaris de les principals cadenes de televisió 
n'informen puntualment, i comencen a descobrir algunes de les 
característiques que tindrà. Aquests assajos també es narren com a 
petites interrupcions dels flux normal de la vida a la ciutat de 
Moscou i es destaquen les mesures de seguretat que afecten els 
ciutadans de la capital i la circulació per les vies on han de passar 
els militars i els equipaments bèl·lics.  
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5.3.1.1. El procés d’implicació 
 
En el context d’aquest anunci, cal dir que la retransmissió televisiva 
dels actes de commemoració de la Victòria comencen abans de la 
parada. A tall d'exordi, les notícies de les 8 i les 9 del matí 
connecten amb la Plaça Roja i els carrers adjacents per preparar el 
públic per l’esdeveniment i per informar-lo de com es desenvolupen 
els darrers preparatius. Ens mostren els equips militars, els pilots 
d’aviació fent proves als aeroports, com arribaven els convidats a la 
commemoració i són rebuts pel President Dmitri Medvédev, 
imatges de diferents celebracions al llarg i ample del país, apareixen 
testimonis que narren què significa per ells el dia de la Victòria. En 
el programa especial del Pervi kanal Den Povedi. Pràzdnitxni kanal, 
apareixen testimonis de la desfilada de 1945 i els presentadors i 
convidats al plató comenten repetidament l’orgull que representa la 
desfilada dels hereus, continuadors de la tradició dels militars que 
van defensar i alliberar el país, i dels equipaments militars que són 
la potència de la Pàtria; tal i com apunten Dayan i Katz, la televisió 
també aprofita cada esdeveniment per incloure novetats tècniques, i 
en aquest cas els presentadors les esmenten constantment: el punt 
on està situat el plató, per sobre de la Plaça Roja, des d’on es poden 
veure per primera vegada unes imatges espectaculars de Moscou i 
de la Plaça. Aquest exordi continua amb la connexió amb la Plaça 
Roja, minuts abans de començar oficialment la desfiada, en què es 
fa una presentació dels herois principals de l'esdeveniment. Tal i 
com expressa el locutor de la cerimònia, "sens dubte, precisament 
els veterans són els principals herois de la festa que celebrem avui". 
 
Tal i com veurem en el capítol d’anàlisi de l’agenda temàtica dels 
noticiaris dels canals Pervi kanal i NTV, el procés d’implicació en 
el gran esdeveniment mediàtic segueix una progressió que culmina 
el dia mateix de la desfilada. Els noticiaris immediatament anteriors 
(cada hora a partir de les 5:00 i fins a les 9:00) parlen gairebé 
exclusivament de la celebració de la Victòria105: dels actes que ja 
han tingut lloc en altres ciutats russes, dels moments previs a la 

                                                
105 Cal remarcar, com veurem en el capítol d’anàlisi de l’agenda dels noticiaris, 
que el mateix dia 9 de maig de 2010 es va produir un greu accident en una mina 
russa. Els noticiaris de les 5:00, les 6:00 i les 7:00 van recollir la notícia, però els 
de les 8:00 i les 9:00 la van obviar. Podem suposar que la raó era en la proximitat 
de l’acte festiu.  
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desfilada —a partir de les notícies de les 8:00 podem veure com el 
President Medvédev rep els principals líders estrangers106—, dels 
soldats que hi participaran, de la grandiositat de la desfilada —es 
mostra l’arribada de l’armament militar a la perifèria de la Plaça 
Roja, es destaca la desfilada de l’aviació com el moment culminant 
de l’acte, s’ofereixen detalls dels equips militars, les seves 
característiques extraordinàries, els diferents tipus, el nombre 
d’efectius que desfilaran i quins ho faran per primera vegada, o les 
acrobàcies que realitzaran en commemoració del 65è aniversari de 
la Victòria— i del fet que aquest any, per primer cop, totes les 
desfilades del país es faran a la mateixa hora i “uniran tot el país”. 
A més, parlen de la memòria dels caiguts durant els combats en les 
diferents ciutats russes, la recerca de les seves tombes i la recolecció 
de materials de la guerra, de les relíquies de la guerra, de les 
afectacions en el trànsit rodat i dels veterans de la guerra. A part 
dels noticiaris, s’emet a les 5:10 i a les 9:10 el programa especial 
Den Pobedi. Pràzdnitxni kanal [El Dia de la Victòria. Canal 
Festiu], en què participen veterans de la guerra107. La segona edició 
del programa, a les 9:10, repeteix alguns dels reportatges anteriors, i 
realitza connexions amb les unitats del Pervi kanal que 
retransmetran la desfilada, en l’estudi a la Plaça Roja, que ens 
mostren els llocs on són situades les càmeres, com la Plaça Roja es 

                                                
106 En particular, podem veure com Medvédev rep l’exprimer ministre de la 
Polònia comunista Wojciech Jaruzelski i la cancellera alemanya Àngela Merkel. 
107 En l’edició de les 5:10 es reconstrueix, amb imatges d’arxiu, la presa del 
Reichstag i el moment en què hi va ser hissada la bandera de la Victòria, la 
desfilada del 24 de juny de 1945. Hi intervenen diferents artistes russos (com el 
cantant Iossif Kobzon, el poeta Andrei Demetev o els artistes nacionals Valeri 
Barínov i Vladímir Etux, en la primera edició, i el director de cinema Piotr 
Todorovski ) que recorden episodis de la guerra, les seves impressions quan van 
saber que l’havien guanyat “el moment més feliç de les nostres vides”, i què 
significa per ells la festa de la Victòria,  “la més gran de les festes del nostre 
país”. A més, s’emeten reportatges de veterans i veteranes que relaten passatges 
de la guerra —alguns nostàlgics, altres que recorden les privacions a què es van 
veure sotmesos, la mort i la destrucció, uns altres que recorden les gestes dels 
veterans i com van aconsegiur sobreviure— que són reconstruïts en clau mítica 
amb imatges dels testimonis, imatges d’arxiu i escenificacions amb actors. Les 
històries enllacen realitat i dramatització a partir d’objectes relacionats amb la 
guerra. Finalment, el presentador del programa introdueix un reportatge sobre els 
veterans que van participar a la desfilada de 1945 i els qui la van presenciar amb 
les següents paraules: “Sense què no ens podem imaginar el Dia de la Victòria? 
Evidentment, sense la desfilada. Avui, per la Plaça Roja, desfilarà l’elit del nostre 
exèrcit, així serà, i així va ser el 1945”.  
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va omplint de convidats i l’armament militar és a punt per fer la 
seva entrada108.  
 
Després de la segona edició del Den Pobedi. Pràzdnitxni kanal, es 
dóna pas als serveis informatius, que cobreixen tots els actes previs 
a la desfilada i il·lustren què és el que està passant al centre de 
Moscou. Els corresponsals informen que tot és a punt i repeteixen 
les dades sobre la desfilada109 i de les particularitats de la desfilada 
del 65è aniversari110 i, tal i com hem vist anteriorment, informen els 
espectadors del formidable i inigualable espectable televisiu que 
podran contemplar per les seves pantalles de televisió.  
 
Com a punt final de la connexió informativa prèvia al començament 
de la desfilada, les càmeres de televisió ens mostren l’arribada del 
President Medvédev i de la resta de líders polítics a la Plaça Roja, 
com saluden als veterans que hi ha a la primera fila de la tribuna i, 
finalment, seuen als llocs que els correspon. Aquí, però, ens aturem 
en l’anàlisi de la desfilada per tal d’abordar altres qüestions 
referides a la pragmàtica de l’esdeveniment, l’atracció de les 
audiències, i com impacte la retransmissió a aquestes audiències. 
L’anàlisi completa de la desfilada serà abordada a l’apartat 5.4.  
 
 
 
 

                                                
108 En el plató, al terrat de l’Hotel Ritz, desfilen alguns dels personatges que ja 
hem vist en l’edició de les 5:10, com el poeta Andrei Dementev —que destaca la 
meravellosa tradició bèl·lica de Rússia i la potència del país que representa 
l’equipament militar que desfilarà a la Plaça, i com la festa és una festa que uneix 
els russos, uneix el país, i fa referència a l’allunyament dels joves respecte la 
Gran Guerra Pàtria i la Victòria—, o el cantant Ióssif Kobzon, que demana que 
els escolars russos conservin la memòria de la guerra i la Victòria, que sàpiguen 
qui són els herois de la Gran Guerra Pàtria. Com veurem al llarg de la tesi, són 
temes que sonen i ressonen al llarg de tota la programació —i més enllà d’ella— 
de la Victòria.  
109 Una de les qüestions en què més èmfasi fan els corresponsals del Pervi kanal 
és en el fet que la televisió, malauradament, no pot reproduir la potència dels 
avions que desfilaran pel cel sobre la Plaça Roja. La televisió, però, els compensa 
d’altres formes com, per exemple, amb l’accés a punts de vista de la Plaça que 
només sóc accessibles a les càmeres de televisió. 
110 Entre les quals hi ha el fet que durarà una hora i mitja, en lloc d’una hora, pel 
fet que desfilaran els avions.  
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5.3.2. Atracció de les audiències 
 
La celebració del dia de la Victòria té en la televisió una de les 
principals suports per tal de convertir-la en la gran festa de la nació 
russa. Un exemple del seguiment que rep és l’enquesta que cada any 
realitza el Centre Levada. En l’estudi realitzat el 4 de maig de 
2011111, a la pregunta de si tenia la intenció de celebrar la Victòria, 
un 75% va respondre afirmativament (l’any 2009 va ser el 63% i el 
2011 el 72%). Pel que fa a la retransmissió televisiva, el 79% dels 
russos afirmava tenir la intenció de mirar per televisió la desfilada a 
la Plaça Roja de Moscou. Segons les dades publicades per TNS112, 
la desfilada militar en commemoració del 65è aniversari de la 
Victòria a la Gran Guerra Pàtria 1941-1945 va tenir un share del 
50% i una audiència del 13,8% al Pervi kanal, mentre que la 
mateixa desfilada va ser seguida per un 25,2% del share i una 
audiència del 7% al canal Rossia. En total, un 75,2% del share i un 
20,8% de l’audiència van veure la retransmissió de la desfilada en 
directe113. L’atracció de les audiències enllaça amb una altra de les 
característiques dels grans esdeveniments mediàtics com és el seu 
esperit monopolístic. Els organitzadors dels esdeveniments, en 
aquest cas l’Estat rus, té com a intenció principal el fet que 
l’esdeveniment sigui seguit pel màxim de ciutadans possible i que 
no hi hagi cap més esdeveniment televisiu que pugui amenaçar 
l’hegemonia de la desfilada i de la resta de la programació. En 
aquest mateix sentit de vocació monopolística i d’atracció de les 
audiències, cal destacar que en el cas de la commemoració de la 
Victòria, la festa va més enllà de la retransmissió de la desfilada i la 
programació de tot el dia es converteix en una cerimònia festiva 
seguida per gran part dels espectadors russos. No tans sols les 
retransmissions de la desfilada són dels programes més vistos de 
l’any; també ho són els films sobre la Gran Guerra Pàtria o els 

                                                
111 Accessible des de l’enllaç http://www.levada.ru/press/2011050402.html 
112 Accessibles des de l’enllaç http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/tv/ 
113 Aquest fet no va ser exclusiu de la desfilada del 65è aniversari. Les audiències 
de la retransmissió de la Parada militar commemorativa del 64è aniversari de la 
Victòria a la Gran Guerra Pàtria, 1941-1945 de 2009, confirmen aquesta 
hegemonia de la celebració: la desfilada del 9 de maig de 2009 (dissabte) va ser 
seguida per un 68,1% del share i un 18,1% de l’audiència —40.5% de share i 
10,2% d’audiència a Pervi kanal, i 27,6% de share i 7,9% d’audiència al Rossia—
, convertint-se en el programa més vist de la setmana i de l’any 2009. 
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concerts que es retransmeten en directe. Aquest aspecte festiu de la 
programació serà analitzat en detall en el capítol 8 de la tesi.  
 
5.3.3. Impressió de l’observador 
 
Una de les principals característiques dels media events és la seva 
impressió de l’observador i el fet que, com destaquen Dayan i Katz, 
els directors de televisió esdevenen els constructors dels monuments 
dels segle XX (Dayan & Katz, 1992). Aquesta dimensió d’impacte 
de l’esdeveniment és present en la parada militar de la Victòria, tant 
pel que fa al seu aspecte real, com al purament mediàtic i televisiu . 
Pel que fa a la commemoració pròpiament, el mateix comentarista 
de la televisió russa destaca tot just abans que aquesta comenci que 
"aquesta desfilada promet ser la més vistosa dels últims anys". El 
mateix succeeix en una gran varietat de mitjans d’informació, fins i 
tot setmanes i mesos abans que l’acte tingui lloc. Un exemple és 
l’article La desfilada de la Victòria de 2010 serà la més 
espectacular de la història114, publicat l’1 de març de 2010 al web 
de notícies Vesti, en què s’informa que la desfilada “serà la més 
multitudinària pel que fa a la quantitat de participants i la més 
espectacular de tota la història de la Rússia contemporània”. En els 
mateixos termes s'expressava la presentadora de les notícies de les 8 
del Pervi kanal, quan afirmava que “l’acte promet ser colosal”.  
 
Pel que fa a la dimensió d’impacte de la retransmissió, cal destacar 
l’evolució de les retransmissions televisives de les desfilades de la 
Victòria115 cap a una major espectacularització de l’esdeveniment, 
cap a una ficcionalització de l’acte. A partir de la desfilada de 2005 
hi ha un pas dels plans fixes als plans mòbils, molts d’ells aeris, que 
fan aquesta funció d’impressió de l’espectador. Podem veure 
imatges aèries del rellotge del Kremlin, tràvelings aeris que ens 
traslladen de les muralles del Kremlin a les cúpules de la catedral, o 
plans zenitals de la Plaça Roja. Alguns d’aquests detalls, com la 
posició de les càmeres, són destacats pels mateixos presentadors de 
l’acte.  
 
 
 
                                                
114 Accessible a través de http://www.vesti.ru/doc.html?id=344658 
115  Accessibles a través de http://mkpu.ru/index.php?sitepage=about/video 
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FIGURA 5.2. Imatge de la càmera situada dalt d’un MSTA-S 
 

 
 
 
 
5.4. Anàlisi dels elements de la desfilada 
 
Per tal de fer una anàlisi en profunditat de la desfilada, ens fixarem 
en quines són les diferents parts que la componen i què és el que la 
televisió mostra. En aquest sentit, serà important fer referència al 
text dels comentaristes de l’esdeveniment i la seva tasca a l’hora 
d’il·luminar els espectadors en la comprensió de tot allò que 
succeeix a la Plaça Roja, de transmetre el significat (la semàntica) 
de l’esdeveniment. També ens fixarem en els diferents actors que 
participen en l’acte, en les seves accions, en el sentit que prenen, en 
la simbologia que hi és desplegada, en els espais i, finalment, en els 
diferents objectes que prenen protagonisme en la desfilada. En la 
figura 5.3 mostrem els elements (o categories) que seran objecte de 
la nostra anàlisi, que recullen i amplien les categories analitzades 
per Lane (1981).  
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Figura 5.3. Formes simbòliques de la desfilada 
 
Categoria Formes simbòliques a la parada de la Victòria 
Lloc  
  La Plaça Roja de Moscou (central, únic, obert, 

tradicional) 
Temps L’emmarcament temporal de la desfilada 
Objectes  
Polítics 
Civils  
Militars 
Espacials 

Edificis 
 Muralles del Kremlin 
 El Kremlin 
 Museu Estatal d’Història 
 Catedral de San Basili 
 Magatzems GUM 
Monuments 
 Monument a Minin i Pozharski 
 Mausoleu de Lenin (ocult) 
Banderes 
 Estendard de la Victòria 
 Bandera de la Federació de Rússia 
 Bandera de les Forces Armades 
 Altres banderes de l’exèrcit rus 
 Banderes dels països estrangers  
Uniformes 
 Uniformes històrics 
 Uniformes dels militars 
 Uniformes dels veterans i veteranes 
Condecoracions 
 Condecoracions dels militars 
 Condecoracions dels veterans 
Distintius 
 Cinta de Sant Jordi 
Armament militar 
 Armament històric 
 Tancs i carros de combat 
 Armament pesat 
 Avions i helicòpters de combat 

Personatges  
 Política 

 President de la Federació de Rússia 
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 Primer Ministre de la FR 
 Cancellera Alemanya 
 Resta de presidents i caps d’Estat  
 Govern 
 Oposició 
Militar 
 Veterans 
 Soldats 
 Ministre de defensa 
 General major de l’exèrcit 
 Cap d’Estat 
 Alts comandaments militars 
 Portaestendards 
 Comandants de les unitats 
 Soldats i comandaments estrangers 
Social  
 Joves, nens, acompanyants 
Religiosa 
 Representants de l’església ortodoxa 
Animals 

Accions  
 Obertura de la parada 

Entrada de les banderes 
Trobada del Ministre i el general 
Revista 
Finalització de la revista 
Lectura del discurs presidencial 
Interpretació de l’himne de Rússia 
Desfilada dels soldats 
Desfilada de l’armament militar terrestre 
Desfilada aèria 
Interpretació de l’himne de l’alegria  
Final de la parada 

Paraules  
 Locució televisiva 

Discurs presidencial 
Música  
 Marxes militars 

Himne de Rússia 
Himne de l’alegria de Beethoven (cloenda) 
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Cromatisme  
 Els colors de la bandera russa 

Els colors de la cinta de Sant Jordi 
Relacions  
 Les relacions que s’estableixen, a nivell 

enunciatiu, entre accions, personatges, objectes, 
música i discurs 

 
 
5.4.1. L’espai cerimonial 
 
Tal i com hem destacat en l’apartat teòric dels rituals soviètics, el 
més important de tots els símbols russos —tant en l’actualitat, com 
en l’epoca de la URSS i en la Rússia imperial—és, la Plaça Roja116, 
el centre i cor del poble rus. Lane (1981) afirmava que totes les 
festes soviètiques tenien la seva culminació davant el mausoleu de 
Lenin —lloc de peregrinatge, d’agraïment, inspiració i reflexió—, i 
Handelman (1992) que s’hi localitzava la centricitat soviètica i que 
estava envoltada de símbols relacionats amb la Revolució i amb la 
Gran Guerra Pàtria. Iúrovski (1981) afirmava que era un element 
indispensable de la litúrgia soviètica, un símbol que per ell sol 
expressava els trets comuns del poble soviètic. Aquesta centralitat 
queda clarament expressada en el text del locutor al principi de la 
desfilada militar "Atenció! Parla i retransmet Moscou! Escolteu i 
mireu la Plaça Roja. La Parada de la Victòria", que formen part de 
la tradició de la ràdio i la televisió russes i soviètiques. Així, doncs, 
en les grans cerimònies com la commemoració de la Victòria la 
Plaça Roja esdevé el centre de Rússia, el punt on es fixen totes les 
mirades dels ciutadans de la Federació de Rússia. I, en el cas 
particular de la Victòria, en què van participar la resta de les ex-
repúbliques de la URSS i una gran part dels països occidentals, 
també les mirades de gran part del món. La Plaça Roja s’erigeix, en 
aquest cas, com un lloc universal.  
                                                
116 En l’obra de Natalia Pigariova Autobiografia de Moscú hi podem trobar una 
excel·lent descripció i la història de la Plaça Roja i de tots els elements 
arquitectònics que l’envolten (2003:111-132). En la mateixa obra l’autora cita un 
verset que formava part dels llibres escolars soviètics i que dóna idea d’aquesta 
centralitat de la Plaça Roja en l’imaginari soviètic i rus: “Natxinàetsia zemlià kak 
izvestno ot kremlià” (Com tothom sap, el món comença al Kremlin). Encara que 
l’autora no ho cita, els versos són de Vladímir Maiakovski, d’un poema titulat 
Protxtí i katai v Parizh i Kitai. 
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La simbologia associada a la Plaça Roja és, en conseqüència, 
inabastable. És el centre d’un poble, el lloc on s’hi congreguen els 
sentiments d’unió de la nació russa, però també és un lloc que al 
llarg del temps ha anat acumulant noves capes de significat. Els 
monuments que l’envolten, els límits del centre cerimonial, es 
refereixen tant al poder —les muralles del Kremlin, el mausoleu de 
Lenin—, com a la religió —la catedral de Sant Basili—, a la 
història —el Museu estatal d’història— com, fins i tot, al luxe i als 
diners —els grans magatzems GUM— i, com afirmava Mosse 
(1991:72), són també una part efectiva de la litúrgia dels festivals 
públics. A més, a la Plaça Roja han tingut lloc una gran quantitat 
d’esdeveniments històrics que són a la memòria dels russos —entre 
altres, la desfilada militar de 1945, però també la de 1941, la de 
1918117, així com les commemoracions de l’1 de maig i el 7 de 
novembre durant l’època soviètica. Tanmateix, aquesta llista és 
només una brevísima part d’allò que converteix la Plaça Roja en el 
gran símbol de la centralitat de Rússia. Potser Handelman és qui 
millor ho descriu quan afirma que: 
 
“Red Square is a location of Soviet centricity, a juncture of Russian 
historicity, of the enduring revolution, and of the pinnacle of political and 
bureaucratic power. This locale is bounded by markers that remind 
demonstratively of these features: the Kremlin wall, the mausoleum of the 
embalmed Lenin, the obelisk in memory of the heroes of the October 
Revolution, and the tomb of the Unknown Soldier of WorId War II, all are 
iconic displays of Soviet ancestry that resonate with public occasions held 
there” (1990:43). 
 
FIGURA 5.4. Imatge de la Plaça Roja amb el monument a Minin i Pozharski 

en primer pla 
 

 
                                                
117 Només com a exemple de rituals que han tingut lloc a la Plaça Roja que, des 
de la seva construcció a principis del segle XVI, ha estat escenari de pràcticament 
la totalitat dels grans esdeveniments públics de Rússia. 
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5.4.2. L’ordre espai-temporal. L’inici de la desfilada 
 
Els aconteixements mediàtics, a diferència dels rituals estudiats pels 
antropòlegs, es caracteritzen per una preocupació per la unitat de 
temps i d’acció (Dayan i Katz, 1992). Aquesta preocupació és, en el 
cas de la desfilada de la Victòria, encara major, tenint en compte el 
fet ja destacat que és una cerimònia militar, reiterativa, amb tradició 
i que hereta, en gran mesura, l'estructura de les cerimònies 
precedents. Per Handelman (1990), als esdeveniments que 
presenten no hi ha lloc per la incertesa. La desfilada de la Victòria 
té la propietat de ser un esdeveniment l'ordre del qual és conegut per 
avançat, i que Kapferer (1986) atribuïa als rituals. La retransmissió 
televisiva ha de mostrar aquest ordre que, per Babcock (1978), és 
un producte de la sobresignificació de la precisió. I des del primer 
moment de la retransmissió de la desfilada la televisió mostra 
aquesta precisió. De primer, a través dels comentaris dels 
presentadors, que insisteixen a destacar, amb expressions com 
"recordem que la desfilada de la Victòria comença a les 10 en punt, 
hora de Moscou", o "falta un minut exacte perquè comencin les 
desfilades a totes les ciutats", el fet que la Parada de la Victòria 
comença quan les campanades del rellotge de la torre del Kremlin 
toquen les 10. El locutor de la retransmissió en avisa de la 
imminència del començament amb les paraules; 'Vnimànie, govorit 
i pokàzivaet Moskvà. Sluxaite i smotrite krasnuiu plosxad. Parad 
Povedi" ("Atenció! Parla i retransmet Moscou! Escolteu i mireu la 
Plaça Roja. La Parada de la Victòria"), amb la televisió mostrant 
una vista panoràmica de la Plaça Roja des de darrere la Catedral de 
Sant Basili118. A continuació, canvia la imatge per un pla de la 
bandera russa sobre el Gran palau del Kremlin, i darrere seu les 
creus de les cúpules de les esglésies del Kremlin. Sonen les 
campanes del Kremlin. La càmera es desplaça en un travelling aeri 
cap al rellotge i ens en mostra un primer pla.  
 
 
 

                                                
118 El locutor ens adverteix, doncs, que hem de deixar de fer el que estàvem fent, 
ja que parlen Moscou i la Plaça Roja, i, per tant, fa una crida explícita a la 
interrupció del flux normal de la vida quotidiana. No hi ha res més important que 
escoltar Moscou, fet que ens transmet aquesta vocació hegemònica de 
l’esdeveniment. 
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FIGURA 5.5. Imatge de la Plaça Roja amb el les cúpules de la Catedral de 
Sant Basili en primer pla, mentre sonen les paraules del locutor que obren la 

desfilada. 
 

 
 
La televisió hiperbolitza —en la seva funció, ja esmentada, 
d’impressionar l’espectador, sobretot en un moment tan solemne— 
l'exactitud del moment en què comença la desfilada i, a més, 
afegeix les seves pròpies marques que certifiquen el començament 
efectiu de la commemoració. Com es pot observar en les dues 
imatges de la figura 5.6, en l'instant precís en què comencen a sonar 
les campanes de la torre del Kremlin la televisió canvia la marca 
tradicional de directe per la marca de directe de la desfilada de la 
Victòria i confereix un estatus diferenciat a l'esdeveniment.  
 
FIGURA 5.6. Imatges de la bandera russa en el moment precís en què sona 

el carilló i les campanes de la torre Spàsskaia del Kremlin. En la segona 
imatge es pot apreciar la marca de començament de la retransmissió de la 

desfilada.  
 

   
 
 



 

 197 

FIGURA 5.7. Imatge del tràveling aeri des de la bandera russa al rellotge del 
Kremlin  

 

 
 
Dayan i Katz (1992) destaquen que, pel que fa a la retòrica, el to 
reverent, els silencis eloqüents del narrador televisiu, són elements 
essencials de l’esdeveniment. Pels autors, el narrador, els himnes, la 
música, en general, la litúrgia de l’acte, la solemnitat, conviden al 
temor reverencial. Handelman (1990) també atribueix a la retòrica, 
la narrativa i la música una gran importància en els esdeveniments 
públics. El toc de les campanes és un d’aquests moment de silenci i 
temor reverencial. La Plaça Roja sencera, el milers de soldats, els 
convidats i les autoritats fan silenci, així com el locutor i els 
comentaristes de televisió. Tan bon punt acaben de tocar les 
campanes del Kremlin, el cap de la guanició de Moscou proclama 
solemnement que fan la seva aparició "la bandera de la Federació de 
Rússia i la bandera de la Victòria. Ferms!". Els assistents a la 
tribuna de la Plaça Roja reben ambdues banderes dempeus, en 
senyal de respecte, i només quan el comandant de la desfilada, el 
cap de la guarnició de Moscu, pronuncia el Volno! (Descansin!) els 
assistents s’asseuen als seus lloc, fet en què es fixen les càmeres de 
televisió. En definitiva, es representa el respecte als símbols, així 
com el paper de sacerdot de la cerimònia que adquireix el 
comandant de la desfilada i el de fidels, representat pels assistents.  
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FIGURA 5.8. Imatges del rellotge del Kremlin en el moment en què marca 
l’inici de la desfilada (les 10 en punt, hora moscovita), l’any 1965, 1985 i 2010 
 

  
 

 
 

L'any 2010 va ser el primer any en tota la història de les desfilades 
que totes les que es van fer a les ciutats russes (36) començaven a 
les 10.00 hora moscovita. Això va tenir com a conseqüència que 
totes aquestes ciutats haguessin d'estar pendents del rellotge del 
Kremlin per tal de sincronitzar els començaments. L'ordre, en 
aquest cas, adquireix una expressió major, i el temps i l'espai 
moscovita adquireixen també un paper sagrat, són l'espai i el temps 
en què tot el país s'ha de fixar i que donen l'ordre que 
l'esdeveniment pot començar. D'aquesta manera, el Kremlin, la 
Plaça Roja, Moscou, adquireixen una autoritat superior en atorgar el 
dret a l’inici de totes les desfilades que es fan a la Federació de 
Rússia. La televisió expressa aquesta atenció cap al centre 
cerimonial amb les imatges a la part dreta inferior de les desfilades 
de la resta de ciutats russes, tot esperant que sonin les campanes de 
la torre de la muralla del Kremlin. A més, la televisió privilegia 
l’esdeveniment del centre cerimonial principal, la Plaça Roja, en 
detriment de la resta d’actes que tenen lloc al territori de la 
Federació de Rússia, ja que des del moment en què comença la 
parada a Moscou es deixa de fer referència a la resta de desfilades. 
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FIGURA 5.9. Imatge de les desfilades simultànies a diferents ciutats de 
Rússia, pendents del rellotge del Kremlin, que marca l’inici de totes.  

 

 
 
 
Si a la centralitat afegim l'ordre i l'exactitud esmentats —iq ue són 
presents durant tota la desfilada, tenint en compte, a més, el seu 
caràcter de celebració militar—, es pot comprendre l’escenificació 
de la trobada del cap de la guarnició de Moscou i el Ministre de 
defensa rus al centre de la Plaça Roja. El locutor ho expressa les 
paraules "els dos cotxes es trobaran i s'aturaran al centre exacte de 
la Plaça Roja", mentre la televisió se serveix d'un pla zenital per 
mostrar com ambdós vehicles s'apropen a la línia que marca el 
centre exacte de la Plaça Roja i s'hi aturen. La televisió ajuda, en 
aquest cas, a intensificar l'efecte de centralitat, i converteix la 
imatge en un símbol d'ordre i precisisó. A més, la imatge simbolitza 
el lloc on es troben l'exèrcit i la ciutadania, un cap militar i el 
Ministre de defensa. Posteriorment, el locutor destacarà el fet que 
"ambdos cotxes van a una velocitat determinada i amb una 
sincronització màxima". Aquesta acció ha estat tradicional en totes 
les desfilades militars soviètiques 119(tant les del 9 de maig com les 
de l’1 de maig i el 7 de novembre).  
 
 
 

                                                
119 El primer testimoni audiovisual és el de la desfilada del 7 de novembre de 
1953 (figura 5.10c); a la desfilada del 24 de maig de 1945 els comandants també 
es trobaven al centre de la Plaça Roja, però en aquest cas muntats en cavalls. 
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FIGURA 5.10a. Imatge del moment en què els cotxes del cap de la guarnició 
de Moscou i el Ministre de defensa rus es troben en el centre de la Plaça Roja  
 

 
 
 
FIGURA 5.10b. Imatge del moment en què els cotxes del cap de la guarnició 
de Moscou i el Ministre de defensa soviètic es troben en el centre de la Plaça 

Roja (1965, 1985, 1990 i 1998) 
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FIGURA 5.10c. Imatge del moment en què es triben els dos automòbils en la 
desfilada del 7 de novembre de 1953 

 

 
 
L'ordre, tanmateix, s'escenifica en gairebé totes les imatges de la 
desfilada de la Victòria; no hi ha cap pla televisiu en què aquest no 
hi sigui expressat d'una forma o d'una altra.  
 
 

FIGURA 5.11. Imatge de la Plaça Roja al principi de la desfilada militar  
 

 
 
L’ordre i la precisió també ve marcada per la música que 
acompanya la cerimònia. Aquest fet és destacat pel presentador de 
la cerimònia, quan afirma en referència als regiments de tamborers 
de l’Institut militar de Moscou que van darrere el cotxe del cap de la 
guarnició de Moscou, que “són els qui marquen el tempo i el ritme 
del moviment de l’esquadró de la desfilada”.  
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5.4.3. Personatges polítics. Els efectes sobre la diplomàcia 
 
Abans d’analitzar les cinc parts de la desfilada, farem un breu apunt 
sobre els personatges polítics que apareixen —sobretot, però no 
exclusivament— abans de començar l’acte. Entre els efectes que 
tenen els esdeveniments mediàtics hi ha els que fan referència a les 
relacions diplomàtiques entre diferents països. En aquest sentit, el 
media event pot resoldre tensions entre els líders i la societat, així 
com tensions entre països, a la vegada que pot posar-ne de manifest 
algunes. En el cas de la desfilada de la Victòria, hem de destacar 
l’assistència de la cancellera alemanya Angela Merkel, el cap 
d’estat del país que va provocar la II Guerra Mundial i els prop de 
30 milions de morts entre la població soviètica. La seva presència és 
un símbol de respecte del poble alemany cap al poble rus i és 
intepretat con un senyal del canvi de relacions entre ambdós països. 
També és rellevant l’assistència de caps d’estat i de govern de 
països amb què es tenen bones relacions, així com destacable 
l’absència de caps d’estat de països amb què es viu alguna situació 
de tensió. Per tant, l’esdeveniment mediàtic és una bona font per 
conèixer l’estat de les relacions diplomàtiques i d’amistat entre els 
diferents països120. Entre els líders i l’esdeveniment mediàtic es 
produeix una relació constant de simbiosi: si, tal i com destaquen 
Dayan i Katz, “media events reinforce the status of leaders” 
(1992:201), també la presència d’aquests líders confereix al mateix 
media event un estatus d’universalitat, una categoria d’únic 
esdeveniment a què tot el món ha de prestar atenció en aquell 
determinat moment. La televisió, a més, emmarca aquesta presència 
dels líders estrangers, quan afirma que venen a “veure amb els seus 
propis ulls la desfilada de la Victòria en commemoració del 65è 
aniversari del final de la Gran Guerra Pàtria i expressar la seva 
gratitud i el seu respecte als veterans”. 
 
 
 
                                                
120 Un bon exemple d’aquestes relacions i del paper que de la commemoració de 
la Victòria el trobem l’any 2005, en què Rússia va oferir signar les fronteres amb 
Estònia —un aspecte que enfronta ambdós estats des de la dissolució de la 
URSS— amb la condició que l’acte de signatura es fes durant la celebració del 
60è aniversari de la Victòria. Tenint en compte que a Estònia la Victòria 
s’interpreta com l’inici de l’ocupació soviètica, el cap d’estat estonià va refusar la 
invitació.  
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FIGURA 5.12. La cancellera alemanya, Àngela Merkel, en el moment en què 
és rebuda pel President rus, Dmitri Medvédev, i amb el primer ministre rus, 

Vladímir Putin  
 

    
 

FIGURA 5.13. Imatge dels principals mandataris que van assistir a la 
desfilada de la Victòria de 2010 

 

 
 

 
5.5. Objectes, personatges i accions 
 
A partir d’aquí comença l’anàlisi del que és pròpiament la desfilada 
de la Victòria. Els objectes, els personatges i les accions que 
apareixen en la desfilada també actuen, en aquest cas, com a 
símbols. Els mandataris, veterans, familiars dels veterans, militars 
que desfilen, els seus uniformes121 —tots els objectes recollits a la 
                                                
121 Pel que fa a l’ordre, la formalitat, els uniformes i el seu significat, Gombrich 
afirmava que "cuanto más "formal" la ocasión, mayor énfasis se presta a la 
conservación de las formas, tanto en el significado institucional del término, 
como en su significado visual. Los graduados en sus procesiones, los soldados en 
la parada, el comité sentado en el estrado y los jueces en su tribuna deben 
observar formalidad, no sólo deben someterse a las reglas, sino que también los 
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taula de la figura 5.3—, poden ser considerats símbols, mites. Com 
a pas previ a la seva anàlisi, dividirem la retransmissió de la 
desfilada en les seves cinc parts principals, seguint la tradició de les 
desfilades militars en commemoració de la Victòria: 
 

1. Part històrica de la desfilada: grup de portaestendards amb la 
bandera estatal de la Federació de Rússia i la bandera de la 
Victòria (Znàmia Pobedi) (accions de 1 a 3 de la figura 5.3); 

2. Revista: Revista a les tropes per part de Ministre de defensa 
de la Federació de Rússia, Anatoli Serdiukov (accions de 4 a 
5 de la figura 5.3); 

3. Discurs del President de la Federació de Rússia, Dmitri 
Anatólevitx Medvédev (que serà analitzat en el capítol 6) 
(acció 6 de la figura 5.3); 

4. Interpretació de l’himne de la Federació de Rússia (acció 7 
de la figura 5.3); 

5. Desfilada militar que consta de tres parts (accions de 8 a 12 
de la figura 5.3): 

a. Desfilada de la infanteria 
b. Desfilada de l’armament militar 
c. Desfilada de l’aviació 

 
5.5.1. Part històrica de la desfilada. Desfilada dels 
estendards 
 
Els principals objectes simbòlics que apareixen en l’obertura de la 
desfilada militar de la Victòria són la bandera nacional de la 
Federació de Rússia i la bandera de la Victòria. La bandera de la 
Victòria simbolitza la derrota final de l’exèrcit nazi i el fet, destacat 
reiteradament en els discursos de la Victòria, que l’enemic va ser 
derrotat al seu mateix cau. És la bandera que el 1945, durant la 
batalla de Berlín, va ser hissada al Reichstag pels sergents Mikhail 
Iegorov i Meliton Kantaria, de la 150a divisió Idritska. És, per tant, 

                                                                                                           
demás deber ver cómo se someten a ellas. Desde este punto de vista no debe 
sorprendernos el papel que desempeña el uniforme en tales ocasiones formales. El 
uni-forme agrega formalidad al contribuir con la simetría y el énfasis. Hace que el 
individuo se funda en el patrón y, por tanto, contribuye al énfasis adicional para el 
personaje situado en el centro del escenario y cuyo atuendo es único y 
especialmente espléndido” (Gombrich, 1999:229) 
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un objecte simbòlic que recorda una acció passada, també 
simbòlica, de derrota de l’enemic.  
 
FIGURA 5.14. Imatge mítica del moment en què la bandera de la Victòria és 

hissada sobre les ruïnes del Reichstag 
 

 
 
El grup abanderat que fa l’acció d’obertura de la desfilada amb 
l’arribada a la Plaça Roja de les dues banderes està format per 
membres del batalló 154 de la Guàrdia d’Honor del regiment de la 
comandància militar de la ciutat de Moscou. La locució de 
l’esdeveniment destaca que “precisament ells tenen el dret d’obrir la 
Desfilada de la Victòria a la principal plaça del país”. El locutor 
dóna els noms dels abanderats i afegeix els motius pels quals són 
ells els mereixedors de portar els estendards: “els seu pares i els 
seus avis van participar a la Gran Guerra Pàtria, i les seves gestes 
van ser premiades amb condecoracions estatals”. Així doncs, hi ha 
una connexió sanguínia entre els portadors de les banderes i els 
herois de la Gran Guerra Pàtria que els fa mereixedors de desfilar 
amb els dos símbols de l’Estat i de la Victòria122.  

                                                
122  Fins el 2005, només va desfilar la Bandera de la Victòria. A partir de 2006 
han desfilat ambdues; la bandera de la Federació de Rússia al capdavant. Podem 
observar aquest canvi en les retransmissions de 2005, accessible a través de 
http://www.youtube.com/watch?v=WPuQC47FrZE  i de 2006, accessible a través 
de http://www.youtube.com/watch?v=D5b1rGE2s9c. 



 

 206 

FIGURA 5.15. Grups de portaestendards que obren la desfilada a la Plaça 
Roja  

 

 
 
En aquesta primera part de la desfilada la principal acció, els 
objectes i els personatges són militars. Les càmeres de televisió, 
però, intercalen imatges tant del públic assistent (veterans) com del 
President de la Federació de Rússia, Dmitri Medvédev.  
 
FIGURA 5.16. Imatges de la desfilada mentre els grups abanderats entren a 

la Plaça Roja  
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FIGURA 5.17. Imatge de l’arribada dels grups portaestendards a la seva 
posició a la Plaça Roja, moment que indica el final d’aquesta primera part i 

el començament de la revista 
 

 
 
 
La desfilada de les dues banderes és seguida dempeus per tots els 
assistents a l’acte. Tan bon punt les banderes han arribat al seu lloc, 
aquests s’asseuen —en el moment en què el comandant de la 
desfilada, el cap de la guarnició de Moscou, pronuncia el Volno! 
(Descansin!). Els dos estendards són, doncs, dos objectes sagrats i 
la litúrgia de l’acte ens apropa a la litúrgia de les esglésies, 
convertint-se en el que Dayan i Katz qualificaven de la religió civil. 
En definitiva, en aquesta primera part de la desfilada es representa 
el respecte cap a aquests dos grans símbols, i s’evidencia, com ja 
hem dit anteriorment, el paper de sacerdot de la cerimònia que 
adquireix el comandant de la desfilada i el de fidels per part dels 
assistents.  
 

FIGURA 5.18. El president Medvédev indica als assistents que ja poden 
asseure’s. Merkel i Putin s’asseuen a instàncies del President 
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5.5.2. Revista 
 
La següent part de la desfilada és la revista a les divisions de 
l’exèrcit rus. En el cas de la desfilada de 2010, també els soldats 
dels països aliats van representar el respecte a la commemoració 
russa de la Victòria. Per primera vegada a la història van desfilar les 
tropes de la Gran Bretanya, els EUA, França i Polònia123. També 
van desfilar representants dels exèrcits d’antigues republiques de la 
URSS: Azerbaidjan, Armènia, Bielorússia, Kazakhstan, Kirguízia, 
Moldàvia, Tadjikistan, Ucraïna, i Turkmenistan. 
 
FIGURA 5.19. Imatge de la transició entre la primera i la segona parts de la 

desfilada 
 

 
 
Aquesta secció comença amb l’arribada amb cotxe del Ministre de 
defensa de la Federació de Rússia, Anatoli Serdiukov124, i el coronel 
general Valeri Guerasimov. Com ja hem vist anteriorment, ambdós 
cotxes es troben al bell mig de la Plaça Roja, assenyalant el punt 
central d’un centre que és la Plaça Roja, dins un altre centre que és 
Moscou. Accentuant aquest caràcter de precisió i ordre que ja hem 
                                                
123 La participació dels representants dels exèrcits aliats va ser molt protestada 
pels dirigents del Partit Comunista de la Federació de Rússia. Informació a 
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1349989&NodesID=2 
124 Hi ha en la locució de la revista un error que cal, com a mínim, esmentar: el 
locutor es refereix a la desfilada militar com la 65ena desfilada de la Victòria: 
“Passa revista a la 65ena desfilada de la Victòria el Ministre de Defensa de la 
Federació de Rússia, Anatoli Serdiukov”, quan, realment, és la 20ena desfilada (a 
més, si es considerés que cada any, des de 1945, es va fer una desfilada, la del 
2010 seria la 66ena). L’error pot ser interpretat com un intent de reconstrucció 
històrica. 
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vist com a intrínsec de les desfilades militars, el locutor comenta 
que el ministre i el general comencen a passar revista a les tropes 
mentre els cotxes “es mouen a una velocitat determinada i 
sincronitzats al màxim”. A partir d’aquest moment, el Ministre va 
desfilant d’una unitat a l’altra i felicita els soldats per la Victòria 
amb les paraules “Bon dia, camarades! Us felicito en el 65 
aniversari de la Victòria a la Gran Guerra Pàtria!”; els militars 
responen el Ministre i criden visques a la Victòria.  
 

FIGURA 5.20. Imatge de la trobada dels dos cotxes amb el Ministre de 
defensa i el coronel general Guerasimov 

 

 
 

FIGURA 5.21. Seqüència d’imatges del moment en què el Ministre de 
defensa felicita els militars per la Victòria 
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Aquestes salutacions es van repetint d’una divisió a l’altra fins a sis 
vegades.  
 

FIGURA 5.22. Imatge dels dos cotxes del Ministre i el general Guerasimov 
passant revista 

 

 
 
Els comentaris de la locució, en aquesta part de la desfilada, estan 
dedicats a l’orquestra militar de la guarnició de Moscou, que 
dirigeix el general Valeri Khalilov, i que interpreta marxes militars, 
entre els quals tres de “l’excel·lent director i compositor” el general 
Semion Chernetski. La música, per tant, es converteix en un símbol 
més que acompanya la desfilada.  
 

FIGURA 5.23. Imatge d’una de les orquestres que interpreten les marxes 
militars a la desfilada 
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L’altre comentari del locutor fa referència al nombre de soldats que 
participaran en la commemoració, i anticipa la cinquena part de la 
desfilada. Destaca que la desfilada militar constarà de tres parts, 
recuperant-se així una tradició restaurada. I, finalment, afegeix, en 
el to de tota la locució referent a l’excel·lència dels participants en 
l’acte commemoratiu, que “desfilen a la Plaça Roja les millors 
escoles militars de les unitats militars de les Forces Armades de la 
Federació de Rússia, els millors estudiants de les escoles i dels 
centres de preparació militar, els oficials més destacats, soldats de 
l’exèrcit britànic, els EUA, França i Polònia i els països de la 
Comunitat d’Estats Independents. Molts dels que són ara sobre les 
llambordes del Kremlin tenen experiència militar, han estat 
condecorats amb ordres i medalles”. En definitiva, el text, que 
interpreta les imatges que veuen els espectadors, insisteix 
constantment en què aquells que trepitgen el centre cerimonial 
durant la commemoració transcendeixen la normalitat, són homes 
que destaquen per les seves qualitats, per les seves capacitats i 
competències, són fills dels qui ja tenien aquestes qualitats i les han 
traspassades als seus descendents.  
 
La segona part de la desfilada conclou amb la salutació del Ministre 
Serdiukov al President de la Federació de Rússia —i cap d’Estat— 
Dmitri Medvédev amb les següents paraules: “camarada 
Comandant en Cap de les Forces Armades de la Federació de 
Rússia! L’exèrcit de la guarnició de Moscou és a punt per la 
desfilada. Ministre de Defensa Serdiukov”. Amb aquesta acció 
simbòlica el Ministre passa el testimoni al President, que a 
continuació pronunciarà el discurs presidencial de la Victòria.  
 

FIGURA 5.24. Imatge del moment en què el Ministre de defensa passa el 
testimoni de l’acte commemoratiu al President Medvédev 
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5.5.3. Discurs i himne de la Federació de Rússia 
 
El clímax de la desfilada arriba amb el discurs presidencial, un text 
en què es concentra, es condensa tota la simbologia i el missatge de 
la commemoració. El text del discurs —i el dels deu discursos 
anteriors— és objecte d’anàlisi del capítol següenti, en 
conseqüència, no l’abordarem en aquest apartat. Tantameix, sí que 
ens fixarem en el discurs de la televisió, en l’enunciació televisiva 
de la lectura del president —en aquest cas, no hi ha locució 
televisiva. Durant l’acció de lectura del discurs per part del 
President Medvédev es succeeixen les imatges del mateix President, 
dels militars a la Plaça Roja i, sobretot, dels veterans i dels seus 
acompanyants. El discurs és, en principi, una expressió de 
l’agraïment dels russos al sacrifici dels veterans durant la Gran 
Guerra Pàtria i, per això, les càmeres de televisió els enfoquen 
constantment.  
 
FIGURA 5.25. Imatge del discurs del President Medvédev i dels soldats a la 

Plaça Roja 
 

  
 

 
5.5.3.1. El tribut als veterans 
 
Els veterans, tal i com ja hem indicat, són un dels principals símbols 
de la commemoració de la Victòria. Són ells els qui van alliberar 
Europa i van salvar el món de la barbàrie nazi; i, per això, la 
commemoració va dedicada a ells. Els veterans, a més, són 
portadors —com es mostra a les imatges següents— d’objectes que 
els identifiquen com a herois de la Gran Guerra Pàtria: les 
condecoracions i ordres rebudes pels seus serveis militars. Els 
uniformes i les insígnies són símbols de la Victòria i dels valors 
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associats a ella: el coratge, l’entrega, el sacrifici, l’excel·lència, 
l’heroicitat. Tal i com afirma el comentarista del Pervi kanal en els 
moments previs a la desfilada —i que representa el principal 
emmarcament de l’esdeveniment— “indubtablement són 
precisament ells [els veterans] els principals herois d’aquesta festa” 
i “els principals convidats de la desfilada”.  
 

FIGURA 5.26. Successió d’imatges de veterans i militars durant la lectura 
del discurs presidencial125 

 

  

  

  
 
 
                                                
125 Moltes de les veteranes que assisteixen a la tribuna de la Plaça Roja porten un 
vestit blau cel amb barret que les identifica com a aviadores.  
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5.5.3.2. Presències i absències 
 
A la desfilada de la Victòria i, en particular, a la lectura del discurs, 
s’escenifica també un conflicte latent en la societat i la política 
russes. El discurs del President Medvédev és l’únic discurs polític 
que es sent a la desfilada commemorativa de la Victòria. Ni els 
militars —el Ministre de defensa i el general que comanda la parada 
només saluden els militars presents—, ni els veterans, ni cap altra 
institució política o social no comparteixen protagonisme amb el 
cap d’Estat rus126. Podem considerar aquest fet com un observable 
de l’hegemonia del poder del President rus que té connexions 
profundes amb aspectes que ja hem comentat de la relació del poble 
rus amb els poders individuals i forts, i amb la tradició de l’única 
veritat i la no confrontació entre discursos. Tots els representants 
polítics —inclosos els estrangers—, els militars, els religiosos i els 
socials són espectadors i oidors del discurs i, per tant, de la 
verbalització de la interpretació i el sentit de la commemoració. No 
hi ha espai per altres veus, per altres visions, per altres 
interpretacions. I, d’acord amb la dimensió commemorativa 
d’exposició del consens, tampoc hi ha espai —ni verbal, ni visual— 
per als líders polítics de les altres formacions del país (a pesar de 
l’assistència d’alguns d’ells a l’acte), fet que podem considerar 
també com un altre observable de l’hegemonia: la presència i 
l’absència, en aquest cas, són factors a tenir en compte a l’hora de 
qualificar un acció com a hegemònica127. En aquest punt ens sembla 

                                                
126 A pesar que durant l’època soviètica el discurs el llegia, precisament, el 
Ministre de defensa, i no el Primer secretari del PCUS. 
127 L’absència de l’oposició en els principals canals de televisió de Rússia és un 
dels observables més evidents de l’hegemonia del partit del govern. No és objecte 
d’aquesta tesi analitzar la presència de l’oposició a la televisió russa. Tanmateix, 
citarem a mode d’il·lustració un dels darrers casos de denúncia d’aquesta pràctica 
continuada de vetar l’accés als membres dels partits opositors o a veus contràries 
a les polítiques del govern. En un dels programes d’entrevistes de Pervi kanal, 
Pozner, el seu presentador i editor, Vladímir Pozner, va declarar el febrer de 2011 
que estava disposat a entrevistar Borís Nemtsov, líder del Partit de la Llibertat 
Nacional, enfrontat amb Vladímir Putin. El presentador afirma que va obtenir 
l’aprovació de Putin a entrevistar Nemtsov i altres líders de l’oposició. “Hauria 
volgut fer-ho sense aquesta aprovació —va afirmar Pozner—, però, per desgràcia, 
avui dia a Rússia no es pot fer sense una aprovació, ja sigui verbal, escrita o com 
sigui”. A aquesta necessitat de demanar permís per entrevistar s’hi afegeix el fet 
que el programa és retransmès en directe a l’Extrem Orient, però en diferit en les 
regions occidentals de Rússia, de manera que la versió en diferit ha estat retallada 
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oportuna una reflexió sobre què podem considerar estrictament 
hegemònic i què no, tenint en compte que el trencament de 
l’hegemonia no ve a partir d’un únic factor, sinó de la coordinació 
d’un conjunt de factors entre els quals es troben, evidentment, la 
representació de tots els grups —polítics i socials, en aquest cas— o 
de la majoria de grups, i l’articulació de diferents discursos sobre la 
Victòria —i no un únic discurs, que és de consens i que, en 
conseqüència, evidencia i, com hem dit, és un observable de 
l’hegemonia. Tanmateix, la ritualització, la conversió del ritus en 
tradició, en un costum arrelat i, per tant, que no necessita d’una 
justificació ni una legitimació constants, fa que es pugui entendre 
l’estructura de la commemoració com una estructura natural i 
indiscutible, com una estructura que transcendeix la nostra capacitat 
de modificar-la. Aquest punt, però, trascendeix l’objectiu del 
treball, però perfila una línia de recerca en una definició acceptable 
i satisfactòria de quins són els límits que podem posar a 
l’hegemonia.  
 
5.5.3.3. Les relacions simbòliques 
 
En finalitzar el discurs presidencial, sonen els acords de l’himne de 
la Federació de Rússia i la televisió ens mostra successivament un 
pla general de la Plaça Roja, el President Medvédev i la bandera de 
la Federació de Rússia. En aquesta part de la commemoració és on 
es posa més de manifest la capacitat de la televisió de relacionar 
diferents accions, personatges o objectes simbòlics a través de les 
imatges que ofereix del gran esdeveniment.  

                                                                                                           
en diverses ocasions per obviar determinats comentaris del seu presentador. 
Material extret de http://www.grani.ru/Society/Media/Television/m.186524.html 
Per la seva banda, Putin, en una entrevista al Pervi kanal del 3 de febrer, feta pel 
mateix Pozner, a la pregunta de “En principi, què n’opina que els representants de 
l’oposició apareguin al Pervi kanal? Perquè quan diu que hi apareixen, crec que 
s’equivoca. Surten molt rarament en els canals federals i jo crec que també seria 
bo que ho fessin de tant en tant”, Putin va respondre que no pot controlar tot el 
que surt als canals de televisió, però que, de tant en tant, veu en els canals 
federals representants de l’oposició que “ens critiquen durament”, “veig i sento 
com menteixen, però m’ho agafo amb absoluta serenitat. Menteixen perquè algú 
vol sentir les seves mentides. Doncs que les diguin si volen”. Pozner es va 
permetre, però, la ironia de dir que els haurien de convidar al programa “El 
detector de mentides”. Material extret de 
http://premier.gov.ru/events/news/14024/ 
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Observem com la televisió construeix una relació entre els símbols 
de l’Estat (l’objecte simbòlic bandera) i els símbols de la religió 
(objecte simbòlic cúpula d’església ortodoxa) i com construeix 
també una relació entre l’església ortodoxa (personatge sacerdot 
ortodox) i l’exèrcit (personatge soldat i personatge veterà), com es 
pot veure en la successió de plans durant la interpretació de l’himne.  
 

FIGURA 5.27. Pla general de la Plaça Roja i pla curt del President 
Medvédev mentre sona l’himne de la Federació de Rússia 

 

  
 
 
 

FIGURA 5.28. Imatge d’unió simbòlica entre l’Estat i l’Església 
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FIGURA 5.29. Imatge d’unió simbòlica entre l’Església ortodoxa i l’Exèrcit 
de la Federació 

 

  
 
 
5.5.3.4. El relleu. La transmissió generacional de la Victòria 
 
Aquest darrer aspecte és només un exemple de com la retransmissió 
de la desfilada de la Victòria serveix per relacionar i transferir 
significat entre els diferents personatges i objectes que figuren en 
l’acte commemoratiu. Potser el cas més rellevant és el de la 
transferència dels valors entre la generació de veterans que van 
participar a la guerra i la de les noves generacions russes, els fills i, 
sobretot, els néts dels qui hi van combatre.  
 
Un dels objectius primordials de les cerimònies de coronació com la 
parada de la Victòria és la simbolització de la continuïtat històrica 
(Dayan & Katz, 1992:34). Aquesta continuïtat es veu expressada en 
les retransmissions dels media events, no només en el text dels 
comentaristes que recorren a fórmules que apel·len a la tradició o 
amb explicacions sobre els orígens de determinats símbols. Si tenim 
en compte que un dels principals efectes dels media event sobre els 
espectadors i l’opinió pública són que “edit and reedit collective 
memory” i que “are in competition with the writing of history” 
(Dayan i Katz, 1992:212-213), aquesta continuïtat, la reedició de la 
memòria col·lectiva l’expressen les imatges recurrents de la 
desfilada en què apareixen els espectadors de la tribuna de 
convidats de diferents edats. Aquestes imatges simbolitzen, 
precisament, l’acte de transmissió de la tradició i dels valors de 
generació en generació, una renovació de la fidelitat als valors 
expressats en la tradició, i una forma d’assegurar que aquesta 
tradició es mantindrà viva.  
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Com en el cas que relata Lane (1981) de la pèrdua de connexió dels 
ciutadans soviètics amb la Revolució a partir de la dècada de 1970, 
produïda per la distància històrica, que va fer emergir la Victòria 
com a nou valor entre els soviètics, una de les amenaces a què 
s’enfronta la Rússia contemporània és la de l’oblit o la desconnexió 
de la població respecte la Victòria sobre el règim nazi, fet que ja 
hem apuntat com el principal problema que evidencia la 
commemoració. En relació a la participació de membres de 
diferents generacions en els rituals soviètics, Lane afirmava: 
 
“The tendency to have representatives from several generations take part 
is common to a majority of rituals and implies this “relay race” through 
history even when the verbal image is not utilized explicitly” (1981:202). 
 
Per això són tants els esforços per la renovació del contracte de les 
noves generacions amb l’estat. En l’esquesta del Centre Levada 
sobre la desfilada del 9 de maig128, els resultats a la pregunta “va 
mirar per televisió a desfilada del 9 de maig i li va agradar?”, els 
resultats mostren que els joves de 18 a 24 anys són els que menys 
van mirar-la —un 31% afirmava no haver-la vist, en comparació al 
24% dels ciutadans de 25 a 39 anys, el 23% dels de 40 a 54 i el 18% 
dels de més de 55 anys. A més, també són els de 18 a 24 anys els 
qui en menor proporció afirmen que els va agradar la desfilada —el 
62%. En les conclusions a l’enquesta del Centre Levada, 
conseqüentment, es destaca que són els joves de 18 a 24 anys els 
qui menys valor donen a la festa. I són també aquests joves els qui 
més creuen que els diners que es dediquen a la celebració del Dia de 
la Victòria s’haurien de dedicar a les necessitats dels veterans. 
L’informe apunta també que això ve acompanyat d’una inseguretat 
general de la joventut en la valoració dels fets històrics.  
 
Així doncs, un dels principals objectius de la desfilada és mantenir 
viu l’esperit de la Victòria —la memòria de la Victòria, o la 
Victòria de la memòria—, connectar les noves generacions amb els 
valors que, segons les proclames oficials, van conduir el poble 
soviètic a la Victòria, i perpetuar la Victòria com un dels pilars 
fonamentals de la identitat russa. Els plans en què apareixen vells 
veterans acompanyats dels seus néts són constants. Com afirmen 
Dayan i Katz, “the ostensible discovery by the cameras of visual 

                                                
128 Accessible a través de http://www.levada.ru/press/2010061802.html 
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messages ‘inlaid” in the faces of participants (...) tends to mask the 
fact that such messages are made available by a deliverate decision” 
(1992: 81). Això ens porta a parlar dels paper dels espectadors en la 
desfilada de la Victòria. Els espectadors de la tribuna de la Plaça 
Roja de Moscou no són simples espectadors, sinó participants 
mateixos de l’esdeveniment. El ministre de defensa de la Federació 
de Rússia, Anatoli Serdiukov, en una de les reunions del Comitè 
Organitzador dels actes de la Victòria de 2010, declarava que 129: 
“A la desfilada de la Victòria a Moscou es proposa convidar 1,500 
participants de la guerra que viuen en territori de Rússia, i 
juntament amb les persones que els acompanyin, unes 3,000 
persones. En particular, pels participants de la Gran Guerra Pàtria 
de les regions de la Federació de Rússia, 400 llocs, pels de països de 
l’Ex-URSS i estrangers, 200 llocs, pels participants a la Gran 
Guerra Pàtria de la ciutat de Moscou, 1,600 llocs i pels de la regió 
de Moscou, 800 llocs”. Els espectadors que s’asseuen a la tribuna 
de la Plaça Roja són convidats que representen un paper principal: 
és a través d’ells que els espectadors televisius es veuen reflectits, ja 
sigui com a veterans, militars, fills de veterans, de morts i 
desapareguts als conflictes bèl·lics, o bé com a portadors dels valors 
de la Victòria i transmissors d’aquests valors a les generacions més 
joves. Aquestes imatges escenifiquen la il·lusió dels més joves per 
la seva presència a l’acte, la transferència de la memòria històrica, a 
la vegada que el conflicte mateix respecte a la continuïtat d’aquesta 
memòria.  
 
Per contra, en el seu article sobre la retransmissió de la desfilada del 
9 de maig de 2010130, Anna Katxkàeva assenyalava, referint-se a les 
persones que ocupaven la tribuna, que “hi va haver un moment que 
vaig entendre perquè, tal i com m’havia semblat, no tenia sensació 
de patetisme, drama o triomf, només sentiments intensos: 
senzillament, a la tribuna pràcticament no hi havia veterans, o la 
televisió els va mostrar poc. Va ser, possiblement, la primera parada 
a la pantalla on això es va palpar, on els protagonistes principals ja 
no eren els veterans, sinó els fills i els néts dels vencedors”, fet que 
posa encara més de manifest el paper jugat a nivell emocional pels 
veterans, i la necessitat de fer una substitució per la via simbòlica 

                                                
129 Accessible a través de http://www.kremlin.ru/transcripts/7235 
130 Accessible a l’enllaç http://www.svobodanews.ru/content/article/2037092.html 
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d’aquests veterans pels seus descendents, que, no obstant no haver 
participat a la guerra, sí poden portar els vestits i les condecoracions 
dels seus avantpassats herois, produint-se així el relleu i la 
transferència simbòlica. I la televisió desenvolupa en aquest cas un 
paper essencial en aquesta transferència i en aquesta relació entre 
generacions. Com mostren les imatges a continuació, la televisió 
mostra reiteradament veterans acompanyats de nens i joves, una 
forma d’establir la connexió entre generacions i de permetre als 
espectadors de totes les edats una identificació amb aquells que 
participen a la desfilada.  
 

FIGURA 5.30. Imatges de la desfilada en què apareixen veterans 
acompanyats de nens petits. En la imatge de la dreta podem veure un nen 

vestit amb uniforme militar. 
 

  
 
 
5.5.4. La desfilada militar 
 
La parada commemorativa de la Victòria té la seva part final en la 
desfilada militar que, com ja hem apuntat, està dividida en tres 
seccions: la desfilada dels exèrcits de terra, la de l’armament militar 
i la de l’armament aeri sobre la Plaça Roja131. En aquest apartat 
analitzarem aquestes tres parts, centrant-nos en la semàntica que la 
locució televisiva atribueix a les desfilades i amb els aspectes 
comuns a totes tres. A part de l’anàlisi del significat, l’apartat també 
té un important caràcter descriptiu, ja que s’hi ha traduït gran part 
del text explicatiu de qui i què se’ns mostra per la pantalla. Hem 
cregut particularment oportuna aquesta descripció pel seu caràcter 
                                                
131 La desfilada de l’armament militar no formava part de la tradició de la 
Victòria en l’època comunista, que sí que participava en les dues altres tradicions 
sagrades, les de l’1 de maig i el 7 de novembre. Per tant, la commemoració actual 
de la Victòria és, en gran mesura, una síntesi de les tres tradicions soviètiques. 
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informatiu, tot i que en alguns moments pot resultar intrascendent. 
Tanmateix, és també un objectiu explícit del treball oferir aquests 
detalls al lector de la tesi doctoral.  
 
 
5.5.4.1. La desfilada de la infanteria 
 
La primera part de la desfilada militar pròpiament és la desfilada de 
diverses unitats de l’exèrcit de la Federació de Rússia. Tal i com 
hem indicat anteriorment, l’any 2010 també van participar-hi per 
primera vegada unitats dels exèrcits dels països de la CEI i dels 
països aliats en la coalició antihitleriana. Va obrir la desfilada el 
comandant dels exèrcits del districte militar de Moscou, el coronel 
general Valeri Geràssimov. En l’obertura, el locutor va destacar un 
dels fets ja reiterats anteriorment respecte a l’ordre, la precisió i el 
ritme de la desfilada: “Darrere el cotxe del comandant militar 
desfilen els tambors de l’Institut Militar de directors militars de la 
Universitat Militar. Donen el tempo i el ritme del moviment dels 
regiments de la parada”.  
 

FIGURA 5.31. El comandant Gueràssimov amb l’orquestra de tambors de 
l’institut militar al darrere 

 

 
 
Els regiments que participen en la desfilada comencen el seu 
moviment. Les imatges de televisió mostren un pla general de la 
Plaça Roja en què es pot veure com s’inicia el moviment dels 
soldats presents a la cerimònia.  
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FIGURA 5.32. Imatge del principi de la desfilada militar 
 

 
 
Com destaca el locutor, per davant de les tribunes de la Plaça Roja 
desfilen els grups abanderats amb la bandera estatal de la Federació 
de Rússia, la bandera de la Victòria i la bandera de les Forces 
Armades de Rússia. Darrere seu, porten les banderes dels fronts de 
la Gran Guerra Pàtria i les banderes de les unitats i seccions més 
distingides durant la guerra. Els grups abanderats són acompanyats 
per la guàrdia d’honor dels tres exèrcits de les Forces Armades. 
 

FIGURA 5.33. Inici de la desfilada amb el comandant encapçal·lant la 
parada i darrere seu les banderes de la Federació i de la Victòria 
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A continuació van desfilar els exèrcits d’alguns països de la CEI i 
dels aliats de la URSS a la Segona Guerra Mundial. La simbologia 
d’aquesta acció és múltiple. Per una banda, Rússia esdevé el centre 
mundial, universal de celebració de la Victòria. La presència dels 
líders estrangers és un senyal de respecte i reconeixement del paper 
de Rússia a la Gran Guerra Pàtria, i la desfilada dels seus exèrcits es 
pot veure com una deferència del govern rus, ja que és la primera 
vegada que exèrcits no-russos trepitgen la Plaça Roja per 
commemorar aquest esdeveniment. També és un símbol de les 
bones relacions amb les ex-repúbliques soviètiques i, en el cas 
particular de Polònia, una mostra de la intenció d’agermanament 
entre els pobles rus i polonès, una demostració de la voluntat de 
tancar ferides històriques entre ambdós pobles132.  
 
La televisió, a través de la locució —que coincidia amb la locució 
que sentien els participants a la desfilada— interpreta i aporta 
informació a l’espectador sobre les diferents unitats estrangeres que 
travessen la Plaça Roja. El text de la locució destaca, sobretot, la 
participació dels països en la guerra, els ciutadans del país que hi 
van participar, les seves gestes i les condecoracions que van rebre. 
Els exèrcits que van desfilar, per ordre, van ser els de: Azerbadjan 
(“van participar més de 600 mil ciutadans del país a la guerra, 124 
combatents van ser Herois de la Unió Soviètica, i 34 Caballers de 
l’Ordre a la Glòria”); Armènia (“els soldats de la divisió van 
participar en la defensa del Caucas, l’alliberament de Crimea, 
Polònia i l’assalt a Berlín; encapçala la columna el tinent Vartan 
Khamferiants, nét del mariscal de l’aviació i heroi de la URSS 
Armenak Khamferiants”); Bielorússia (“els descendents dels soldats 
perfeccionen la mestria militar durant els exercicis, inclosos els 
russo-bielorrussos”); Kazakhstan (“més de 1,300,000 ciutadans 
kazakhs van lluitar en els fronts de la guerra, 497 de ells van ser 
Herois de la Unió Soviètica”); Kirguistan (“els soldats de la divisió 
comandada pel general Ivan Panfílov van defensar durant 36 dies 
els voltants de Moscou”); Moldàvia (“l’alferes Vitali Jasan, nét del 
veterà de la Gran Guerra Pàtria, el soldat Ivan Evtodiy, porta la 
bandera de la República”); Tadjikistan; Ucraïna (“durant els anys 

                                                
132 Sobretot després que l’estat rus va acceptar la seva responsabilitat en la 
matança de Katin, i de l’accident d’avió en què van morir una gran majoria dels 
màxims mandataris de Polònia, l’abril de 2010, precisament quan anaven a 
commemorar el setanta aniversari d’aquesta matança.  
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severs de la guerra, gairebé 11,000 oficials del regiment van ser 
destinats al front, 14 dels quals van ser Herois de la Unió Soviètica; 
entre els estudiants hi ha els descendents dels herois del front”).  
Polònia, com ja hem dit, mereix una menció especial per les 
relacions històricament tenses entre ambdós països. En aquest cas, 
en la línia del que proposen Dayan i Katz, l’esdeveniment mediàtic 
serveix per escenificar l’acord i la solidaritat entre ells, és una forma 
de rebaixar la tensió i el conflicte entre dos països que es culpen de 
col·laboració amb l’Alemanya nazi (Rússia a Polònia) i d’invasió i 
exterminació de la seva independència (Polònia a Rússia). Per 
aquest motiu el locutor destaca el fet que “la contribució a la lluita 
contra el feixisme de l’exèrcit polonès és inqüestionable, va 
combatre els soldats de Hitler en territori de la Unió Soviètica, va 
participar en la presa de Berlín i en la parada de la Victòria de l’any 
1945 a Moscou”.  
 
Posteriorment van desfilar regiments de Gran Bretanya (“l’elit del 
Regiment de Guàrdies de Gales, els predecessors de la qual, durant 
la guerra, van lluitar contra el feixisme”); els Estats Units 
d’Amèrica (“representen les unitats que van participar en l’obertura 
del segon front a Europa i la famosa trobada amb les tropes 
soviètiques a l‘Elba”) i França (“soldats de la subdivisió del famós 
exèrcit de combat de l’aire "Normandía-Niemen", que va convertir-
se en el símbol de la nostra lluita conjunta contra el feixisme”).  
 
També mereix un comentari a part el text de la locució del darrer 
dels exèrcits estrangers que van participar a la desfilada, el de 
Turkmenistan. Com ja hem dit, un dels trets característics de la 
locució és la connexió dels actuals soldats dels exèrcits amb les 
gestes i els herois de la Gran Guerra Pàtria. En aquest cas, la 
connexió sanguínia arriba a l’extrem quan el locutor diu “encapçala 
el regiment el general major Pigui Bairam Turdiev a cavall 
d’Akhal-Teke, un descendent directe del cavall sobre el qual el 
mariscal Júkov va passar revista en la desfilada de la Victòria l’any 
1945”.  
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FIGURA 5.34. Desfilada dels representants polonesos i nord-americans per 
la Plaça Roja de Moscou 

 

  
 
FIGURA 5.35. Desfilada del general turkmè sobre un cavall descendent del 

cavall en què el mariscal Júkov va passar revista a la parada de 1945 
 

 
 
Després dels exèrcits estrangers, van desfilar per la Plaça Roja les 
divisions russes, de les quals la locució en va destacar les principals 
qualitats. N’afegim un extracte que ens servirà per conèixer la 
informació i la interpretació que la televisió ofereix als espectadors 
de la desfilada 133: 
 
a. L’exèrcit presidencial del servei federal de defensa de Rússia: 
unitat creada per reinstaurar les tradiciones ceremonials com a part 
constituent de la història i la cultura russes. Els membres de 
l’escorta militar participen en les esdeveniments estatals, en 
particular en les cerimònies de presa de possessió del president de la 
Federació de Rússia.  
                                                
133 S’ha obviat els noms i els càrrecs i titulacions dels qui encapçalen els 
regiments. 
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b. El regiment selectiu de les tropes terrestres de les Forces 
Armades de Rússia: l’Acadèmia d’armes combinades, els graduats 
de la qual són un gran motiu orgull per l’exèrcit. S’hi van graduar 
els mariscals Júkov, Malinovski i Gretxko. Més de dos mil 
deixebles de l’Acadèmia han estat Herois de la Unió Soviètica i 
Rússia. I el batalló de la Universitat Militar del Ministeri de 
Defensa de Rússia. Entre les seves parets han estudiat i servit més 
de 200 Herois de la Unió Soviètica i la Federació de Rússia, dos 
dels quals van ser doblement condecorats.  
 
c. El regiment selectiu de les Forces Aèries de Rússia. El regiment 
de l’Acadèmia Jukovski i Gagarin. Entre els qui s’hi han graduat hi 
ha més de mil Herois de la Unió Soviètica i Rússia, 61 dels quals, 
doblement, i el Mariscal de l’aire Ivan Kojedub, tríplement 
condecorat. Més de 60 deixebles de la institució han viatjat al 
cosmos. L’escola superior de defensa antiaèria de Iaroslav, avui 
l’únic centre superior militar que prepara oficials de totes les 
especialitats que existeixen a les Tropes de Defensa Aèria de les 
Forces Aèries de Rússia.  
 
d. El regiment selectiu de la Flota. El regiment de l’Institut de la 
flota del Bàltic “Almirall Uxakov”. Durant 60 anys han sortit de 
l’Institut més de 14.000 oficials, 55 dels quals han arribat al grau 
d’almirall, dos dels quals van ser guardonats amb la condecoració 
més alta de la Pàtria, l’Estrella d’Or d’Heroi de la Unió Soviètica i 
de Rússia. El batalló de la 332a brigada de la Guàrdia de Bialystok 
de la infanteria marina de la Flota del Bàltic. Des del Volga fins a 
l'Elba, aquest és el camí de batalla del regiment durant la Gran 
Guerra Pàtria. El lema de la infanteria de marina és "On som 
nosaltres hi ha la Victòria!".  
 
e. El regiment de l'exèrcit de míssils estratègics format per 
l’Acadèmia de les tropes de míssils Pere el Gran i la seva filial de 
l'Institut Militar de Serpúkhov. Entre els graduats de l’Acadèmia hi 
ha 194 cavallers de Sant Jordi i 131 Herois de la Unió Soviètica i la 
Federació de Rússia. Els estudiants de l'Institut Militar Serpúkhov 
de les Forces de míssils estratègics. És la primera vegada que 
participen a la desfilada. Els millors estudiants de l'escola s’han 
guanyat aquest honor.  
 



 

 227 

f. El regiment de l'exèrcit de l'espai. L'escamot de l'Acadèmia 
militar de l'espai Mozhaiski. L’Acadèmia és l'escola més antiga del 
país. La formació de personal militar es du a terme des de 1712. 
També es l'única Universitat que té el seu petit grup orbital 
d’aparells còsmics.  
 
g. Els estudiants de l'Institut militar de Moscou de radioelectrònica i 
dels exèrcits de l'espai. Actualment, entre les parets de l'institut es 
graduen especialistes d'alta capacitació en l'ús de sistemes 
automatitzats de direccionament de míssils defensius i de control de 
l'espai còsmic.  
 
h. El regiment de tropes de paracaigudistes. Comanda l'escamot 
l'heroi de Rússia, el coronel Andrei Kràsov. Entre els graduats hi ha 
45 Herois de la Unió Soviètica i 69 Herois de Rússia. Els estudiants 
de l'escola es senten orgullosos de portar els cascs blaus de la 
guàrdia alada.  
 
i) La columna de soldats del 331è regiment de paracaigudistes. Els 
paracaigudistes van participar en l'alliberament de Viena, Àustria i 
Txecoslovaquia. Més de 600 soldats del regiment van ser 
condecorats amb ordres i medalles, i dos van ser condecorats amb el 
títol d'Heroi de Rússia.  
 
j) L’Institut de fronteres de Moscou del servei federal de seguretat 
de la Federació de Rússia. Un matí de juny de 1941, els graduats de 
l'institut van ser els primers que van entrar en combat contra els 
nazis. L'actual generació d'estudiants segueix la tradició dels 
combatents de fronteres, i protegeixen la pau dels nostres ciutadans 
al llarg de tota la frontera.  
 
k) El batalló de la divisió d'operacions especials de les tropes del 
Ministeri de l'Interior de Rússia. La divisió és un fidel participant de 
totes les desfilades a la Plaça Roja, entre elles les de 1941 i 1945. 
L'any 1945 precisament a ells se'ls va atorgar el dret a llançar al peu 
del Mausoleu les banderes i els estendards del derrotat exèrcit 
feixista.  
 
l) L'escamot de l'Acadèmia de Defensa Civil del Ministeri de 
Situacions d'Emergència de Rússia. De l’Acadèmia han sortit més 
de 12,000 experts en el camp de la seguretat de l'economia, de la 
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gestió de riscos, de la protecció de la població i el territori en 
situacions d'emergència. El treball de recerca dut a terme per 
l'Acadèmia ha jugat un paper significatiu en el desenvolupament de 
les tecnologies de salvament de segle XXI.  
 
m) Els cadets de la Universitat Tècnico-Militar de l'Agència Federal 
de construccions especials. En aquesta escola s'han format més de 
12,000 especialistes. Ells han dirigit amb èxit la construcció 
d'instal·lacions especials úniques en el vast territori de Rússia.  
 
n) Les unitats militars del Districte Militar de Moscou. 34 Tamans 
han estat condecorats amb el títol d’ Heroi de la Unió Soviètica, 
cinc han estat condecorats amb l'Ordre de la Glòria en tots els graus, 
més de 19,000 han estat condecorats amb ordres i medalles. En 
l'escamot, la 27a brigada motoritzada de la guàrdia de Sevastópol. 
Aquest col·lectiu militar té una història gloriosa. Prop de cinc mil 
oficials i soldats de la brigada van ser condecorats amb ordres i 
medalles, 10 efectius de la Guàrdia van rebre el títol d’Heroi de la 
Unió Soviètica, dos el d'Heroi de Rússia.  
 
o) Tanquen la desfilada d'escamots d'infanteria les columnes 
d'estudiants de l'Escola superior militar de Moscou. Entre els 
graduats universitaris, cinc mariscals, més de 500 generals, prop de 
100 Herois de la Unió Soviètica, Rússia i del Treball Socialista. 
L'escola és l'única de totes les institucions d'educació superior del 
país a què s'ha atorgat el dret a graduar oficials a la Plaça Roja.  
 
5.5.4.2. Conclusions a la desfilada de la infanteria 
 
El text de la locució de la desfilada de la infanteria ens ajuda a la 
interpretació de l’acte de commemoració. En la descripció de tots 
els batallons, regiments, unitats, divisions que van participar a la 
desfilada —tant en els estrangers com en els russos— trobem 
aspectes comuns lligats a l’excel·lència i a la connexió sanguínia 
entre l’actual generació de militars i la generació que va guanyar la 
guerra. El text envia diferents missatges als espectadors que hem 
d’entendre com a observables de l’hegemonia:  
 
1. Per una banda, s’envia un missatge de continuïtat històrica: els 
valors i les competències dels qui van salvar el món de la barbàrie 
nazi té la seva continuïtat en els exèrcits actuals; 
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2. A més, es lliga aquesta continuïtat amb el factor genètic, 
sanguini: la majoria dels qui desfilen porten la Victòria a la seva 
sang i són justos mereixedors de ser els portaestendards —aquest 
aspecte, que ja hem observat en el cas dels portaestendards, el 
tornarem a trobar al discurs presidencial de la Victòria. En el mateix 
sentit, els qui desfilen per la Plaça Roja són les elits dels exèrcits, 
els millors, els més destacats entre tots els qui integren les forces 
armades russes; 
 
3. De les acadèmies, dels instituts i de les escoles militars que 
desfilen n’han sortit grans militars russos, una gran quantitat de 
soldats que han estat condecorats amb les més altes distincions de 
l’Estat rus i del soviètic. Són els herois de la Unió Soviètica i de 
Rússia.  
 
En definitiva, el text és, en aquest cas, un constructor de mites, 
converteix els militars actuals en personatges llegendaris per la seva 
relació amb els mites del passat.  
 
Un altre dels trets destacables de la locució, relacionat amb 
l’aspecte de presència—absència de què hem parlat anteriorment, és 
la dissociació de les institucions i dels països que desfilen de la 
mort. En cap cas es destaca quants morts hi va haver en cadascun 
dels exèrcits o en les unitats russes. L’associació de la mort amb la 
guerra entra més en el terreny civil que en el militar, més 
relacionada amb els veterans —una figura entremig del militar i el 
civil— que no pas amb els soldats.  
 
Els qui desfilen són la personificació de totes les virtuds dels 
defensors de la pàtria, l’exemple a seguir per les generacions 
presents i futures de Rússia. La desfilada és una commemoració 
afirmativa, es fa constantment èmfasi en els trets positius i s’obvien 
els negatius de la guerra. És un exemple de la cultura patriòtico-
militar que s’exten en tots els àmbits de la vida dels russos i un 
exemple de l’hegemonia cultural de les visions centrades en el fet 
bèl·lic i militar com a eix constructor de la identitat russa, cultura 
fortament arrelada històricament en el poble rus. Aquest darrer fet, 
la distància en el temps d’una tradició, no ens ha de fer pensar que 
no forma part de l’hegemonia, sino que, precisament, és una forma 
d’hegemonia encara més potent i intensa que les que tenen a veure 
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amb els canvis polítics o socials, siguin revolucionaris o no. Això 
ens permet parlar de nivells d’hegemonia: de nivells profunds, que 
es perden en el temps i que són difícils de destriar o de contrastar 
amb altres perspectives —n’és un exemple el de la cultura 
patriòtico-militar—, i de nivells més superficials que són 
susceptibles de canvis o transformacions molt més ràpides en el 
temps —com podrien ser els dogmes marxistes-leninistes. Com en 
el cas que hem esmentat anteriorment referent als trets que podrien 
definir satisfactòriament l’hegemonia, la proposta de nivells 
profunds i superficials d’aquesta poden ser base d’un futur 
desenvolupament en el marc de la teoria de l’hegemonia.  
 
5.5.4.2. La desfilada de l’armament militar 
 
La segona part de la desfilada militar és la de l’armament terrestre. 
Els protagonistes deixen de ser els personatges i passen a ser els 
objectes militars, símbols de la potència de l’actual estat rus: 
desfilen 159 unitats d'equipament militar tant de l'època de la Gran 
Guerra Pàtria com de l’actual, armes de les unitats motoritzades, 
tancs, armes de l'exèrcit de paracaigudistes, míssils i artilleria de la 
defensa aèria, i míssils estratègics. Un armament que els 
comentaristes del Pervi kanal ja han assenyalat en els prolegòmens 
de la desfilada que infonen “orgull i respecte” i que “la seva 
potència es pot sentir amb tot el nostre cos”. Tal i com hem fet en el 
cas de la infanteria, afegirem un extracte de la locució de la 
desfilada dels diferents equipaments militars per la Plaça Roja134. 
La desfilada d’armament històric la formen els tancs T-34 —
produïts a partir de 1940, i que el 1944 es van convertir en la 
principal unitat de combat de les Forces blindades— i l’artilleria  
autopropulsada SU-100. Pel que fa a l’armament modern, desfilen 
els vehicles blindats "Tiger”, els moderns vehicles patrulla de 
reconeixement "Dozor", els vehicles blindats BTR-80, els vehicles 
militars d'infanteria BMP-3, els tancs T-90, els obusos 
autopropulsats "MSTA-S", els automòbils "Buk-M2" de defensa 
antiaèria, els sistemes de llançaflames TOS-1A, el sistema a reacció 
de foc "Smertx", els sistemes de míssils antiaeris S-400 "Triumf”, 
els complexs de míssils "Pantsir S-1", els míssils d'alta precisió 
"Iskander-M" i els sistemes mòbils de míssils "Topol-M". Tanquen 
                                                
134 Com en el cas de la desfilada d’infanteria, obviarem els noms dels qui 
encapçalen cada grup de la desfilada de l’armament.  
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la desfilada els vehicles blindats amb les banderes de les Forces 
Armades, l’Exèrcit de la Forces Aèries i la Flota. 
 

FIGURA 5.36. Imatge dels T-90 (esquerra) i els MSTA (dreta) 

  
 

La desfilada de la part mecanitzada té com a principal objectiu la 
demostració de la potència militar russa, la modernització del seu 
equipament i de la seva tecnologia i el paper destructor i defensiu de 
l’equipament militar rus135. De la mateixa manera que en el cas de 
la desfilada de la infanteria, l’armament militar adquireix un paper 
mític, com el cas dels T-34, que són “tancs llegendaris”, “els millors 
tancs mitjans” i “símbols de la Gran Guerra Pàtria”. Dels 
equipaments moderns se’n destaquen les seves capacitats de 
destrucció —els "Buk-M2" s'usen per destruir avions, helicòpters, 
míssils de creuer i tàctics, els "MSTA-S" poden destruir objectes i 
forces mòbils de l'enemic, els TOS-1A poden abatre les forces 
vives136, posicions de tir, el transport i l'equipament de blindatge 
lleuger de l'enemic—, la seva precisió — el sistema "Smertx" és 
capaç d’abatre objectius amb una gran precisió a una distància de 
fins a 90 kilòmetres, els S-400 "Triumf” són capaços de rastrejar 
simultàniament fins a 100 objectius i abatre'n 12, els "Iskander-M" 
són míssils d'alta precisió—, el seu caràcter inigualable —el BMP-3 
segueix sense tenir competidor, els S-400 "Triumf” no tenen 
parangó al món—, el seu paper defensiu — els S-400 protegeixen 
l’espai aeri sobre Moscou, els míssils "Pantsir S-1" protegeixen 
instal·lacions civils i militars de tots els atacs aeris presents i futurs 
                                                
135 Si, com hem comentat, la transmissió generacional de la tradició de la Victòria 
és un dels problemes que afronta l’Estat rus, també ho és la modernització de 
l’equipament i les instal·lacions militars, que després de la dissolució de la URSS 
van quedar molt malmesos i el seu estat de conservació posava en perill la 
població russa i mundial.  
136 Terme que antigament feia referència a les persones i els animals i que 
actualment s’utilitza per referir-se als soldats. 
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— i, finalment, el fet que alguns d’ells es presenten per primera 
vegada en públic, com els moderns vehicles patrulla de 
reconeixement "Dozor".  
 
En aquesta part de la desfilada també veiem com la televisió 
compensa els espectadors per la seva no assistència a l’acte, 
col·locant càmeres en llocs inaccessibles als presents a la tribuna. 
Els espectadors poden veure plànols de la Plaça Roja només 
accessibles als militars que condueixen l’armament, i poden sentir 
el mateix que sentirien si fossin ells els qui són damunt dels 
vehicles militars.  
 

FIGURA 5.37. Imatge de la càmera situada dalt d’un MSTA-S 
 

 
 
 
5.5.4.3. La desfilada de l’armament aeri 
 
La desfilada de l’armament aeri és el moment culminant de la 
parada de la Victòria, una part qualificada pel locutor de tradició 
gloriosa137. Si en la desfilada de la infanteria els protagonistes eren 
els soldats i en la de la part mecanitzada els aparells de combat, en 
l’aèria són tant els aparells com els pilots de l’aviació. La locució 
ens informa que podrem “apreciar en el seu just valor les habilitats 
dels pilots militars” i que es piloten “moderns helicòpters i avions 
de combat”. A part de les accions de pilotatge, els avions també 
realitzen accions simbòliques: transporten les banderes de la 
Federació de Rússia i de diferents divisions de l’exèrcit, es disposen 
de determinada manera —formant un 65 a l’aire, en posició d’atac o 

                                                
137 A pesar que no era una part tradicional en les desfilades de la Victòria. 
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en forma de rombe. L’equipament aeri que desfila és el següent138: 
helicòpters de transport militar MI-8139, helicòpters d’atac Mi-28, 
Mi-24, Mi-26, helicòpters monoplaça Ka-50, helicòpters biplaça 
d’atac Ka-52 i l’helicòpter pesat Ka-27, l’avió de transport An-124 
acompanyat per caces Su-27, l’avió d’operacions especials IL-80, 
acompanyat per caces lleugers MiG-29, l’avió A-50 de detecció a 
distància, acompanyat per caces Su-27, un grup de IL-78, que 
abasteix dos bombarders Su-24, acompanyats per avions Iak-130, 
els avions a hèlix Tu-95, tres bombarders estratègics supersònics 
Tu-160, abastit per un Il-78 i acompanyat per avions de combat 
supersònics MiG-31, bombarders supersònics amb ales de 
geometria variable Tu-22M3, un grup de caça-bombarders Su-34 i 
Su-24 acompanyat d’un grup de Su-27 i MiG-29 i, finalment, sis 
Su-25, que amb les seves esteles formen una bandera de Rússia que 
omple el cel sobre la Plaça Roja. 
 

FIGURA 5.38. Avions formant un 65 al principi de la desfilada aèria 
 

 
 
Com en el cas de l’armament mecanitzat, es destaquen les 
característiques dels avions, sobretot el seu caràcter inigualable —
l’An-124 “Ruslan” és l’avió de transport militar més gran del món, 
els Tu-95 són els avions a hèlix més ràpids, el Tu-160 és l’avió 
supersònic més poderós i més pesat del món— i les seves funcions 
d’atac — els MiG-29 s’utilitzen per a controlar grups de tropes en 
missions estratègiques. Pel que fa a les accions realitzades sobre la 
Plaça Roja, se’n destaca la seva dificultat — l’abastiment a l’aire és 
                                                
138 A diferència de la desfilada de la part mecanitzada, en l’aèria no hi participa 
l’equipament històric 
139 Amb les banderes de la Federació de Rússia, del Ministeri de Defensa, de les 
Forces terrestres, Forces Aèries, la Flota, l’Exèrcit de l’aire, de l’exèrcit de 
míssils estratègics, de les Forces Espacials de Rússia 
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l’element més difícil de la preparació dels pilots especialistes— i la 
precisió amb què són realitzades pels equips d’acrobàcies —la 
distància entre els Su-27 i els MiG-29 és d’un metre, l’interval, de 
tres— i el fet que aquests equips són únics al món. 
 
De la mateixa manera que en la resta de parts de la desfilada, en la 
de l’aviació hi ha una gran quantitat d’imatges servides per la 
televisió que estableixen una relació entre els objectes que desfilen i 
els objectes polítics, militars, històrics i religiosos presents a la 
Plaça Roja. Així, en les imatges de l’arribada dels avions —fan el 
recorregut que va del Museu d’Història a la catedral de Sant 
Basili— podem veure sempre les puntes del Museu d’Història, en 
què figuren l’àguila bicèfala de l’escut de la Federació de Rússia 
(figura 5.39); en les imatges de la sortida dels avions, se’ns mostren 
el monument de Minin i Pozharski i la catedral de Sant Basili 
(figura 5.40). Les imatges, doncs, ens connecten el cel sobre la 
Plaça Roja amb la mateixa plaça, i estableixen relacions 
simbòliques entre els avions militars i aquests objectes.  
 

FIGURA 5.39. Grups d’helicòpters i avions entrant a la Plaça Roja 
 

  
 

FIGURA 5. 40. Grups d’avions abandonant la Plaça Roja 
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5.5.4.4. La impressió de la impressió. L’exèrcit de la memòria 
 
En la desfilada aèria, com en la resta de les parts de l’acte 
commemoratiu, la televisió es fixa constantment en el públic 
assistent de la tribuna —a què, com ja hem dit, també li és reservat 
un paper mític i de representació. La televisió, en aquest cas, mostra 
imatges de veterans acompanyats de nens i joves que, amb les seves 
càmeres de fotografia i de vídeo, enregistren la desfilada dels 
avions. Els sentits d’aquestes imatges és: destacar l’espectacularitat 
de la desfilada aèria que la fa mereixedora de ser immortalitzada, 
l’atracció que produeix entre els més joves, que són els qui porten 
els dispositius d’enregistrament, i la relació entre aquest joves i els 
seus avis veterans.  
 

FIGURA 5.41a. Imatges de la tribuna de la Plaça Roja amb joves 
enregistrant la desfilada 
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FIGURA 5.41b. Imatge de la desfilada de 1965 
 

 
 
El fet que siguin majoritàriament els joves els qui apareguin a les 
imatges servides per la televisió amb els dispositius 
d’enregistrament té relació amb el paper de conservadors de la 
memòria històrica que se’ls reserva i atribueix i que, com veurem en 
el capítol de l’agenda temàtica i en les conclusions, els converteix 
en l’actual exèrcit de la memòria de la Victòria.  
 
Finalment, destacarem la conclusió de la desfilada aèria —que 
tractarem també en l’apartat del cromatisme— en què les esteles de 
sis avions acoloreixen el cel sobre la Plaça Roja amb els colors de la 
bandera russa, i com la televisió ens mostra una transició entre els 
colors de la bandera i el President de la Federació, Dmitri 
Medvédev. És un exemple més d’aquesta relació entre els diferents 
actors de la desfilada i de com, a través de les imatges de televisió, 
s’estableixen connexions entre ells, en aquest cas la russicitat (al 
cel) i el principal representant del poder rus.  
 

FIGURA 5.42. El President de la Federació de Rússia, Dmitri Medvédev, 
contempla la bandera russa formada pels avions de la desfilada aèria 
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5.5.4.5. Conclusions de la desfilada de l’armament 
 
La desfilada de l’armament militar sobre la Plaça Roja —amb la 
incorporació els darrers anys de l’armament nuclear— és vist com 
un ritual que enorgulleix els russos, per la seva potència, que és la 
garantia de la seva seguretat, per la seva tecnologia i per la destresa 
i heroïcitat dels qui els porten; en canvi, als països occidentals és 
vist com una demostració amenaçant del poder de Rússia i un 
missatge als seus enemics. Compleix, per tant, aquelles funcions 
encomanades al comitè rus Victòria de reforçament del patriotisme i 
del prestigi militar. 
 
La televisió ens mostra que és també un ritual d’iniciació de les 
noves generacions de russos en el fet bèl·lic. Se’ns mostren els 
joves russos com a persones seduïdes i impressionades per la 
potència i la bellesa de l’armament del seu país, seduïts i 
impressionats per les condecoracions i les gestes dels qui desfilen, 
com a continuadors dels valors dels seus avantpassats. Els qui 
desfilen són anunciats en relació a les connexions sanguínies amb 
els herois de la guerra —de totes les guerres, de fet—; i entre 
aquells que apareixen a la tribuna també hi ha una connexió 
sanguínia que els identifica unívocament amb aquells que van 
guanyar la guerra. No és, doncs, només un acte de demostració de 
poder, és una manifestació de la continuïtat històrica de la tradició 
patriòtico-militar de Rússia, una exemplificació de la garantia 
d’aquesta continuïtat, una escenificació de la seducció, una forma 
de resoldre el potencial conflicte d’allunyament dels joves del fet 
militar.  
 
 
5.5.5. El final de la desfilada. El final de la narració mítica 
 
La televisió gestiona també el final de l’esdeveniment i l’abandó del 
centre cerimonial. Primer, amb les paraules de la locució, que ens 
informen que la desfilada s’acaba i ens interpreta quin ha estat el 
seu significat: 
 
“La desfilada militar arriba a la seva fi. Les tropes que hi han pres part han resistit 
amb honra un important examen davant la Pàtria. La parada que ha tingut lloc ha 
estat també un clar testimoni de la fidelitat i la lleialtat de l’actual generació de 
militars a les tradicions glorioses, una demostració de la continuïtat de la 
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generació, de l’alt aprenentatge i l’insuperable mestratge del personal de les 
Forces Armades de Rússia” 
 
A continuació, la televisió ens mostra dues accions de gran 
simbologia. La primera és una la finalització de la narració 
televisiva. En un pla aeri, se’ns mostra com les càmeres de televisió 
s’allunyen del centre cerimonial i retornen a la ciutat, al lloc on a 
partir d’ara es continuarà celebrant la festa de la Victòria. De l’altra, 
se’ns mostra el final d’una altra narració: com el veritable heroi de 
la desfilada, el President de la Federació de Rússia, Dmitri 
Medvédev, abandona el centre cerimonial.  
 

FIGURA 5.43. Imatges de l’abandó del centre cerimonial 
 

    
 
 

FIGURA 5.44. El President Medvédev abandona el centre cerimonial 
 

 
 
La televisió, aleshores, retorna al seu flux (com veurem, el flux de 
la Victòria, i no el flux quotidià), amb un nou butlletí de notícies 
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amb què es comença a gestionar l’oblit del gran esdeveniment140. El 
final de la desfilada lliga amb el darrer acte retransmès des dels 
voltants de la Plaça Roja, una altra acció de gran simbolisme: 
l’homenatge a la tomba del soldat desconegut i el foc etern per part 
del President Medvédev i els principals líders que han assistit a 
l’acte, mentre sona l’himne de Rússia. Acabat l’himne, i a indicació 
de Medvédev, tots els líders dipositen les flors a la tomba i es 
reuneixen per veure passar les orquestres de l’exèrcit rus. 
 
Finalment, entre les notícies del primer informatiu hi ha un 
reportatge des de Berlín, una connexió a la desfilada de Kiev —
sense perdre la referència a Moscou— i una notícia sobre el fet que 
la festa, després de la desfilada i de les celebracions oficials, com és 
tradició, es desplaça a les places i als carrers de la ciutat i, per tant, 
no hi ha un retorn al flux de la vida quotidiana. La notícia, 
presentada com si fos en directe, és un recull de diferents accions 
simbòliques relacionades amb la transmissió de la tradició de la 
Victòria: podem veure veterans i famílies que passegen, veterans 
que conversen amb joves i amb militars, nens que fan ofrenes 
florals. No només l'espai cerimonial és el lloc de transmissió de la 
tradició, ho és també tota la ciutat. I des d’ella, a través de la 
televisió, s’escampa, s’estén per tot Rússia, per tots els estats de 
l’antiga URSS i, finalment, per tot el món. 
 
 
FIGURA 5.45a. Imatges de la continuació de la festa a les places de Moscou 

 

  
 
                                                
140 La primera notícia és que acaba de finalitzar la desfilada militar a la Plaça 
Roja i que el President Medvédev, acompanyat d’uns quants líders estrangers, es 
dirigeix al jardí Aleksandrovski, per tal de retre homenatge als caiguts a la tomba 
del soldat desconegut i el Foc Etern. 
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FIGURA 5.45b. Imatges de la continuació de la festa a les places de Moscou 
 

  
 
 
FIGURA 5.45c. Imatges de la continuació de la festa a les places de Moscou 
 

  

  
 
 
5.5.6. El cromatisme rus 
 
Si a l’època soviètica els principals objectes simbòlics eren la falç i 
el martell, la bandera i l’estrella roges o la flama eterna, i el color 
predominant en totes les cerimònies públiques era el vermell que 
fusionava les tres tradicions sagrades soviètiques (Lane, 1981) 
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(veure figura 5.46b), en l’actualitat aquests símbols han sofert un 
procés de substitució que la televisió s’encarrega de mostrar en la 
retransmissió de la commemoració de la Victòria. A pesar que la 
majoria dels antics símbols continuen apareixent en la desfilada 
militar, ocupen un lloc anecdòtic, residual, en l’espai-temps de la 
retransmissió cerimonial; alguns, fins i tot, són ocultats, com el 
Mausoleu de Lenin darrere una gran bandera russa a la tribuna dels 
convidats. Precisament els colors de la bandera russa són 
omnipresents en l'espai cerimonial i les grans pancartes que 
engalanen la Plaça Roja estan decorades amb els colors blanc, blau i 
vermell 141. La bandera tricolor, doncs, ha substituït l'antic vermell 
de les cerimònies soviètiques i, en conseqüència, els valors 
revolucionaris que, en principi, li eren atribuïts. Un cas 
paradigmàtic d’aquesta substitució és la incorporació de la bandera 
russa a la primera part de la desfilada, on històricament, i fins l’any 
2005, només hi havia desfilat la bandera de la Victòria. 
 
FIGURA 5.46a. Imatges de les banderes russes a la decoració de la desfilada 

a la Plaça Roja el 9 de maig de 2010 
 

  

                                                
141 En la de la tribuna principal, la que cobreix precisament el Mausoleu de Lenin, 
el color blanc ha estat substituït per un blau cel amb coloms blancs, símbol que 
podem relacionar amb la pau i els caiguts a la guerra. L’ocultament del Mausoleu 
de Lenin durant la desfilada de la Victòria manifesta el conflicte que viu la 
societat russa respecte a la seva permanència a la Plaça Roja. En una enquesta del 
23 de març de 2008 del Centre Levada sobre Lenin i el problema del Mausoleu, a 
la pregunta de quina seria la millor manera d’actuar respecte el Mausoleu, un 
64% dels enquestats responia que caldria deixar-lo a la Plaça Roja, mentre que un 
8% el canviaria de lloc i un 12% l’enderrocaria. Onze anys abans, el nombre 
d’enquestats que optava per deixar-lo on és era del 74%. Accessible a través de 
l’enllaç http://www.levada.ru/press/2008012302.html 
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FIGURA 5.46b. Imatges de les banderes russes a la decoració de la desfilada 
a la Plaça Roja el 9 de maig de 2010 

 

  
 
 

FIGURA 5.46c. Imatges de les banderes soviètiques a la decoració de la 
desfilada a la Plaça Roja el 24 de juny de 1945 

 

  
 
 

FIGURA 5.46d. Imatge del Mausoleu de Lenin, amb els principals líders 
soviètics, i del general Júkov, durant la desfilada a la Plaça Roja el 24 de 

juny de 1945 
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FIGURA 5.46e. Imatge de la manifestació juvenil del 9 de maig de 1975 
 

 
 
 
5.5.6.1. La substitució simbòlica 
 
Tanmateix, ni l'ocultació de símbols com el Mausoleu de Lenin, ni 
la substitució del vermell soviètic pels tres colors de la bandera 
russa no és el més destacable pel que fa a la substitució cromàtica i 
simbòlica que s'ha produït en els darrers anys en relació a la 
commemoració de la Victòria. Si un símbol destaca per sobre de la 
resta en les celebracions dels darrers anys és la Cinta de Sant Jordi. 
A pesar de que ja era en època soviètica un distintiu de la 
commemoració de la Victòria (veure figura 5.49b), va ser a partir de 
l’any 2005 que va adquirir una major visibilitat, quan es va celebrar 
per primer cop l’acció de la Cinta de Sant Jordi142, una iniciativa de 
l’agència RIA Nóvosti143 i de la Comunitat estudiantil per tal de 
commemorar el 60è aniversari de la Victòria que, segons l’article de 
l’agència titulat Tota la veritat sobre la Cinta de Sant Jordi “va unir 
el dia de la celebració gent de diferent edat i condició social”. 
L’acció va nàixer “espontàniament” al web Naixa Pobeda (La 
nostra Victòria) i el seu objectiu principal era —en consonància 

                                                
142 L’acció té un decàleg, alguns punts dels quals són que es declara l’acció com a 
no comercial, el seu objectiu és la creació d’un símbol del Dia de la Victòria, la 
cinta és el símbol del respecte als veterans i a tots gràcies als quals nosaltres vam 
guanyar la guerra o que no pot ser usada amb finalitats polítiques.  
 
143 En l’article de l’agència RIA Nóvosti, Tota la veritat sobre la Cinta de Sant 
Jordi, trobem la història del símbol. Accessible a través de 
http://www.rian.ru/spravka/20070423/64190392.html 
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amb el que hem anomenat el principal problema que posa de 
manifest la commemoració— “no deixar que les noves generacions 
oblidin qui i a quin preu va guanyar la guerra més terrible del segle 
passat, els hereus de qui som, de què i de qui hem d’enorgullir-nos i 
qui hem de recordar”144. La cinta va convertir-se en un atribut de 
diferents actes relacionats amb els veterans en què, majoritàriament, 
participava gent jove. L’article continua dient que “la idea de crear 
un símbol de la festa, la memòria i el respecte als veterans va 
resultar, en gran mesura, una reclamació de la societat”145. 
Tanmateix, hi ha moltes veus que critiquen l’acció, titllant-la de 
profanació146 del Dia de la Victòria. Des de 2005, la Cinta de Sant 
Jordi ha passat de ser una forma d’expressar la relació amb la 
Victòria i l’agraïment als veterans, a convertir-se en el principal 
atribut identificatiu de la commemoració. La televisió, i la resta dels 
mitjans de comunicació, han estat els grans propagadors del símbol, 
els seus legitimadors i institucionalitzadors. És omnipresent en tot 
l’espai comunicatiu relatiu a la Victòria. Serveix de marca per la 
televisió —de fet, ja ho havia estat en el passat—, és un element 
essencial de tots els webs relacionats amb la Victòria i la Gran 
Guerra Pàtria, apareix en els cartells dels films sobre la guerra. La 
televisió informa puntualment del començament de l’acció (com 
veurem en l’anàlisi de l’agenda temàtica), els seus comentaristes la 
porten durant el període en què s’allarga l’acció, la porten tots els 
membres del govern de Rússia, el president de la Federació, els 

                                                
144 Precisament el lema de l’acció és “Jo ho recordo, jo me n’enorgulleixo”. 
 
145 Cal destacar que l’acció de la Cinta de Sant Jordi va ser beneïda pel Patriarca 
de l’Església Ortodoxa russa. Finalment, l’article de RIA Nóvosti fa un repàs de 
la història de la cinta, que té el seus orígens en l’Ordre de Sant Jordi de 1769, i es 
destaca, segons els escrits de l’època sobre el significat dels seus colors (el negre 
de l’àliga de l’escut de Rússia, el taronja del daurat de la corona imperial) que 
l’ordre “tant pel seu nom com pels seus colors tenia unes arrels profundes en la 
història de la nostra Pàtria”. La cinta a les condecoracions va aparèixer el 1878. 
La cinta també va formar part de l’ordre de la Glòria soviètica a partir de 1943. A 
partir de 1992, l’ordre de Sant Jordi va ser novament restablerta.  
 
146 Un exemple el trobem a l’article de Evgueni Valikov, membre del Partit 
Comunista de la Federació de Rússia, del 23 d’abril de 2009, titulat la Cinta de 
Sant Jordi: jo no ho recordo, ho he oblidat tot!, accessible a través de l’enllaç 
http://polit-gramota.ru/articles/georgievskaya-lentochka-ya-ne-pomnyu-ya-vsyo-
zabyil 
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veterans, els joves, i, finalment, la retransmissió de la desfilada la 
privilegia per sobre de la resta dels símbols de la Victòria. 
 

FIGURA 5.47a. El President i el Primer Ministre llueixen la cinta de Sant 
Jordi  

 

  
 
 

FIGURA 5.47b. El Ministre de defensa, els veterans i la resta d'assistents a la 
desfilada llueixen la cinta de Sant Jordi  

 

  
 

FIGURA 5.48a. Les cintes de Sant Jordi en els cartells decoratius de la Plaça 
Roja de Moscou 
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FIGURA 5.48b. Les cintes de Sant Jordi en els cartells decoratius de la Plaça 
Roja de Moscou 

 

  
 
 
 

FIGURA 5.49a. Els presentadors i els convidats a la televisió llueixen la 
conta de Sant Jordi. També apareix en el grafisme dels noticiaris  

 

  
+ 
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La Cinta de Sant Jordi en la decoració de la commemoració actua 
com a símbol d’unió del passat amb el present, i com a símbol del 
futur de la commemoració147. Quatre aspectes l'han convertit en el 
símbol i distintiu hegemònic de la commemoració:  
 
1. És transmediàtica. Com hem comentat, apareix en un gran 
nombre de llocs web russos, amb independència de la temàtica, a la 
televisió i al cinema. 
 
2. En fer el salt al món real, en convertir-se en un distintiu, s'ha 
convertit també en un símbol transgeneracional: la duen tots els 
russos que volen identificar-se amb la Victòria, des del President de 
la Federació de Rússia, Dmitri Medvédev, i el primer ministre rus, 
Vladímir Putin, com els Ministres, els veterans i les generacions 
més joves. 
 
3. En nàixer com a una proposta d'un lloc web, es veu com un 
símbol carismàtic: és a la vegada nou, perquè neix en l'entorn de les 
noves tecnologies, i tradicional, perquè es poden trobar els seus 
orígens en la Rússia imperial i, a més, formava part dels emblemes i 
decoracions de l'època de la Gran Guerra Pàtria. La condició de 
modern, de relativament deslligat de la simbologia soviètica, el 
carisma de l'origen imperial, fa que reuneixi les condicions per ser 
acceptat per aquella part de la població que es sent més allunyada 
dels fets de la Gran Guerra Pàtria148.  
 

                                                
147 Al lloc web “Nàixa pobeda”, on va tenir origen l’acció, hi ha publicades les 
dades referides a l’acció l’any 2010. L’acció “La cinta de Sant Jordi-2010” es va 
acabar el 10 de maig i fins llavors es van repartir 13,5 milions de cintes. Segons 
una enquesta citada pel mateix lloc web, el 67% dels russos donen suport a 
l’acció i hi participen activament. Destaca, a més, que durant la desfilada militar 
de 2010 portaven la cinta el President de Rússia, el Primer ministre i tots els 
convidats a la parada del 9 de maig a Moscou. A més, van donar suport a aquesta 
acció tradicional els governs regionals i locals, les parròquies i les diòcesis de 
l’església ortodoxa russa, bancs i grans companyies comercials. Informació 
accessible en rus a través de http://gl.9may.ru/ 
148 Al lloc web http://www.za-lentu.ru/ hi trobem una defensa de la utilització de 
la Cinta de Sant Jordi, així com un extens repàs a la seva història, que va de 
l’ordre instaurada per l’emperadriu Ekaterina II el 1769 per condecorar els 
oficials que havien lluitat al camp de batalla i continua amb l’ordre soviètica de 
1943 per les gestes individuals.  
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4. Està buida de la ideologia socialista. És percebut com un símbol 
patriòtico-militar. 
 
A pesar que, com hem dit, l'autora de la proposta afirma que l’acció 
va nàixer “espontàniament”, la Cinta de Sant Jordi ha estat una 
enorme operació d'invasió i substitució dels símbols de la Victòria, 
sobretot d'aquells que relació amb el passat soviètic. És un símbol 
que compleix a la perfecció el paper de testimoni, ja que identifica a 
qui el porta, tal i com declaraven els seus ideòlegs, amb el passat 
heroic dels qui van perdre la vida per la llibertat de Rússia.  
 
 

FIGURA 5.49b. Imatge de la desfilada de 1985  
 

 
 
 
La desfilada de la Victòria, i la commemoració de la Victòria, en 
general, escenificauna lluita per l’hegemonia simbòlica, una batalla 
entre entre aquells símbols que resten del passat soviètic i els que 
els governs de la Rússia postsoviètica han intentat imposar. Aquesta 
lluita converteix la desfilada de la Victòria en una ocasió de 
substitució simbòlica, un dels seus principals elements 
transformatius.  
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5.5.7. Els efectes de la desfilada 
 
Els efectes de la desfilada militar sobre els ciutadans russos 
necessitarien d'una anàlisi que no entra dins dels objectius d'aquesta 
tesi. Ara bé, tal i com ja hem comentat anteriorment, són majoria els 
russos el qui van mirar la desfilada per televisió, i també són 
majoria als qui va agradar, a pesar de les diferències notables per 
franges d'edat que posen de manifest aquest problema principal a 
què s'enfronta el poder rus, que és el distanciament de les noves 
generacions respecte la tradició de la desfilada. Com hem comentat 
anteriorment, la desfilada va agradar als 70% dels russos, i només el 
23% va respondre que no l’havia vist149.  
 
Per sexe, la desfilada va agradar a un 67% dels homes i a un 72% de 
dones. Per edat, a un 62% dels joves d’entre 18 i 24 anys, a un 70% 
dels adults entre 25 i 54 anys i al 70 d’adults de 55 anys en 
endavant. I per formació, no hi ha diferències significatives i tots els 
grups estan al voltant del 70%. Les diferències sí que s’observen 
clarament per poder adquisitiu i per població de residència. Així, la 
desfilada va agradar a un 80% de la gent amb menys recursos (que 
no tenen diners ni per alimentar-se, segons la qualificació del centre 
Levada) i a entre el 66% i el 71% de la resta de grups. Pel que fa als 
resultats per població, al 86% dels moscovites els va agradar la 
desfilada, mentre que només al 63% dels qui viuen en pobles (la 
resta de poblacions es mouen entre el 68 i el 71%)150. Evidentment, 

                                                
149 A pesar d’això, en una altra enquesta publicada el març de 2010, a la pregunta 
de quina creu que és la millor manera de celebrar aquesta festa? ,  el 57% 
responia que preocupant-se pels veterans, i el 28% que amb desfilades, focs 
d’artifici, recepcions oficials. La segona opció, però, guanya adeptes, ja que l’any 
2005 el percentatge que preferia les celebracions era del 21%. Enquesta 
accessible a través de http://www.levada.ru/press/2010040102.html 
 
150 L’enquesta afegeix una altra pregunta respecte l’opinió que tenen els russos en 
relació als diners que es destinen als actes commemoratius de la Victòria. Un 
50% dels russos estava d’acord amb l’afirmació que el Dia de la Victòria és la 
principal festa estatal i nacional, i no cal escatimar-hi diners; per contra, el 38% 
estava d’acord amb l’afirmació que hauria tingut més sentit dedicar els diners a 
millorar les condicions de vida dels veterans. No hi ha diferències per sexe, en 
aquest cas, però sí per edat: el 46% dels joves està d’acord amb la primera 
afirmació, comparat amb el 57% dels més grans. Els resultats per poder adquisitiu 
mostren com el sector més pobre de la població és el que més d’acord està amb 
dedicar els diners als veterans (52%) i no als actes commemoratius (41%), quan, 
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aquestes dades no poden considerar-se com a representatives de tots 
els efectes de la desfilada que, com hem anat repetint al llarg de la 
tesi doctoral, tenen més a veure amb la inculcació i la perpetuació 
de determinats valors i visions del món entre l’audiència russa. 
Tanmateix, sí que ens poden donar una idea de en quins sectors de 
la població del país aquests efectes poden ser més efectius.  
 
 
5.5.8. La reflexivitat de la televisió 
 
La televisió ha canviat de forma definitiva la manera de veure els 
grans esdeveniments mediàtics en els darrers seixanta anys. La 
televisió és l'emissor de l'esdeveniment i el principal interpretador i 
emmarcador. En particular, en els casos com la commemoració de 
la Victòria, una cerimònia propera a la coronació en què la televisió, 
com afirmen Dayan i Katz “rehearses the audience in the ceremony 
they are about to witness, carefully spelling out the meaning of the 
symbols, framing the event by separating it from daily life, 
monumentalizing it, upholding its official definition, and offering a 
story line and commentary to shape the interpretations” (1992:38). 
La televisió apropa la commemoració de la Victòria a milions de 
russos i de persones de tot al món, converteix l'acte en el més 
important i la Plaça Roja en el centre del món; la televisió destaca, 
hiperbolitza, espectacularitza l'esdeveniment, en mostra allò que 
creu més important, significatiu, simbòlic. Però la televisió també 
apareix en la commemoració mateixa i hi té un paper destacat. A la 
Plaça Roja, hi ha una enorme televisió que mostra detalls de què 
està passant. La televisió es cita ella mateix en totes les referències 
a la commemoració i acaba per adquirir una importància major que 
la celebració mateixa: perquè la televisió converteix l'esdeveniment 
en un gran esdeveniment, però en un esdeveniment que ja és 
diferent i que serà el que es recordarà. I la televisió no és només a la 
Plaça Roja, també la veiem en una gran part de les places de les 
ciutats on es fan desfilades militar en commemoració de la Victòria. 

                                                                                                           
com hem vist, és el grup a què, amb diferència, més agrada la desfilada (80%). 
Pel que fa a poblacions, també són els moscovites (60%)  i les ciutats grans (62%) 
—en què es fan les desfilades— els qui més s’adhereixen a la primera opció, 
mentre que només el 38% dels habitants de les poblacions petites està d’acord 
amb els diners dedicats als actes commemoratius. Accessible a través de 
http://www.levada.ru/press/2010061802.html 
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A partir de 2010, totes les desfilades es fan, per primer cop a la 
història, a la mateixa hora, a les 10 del matí hora de Moscou. I per 
les televisions de la resta de la ciutat es pot veure la desfilada de la 
Victòria a la Plaça Roja de Moscou. Per tant, a través de la televisió 
la Plaça Roja i Moscou garanteixen la seva centralitat a tot el país, 
durant totes les desfilades del país.  
 

FIGURA 5.50. A les ciutats on es realitzen desfilades militar, les pantalles 
gegants retransmeten què està passant a Moscou  

 

 
 

 
5.6. Conclusions finals 
 
La present anàlisi de la desfilada commemorativa del 65è aniversari 
sobre l’Alemanya nazi s’ha centrat, bàsicament, en els aspectes dels 
media events destacats per Dayan i Katz, i en l’anàlisi dels símbols i 
les relacions entre ells. En aquest capítol s’ha posat de manifest el 
fet que la desfilada és un moment únic de gran concentració 
simbòlica (cada imatge, cada paraula tenen un sentit simbòlic, des 
del principi fins al final de l’acte). Dins d’aquest caràcter simbòlic 
hi destaquem, sobretot, la seva funció de transmissora de la 
memòria històrica, d’enllaç entre institucions i generacions, i el 
caràcter de cerimònia transformativa. La transformació, però, no és 
una transformació radical o revolucionària, sinó que integra 
progressivament aspectes nous, que s’enllacen amb altres 
d’històrics i tradicionals, amb l’objectiu de transferir la tradició a 
les noves aportacions a la commemoració. L’antropologia cultural i, 
sobretot, l’obra de Christel Lane s’han manifestat com a recursos 
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productius a l’hora d’analitzar la desfilada. A més, l’anàlisi dels 
objectes i la relació establerta entre ells per la mateixa televisió —
una relació que difícilment es pot establir si no és a través dels 
mitjans audiovisuals— ens sembla una de les perspectives d’anàlisi 
més interessants, centrades en la forma que té la televisió 
d’enunciar, tant a través de les imatges com del so. Per això, creiem 
que l’enunciació pot ser una excel·lent eina d’anàlisi de qualsevol 
gran esdeveniment mediàtic, precisament per aquesta ja citada 
concentració, saturació de símbols.  
 
L’anàlisi de la desfilada, juntament amb les dades relatives a la 
disposició dels russos a celebrar la festa, a celebrar-la mirant la 
desfilada per televisió, i al fet que, aquesta desfilada en concret, va 
agradar a la majoria dels russos, posa de manifest el manteniment 
de l’atracció de les representacions militars i de la cultura 
patriòtico-militar, formes de representació, com ja hem insistit, de 
l’ordre social i, en aquest cas, d’un ordre que es representa amb 
l’ordre estricte dels militars. També hem pogut observar com a 
través de la televisió i de la commemoració s’opera la 
institucionalització dels nous símbols, com ha estat el cas de la 
Cinta de Sant Jordi. La desfilada és, doncs, una trobada entre allò 
vell —les formes que pren la desfilada recorda les de la desfilada de 
1945 i la de les desfilades posteriors, fet que la converteix en una 
tradició— i allò nou que, tanmateix, passa de seguida a formar part 
de la tradició fins a dissoldre’s amb el passat. Aquesta transició del 
vell al nou també és observable en altres aspectes de la desfilada 
que han estat tractats de forma tangencial. Alguns exemples que la 
manifesten són la transició dels locutors clàssics de l’època 
soviètica als actuals locutors, o la desaparició gradual del mausoleu 
de Lenin que, com hem vist, actualment queda ocultat per un 
decorat amb els colors de la bandera russa151.  

                                                
151 A través dels vídeos de les commemoracions de la Victòria accessibles a 
través del lloc web http://mkpu.ru/index.php?sitepage=about/video, hem pogut 
constatar aquesta desaparició gradual del mausoleu. Fins el 2003, el mausoleu va 
quedar descobert. L’any 2004 va ser ocultat parcialment darrere unes banderes 
russes i, finalment, l’any 2005, el del 60è aniversari de la Victòria, va 
desaparèixer completament. Un altre aspecte que podem destacar en aquesta 
transformació és que a la desfilada de 1996, la de la recuperació de l’acte a la 
Plaça Roja, el president Ieltsin es va situar dalt del mausoleu, a la manera dels 
dirigents soviètics. L’any 1997, però, el discurs del president ja va ser llegit des 
de la plaça mateixa.  
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En aquesta combinació d’allò vell i nou emergeix el principal 
problema, que es repeteix moltes vegades en aquest treball, respecte 
a l’oblit de la història, de la tradició, dels valors de la Victòria per 
part de les noves generacions. La commemoració de la Victòria pot 
veure’s, també, com un ritus iniciàtic pels que encara no havien 
tingut l’oportunitat de veure-la, com el primer pas cap a la immersió 
en aquesta cultura tradicional en què el fet militar ocupa un lloc 
privilegiat en la societat, com un primer record al que seguiran 
futurs records que configuraran una història personal de cada 
individu rus sobre els seus sentiments respecte a la desfilada de la 
Victòria. I la televisió, durant la desfilada, però també en la resta del 
seu espai commemoratiu, té present el problema contínuament, com 
és present de la mateixa manera en els discursos presidencials que 
analitzem en el capítol que segueix.  
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6. Anàlisi del discurs presidencial 
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Who controls the past . . . controls the future; who controls the present, controls 
the past. 

George Orwell, Nineteen-Eighty Four 
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6.1. Introducció  
 
Si en el capítol anterior hem analitzat les imatges del media event, 
que, per Dayan i Katz (1992), són, en el cas d'aquest gènere 
televisiu, molt més importants que les paraules, en aquest capítol 
analitzarem l'únic discurs verbal que es pronuncia durant la 
desfilada militar —a banda, evidentment, de la locució ja 
analitzada. A diferència del que opinen Dayan i Katz, per nosaltres 
el discurs verbal és tant o més important que el discurs de les 
imatges, ja que els discursos dels esdeveniments mediàtics són, en 
general, condensacions de la simbologia dels esdeveniments i els 
principals mecanismes d'interpretació dels actes presents i dels actes 
rememorats. El discurs presidencial, com la narració de la locució, 
dota i restringeix el sentit de la desfilada. A més, en la majoria de 
les ocasions, com és el de la Victòria, el discurs és llegit pel més alt 
representant del poder al país, el President de la Federació de 
Rússia, Dmitri Medvédev, el Cap d’Estat, en aquest cas. El discurs 
presidencial és, doncs, un exponent d’una determinada visió 
hegemònica de la realitat i de la història, un emmarcament del 
passat, el present i el futur de Rússia. Com afirma Lash, “Cultural 
studies, in its hegemonic paradigm, understood power largerly as 
operating semiotically, through discourse. Serious speech acts, or 
statements, in their systematic articulation, constitute for Foucault a 
discourse” (2007:58). Per tant, el discurs presidencial és una de les 
operacions semiòtiques del poder rus i un objecte en què s’observa 
l’hegemonia de la Victòria. 
 
En aquest capítol analitzarem l’estructura superficial dels discursos 
presidencials de 2000 a 2010, la seva estructura profunda a través 
de la semiòtica narrativa, el paper del temps i la memòria en aquests 
discursos, la identitat del ciutadà rus que en resulta, i, finalment, 
alguns aspectes relatius al frame de la Victòria. 
  
 
6.2. Anàlisi estructural de la narració 
 
El discurs presidencial de la Victòria és un dels moments centrals 
de la commeració de la Victòria sobre l’Alemanya nazi, i és 
immediatament anterior a la desfilada de les tropes i de l’armament 
rus a la Plaça Roja de Moscou. Tal i com s’ha esmentat 
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anteriorment, la present anàlisi comprèn els darrers onze discursos 
presidencials, de 2000 a 2010 (de 2000 a 2007 seran discursos de 
Vladímir Putin i els tres restants de Dmitri Medvédev). Per tal de 
fer l’anàlisi ens servirem de la semiòtica narrativa o semiòtica 
estructural. Per Barker, les narracions “are the structured form in 
which stories advance explanations for the ways of the world. 
Narratives offer us frameworks of understanding and rules of 
reference about the way the social order is constructed. In doing so 
they supply answers to the question: How shall we live?”(2008:35). 
A més, aquests relats, tal i com indica Barthes (Barthes et al. 
2006:7) són universals —més enllà de la forma que prenguin— i 
obeeixen tots a un model comú. Per tant, l’objectiu del capítol és 
trobar aquest patró comú entre els diferents discursos, les narracions 
subjacents en ells, que ens ajudin a explicar com aquests es 
converteixen en marcs de construcció de l’ordre social, la memòria 
històrica, la identitat i la transferència de competències i valors, la 
manera de viure dels russos. En definitiva, trobar les manifestacions 
que puguin donar-nos una idea de la naturalesa hegemònica dels 
discursos de la Victòria.  
 
Els inicis de l’anàlisi de l’estructura de les narracions el trobem en 
el formalisme soviètic i l’obra de Vladímir Propp Morfológia skazki 
(La morfologia del conte), en què l’autor, a través de l’estudi d’un 
centenar de contes mitològics russos (de fet, 102, del nº 50 al 151 
d’un recull de contes d’Afanàssiev), aïlla una sèrie d’elements 
reiteratius que anomena funcions —les accions dels personatges 
dels contes— i que són els constituents de l’estructura de qualsevol 
narració clàssica. A Propp (1998[1928]) i Fiske (1987:135-6) 
podem trobar la llista d’aquestes 31 funcions aïllades per l’autor 
soviètic. L’anàlisi centrat en la forma de Propp va ser continuat per 
estructuralistes com Greimas (1983) i Courtés (1996). El present 
capítol es centrarà precisament en la metodologia de Greimas i 
Courtés, i en el seu esquema narratiu canònic a partir del qual 
s’identifiquen en tota narració —i, en aquets cas, els discuros són 
considerats com narracions—6 actants principals: el destinador, el 
destinatari, el subjecte, l’objecte, l’ajudant i l’oponent. Tenint en 
compte aquest esquema narratiu canònic, la narració pot ser reduïda 
a la següent proposició: el destinador encarrega una missió (objecte) 
al subjecte, el subjecte s’encarrega d’aconseguir l’objecte ajudat per 
l’adjuvant; l’oponent impedeix la missió del subjecte i/o persegueix 
el mateix objecte de valor. Finalment, el destinatari serà el que 
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traurà benefici de l’acció i rebrà l’objecte de valor. A part dels rols 
actancials, les anàlisis de l’estructura narrativa es fixen també en les 
accions d’aquests personatges i en les competències que els 
permeten dur-les a terme i que seran igualment centrals en aquest 
capítol, ja que les relacionarem amb la identitat del ciutadà rus que 
transmeten els discursos.  
 
Usarem, doncs, aquests sis rols actancials per tal d’analitzar els 
discursos de la Victòria, entenent que aquests discursos són molt 
més que el que Hutchings i Ruliova indiquen en la seva anàlisi de la 
commemoració del 60è aniversari de la Victòria: “In his speech he 
[President Putin] paid tribute to Soviet soldiers, and celebrated the 
‘victory of good over evil’ and of ‘freedom over terror’, pointedly 
linking the Second World War with the contemporary ‘war on 
terror’” (2009:143). Els discursos presidencials no són només 
tributs als soldats. Són missatges dirigits a tota la nació russa, que 
tenen un objectiu que va més enllà del tribut: són, com ja hem dit, 
elements definidors d’ordre, identitat, memòria, d’una determinada 
visió de la història i del món, amb pretensions hegemòniques que 
deixen fora visions alternatives de la realitat. 
 
 
6.3. Els discursos de la Victòria. Estructura superficial 
 
El primer pas en l’anàlisi dels discursos serà similar al realitzat per 
Propp en la seva recerca sobre els contes russos. Ens fixarem, 
doncs, en els seus trets reiteratius a nivell superficial152. A 
continuació, exposarem quin és l’esquema formal comú en els 11 
discursos. Una primera aproximació al discurs ens permet 
identificar les seccions que es repeteixen de forma reiterada en la 
seva estructura (fet que ja podria ser considerat un observable de 
l’hegemonia). La següent figura preten visualitzar quina és aquesta 
estructura comuna, tenint en compte que no totes les parts es 

                                                
152 A pesar que estem acostumats a aquestes repeticions, aquestes no han de ser 
assumides com a una formalització del discurs i, per tant, a una ritualització del 
discurs, a un buidatge del seu sentit, sinó, precisament, a una de les seves 
principals funcions, que és la perpetuació d’una determinada visió del món, a 
l’establiment d’una hegemonia en l’ordre del simbòlic en la lluita, en aquest cas, 
per la conservació de la memòria.  
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repeteixen en tots els discursos, però que tots els discursos poden 
ser reconstruïts a partir dels segments trobats.  
 
 

FIGURA 6.1. Estructura superficial del discurs presidencial de la Victòria  
[S1] Auditori: Salutació a ciutadans, veterans i militars  
[S2] Protagonista: Felicitacions als veterans.  
  [S2.1] Aclamació i agraïment als militars 

 [S2.2] Aclamació i agraïment a la rereguarda 
[S3] Temps: Aniversari de la Victòria i el pas del temps 
  [S3.1] El poder del temps i la memòria 

[S4] Espai: la Plaça Roja de Moscou com a lloc central 
  [S4.1] La desfilada de 1945 
[S5] Festa: les dimensions de la commemoració de la Victòria 
  [S5.1] Celebració més important, més popular, més estimada 

 Festa única, sagrada, comuna 
 [S5.2] Dia de reflexió. Confluència de sentiments oposats. Record 
 als caiguts, dia de dolor etern. Record de la guerra 
 [S5.3] Dia d’orgull nacional 
 [S5.4] Símbol d’unitat nacional 
 [S5.5] Dia d’unió entre els països de la exURSS 
 [S5.6] Dia de l’alliberament i de la Victòria del bé sobre el mal.  
 [S5.7] Festa del valor militar i la glòria guerrera de la Pàtria 
 [S5.8] Tribut als veterans  

[S6] Guerra: la URSS, principal escenari de la guerra 
  [S6.1] Lloc dels aconteixements més crus 

 [S6.2] La resistència de la URSS 
 [S6.3] Les batalles i les ciutats-heroi  

[S7] Guerra: Les dimensions de la guerra 
  [S7.1] La guerra com a prova per l’Estat, per la cohesió nacional. 

 La guerra com a època d’enfortiment de la nació 
 [S7.2] Guerra determinant, justa i alliberadora 
 [S7.3] Època de coratge, defensa heroica, lluita per la llibertat, per 
 la independència i sobirania de la Pàtria  

[S8] Guerra: L’enemic nazi 
  [S8.1] Característiques de l’enemic nazi 

 [S8.2] Objectius de l’enemic: fer cendres el nostre país 
[S9] Victòria: La URSS nació vencedora 
  [S9.1] La URSS salvadora del món 

 [S9.2] Derrota i aniquilació de l’enemic al seu propi cau 
 [S9.3] El preu de la Victòria 

[S10] Victòria: els herois, els veterans i la rereguarda 
  [S10.1] Els valors i l’esperit dels veterans 

 [S10.2] Els veterans com a constructors de futures victòries pel 
 poble rus  
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[S11] Victòria. Claus: unitat, solidaritat i patriotisme  
  [S11.1] L’experiència d’unió amb els països de la ex-

 URSS 
 [S11.2] L’experiència d’unió amb els aliats. Victòria comuna  
 [S11.3] Patriotisme com a força que condueix a la Victòria 

[S12] Victòria: herència i transferència de la tradició  
  [S12.1] L’esperit de la Victòria, fe en el triomf 

 [S12.2] El costum de la Victòria 
 [S12.3] Victòria com a eina, font de les nostres forces, suport i 
 centre espiritual, ensenya a trobar equilibri entre força i raó 
 [S12.4] L’herència de la Victòria a la sang, sentiment que omple 
 els nostres cors 
 [S12.5] Herència de la unitat i la dignitat  

[S13]  Missatge a les noves generacions: Deures, deutes, 
obligacions i responsabilitat 

  [S13.1] Recordar/No oblidar el preu de la Victòria, reconeixement 
 de la destrucció de la guerra 
 [S13.2] Respectar, honrar i agrair als veterans 
 [S13.3] Ser dignes receptors de la Victòria. Actes morals elevats 
 [S13.4] Defensar els interessos de la pàtria amb noves victòries
 [S13.5] Treballar units per la prosperitat i el futur de Rússia 
 [S13.6] Viure i vèncer en nom de la Pàtria 
 [S13.7] No trair santuaris i banderes de la Victòria, enorgullir-se 
 del dia de la Victòria 
 [S13.8] Estar atents als nous enemics 
 [S13.9] Traspassar el parentiu històric amb ex-URSS 

[S14] Els nous enemics: les lliçons de la guerra 
  [S14.1] Les noves amenaces, transformacions del nazisme 

 [S14.2] Advertències: no es pot ser còmplice de la violència 
 [S14.3] Crida a l’acció: resposta coordinada a les agressions  

[S15] Exèrcit: les armes com a defensa de la Pàtria 
  [S15.1] La fortalesa i l’orgull de l’exèrcit 

 [S15.2] L’exèrcit com a hereu/conservador de la tradició de la 
 Victòria 
 [S15.3] El reforçament i la modernització de l’exèrcit 

[S16] Noves tradicions. Conservació i augment de les tradicions 
  [S16.1] La cinta de Sant Jordi 
[S17] El futur de Rússia 
  [S17.1] La construcció d’un futur en pau, felicitat, èxit, llibertat i 

 democràcia 
 [S17.2] Política de reconciliació 

[S18] Comiat 
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Tenint en compte aquesta segmentació, podem concloure que tots 
els discursos: 
 
 van dirigits tant als militars com als ciutadans de la Federació de 

Rússia; 
 són un tribut als veterans i als qui van lluitar a la rereguarda; 
 recorden el temps i l’espai de commemoració tradicionals i 

fundacionals; 
 estableixen les dimensions de la celebració; 
 reten tribut a la memòria; 
 recorden el caràcter de la guerra i les seves causes i lliçons; 
 recorden el preu i les conseqüències i pèrdues de la Victòria; 
 recorden quins van ser els enemics i els vencedors de la guerra; 
 recorden l’heroïcitat dels vencedors i les claus de la Victòria; 
 estableixen l’herència i la transferència dels valors de la 

Victòria; 
 són un missatge a les noves generacions, que tenen deutes i 

obligacions respecte als qui van lluitar a la guerra; 
 recorden que en el present existeixen noves amenaces i nous 

enemics de Rússia; 
 estableixen l’exèrcit com el garant del poble rus i l’hereu de la 

Victòria, així com la necessitat de la seva modernització; 
 fan referència (en els darrers anys) a les noves tradicions; 
 estableixen quin és el camí a seguir en el futur de Rússia.  
 
 
6.4. L’anàlisi narratiu del discurs 
 
A pesar que l’anàlisi de l’estructura superficials ens permet 
entreveure algunes de les característiques i dels objectius dels 
discursos de la Victòria, així com els trets comuns en cadascun 
d’ells, tal i com hem dit al principi del capítol analitzarem la seva 
estructura profunda, que ens aportarà una major informació sobre 
quina és la narració construïda a través dels discursos.  
 
 
6.4.1. Els esquemes narratius del discurs 
 
El primer pas de l’anàlisi estructural del discurs és la identificació 
dels esquemes narratius i dels actants.. Els discusos presidencials 
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ens narren un passat conflictiu —el de la Segona Guerra Mundial—
, i un present en què els ciutadans tenen el deure d’honorar i 
conservar la memòria d’aquest passat. A través de l’anàlisi 
identifiquem, doncs, dos esquemes narratius canònics. L’esquema 
narratiu del passat, que anomenarem EN(T1), on T1 fa referència al 
temps passat —l’època de la Gran Guerra Pàtria—, i un esquema 
narratiu del present EN(T2), on T2 fa referència al temps present i, 
en molts sentit, futur. El temps serà una de les principals variables a 
tenir en compte ja que, com s’ha plantejat al principi de la recerca, 
és un dels grans enemics en la conservació de la memòria de la 
Victòria.  
 
D’aquests dos esquemes narratius comuns en els discursos de la 
Victòria n’identificarem els sis actants corresponents: 
 

FIGURA 6.2 Actants dels esquemes narratius identificats en els discursos 
presidencials de la Victòria  

 
Actant EN (T1) EN(T2) 
Destinador Pàtria Pàtria 
Destinatari Pàtria/Humanitat Pàtria/Humanitat 
Subjecte Poble Soviètic Poble rus 
Objecte Llibertat / Pau / 

Seguretat 
Llibertat / Pau / 
Seguretat 

Adjuvant Forces aliades Comunitat 
Internacional 

Oponent Alemanya nazi Noves amenaces 
(terrorisme 
internacional) 

 
El discurs, doncs, mostra una narració en el passat (T1) en què la 
Pàtria (terme que du a confusió en l’època soviètica) encarrega al 
poble soviètic la missió d’aconseguir la llibertat i la pau a la URSS i 
al món sencer a través de la lluita amb el nazisme. En aquesta 
missió, el poble soviètic té com a adjuvants les forces aliades (els 
EUA i Gran Bretanya, principalment). Per altra banda, a T2 la Pàtria 
(ara sí, únicament Rússia) encomana al poble rus la missió de 
salvaguardar la llibertat, la pau i la seguretat, de la mateixa manera 
que a T1, amb l’ajuda de la Comunitat Internacional (en què figura 
Alemanya, el país oponent a T1), que és el nou adjuvant, i amb 
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l’oposició de les noves amenaces, entre les quals la més important 
és una amenaça global, el terrorisme internacional153.  
 
Només amb aquesta breu anàlisi ja podem concloure que el discurs 
de la Victòria no és només un missatge d’agraïment als veterans o 
un record de la Gran Guerra Pàtria i de la Victòria; en el discurs hi 
ha, a més, un missatge a les generacions russes actuals sobre els 
perills que suposen les noves amenaces, i una correspondència 
constant amb la situació del passat que va desembocar en la guerra. 
Per tant, el discurs envia un determinat missatge a la ciutadania 
russa, un missatge que té repercussions en la construcció de la 
identitat russa post-soviètica.  
 
 
6.4.2. Les competències dels actants 
 
Christel Lane afirmava respecte a l'anàlisi dels rituals soviètics que 
“to become symbolic, a verbal construction must propel its listeners 
into action”. (1981:201). Els discursos presidencials no són 
directament una crida a l’acció, però sí, en canvi, una crida a una 
acció subjuntiva. El discurs no apel·la directament a entrar en 
combat amb els nous enemics, però sí a un conservar i defensar la 
independència, la sobirania del país, i a adherir-se a les decisions de 
l’Estat per aconseguir aquest objectiu. Per tal de veure de quina 
manera la narració fa aquesta crida a una acció subjuntiva, ens 
fixarem en una de les característiques dels actants, que són les 
competències, els requisits indispensables per tal que aquests 
actants duguin a terme les seves accions. Abans d’això, però, 
distingirem els actants en actius (aquells que realitzen accions) i 
passius (aquells que són objecte de l’acció). Els actants actius 

                                                
153 Segons un estudi de l’Institut Levada publicat el 3 de febrer de 2011, el 70% 
dels russos creu que Rússia té enemics. Entre aquests, els combatents txetxens (ho 
creu el 48% dels russos), els EUA (40%), l’OTAN (32%), determinades forces 
occidentals (30%) o els islamistes (27%). Precisament el percentatge de russos 
que creuen que els islamistes són enemics de Rússia ha pujat significativament 
des de 2009, quan només eren percebuts com a enemics pel 15% dels russos. És 
també remarcable el fet que el 1989, en plena perestroika de Gorbatxov, el 48% 
dels qui van respondre a la pregunta de si Rússia tenia enemics opinava que 
l’arrel del mal era en els errors propis, mentre que actualment només opina 
d’aquesta manera el 19% dels russos. Accessible a través de 
http://www.levada.ru/press/2011020302.html. 
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(subjecte, adjuvant i oponent) tindran associades competències; els 
actants passius (objecte, destinatari i destinador —que també pot ser 
actant actiu—) tindran associats atributs. En aquesta anàlisi ens 
fixarem, precisament, en els tres actants actius, un dels quals, el 
subjecte, és a qui va adreçat el discurs.  
 
Dels diferents discursos presidencials podem extreure quines són les 
competències atribuïdes als subjectes de T1 i de T2. El subjecte de 
T1, el poble soviètic, té audàcia, coratge, dignitat, fe, fermesa, força 
d’esperit, força de voluntat, generositat, heroïcitat, honor, 
patriotisme, poder, resistència, responsabilitat, solidaritat, unitat i 
voluntat de sacrifici. Totes aquestes competències esdevenen 
condicions indispensables per combatre i vèncer un enemic que era 
poderós, el nazisme, i que tenia les competències d’arrogància, 
brutalitat, crueltat, voluntat de destrucció, força, intolerància, 
voluntat d’invasió, monstruositat o tortura. Finalment, respecte al 
tercer dels actants actius, els adjuvants, la principal competència 
que es deriva dels discursos és la unió.  
 

FIGURA 6.3 Competències dels actants actius a T1 

 
CS(T1) ={audàcia, coratge, dignitat, fe, fermesa, força d’esperit, 
força de voluntat, generositat, heroïcitat, honor, patriotisme, poder, 
resistència, responsabilitat, solidaritat, unitat, voluntat de sacrifici} 
 
CO(T1) ={arrogància, brutalitat, crueltat, voluntat de destrucció, 
força, intolerància, voluntat d’invasió, monstruositat, tortura} 
 
CA(T1) ={unió} 
 
 
Si aquestes són les competències dels actants a T1, les dels actants a 
T2 resulten d’un procés de transferència d’aquestes a través de dues 
vies: (1) la sang i (2) la memòria, entesa en aquest cas la memòria 
com la identificació històrica a través del record entre els actants a 
T1 i els actants a T2. En el cas del Subjecte, les competències són 
transferides per les dues vies. En quan a la via sanguínia, les noves 
generacions de russos porten la Victòria “a la sang” (Putin, 2000); 
l’herència dels combatents a la Gran Guerra Pàtria és en la seva 
sang i les gestes en els seus cors (Putin, 2001); la dignitat i la unitat 
de la generació dels que van combatre el nazisme és l’herència més 
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valuosa que han rebut els seus fills i néts (Putin, 2002); i a tots els 
russos els ha estat donada una valuosa experiència que els “ensenya 
a lluitar fins a la victòria i ser forts davant les dificultats i assumir la 
responsabilitat amb un mateix i amb el seu poble” (Medvédev, 
2009); i una gran reserva de fe en el triomf de la veritat, en la força, 
la independència i la llibertat que obren a moltes generacions una 
“època de gestes i victòries pacífiques” (Medvédev, 2008). La 
transferència per via de la memòria és, a diferència de la sanguínia, 
una acció que a la vegada realitza el discurs —i la resta dels actes 
commemoratius— i l’audiència, els ciutadans russos, que han de 
conservar la memòria de la Gran Victòria i de les gestes dels seus 
pares i avis per a defensar els interessos de la Pàtria (Putin, 2007). 
En conseqüència, el poble rus és un poble competent per lluitar i 
vèncer com ho va fer el poble soviètic durant la Gran Guerra Pàtria 
ja que a través d’aquestes dues vies en conserva les competències.  
 
En el cas de l’oponent, la transferència de les competències ja no es 
realitza a través de la sang, sinó únicament de la memòria, per mitjà 
de l’atribució als nous enemics de les mateixes capacitats que al 
règim nazi. El nou enemic, que té formes diferents en funció del 
context polític i històric, és un enemic “no menys terrible” que el 
nazisme, “porta la mort i la destrucció” (Putin, 2004) i, “com en 
l’època del tercer Reich, sent el mateix menyspreu per la vida 
humana” (Putin, 2007). Les amenaces, doncs, són les mateixes que 
en l’època del tercer Reich, “només s’han transformat, han canviat 
d’aspecte” (Putin, 2007). En conseqüència, l’enemic actual no 
només és tan poderós com el nazisme, sinó que afegeix una nova 
competència, la mutabilitat i la dificultat de la seva identificació 
unívoca: el terrorisme, el terrorisme internacional, els que pretenen 
redefinir les fronteres o no complir amb la legalitat internacional i, 
en general, qualsevol que pretengui posar en perill la vida, el 
benestar i la memòria dels russos i la unitat i la integritat territorial 
de la Pàtria russa.  
 
Finalment, la unió, la principal de les competències dels adjuvants, 
també és transferida —tot i que no de forma definitiva, sinó que ha 
de ser recuperada— a través de la memòria. En els discursos 
s’afirma que, com va demostrar la coalició antihitleriana, “només 
amb la unió dels esforços dels estats i la voluntat de les nacions es 
poder combatre aquestes amenaces” (Putin, 2002), una unitat i una 
germanor enfortides en la lluita contra el nazisme (Putin, 2004), una 
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unitat basada en el passat i dirigida a un futur comú (Putin, 2005) i 
que és el testimoni d’una disposició comuna a la defensa de la pau 
(Medvédev, 2010).  
 

FIGURA 6.4. Extracte de transferència de competències al Subjecte  
 
Estimats combatents, amb vosaltres ens hem acostumat a vèncer. I 
aquest costum el duem a la sang i s’ha convertit en un garantia no 
només de les victòries militars. [Putin, 2000] 
 
Avui l’herència dels combatents és a la nostra sang. Les seves 
gestes, als nostres cors. [Putin, 2001] 
 
La dignitat i la unitat de la generació de vencedors és la nostra 
herència més valuosa que hem rebut nosaltres, els seus fills i néts. 
[Putin, 2002] 
 
Avui a la desfilada hi ha els fills i els néts dels soldats de la Gran 
Guerra Pàtria. Ells estan alineats darrere l’estendard de la Victòria i 
estan preparats per defensar la Pàtria (Rodina), la sobirania i la 
dignitat del país, estan preparats, com vosaltres, per viure, 
treballar i vèncer. [Putin, 2006] 
 
Ells ens van transmetre les seves tradicions de germanor i 
solidaritat, una experiència veritablement soferta d’unió i ajuda 
mútua. I nosaltres conservarem sagradament la memòria sobre 
això, conservarem sagradament aquest patrimoni històric. [Putin, 
2007] 
 
Rússia sempre conservarà la memòria d’aquesta gran Victòria, 
de les gestes dels nostres pares i avis. Com ells, nosaltres també 
defensarem amb abnegació els interessos de la nostra Pàtria 
(Rodina), treballarem crearem junts pel bé de la prosperitat, el 
benestar i un futur pacífic per Rússia [Putin, 2007] 
 
Els nostres pares i avis va patir sofriments inhumans, però van 
defensar la sobirania i la independència de la Pàtria, ens van donar 
a tots nosaltres una reserva de gran fe, una fe en el triomf de la 
veritat i la vida mateixa, en la nostra força nacional, en la 
independència i la llibertat i van obrir a moltes generacions una 
època de proeses i victòries pacífiques [Medvédev, 2008] 
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Benvolguts veterans! Hem après de vosaltres a viure i a vèncer 
en nom de la Pàtria, treballar per tal que els nostres assumptes 
siguin dignes de les vostres grans fites, treballar per tal que el 
nostre país sigui fort, pròsper i feliç. [Medvédev, 2008] 
 
A cadascú de nosaltres li ha estat donada una gran experiència. 
Una experiència que ensenya a lluitar fins a la victòria, i davant de 
les dificultats ser fort, i agafar la responsabilitat per un mateix i pel 
seu poble. [Medvédev, 2009] 
 

FIGURA 6.5. Extracte de transferència de competències a l’Oponent  
 
Però tampoc avui tenim el dret de tancar els ulls al fet que encara 
passeja pel món la esvàstica i les idees del feixisme. I que a elles 
s’hi ha afegit un mal no menys terrible, el terrorisme 
internacional. Ell també porta la mort i la destrucció. [Putin, 2004] 
 
Aquells que de nou intenten aixecar les banderes abatudes del 
nazisme, aquells que sembren l’odi racial, l’extremisme, la 
xenofòbia, condueixen el món a un carrer sense sortida, a un 
vessament de sang sense sentit i a la brutalitat. I per això el fracàs 
del feixisme ha de ser una lliçó i una advertència sobre la 
imminència de la represàlia. [Putin, 2006] 
 
Nosaltres no tenim el dret d’oblidar: les causes de qualsevol guerra 
cal buscar-les primer de tot en els errors en temps de pau, i les 
seves arrels en la ideologia de la confrontació i l’extremisme. I més 
encara quan en els nostres dies aquestes amenacen no són menys 
que abans. Només s’han transformat, han canviat el seu aspecte. 
I en aquestes noves amenaces, com en l’època del tercer Reich, 
hi ha el mateix menyspreu a la vida humana, les mateixes 
pretensions de discriminació i de dictat. [Putin, 2007] 
 

FIGURA 6.6 Extracte de transferència de competències dels Adjuvants 

 
Només amb la unió dels esforços dels estats i la voluntat de les 
nacions es poden combatre aquestes amenaces. Així ens ho va 
demostrar perfectament la coalició antihitleriana. Els països aliats 
van acabar aleshores amb l’enemic. I avui ens hem tornar a unir i 
ens unirem contra les amenaces comunes. I el seu nom és 
terrorisme. [Putin, 2002] 
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Aquesta és la nostra festa comuna. I és el dia de la nostra 
memòria comuna de com vam anar junts cap a la Victòria, de 
com vam lluitar junts i junts vam treballar sense pensar en les 
condecoracions, els títols i la glòria. Aleshores teníem un únic 
objectiu: derrotar l’enemic, tornar a casa i aixecar de les runes i de 
les cendres el país. [Putin, 2003] 
 
Nosaltres vam estar junts en aquesta terrible lluita contra el 
nazisme. Precisament aleshores es va enfortir la nostra sòlida 
germanor, una germanor provada pel temps, provada per la vida 
mateixa. [Putin, 2004] 
 
Només junts podem combatre les amenaces actuals. Només en 
base al bon veïnatge, resoldre els problemes de la seguretat 
mundial. [Medvédev, 2010] 
 
 
6.4.2.1. El programa narratiu d’enllaç 
 
El fet que la memòria transfereixi les competències del subjecte de 
T1 a T2 ens permet assumir un segon esquema narratiu a T2 en què el 
seu objecte (memòria) és una condició prèvia per l’enllaç entre 
EN(T1) i EN(T2). Si no recordem què va fer el S(T1), no podrem 
heretar les seves competències.  
 

FIGURA 6.7 Actants de l’esquema narratiu de la memòria 
 

Actant EN(T2) 
Destinador Poble rus 
Destinatari Poble rus 
Subjecte Poble rus 
Objecte Memòria 
Adjuvant Commemoració de la 

Victòria 
Oponent Els que volen oblidar, 

revisar la història 
 

 
Als discursos de la Victòria analitzats són freqüents les mencions 
als anys passats, a la necessitat, l’obligació de recordar i al fet que 
els russos no tenen el dret d’oblidar (Putin, 2006). Segons la versió 
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dels discursos, el temps passat és molt, però es recorda tot (Putin, 
2000). Rússia ha de conservar sempre la memòria de la Victòria 
(Putin, 2007), la duresa dels anys de la Gran Guerra Pàtria no s’ha 
d’oblidar mai, passin els anys que passin (Medvédev, 2008), i, a 
pesar del poder enorme del temps, aquest “és més feble que la 
memòria humana, que la nostra memòria” (Medvédev, 2010).  
 
FIGURA 6.8. Extracte de referències a la memòria i el pas dels temps en els 

discursos de la Victòria (2000-2011) 

 
55 anys és molt de temps, però el país recorda tot el que va 
passar en aquesta guerra: les privacions i la gana, els bombardejos 
i la mort, les terribles xifres de les nostres pèrdues. El 9 de maig es 
recorda a aquells que no van arribar a viure la festa de la Victòria. 
Aquest és el nostre dolor etern. I el deure sagrat és respectar la 
memòria dels nostres pares, dels pares enterrats en la nostra terra 
natal i en els camps de batalla d’Europa. El nostre poble ho va donar 
tot per la Victòria. Recordem no només les gestes dels soldats. 
Glòria i honor a vosaltres, els heroics treballadors de la rereguarda, 
una gran reverència a tots els que en una època de combats vau 
conrear cereals, vau fer projectils, vau posar dempeus els ferits, als 
que vau tenir paciència, vau creure i vau esperar. [Putin, 2000] 
 
Passaran els anys, però la memòria de la Gran Guerra Pàtria 
continuarà sent un discurs de bon viatge per tots els vius (...) 
[Putin, 2000] 
 
Estem obligats a recordar com va començar i no tenim el dret 
d’oblidar perquè els feixistes es van creure amb el dret de decidir el 
destí del món, el destí d’altres països i nacions, perquè van atorgar-se 
el paper de creadors de la història i esperaven quedar-ne impunes. 
[Putin, 2003] 
 
El 9 de maig és una fita de la nostra glòria. La nació no oblida dates 
sagrades com aquesta. Sabem el preu i el significat d’aquesta 
Victòria. Recordem que, precisament el nostre país, el nostre exèrcit 
va donar un cop demolidor decisiu al nazisme, el va reduir a pols i va 
predeterminar el final de la Segona Guerra Mundial. [Putin, 2004] 
 
Benvolguts ciutadans de Rússia! Avui estem obligats a recordar 
que en aquells anys severs existia una amenaça real de subjugació 
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del món i que aquesta amenaça va sorgir pel menyspreu al perill de la 
ideologia destructora dels nazis. [Putin, 2006] 
 
Nosaltres no tenim el dret d’oblidar: les causes de qualsevol guerra 
cal buscar-les primer de tot en els errors en temps de pau, i les seves 
arrels en la ideologia de la confrontació i l’extremisme. [Putin, 2007] 
 
Rússia sempre conservarà la memòria d’aquesta gran Victòria, 
de les gestes dels nostres pares i avis. [Putin, 2007] 
 
Aquest ja és el 63è maig victoriós que celebrem. Però els anys 
durs de la Gran Guerra Pàtria no seran oblidats mai. [Medvédev, 
2008] 
 
Passin els anys que passin, no oblidarem la defensa de Moscou i 
Leningrad, les batalles d’Stalingrad i de Kursk, la lluita per 
l’alliberament d’Europa i recordarem la contribució d’aquells que 
van treballar sense descans als hospitals, a les fàbriques i les 
indústries. Conservarem aquesta memòria, la conservarem a la 
crida del cor, de la consciència i del deure. [Medvédev, 2008] 
 
Mai no oblidarem els violents combats a Moscou i Stalingrad, els 
900 dies del setge de Leningrad, la batalla de Kursk, i els durs 
combats per l’alliberament d’Europa, no oblidarem les gestes dels 
partisans i dels milicians, l’abnegació dels qui van treballar a la 
rereguarda. [Medvédev, 2009] 
 
El temps té un poder enorme. Però és més dèbil que la memòria 
humana, que la nostra memòria. Mai no oblidarem els soldats que 
van lluitar al front. Les dones que van substituir els homes a les 
fàbriques. Els nens que van haver de patir proves inconcebibles per a 
la seva edat. Tots ells són herois de la guerra. [Medvédev, 2010] 
 
No és possible oblidar. Memòria eterna per ells. [Medvédev, 
2010] 
 
Pel que fa a l’oponent, en aquest cas són aquells que volen oblidar 
les lliçons de la guerra o menystenir el paper de la URSS en la 
Victòria, els qui “avui intenten rebaixar aquesta inestimable 
experiència, aquells que profanen els monuments als herois de la 
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guerra, que profanen el seu propi poble, sembren la discòrdia i la 
desconfiança entre els estats i la gent”(Putin, 2007) 
 
 
6.4.3. El pas del temps i l’eternitat 
 
El problema central plantejat a la recerca, recordem-ho, és la 
percepció de l’Estat rus de l’allunyament de les generacions més 
joves respecte els fets de la Gran Guerra Pàtria i la Victòria, l’oblit 
de la memòria de la Victòria. Ja hem vist en el capítol anterior com 
els joves de 18 a 24 anys són als qui, en proporció, menys va 
agradar la desfilada militar i també els qui menys la van mirar (un 
31% dels joves enquestats afirmava no haver vist la desfilada, 
mentre que només el 18% dels majors de 55 anys no va mirar-la) 
l’any 2010. També hem vist com accions com la cinta de Sant Jordi 
—o, com veurem més endavant, el lloc web del President de la 
Federació de Rússia dedicada a ensenyar als més petits què significa 
la Victòria pel poble rus, entre moltes altres accions—, van 
dirigides a la conservació de la memòria i a evitar que les noves 
generacions oblidin el sacrifici del poble rus. Lane (1981) ja 
exposava la preocupació dels dirigents soviètics per la distància de 
les noves generacions respecte els grans mites revolucionaris 
soviètics. I el mateix succeeix amb la Rússia actual. Els discursos 
són una evidència d’aquesta preocupació. En la majoria d’ells hi ha 
una menció als anys que han passat des de la Victòria (“55 anys és 
molt de temps” (Putin, 2000), “Ja han passat 60 anys” (Putin, 
2005)). Però el discurs construeix una versió oposada respecte als 
efectes del temps: si en un principi el temps hauria de ser un enemic 
de la memòria —i, per tant, de l’enllaç entre la generació que va 
combatre a la Gran Guerra Pàtria i les noves generacions—, el 
discurs potencia aquest enllaç afirmant, per exemple, en el darrer 
dels discursos analitzats, que “el temps té un poder enorme” però 
“és més dèbil que la memòria humana” (Medvédev, 2010). Per tant, 
el temps deixa de ser un oponent a la memòria per convertir-se en 
un adjuvant. A més, com més temps passa, majors són les 
competències del subjecte. De l’anàlisi dels discursos observem, a 
més, que com més ens allunyem en el temps, més es fa menció al 
seu pas, fet que hem relacionat, precisament, amb l’existència del 
problema. 
 



 

 273 

En relació amb el temps, els discursos presidencials emfasitzen el 
caràcter etern de la Victòria i de la seva transmissió generacional. El 
poble rus “sempre” recordarà la gesta dels veterans, “sempre” 
(Putin, 2004) recordarà l’ajuda dels aliats, la festa de la Victòria 
“sempre” (Putin, 2005) serà sagrada, “sempre” serà recordada, el 9 
de maig “sempre” (Medvédev, 2008) serà el dia de l’alliberament 
del món i “sempre” (Medvédev, 2008) serà el símbol de la unitat 
nacional dels russos. En aquest mateix sentit, els discursos també 
emfasitzen el fet que els russos honraran “eternament” (Putin, 2005) 
els veterans, i es proclama la “memòria eterna” (Medvédev, 2010) 
per ells.  
 
FIGURA 6.9. Extracte de referències a l’eternitat de la Victòria i de la seva 

transmissió generacional en els discursos de la Victòria (2000-2011) 

 
Allà on ens trobem, sempre ho recordem. [Putin, 2004] 
 
Sempre recordarem que aquests excessos porten a les persones el 
terror, la humiliació i la mort.[Putin, 2005] 
 
I sempre recordarem l’ajuda dels aliats (...) [Putin, 2005] 
 
Pel nostre país el 9 de maig és i serà per sempre un dia sagrat (...) 
[Putin, 2005] 
 
Per a les nacions de l’antiga Unió serà per sempre el dia d’una 
gran gesta nacional, i pels estat d’Europa i de tot el planeta, el dia 
de la salvació del món. [Putin, 2005] 
 
Rússia sempre conservarà la memòria d’aquesta gran Victòria, 
de les gestes dels nostres pares i avis. [Putin, 2007] 
 
Us felicito de tot cor en el Dia de la Gran Victòria, en la festa que 
sempre ha estat i serà la més popular, la més sagrada i que per 
sempre ha esdevingut símbol de la nostra unitat nacional! 
[Medvédev, 2008] 
 
És gràcies a vosaltres que el 9 de maig serà per sempre el dia de 
l’alliberament del nostre poble, el dia en què va començar un nou 
període de la història universal.[Medvédev, 2008] 
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Honrarem eternament aquells que van entregar la seva vida, van 
combatre, aquells que van treballar a la rereguarda amb abnegació. 
[Putin, 2005] 
 
Us felicito en el Dia de la gran Victòria, en la festa d’un enorme 
significat moral i de força unificadora, en una festa que és 
eternament en el destí de Rússia i en el cor de cadascun dels seus 
ciutadans! [Putin, 2007] 
 
Memòria eterna als qui van donar la seva vida i als qui van 
aconseguir la pau per nosaltres. [Putin, 2007] 
 
Així ha estat, així és i així serà.[Medvédev, 2010] 
 
 
6.4.4. El testimoni de la Victòria 
 
En el que hem anomenat programa narratiu d’enllaç, en què 
l’objecte de valor era la memòria que permet establir un 
paral·lelisme constant i productiu entre la situació de T1 i T2, hem 
establert que la celebració mateixa, i la desfilada com a acte 
commemoratiu principal, realitza el paper d’adjuvant, ja que és un 
mitjà, una eina, que ens ajuda a recordar i que, per tant, ens fa 
competents per aquest record. En els discursos de la Victòria hi ha 
referències constants a la festa, que és batejada com “la més 
important, la més popular i la més estimada” (Putin, 2001), “la gran 
i sagrada festa de l’orgull i la glòria nacionals” (Putin, 2003), una 
festa “única”, “comuna”, “popular”, “un dia d’unitat nacional” 
(Putin, 2004), una festa “que ens eleva” (Putin, 2005), “d’un 
enorme significat moral i de força unificadora”, “que és eternament 
en el destí de Rússia i en el cor de cadascun dels seus ciutadans” 
(Putin, 2007) i “que passa de generació en generació i que honraran 
els nostres néts i besnéts” (Medvédev, 2009).  
 
La qualificació de la commemoració de la Victòria mereix una 
anàlisi particular. Un dels fets que hem destacat en l’anàlisi de la 
locució de la desfilada de la Victòria —en l’apartat de la revista—
era la referència, per error o no, de la desfilada militar com la 
65ena, quan, de fet, és la 20ena. De la mateixa manera, l’any 2001 
Putin es referia a la celebració afirmant que “ja fa 56 anys que la 
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celebració de la Victòria és per nosaltres la més important, la més 
popular i la més estimada”. De Lane (1981) sabem que, a pesar de 
celebrar-se, no va ser fins el 1965 que el dia de la Victòria va ser 
declarat dia festiu, i que les dues altres tradicions sagrades 
soviètiques eren considerades més importants que la de la Victòria. 
Per tant, el discurs és també una ocasió de reconstruir el paper de la 
commemoració de la Victòria en la història de Rússia i de la Unió 
Soviètica, deixant en l’oblit la resta de les grans tradicions i festes 
soviètiques. És, per tant, un instrument de reconstrucció de la 
memòria històrica de Rússia. No només es reconstrueixen els fets, 
sinó també la memòria dels actes de record d’aquests fets.  
 
 
6.5. La identitat russa post-soviètica a través dels 
discursos presidencials de la Victòria 
 
En aquest apartat analitzarem com a través dels discursos es 
construeix una determinada identitat del ciutadà rus, a partir, 
sobretot, de les competències heretades dels veterans de la Gran 
Guerra Pàtria i de la memòria de la Victòria. A l’obra Soviet 
Political Indoctrination. Developments in Mass Media and 
Propaganda Since Stalin, Hollander (1972:8) fa un recull de quines 
eren les principals qualitats del ciutadà soviètic ideal. Aquest home 
ideal havia de ser, segons Hollander:  
 
“a lover of labor, a willing and enthusiastic contributor to the material growth of 
the economy”;  
“totally politicized, implying: a. continual subjection of the individual will to that 
of the Party leadership at any given time; b. subordination of all personal 
emotions, needs, values, comforts, and interests to centrally determined goals; c. 
uncritical and enthusiastic acceptance of all Party pronouncements and orders”. 
“always an activist, participating in civic activities, demonstrations, agitation 
sessions, and so on (...)”. 
“politically literate, using a firm grasp of ideology to guide actions and attitudes”. 
“unspontaneous and self-disciplined” 
“vigilant against not only one's own "inner enemies," the emotions, but also 
against others as enemies. (Friends, family members, or colleagues may be 
unwittingly or wittingly agents of larger, more diffuse enemies, such as 
imperialism, Fascism, or the "capitalist conspiracy.")  
“conscious of a sense of solidarity with workers in all countries, and particularly 
with those in Socialist countries”. 
“patriotic”. 
“collectivist, anti-individualistic, and anti-egoist”. 
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“virtuous (...): honest, sober, modest, courageous, and so forth(...); 
“atheistic, having no need for religion of any kind”.  
 
En conseqüència, la identitat soviètica es basava, principalment, en 
la relació de l’individu amb el treball, la política, la classe, la pàtria, 
la moral i la religió.  
 
En els discursos de la Victòria també trobem una imatge ideal del 
ciutadà rus. Les característiques de la seva identitat es poden 
resumir en el respecte a la memòria, respecte i defensa de la Pàtria, 
recepció de la Victòria, obligació de noves victòries i transmissió de 
la memòria.  
 
1) Respecte a la memòria 
Respecta i és fidel a la memòria dels caiguts i de les gestes dels que 
van sacrificar les seves vides per la sobirania del país. Sent dolor 
pel qui no van sobreviure la guerra i sap, recorda, reconeix —i cada 
cop més (Medvédev, 2008)— el preu de la Victòria, no té el dret a 
oblidar. Agraeix i ret homenatge a la generació victoriosa i té un 
deute impagable amb ells. No té dret a trair els santuaris i les 
banderes de la victòria; té el deure sagrat de respectar la memòria 
del seus pares. 
 
2) Respecte i defensa de la Pàtria 
Respecta i honra la seva Pàtria i, com els veterans, la defensa 
abnegadament — “la defensa de la Pàtria és la nostra obligació 
sagrada, és la base moral per a totes les generacions (Medvédev, 
2009). 
 
3) Recepció de la Victòria 
Ha rebut la gran experiència de la victòria i dels veterans, du el 
costum de vèncer a la sang, és hereu de sang de la victòria i hi 
reconeix un honor, un orgull i una responsabilitat. Ha après a vèncer 
en nom de la Pàtria. 
 
4) Obligació de noves victòries 
Està obligat a noves victòries, a treballar honradament, lluitar per la 
llibertat, la prosperitat, el benestar, la fortalesa, la felicitat i la pau 
del seu país. Ha de véncer i ser el primer en tot, realitzar els actes 
morals més elevats. Ha de treballar perquè les seves fites siguin 
dignes de les fites dels veterans. 
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5) Transmissió de la memòria 
Celebra la festa de la Victòria com a pròpia, conserva i traspassa als 
seus descendents l’experiència i la memòria, els valors i la moral de 
la Victòria. Ajuda a conservar i augmentar les tradicions de la 
victòria  
 
 
6.5.1. Conclusions sobre la identitat post-soviètica 
 
Hi ha en la construcció de la identitat russa a través dels discursos 
de la Victòria alguns trets comuns a la identitat soviètica proposada 
per Hollander. Respecte el treball, el ciutadà rus ha de treballar per 
la prosperitat del país, encara que ara aquest treball és una obligació 
per ser digne de les gestes dels veterans. Pel que fa a la politització, 
el ciutadà rus ja no és un ciutadà polititzat ni activista; en canvi, sí 
que ha de ser un activista en la preservació de la memòria de la 
Victòria i en el seu traspàs a les noves generacions. No està 
subordinat al partit, sinó a les obligacions morals imposades per la 
memòria dels veterans i dels caiguts. Les seves emocions, els seus 
valors, les seves necessitats i els seus objectius estan associats i són 
canalitzats i catalitzats per la Victòria. No ha de participar en 
manifestacions polítiques, sinó en manifestacions de la seva adhesió 
a la Victòria (com la cinta de Sant Jordi). No té el dret de trair els 
objectes sagrats de la Victòria i ha d’estar atent a aquells que volen 
ultratjar la memòria dels caiguts o conspirar per reescriure el paper 
de la Pàtria a la guerra. Ja no ha de ser solidari amb els treballadors, 
sinó amb els veterans i amb els ciutadans dels països que van ajudar 
Rússia a guanyar la guerra. Ha de ser un ciutadà valent, sacrificat, 
desprès amb la Pàtria. I, finalment, pel que fa a la religió, la 
Victòria mateix ha de ser la seva religió154.  
 

                                                
154 A pesar que Rússia ja no és un país ateu i que l’Estat rus, a pesar de proclamar 
el respecte per totes les confessions, afavoreix i manté relacions estretes amb 
l’Església Ortodoxa Russa. Hi ha una infinitat de casos que demostren aquesta 
relació. Només a tall d’exemple, afegim que, en una carta del President de Rússia 
al Patriarca de l’Església Ortodoxa Russa,  Medvédev la qualifica com la 
institució social més gran i amb més autoritat de la Rússia contemporània. 
Informació accessible a partir de l’enllaç: http://www.kremlin.ru/letters/10199 
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En aquest sentit, la veneració mítica de la Victòria i dels veterans té 
molts paral·lelismes amb la religió155, com ho tenien també els 
cultes a Lenin i a Stalin analitzats per Lane (1981). El poble rus és 
un poble que ha rebut un do (la Victòria), que ha de protegir, 
respectar i venerar, que ha d’utilitzar en la seva activitat diària, i que 
ha de traspassar als seus descendents. És, doncs, un procés cíclic de 
recepció—ús—traspàs que té com a objectiu la seva conservació 
eterna, la preservació de la seva hegemonia.  
 
 
6.6. Conclusions 
 
La semiòtica narrativa s’ha demostrat en el cas dels discursos de la 
Victòria una bona eina metodològica per extreure tota una sèrie de 
conclusions respecte a quin és l’objectiu final d’aquests discursos. 
En primer lloc, la seva anàlisi de l’estructura profunda de la 
narració subjacent ens ha permès identificar l’estructura comuna de 
les narracions del passat i del present, i l’equivalència entre els 
diferents actants. L’esquema resultant és el d’un mecanisme 
discursiu que estableix un mirall entre les situacions viscudes entre 
els anys 1941 i 1945 i el present. Per Handelman els distintius dels 
esdeveniments que presenten són “statements, mirror-images, 
reflections” (1990:41). Els esdeveniments públics són, doncs, 
miralls en què les societats es veuen reflectides. Aquest mateix 
procés de reflexió és el que es produeix entre la situació del passat i 
l’actual. La societat es veu reflectida en l’esdeveniment i, a més, en 
la situació evocada i recordada en l’esdeveniment. El discurs té com 
a un dels seus objectius, potser el principal, l’emmirallament de 
l’actual Rússia en la situació viscuda durant la Gran Guerra Pàtria. 
El discurs estableix les correspondències necessàries per identificar 
l’actual ciutadà rus amb els combatents soviètics i els enemics 
actuals amb els nazis. El discurs, doncs, trasllada, vincula la societat 
actual a la societat victoriosa; el jo i el nosaltres del passat, són el jo 
i el nosaltres del present. 
 

                                                
155 Aquesta connexió amb la religió també ha estat aprofitada per l’Església 
Ortodoxa Russa per relacionar la fe ortodoxa amb la Victòria. Precisament el lloc 
web del Departament sinodal del Patriarcat de Moscou per la cooperació amb 
les Forces Armades i els cossos de seguretat està sota el domini 
http://www.pobeda.ru (recordem que pobeda en rus vol dir victòria).  
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Els discursos presidencials de commemoració de la Victòria, com a 
forma de comunicació, tenen una intenció persuasiva i 
manipuladora. Com afirma Zunzunegui "la comunicación debe 
entenderse menos como un hacer-saber que como un hacer-creer o, 
si se prefiere, un hacer-hacer, lo que implica el poner en primer 
término su carácter de manipulación, entendida como una “acción 
del hombre sobre otros hombres para hacerles ejecutar un programa 
dado” (2003:35). A través del recurs de la Victòria sobre el règim 
nazi es construeix un discurs en què els valors incontestables de la 
Victòria serveixen d'estratègia per tal que els actuals ciutadans del 
país acceptin que són els dignes hereus i successors dels veterans de 
la guerra, que aquests veterans no poden ser traïts i que els seu 
esperit és el mateix que ens ha de conduir a nosaltres a combatre els 
nous enemics per tal que no es repeteixi una tragèdia com la de la II 
Guerra Mundial. Els discursos diuen als ciutadans russos què han de 
fer, que ho saben fer, que ho volen fer i que ho poden fer. I què han 
de fer és defensar la Pàtria, ho saben fer perquè ho han heretat dels 
seus avantpassats vencedors, que ho volen fer, perquè són patriotes i 
volen ser dignes dels seus avantpassats i, finalment, ho poden fer 
perquè tenen els mitjans per fer-ho i les competències necessàries.  
 
L'anàlisi semiòtic posa al descobert un aspecte bàsic dels discursos 
presidencials del dia de la Victòria. Si tota narració està dividida en 
les fases de contracte, competència i fase d'execució i sanció, en la 
narració del discurs presidencial es fa una èmfasi especial en 
l'absència de necessitat d'adquisició de competències, perquè el 
poble rus, com ja ho ha demostrat històricament, posseeix les 
competències necessàries per defensar-se dels atacs dels enemics, i 
aquestes competències són transferides per via sanguínia, cada rus 
té gravat en el seu codi genètic les victòries del seu poble i del seu 
exèrcit. Els discursos de la Victòria serveixen per dir als ciutadans 
de Rússia que saben vèncer, però que aquesta victòria no és una 
victòria definitiva. Per tal d’expressar clarament quin és l’escenari 
plantejat al discurs dibuixarem el quadre semiòtic de la Victòria:  
 
 

Victòria Derrota 
No victòria 

(combat permanent) 
No derrota 

(resistència permanent) 
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En aquest cas, l’escenari plantejat és el de la no-victòria, el combat 
permanent, la lluita per noves victòries, cap d’elles definitiva, pel 
fet que els enemics sempre estan disposats a posar en perill la unitat 
i la integritat de la Pàtria. Si, com exposa Greimas, el subjecte i 
l’objecte estan relacionats a través de la conjunció/disjunció 
(posseir o no posseir un objecte, dos enunciats d’estat), la narració 
del discurs ens diu que el subjecte està en una transició contínua de 
conjunció i disjunció de l’objecte de desig que el porta, doncs, a una 
acció continuada i a una preparació i competència continuades, i 
aquest és, precisament, un dels objectius principals dels discursos 
de la Victòria.  
 

FIGURA 6.10. El President de la Federació de Rússia, Dmitri Medvédev, 
durant la lectura del discurs en commemoració del 65è aniversari de la 

Victòria  
 

 
 
 
Un darrer aspecte a destacar en la construcció de la identitat russa 
en els discursos de la Victòria és la confusió constant entre 
l’individu militar i el civil. La Victòria és de vegades atribuïda a 
l’exèrcit, altres vegades als ciutadans, la tradició de la Victòria és 
heretada per tots els ciutadans, i els nous desafiaments i missions 
encarregades a la ciutadania i a l’exèrcit es confonen. L’ús 
indeterminat del nosaltres (i dels nostre, nostra, nostres) s’afegeix a 
aquesta confusió. Aquesta mateixa confusió és la que ens porta a 
concloure que el discurs destina al ciutadà rus un paper doble: en 
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primer lloc, ha de ser un soldat que defensi la Pàtria; en segon, ha 
de ser un soldat que defensi la memòria.  
 
 
6.6.1. El frame de la Victòria 
 
La repetició indiscriminada dels mateixos arguments és un dels 
recursos bàsics en la instauració o imposició d’una determinada 
interpretació de la realitat; a còpia de la repetició, una perspectiva 
esdevé, doncs, hegemònica, sobretot si en els mitjans on aquesta 
perspectiva té presència no en tenen les veus o les descripcions 
alternatives156. Els discursos són selectius, esdevenen part de la 
memòria d’un poble, i de la mateixa manera que destaquen i 
recorden determinats passatges, causes i conseqüències de la guerra, 
n’obliden d’altres que podrien perjudicar la visió hegemònica del 
passat i posar en perill la construcció del futur. Un discurs com el 
presidencial de la Victòria, per exemple, ha de reconèixer el 
sacrifici, la valentia i l’amor a la pàtria, però no pot recordar les 
persecucions i les represàlies, la manera com van ser enviats els 
soldats al front157, i molts, moltíssims altres aspectes com els abusos 
comesos pels soldats soviètics o l’ocupació de territoris que han fet 
que en alguns països que formaven part de l’òrbita de la URSS 
actualment vegin l’ocupació soviètica com un fenomen pitjor a 
l’ocupació nazi. Aquest procés és el que anomenem emmarcament, 
que té en Erwing Goffman un dels seus principals teòrics, i que pot 
definir-se com el conjunt de premises que ens permeten interpretar 
—i construir, a través de la selecció i l’èmfasi— un determinat fet 
de la realitat. Una bona definició de frame és la que dóna Robert M. 
Entman: 
 
“Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select 
some aspects of aperceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem 

                                                
156 Trobem un exemple d’aquesta tesi en l’article de King & de Young (2008) 
sobre l’hegemonia del discurs de George Bush posterior als atacs a les Torres 
Bessones de Nova York.  
157 En aquest sentit, Lester (1995) afirmava, en la seva anàlisi de l’evolució 
política a la Rússia post-svoviètica, que el llenguatge era una eina per 
l’hegemonia capaç de preservar un determinat status quo restringint efectivament 
una imatge alternativa de la societat.  
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definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation”. (1993: 52) 
 
Per tant, el discurs, com moltes altres de les manifestacions oficials 
sobre la Gran Guerra Pàtria i la Victòria, són eines d’emmarcament, 
de definició i constrenyiment de la realitat a una sèrie d’aspectes 
que en permeten una determinada interpretació. Del discurs 
presidencial en podem extreure la sèrie de premises que emmarquen 
la Victòria i la seva commemoració, així com allò que queda fora 
del seu marc.  
 
El frame de la víctima 
El primer dels marcs interpretatius fa referència al paper de Rússia 
com a víctima. Dels discursos en traiem que Rússia no va tenir cap 
responsabilitat en el conflicte —s’obvien els pactes entre Rússia i 
Alemanya o altres aspectes de la II Guerra Mundial— i, a partir 
d’aquí, s’interpreta que en la resta dels conflictes armats Rússia 
també és una víctima i, per tant, ha de respondre a les amenaces 
exercint el seu dret legítim a la defensa, com ho va fer el 1941. 
Aquesta resposta bèl·lica, a més, sempre és interpretada com una 
responsabilitat en el terreny moral.  
 
El frame de l’enemic 
Lligat amb aquest, observem el frame que fa referència a com 
s’emmarquen i s’interpreten els nous enemics de Rússia. El nazisme 
és utilitzat com un recurs constant en la comparació amb les noves 
amenaces. Això permet interpretar qualsevol enemic —els txetxens, 
el terrorisme internacional, els georgians— com una màquina que 
pretén la destrucció de Rússia i justifica l’ús indiscriminat de la 
força contra ells. Són enemics interpretats com a sements que si es 
deixen germinar poden arribar a ser tan o més destructores que el 
nazisme. Aquest darrer frame és, segurament, el més important en 
el posicionament de Rússia en el context internacional. Si Rússia 
havia estat des de la guerra freda el gran enemic d’Occident, 
emmarcant els seus enemics dins l’anomenat terrorisme 
internacional o terrorisme islamista, recuperava el seu paper de 
víctima i d’aliat d’Occident i podia pretendre la connivència i la 
complicitat de la comunitat internacional, sobretot a partir de l’11-
S. 
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El frame del vencedor 
Un altre dels frames observables en els discursos presidencials és el 
fet que la Victòria a la Gran Guerra Pàtria és la Victòria de la URSS 
heretada pel poble rus. La resta dels aliats i dels països de la ex-
URSS són adjuvants de l’heroi principal158. Només en els casos en 
què els líders dels aliats són convidats a la desfilada —com en el 
60è i el 65è aniversari de la Victòria— es fa referència a aquesta 
com a comuna, però emmarcant la contribució de la resta dels 
països de la coalició antihitleriana d’ajuda. 
 
El frame de la Pàtria com a causa 
Un altre dels processos d’emmarcament —o reemmarcament, en 
aquest cas— és el de la interpretació del motor i la causa que va 
portar a la Victòria. Si durant l’època soviètica la victòria va ser la 
victòria del socialisme, i demostrava la superioritat del socialisme 
per sobre de la resta d’ideologies polítiques del món, en l’actualitat 
la causa de la victòria va ser la Pàtria i l’amor que els russos i els 
soviètics sentien per ella.  
 
El frame de l’herència positiva 
La Victòria i el seu esperit és allò que hereta el poble rus a través de 
la generació de veterans. Per tant, s’interpreta l’herència com a tot 

                                                
158 Aquesta visió de la Victòria és extensament compartida per la població russa. 
Si es formula la pregunta a un rus de “Qui va guanyar la guerra?”, invariablement 
contesten “Nosaltres”. En aquest sentit, en una enquesta de l’Institut Levada 
sobre la valoració de la Gran Guerra Pàtria per part de la població russa publicada 
el 18 de juny de 2010 (poc més d’un més després de la commemoració del 65è 
aniversari de la Victòria), a la pregunta de a qui pertany el mèrit principal en la 
Victòria a la Gran Guerra Pàtria, el 62% de la població afirmava que al poble 
soviètic, mentre el 23%  a tots junts i el 8% a Stalin (és molt destacable el fet que 
un 10% dels joves de 18 a 24 opinen que a Stalin, la mateixa proporció que entre 
la gent de més de 55 anys, mentre que només un 4% dels adults entre 25 i 39 anys 
opinen que va ser mèrit del dictador; a més, fins un 20% de la gent que viu en 
l’extrema pobresa ho considera mèrit d’Stalin, sobretot els qui viuen en les àrees 
rurals). Per contra, a la pregunta sobre de qui és la responsabilitat dels milions de 
vides que es van perdre a la guerra, el 30% de la població russa considera que 
d’Stalin, el 20% del PCUS, mentre que el 28% creu que de l’enemic. 
Curiosament, els qui menys creuen que va ser culpa d’Stalin (26%) i més culpa 
de l’enemic (31%) són els joves de 18 a 24 anys. Finalment, a la pregunta de si 
aquesta victòria és “nostra” (sense especificar el nostra) o de tota la coalició, el 
51%  dels russos respon la primera opció (sobretot, de nou, els joves de 18 a 24 
anys i els majors de 40 anys). Informació accessible en rus a través de 
http://www.levada.ru/press/2010061804.html 
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allò que concentra accions i valors positius, afirmatius, i s’obvien, 
per tant, les derrotes sofertes pels exèrcits soviètic i rus al llarg de la 
història. Tampoc es tenen en compte altres aspectes de la Gran 
Guerra Pàtria com els errors comesos per la direcció del PCUS i per 
Stalin durant la guerra.  
 
La necessitat del sacrifici 
En relació a aquest últim punt, el sacrifici —entès en el sentit de les 
seves proporcions— a la guerra és interpretat com un sacrifici 
necessari, i no producte de les estratègies militars soviètiques. 
Tanmateix, no és l’estat rus qui envia els seus soldats a morir, sinó 
que és l’enemic qui els mata.  
 
El frame de la veneració al veterà 
Un altre dels frames de la Victòria és el que fa referència a la 
veneració dels seus veterans. Tot i que el poble rus realment venera 
els seus veterans de guerra, els estats soviètic i rus no sempre han 
tingut una actitud de generositat respecte a ells. La prova més cruel 
d’això la trobem en la repressió a què van ser sotmesos per part de 
Stalin els soldats que van ser fets presoners durant la guerra i que 
van ser enviats a camps de treball a Sibèria.  
 
Evidentment, es pot fer una anàlisi molt més acurada dels 
constrenyiment, de reducció, a què els discursos sotmeten a la 
realitat; tanmateix, creiem que aquests són una bona mostra dels 
objectius de selecció d’aquests discursos presidencials. En 
qualsevol cas, és evident que el tribut als veterans és només una 
excusa, un pretext, per enviar un missatge amb unes intencions 
persuasives i manipuladores que trascendeixen, i de molt, la 
naturalesa del tribut. 
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7. Anàlisi de l’agenda temàtica dels noticiaris 
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7.1. Introducció 
 
Com ja hem vist, la celebració del Dia de la Victòria és, en 
l'actualitat, la principal celebració nacional de la Rússia sorgida de 
la desaparició de la URSS. De les tres tradicions sagrades (Lane, 
1981), és l'única que, per motius ideològics i de construcció de la 
nació russa, ha sobreviscut a l'experiència soviètica. Els mitjans de 
comunicació, i la televisió en particular, han jugat un paper destacat 
en la conservació de la memòria de la II Guerra Mundial, de la 
Victòria sobre el règim nazi i en la mateixa celebració dels 
aniversaris de la Victòria el 9 de maig. La conformació de tota una 
cosmologia al voltant de la Victòria s’expressa a la televisió en un 
gran nombre de formats i gèneres, de forma redundant, com en el 
cas de les celebracions israelianes descrites per Handelman 
(1990:226), caracteritzades per “extreme redundancy, of the same 
set of messages encoded through numerous media”. Aquest capítol 
es centra, particularment, en una anàlisi temàtica de les agendes dels 
noticiaris del Primer canal rus (Pervi kanal) i del canal privat NTV 
des del 19 d’abril de 2010 fins el 16 de maig de 2010 per tal 
d’observar quina és la presència de la commemoració de la Victòria 
i les notícies relacionades amb ella (la guerra, els veterans), i 
comprovar com es produeix el procés d’implicació i d’oblit (Dayan 
i Katz, 1992) del media event en la televisió russa. També 
analitzarem, en particular, l’agenda temàtica de l’informatiu Vrémia 
de les 21 hores del Pervi kanal, el noticiari més seguit a Rússia.  
 
Les hipòtesis de la recerca són que (1) els noticiaris impliquen els 
espectadors en la celebració de la Victòria i el preparen pel gran 
esdeveniment mediàtic; (2) aquesta implicació, a partir de notícies 
relacionades amb la Gran Guerra Pàtria i la Victòria és independent 
del caràcter públic o privat del canal i, en conseqüència, esperem 
una gran similitud en les proporcions de les notícies al Primer canal 
i a NTV; (3) el procés d’implicació és progressiu i gradual i, en 
conseqüència, el nombre de notícies augmenta fins el dia de la 
commemoració, fins a convertir-se l’esdeveniment mediàtic en 
l’única realitat existent; (4) el procés de gestió de l’oblit de la 
commemoració és molt més sobtat que el d’implicació.  
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7.1.1. El context de la commemoració 
 
Per tal de poder avaluar correctament els resultats de l’anàlisi 
haurem de tenir en compte dos factors. Per una banda, l’any 
d’estudi, el 2010, es celebrava el 65è aniversari de la Victòria i, en 
conseqüència, l’esdeveniment pren una relevància superior a la 
d’altres anys. I per l’altra, un fet inesperat irromp en l’agenda 
temàtica dels noticiaris: una greu explosió el mateix dia 9 de maig 
en una mina que provoca desenes de morts. Si bé aquest darrer fet 
pot interferir en el procés d’implicació o oblit, ens permet analitzar 
què succeeix amb la cobertura del gran esdeveniment mediàtic (la 
celebració de la Victòria) quan emergeix un nou esdeveniment que 
pot modificar aquesta cobertura.  

Abans de procedir a l’anàlisi ens sembla convenient fer un 
brevíssim comentari sobre els dos canals que analitzem. Com hem 
vist en el capítol 3 de la tesi, el Pervi kanal és l’hereu del primer 
canal de la Televisió Central soviètica, en un primer moment 
convertit en Ostánkino, posteriorment en ORT (la Televisió Pública 
de Rússia, propietat en un 51% de l’Estat rus i en un 49% del 
magnat Borís Berezovski) i, finalment, en l’actual Pervi kanal, en 
què l’Estat rus conserva el 51% de la propietat i la resta està 
repartida entre l’oligarca Roman Abramóvitx i el propietari del grup 
mediàtic Natsionàlnaia Media Gruppa, Iuri Kovalchuk, propietari 
també del 72,4% de Peterburg—Piati kanal, del 98% de REN, de la 
major companyia publicitària del país —Video International— i del 
50,19% del diari Izvestia. NTV, per la seva banda, és una 
companyia 100% privada, nascuda el 1993 amb el finançament de 
Most-Bank i el banc Stolitxni i que, a mans del seu propietari, 
l’oligarca Vladímir Gusinski, es va convertir en la primera oposició 
mediàtica real al govern rus durant la dècada de 1990. Després de 
les eleccions presidencials de l’any 2000 els seus actius van passar a 
ser controlats per Gazprom-Media; les accions de la companyia van 
anar canviant de propietari fins que l'any 2005 van acabar a 
Gazfond, filial del bank Rossia, el propietari del qual és Iuri 
Kovalchuk, amic personal de Putin, el mateix que posseeix el 25% 
del Pervi kanal.  

Com ja hem indicat, a part d’analitzar totes les notícies d’ambdós 
canals, farem una anàlisi a part de les informacions del noticiari de 
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les 21.00 del Pervi kanal, Vrémia. Vrémia va converir-se durant la 
dècada de 1970 en el principal servei d’informació de la Televisió 
Central soviètica i, després de desaparèixer temporalment arran de 
la caiguda de la URSS, va tornar a formar part de la graella del 
Pervi kanal i, actualment, és el noticiari televisiu més seguit del 
país159. Com hem vist en el capítol 3, veure diàriament Vrémia es va 
convertir , des de l’època de Bréjnev, en un dels rituals dels 
ciutadans soviètics que, segons Mickiewicz, encara té continuïtat 
avui dia a Rússia. En l’actualitat Vrémia només s’emet al Pervi 
kanal, i ja no podem considerar com a certa l’afirmació que “no 
station anywere was permitted to broadcast competing material 
during that time slot” (1999:24). Encara que, com hem vist en el 
mateix capítol, tampoc podem afirmar que hi hagi cap programa 
que li pugui fer competència, tenint en compte la semblança de les 
línies informatives dels principals canals federals. 

Pel que fa a la commemoració de la Victòria, assenyalarem com a 
factor a tenir en compte el fet que Pervi kanal, juntament amb el 
canal estatal Rossia 1, emet la desfilada en directe; en canvi, NTV 
no emet l’esdeveniment. Analitzarem també quina és la incidència 
d’aquest fet en el disseny de les agendes temàtiques dels noticiaris 
dels dos canals.  
 
 
7.2. Metodologia 
 
La metodologia utilitzada en aquest capítol és una anàlisi 
quantitativa de les notícies de Pervi kanal i NTV en el període que 
va del 19 d’abril al 16 de maig de 2010. Hem escollit aquest període 
perquè creiem que és un període suficientment representatiu per a 
comprovar els processos d’implicació i oblit en la commemoració 
de la Victòria el 9 de maig a Rússia. L’assimetria de l’interval 
temporal queda justificada pel diferent comportament, a priori, 
d’ambdós processos: esperem que la implicació s’allargui amb el 
temps i sigui progressiva, fins a arribar a la seva màxima intensitat 
el mateix dia 9 de maig, i, en canvi, esperem que el procés d’oblit 
sigui molt més abrupte i s’escurci molt més en el temps.  
 
                                                
159 Segons dades de TNS, Vrémia va ser el noticiari més seguit a Rússia durant el 
període analitzat, amb una mitjana d’entre el 23 i el 25% d’espectadors.  
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Un dels aspectes bàsics en l’anàlisi de l’agenda és la classificació 
temàtica de les notícies. Tenint en compte els nous recursos que ens 
ofereix Internet, utilitzarem en un primer moment la classificació 
temàtica de les notícies que publiquen els mateixos Pervi kanal i 
NTV als seus llocs web160. Ambdós canals publiquen totes les 
notícies que emeten a diari, amb la qual cosa podem considerar que 
la mostra és plenament representativa de les notícies que són 
emeses en directe a les televisions russes i que els resultats de les 
classificacions temàtiques ens donaran uns resultats igualments 
representatius161 durant el període que va del 19 d’abril de 2010 fins 
el 16 de maig de 2010. Hem fet la selecció de les notícies 
relacionades amb la commemoració de la Victòria a partir, doncs, 
de les paraules clau relacionades amb la Victòria o amb el camp 
semàntic associat. A la figura 7.1 podem veure la llista de les 
temàtiques que afegim a l’anàlisi. 
 

FIGURA 7.1 Llista de temàtiques associades a la Victòria 
 

Pervi Kanal NTV 
Dia de la Victòria 9 de maig 
Desfilada de la Victòria Desfilada de la Victòria 
Gran Guerra Pàtria Gran Guerra Pàtria 
 Segona Guerra Mundial 
Veterans Veterans 

 
 
La mostra comprèn totes les notícies (1709) del Pervi kanal entre el 
19 d’abril i el 16 de maig de 2010 i totes (1075) les del canal NTV 
en el mateix període. A més, com he assenyalat, analitzem l’agenda 
temàtica del principal informatiu de Pervi kanal (Vrémia), que 
representen 300 notícies. Una vegada seleccionades les notícies que 
fan referència a la Victòria —mostres 4, 5 i 6—, hem procedit a una 
nova classificació de l’agenda temàtica (Figura 7.14). És a partir 
d’aquesta classificació que podrem treure les conclusions respecte a 
com es configura el procés d’implicació i d’oblit en els diferents 

                                                
160 http://www.1tv.ru/newsarchive/ (Pervi kanal) i  http://www.ntv.ru/novosti/  
(NTV). 
161 En qualsevol cas, sempre podem considerar que són representatives de què es 
publica a Internet, una opció cada cop més triada pels espectadors.  
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programes, i quins són els observables de l’hegemonia en aquesta 
distribució.  

 
 

FIGURA 7.2. Mostres d’anàlisi de l’agenda temàtica 
 

Mostra Canal Nº de notícies Classificació  
1 Pervi kanal 1709 Pervi kanal 
2 NTV 1075 NTV 
3 Pervi kanal 

(Vrémia) 
300 Pervi kanal 

4 Notícies Victòria 
1TV 

301 Pròpia 

5 Notícies Victòria 
NTV 

206 Pròpia 

6 Notícies Victòria 
Vrémia 

88 Pròpia 

 
 
Per tant, el mètode aplicat en el cas de les anàlisis dels noticiaris de 
les mostres 1, 2 i 3 ens permetrà trobar indicadors (observables) 
com la dinàmica o l’evolució de la distribució i la densitat de 
notícies relacionades amb la Victòria i amb els diferents temes 
relacionades amb ella. En canvi, les mostres 4, 5 i 6 ens permetran 
dibuixar el recorregut de les informacions relacionades amb la 
Victòria i treure conclusions respecte a partir de quines 
informacions es construeix l’esdeveniment i quines informacions 
van entrant al llarg del temps, així de quines són les informacions 
que gestionen l’oblit de l’esdeveniment.  
 
 
7.3. Resultats generals de l'anàlisi dels noticiaris 
 
La primera de les anàlisis fa referència a la quantitat de notícies 
relacionades amb la Victòria i la seva evolució al llarg del temps en 
els dos canals, Pervi kanal (a partir d’ara 1TV) i NTV.  
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FIGURA 7.3 Evolució del nombre de notícies de 1TV dedicades a la Victòria 
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FIGURA 7.4 Evolució del nombre de notícies de NTV dedicades a la Victòria 
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Com podem observar de les dues figures anteriors, el nombre de 
notícies va en augment des del principi de l’interval temporal, 
assoleix un màxim el dia 9, i a partir d’aleshores pateix un descens i 
gairebé desapareix de les graelles dels noticiaris (cal remarcar que, 
com també es pot observar de les gràfiques, el nombre total de 
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notícies varia en funció dels dies de la setmana i, en particular, 
s’observa un descens sensible en el nombre de notícies publicades 
els caps de setmana). Aquesta dada confirma la hipòtesi respecte al 
comportament de les fases d’implicació i oblit. 
 
Pel que fa a la visualització de les diferències entre l’agenda 
temàtica relacionada amb la Victòria d’ambdós canals, podem veure 
en la figura 7.5 que segueixen una tendència molt similar. 
 
 
FIGURA 7.5 Comparació de l’evolució del nombre de notícies de 1TV i NTV 

dedicades a la Victòria 
 

 
 
 
Tanmateix, tenint en compte el nombre diferent de notícies entre 
ambdós canals, i la particularitat de tractar-se d’aquelles que han 
estat publicades a la xarxa, ens resulta de molta més utilitat 
comparar la densitat de notícies, és a dir, el percentatge de notícies 
que cadascun dels canals dedica a la Victòria.  
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FIGURA 7.6. Densitat de notícies dedicades a la Victòria (1TV) 

 

!"

#!"

$!"

%!"

&!"

'!"

(!"

)!"

*!"

+!"

#!!"

!
"
#$
"
%
&'
&(
"

)'&'

*+,- !"#$"%&'&("./".%0&1$1"2.- +"34&1$'.,1$&5#1'

,-./-01213-4#56 $47-.849-:;249<=;>4?,-./-01213-4#56@  
 

FIGURA 7.7. Densitat de notícies dedicades a la Victòria (NTV) 
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Com en el cas anterior, la figura 7.8, en què superposem les 
densitats d’ambdós canals, ens serveix per comprovar la semblança 
en les tendències de la densitat informativa de la Victòria.  
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FIGURA 7.8. Comparació de la densitat de notícies de 1TV i NTV dedicades 
a la Victòria 

 

 
 
Pel que fa a Vrémia, el noticiari del Pervi kanal, l’evolució en el 
nombre de notícies queda il·lustrada en la figura 7.9, en què 
s’observa un patró similar als anteriors, si bé la densitat (figura 
7.10) és significativament major en dies anteriors a la 
commemoració. 
 

FIGURA 7.9. Evolució del nombre de notícies de Vrémia dedicades a la 
Victòria 
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FIGURA 7.10. Densitat de notícies dedicades a la Victòria (Vrémia) 
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En aquest cas, resulta interessant comparar quina és la tendència del 
noticiari Vrémia i de la cadena en el conjunt dels seus noticiaris, 
sobretot si tenim en compte que, segons les dades de les mostres, de 
les 1709 notícies analitzades del canal, 301 feien referència a les 
categories que hem escollit de la Victòria —un 18% del total— i, en 
canvi, de les 300 de Vrémia, 88 fan referència a la Victòria —un 
29% del total. La figura 7.11 posa de manifest aquesta diferència en 
les evolucions de la densitat.  
 

FIGURA 7.11. Comparació de la densitat de notícies de 1TV i Vrémia 
dedicades a la Victòria 
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En el cas de Vrémia hem considerat també com a variable d’anàlisi 
la durada de les notícies. L’evolució del temps dedicat a la Victòria 
queda expressat en la figura 7.12. 
 

FIGURA 7.12. Temps dedicat a la Victòria (Vrémia) 
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I, de la mateixa manera que en els casos anterirs, la densitat 
temporal queda expressada en la figura 7.13.  
 

FIGURA 7.13. Densitat temporal de notícies dedicades a la Victòria 
(Vrémia) 
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7.3.1. Conclusions a l’anàlisi general de l’agenda temàtica 
 
Així doncs, podem extreure unes primeres conclusions sobre com la 
Victòria afecta l’agenda temàtica dels noticiaris de 1TV i NTV, 
sense haver encara categoritzat en detall les notícies.  
 
1) La primera conclusió fa referència a l’evolució de la cobertura 
que, com esperàvem, creix de manera més o menys sostinguda (hi 
ha esdeveniments puntuals que, com veurem més endavant, 
impliquen un major nombre de notícies sobre la Victòria, com per 
exemple els assajos de la desfilada), arriba a la pràctica saturació el 
dia 9 de maig, i pateix un descens sobtat a partir del dia 10 de maig.  
 
2) Amb independència de la titularitat pública (o semipública) del 
canal (1TV) o privada (NTV), i del fet que 1TV retransmeti la 
desfilada i NTV no, la cobertura de la Victòria segueix un patró, a 
grans trets, molt similar. En les anàlisis posteriors veurem si també 
hi ha coincidència en els temes concrets en la implicació i oblit de 
la commemoració.  
 
3) Sí s’observa una major densitat de notícies sobre la Victòria en el 
principal noticiari de 1TV. En aquest cas, també observem que la 
temàtica arriba a ocupar més del 50% del temps del noticiari en dies 
anteriors (com el 30 d’abril i el 4 de maig).  
 
 
7.4. La construcció de l’esdeveniment mediàtic 
 
Tal i com hem assenyalat anteriorment, els resultats generals de la 
cobertura de la temàtica de la Victòria (que abasta els temes 
Veterans, Gran Guerra Pàtria, Segona Guerra Mundial, Desfilada de 
la Victòria i Dia de la Victòria en els dos canals analitzats) han estat 
realitzats a partir de les pròpies categoritzacions dels canals, excepte 
en el cas de Vrémia, en què hem analitzat directament els noticiaris 
televisius i que hem utilitzat una classificació pròpia. Per tal de 
veure com evoluciona en funció de les temàtiques la cobertura 
informativa, proposem una nova graella a partir de la qual 
categoritzarem cadascuna de les notícies relacionades amb la 
Victòria que ja hem seleccionat a partir dels criteris de les mateixes 
cadenes.  



 

 301 

7.4.1. Graella d’anàlisi de l’agenda temàtica dels 
informatius 
 
Les categories en què hem classificat les diferents unitats 
informatives relacionades amb la Victòria són les següents: 
 

FIGURA 7.14. Graella de classificació temàtica de les notícies sobre la 
Victòria 

 
Categories Descripció de la categoria / Subcategoria 
Desfilada  
 Arribada 

Participants 
Arribada dels participants a la desfilada 

 Assaig Assajos de la desfilada de la Victòria a 
Moscou 

 Assaig. Regions Assajos de les desfilades de la Victòria en 
altres ciutats de Rússia 

 Dimensions Aspectes relacionats amb la desfilada: 
nombre de tancs participants, avions, la 
desfilada simultània, etc 

 Discurs El discurs de la Victòria 
 Final Final de la desfilada de la Victòria 
 Inici Inici de la desfilada de la Victòria 
 Preparatius Preparatius per la desfilada de la Victòria 
 Televisió Informacions de Pervi kanal sobre les 

característiques de la retransmissió 
televisiva de la desfilada militar 

Dia de la Victòria  
 Actes Diferents actes que es celebren el dia de la 

Victòria, més enllà de la desfilada 
 Dimensions Aspectes generals del dia de la Victòria 
 Festeig Informacions sobre com es celebra la 

Victòria als carrers de les ciutats després de 
la desfilada militar 

 Final Final de la celebració del Dia de la Victòria 
 Flota Les celebracions de la flota russa pel dia de 

la Victòria 
 Internacional La celebració del Dia de la Victòria als 

països de la CEI i a la resta del món 
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 Memòria Informacions sobre el record del 9 de maig 
com el dia de la Victòria 

 Meteo La previsió del temps pel dia de la Victòria 
a Moscou 

 Mitjans La cobertura mediàtica del Dia de la 
Victòria 

 Mobilitat Les afectacions al trànsit el dia de la 
Victòria 

 Política Trobades polítiques durant els dies de la 
celebració 

 Preparatius Preparatius del dia de la Victòria 
Memòria  
 Acció Accions de record de la Guerra, la Victòria i 

els caiguts 
 Acció. Cursa Informacions sobre la cursa ciclista que 

commemora la Victòria 
 Acció. Naixi Accions del grup juvenil Naixi, les joves 

generacions de Edínaia Rossia 
 Acció. Stalin Acció relacionada amb els cartells d’Stalin a 

Sant Petersburg 
 Cicle Històric TV Documentals històrics dels canals de 

televisió 
 Cinema Festivals de cinema militar i estrenes de 

films sobre la Gran Guerra Pàtria 
 Cinta de Sant 

Jordi 
Notícies relacionades amb la Cinta de Sant 
Jordi, de record als veterans de la guerra 

 Ciutats Glòria Les ciutats que han rebut el títol de ciutats 
de la glòria militar 

 Discurs  Discursos, a part del presidencial, en relació 
a la commemoració de la Victòria, i que fan 
referència a la memòria. Inclou els 
manifestos sobre la memòria de la Gran 
Guerra Pàtria 

 Enregistrament Enregistraments de testimonis de la Gran 
Guerra Pàtria 

 Escàndol Escàndols relacionats amb la memòria 
històrica 

 Exposicions Exposicions sobre la guerra 
 Foc etern Actes relacionats amb el foc etern 
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 Foc etern. 
Regions 

Actes relacionats amb el foc etern en altres 
ciutats de Rússia 

 Generacions Notícies en què apareixen nens o joves en 
relació al record de la guerra i la Victòria 

 Homenatge Actes d’homenatge a la memòria dels 
caiguts 

 Internet Publicacions d’arxius de fotografies i 
testimonis a Internet 

 Monuments Actes d’inauguració de monuments o 
d’homenatges en monuments 

 Música Notícies sobre concursos musicals 
commemoratius de la Victòria 

 Pèrdua Pèrdues relacionades amb la memòria 
històrica 

 Personal Històries de records personals sobre la 
guerra 

 Reconstrucció 
Històrica 

Reconstruccions històriques d’episodis de la 
guerra 

 Setge Testimonis i records del setge de Sant 
Petersburg 

 Teatre Obres de teatre relacionades amb la guerra 
 Televisió Notícies sobre la televisió. Estrena de 

programes, programació especial 
relacionada amb la memòria de la Gran 
Guerra Pàtria i la Victòria . 

 Troballes Notícies sobre els grups de recerca de 
material de la guerra i sobre diferents 
troballes de cossos, armament, 
condecoracions i tot tipus d’objecte de 
l’època de la guerra 

 Veterans Notícies sobre veterans relacionades amb la 
memòria històrica 

President  
 Entrevista Notícies sobre l’entrevista amb el president, 

el tema central de la qual va ser la memòria 
històrica 

 Videobloc Les noves entrades al videobloc del 
president Medvédev 

Veterans  
 Avantatges Avantatges econòmiques dels veterans 
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 Beneficència Actes de beneficència dels veterans 
 Condecoracions Entrega de condecoracions als veterans 
 Desfilada Notícies sobre els veterans relacionades amb 

la desfilada 
 Habitatge El problema de l’habitatge dels veterans, i 

l’entrega de pisos als veterans 
 Homenatge Actes d’homenatge als veterans 
 Internet Llocs web d’Internet dedicats a la Victòria 
 Serveis Socials Serveis socials (sanitat) pels veterans 
 Successos Assassinats de veterans 
 Vida Diversos sobre la vida dels veterans 
 
Aquesta graella té com a objectiu la classificació temàtica de les 
notícies de la Victòria i la visualització del procés de construcció 
(implicació) en el gran esdeveniment mediàtic que és la desfilada de 
la Victòria. A partir de les dades que tenim de la classificació 
temàtica de les notícies de 1TV i NTV, podem veure quins són els 
primers temes que emergeixen, quina dinàmica segueixen, i quines 
són en la fase d’oblit, les temàtiques predominants. Cal tenir en 
compte que algunes de les notícies podrien formar part de dues o 
més categories. A més, també cal tenir present que en la majoria de 
les notícies sobre la desfilada, el Dia de la Victòria i els veterans hi 
ha referències implícites i explícites a la memòria, el tema central 
de la celebració. Tanmateix, pels objectius d’aquesta part de la tesi 
doctoral, hem reduït la classificació a una categoria per notícia. 
 
 
7.4.2. Anàlisi general de les dades dels canals 1TV, NTV i 
de l’informatiu Vrémia 
 
Per tal de veure de forma clara com evolucionen en termes generals 
les informacions sobre la Victòria, mostrarem tres gràfiques de les 
dades obtingudes: 
 

1) El nombre de notícies diàries per categoria; 
2) El nombre acumulat de notícies per categoria; i 
3) El nombre de notícies en el que hem anomentat els quatre 

períodes significatius del període escollit. 
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FIGURA 7.15. Nombre de notícies diàries de les diferents categories de la 
graella d’anàlisi a 1TV 
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En la figura 7.15 podem comprovar com durant els primer dies del 
període temporal seleccionat les temàtiques més freqüents són les 
relacionades amb els veterans i amb la memòria. La temàtica de la 
desfilada varia en funció, sobretot, i com veurem més endavant, 
dels diferents assajos que es realitzen —tal i com hem comentat en 
l’apartat anterior—, i la del Dia de la Victòria emergeix a partir del 
dia 7 de maig i fins el 10. Posteriorment, hi ha un residu poc 
significatiu de les temàtiques de la memòria i els veterans, i un 
retorn a la dinàmica habitual de l’agenda. Una forma de visualitzar 
millor aquesta evolució és a partir d’una gràfica de les notícies 
acumulades (figura 7.16).  
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FIGURA 7.16. Nombre acumulat de notícies diàries de les diferents 
categories de la graella d’anàlisi 

 
 

 
 
En aquesta figura observem com la temàtica més reiterada és la 
relacionada amb la memòria, seguida fins poc abans de la desfilada 
i el Dia de la Victòria de la temàtica relacionada amb els veterans, 
posteriorment superada per la desfilada i el Dia de la Victòria, que a 
partir del dia 6 i 7 de maig experimenten un ascens sensible, fins a 
convertir-se, a la pràctica, en els dos únics temes de notícia, aspecte 
que es pot observar clarament en la figura 7.15.  
 
Finalment, una gràfica que ens mostra clarament com evolucionen 
les temàtiques de la Victòria és la que utilitza una diferenciació 
entre períodes. En aquest cas, proposem una diferenciació en quatre 
períodes: del 19 al 30 d’abril, com el període inicial de la 
implicació, de l’1 al 6 de maig com a període immediatament 
anterior als primers actes del dia de la Victòria, del 7 al 10 de maig, 
que és el període de recobriment de l’esdeveniment, i que el conté, 
i, finalment, de l’11 al 16 de maig, que és el període d’abandó de 
l’esdeveniment. En la figura 7.17 podem veure la dinàmica de les 
temàtiques en aquests quatre períodes.  
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FIGURA 7.17. Nombre de notícies de les diferents categories de la graella 
d’anàlisi (períodes significatius) – 1TV 
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La figura 7.17 ens permet concloure que en el primer període les 
temàtiques predominants són la memòria i els veterans i com el dia 
de la Victòria i la desfilada tenen una tendència ascendent fins a 
arribar al 10 de maig.  
 
Una vegada establerta la dinàmica d’implicació i oblit a través de 
l’agenda temàtica dels informatius d’1TV, analitzarem quin és el 
comportament de NTV, tenint en compte que NTV és un canal que 
no ofereix la desfilada en directe i que, per tant, hem de suposar que 
construirà l’emmarcament de la commemoració de forma diferent. 
El primer que analitzem, com en el cas de 1TV, és el número de 
notícies diàries de cada categoria (figura 7.18).  
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FIGURA 7.18. Nombre de notícies diàries de les diferents categories de la 
graella d’anàlisi (NTV) 
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Si comparem la figura 7.18 amb la 7.15 corresponent a les notícies 
de 1TV, podem concloure un comportament similar respecte al Dia 
de la Victòria —encara que a 1TV apareix amb molta anterioritat— 
i una presència molt discontínua de la temàtica de la memòria, molt 
més sostinguda en el cas de 1TV. Tanmateix, com en el cas anterior 
ens és de molta més utilitat la comparació de l’acumulació de 
notícies (figura 7.19) i la segmentació en el que hem anomenat 
períodes significatius (figura 7.20).  
 

FIGURA 7.19. Nombre acumulat de notícies diàries de les diferents 
categories de la graella d’anàlisi (NTV) 
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FIGURA 7.20. Nombre de notícies de les diferents categories de la graella 
d’anàlisi (períodes significatius) – NTV 
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Aquesta darrera figura ens permet comprovar com l’evolució en 
aquests períodes és gairebé la mateixa que en la figura 7.17, amb 
l’excepció de la desfilada, atribuïble al fet que NTV no l’emet.  
 
Finalment, farem la mateixa anàlisi pels informatius Vrémia.  
 

FIGURA 7.21. Nombre de notícies diàries de les diferents categories de la 
graella d’anàlisi (Vrémia) 
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FIGURA 7.22. Nombre acumulat de notícies diàries de les diferents 
categories de la graella d’anàlisi (Vrémia) 

 

 
 

FIGURA 7.23. Nombre de notícies de les diferents categories de la graella 
d’anàlisi (períodes significatius) – Vrémia 
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En aquest cas, sí que tornem a observar diferències respecte al 
comportament de 1TV i NTV: a Vrémia el tema de la memòria és 
majoritari en el primer període —i, en conseqüència, la presència de 
la resta de temàtiques és molt escassa— per, posteriorment, patir un 
descens i ser superat, com en els casos anteriors, per la temàtica del 
Dia de la Victòria.  
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7.4.3. Anàlisi detallada de les dades dels canals 1TV, 
NTV i de l’informatiu Vrémia 
 
Per tal d’observar amb claredat quines són les temàtiques que 
dominen en cadascun dels períodes que hem escollit, hem procedit a 
la identificació de les subcategories que són més presents en les 
agendes temàtiques dels informatius analitzats. En les figures 7.24, 
7.25 i 7.26 podem veure en fons gris quines són les categories que, 
en cadascun dels períodes en què hem segmentat l’interval 
temporal, són majoritàries en cadascuna de les tres mostres d’anàlisi 
(1TV, NTV i Vrémia).  
 

FIGURA 7.24. Nombre de notícies de les subcategories destacables de les 
categories memòria, desfilada, veterans i Dia de la Victòria (períodes 

significatius) – 1TV 
 

Cat/Subcat 30-4 06-5 10-5 16-5 Total 
Memòria 
 Cicle Històric TV  12 6 3 0 21 

 Cinema  3 3 0 0 6 

 Cinta de Sant Jordi  9 4 1 0 13 

 Ciutats Glòria  0 4 2 0 6 

 Monuments  7 9 3 0 19 

Reconstrucció Històrica  4 6 1 1 11 

 Televisió  0 6 2 0 8 

Troballes  0 3 2 0 5 

Desfilada 

Arribada Participants  1 2 10 0 13 

Assaig  14 20 0 0 34 

Dimensions  2 0 10 3 15 

Veterans 

Avantatges  3 3 0 0 6 

Condecoracions  8 0 0 0 8 

Habitatge  14 3 0 0 17 

Dia de la Victòria 
Actes  2 0 10 0 12 

Dimensions  0 0 5 0 5 

Internacional  1 0 8 0 9 
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En el cas de 1TV, observem que en el primer període (del 19 al 30 
de març), les notícies que predominen són les relacionades amb els 
veterans i el problema de l’habitatge (14), els assajos de la desfilada 
(14) i el cicle històric que s’emet diàriament (12). En el segon 
període, en canvi, les notícies que gairebé monopolitzen l’agenda 
temàtica de la Victòria són les relacionades amb la desfilada: els 
assajos (20), encara que el nombre total de notícies relacionades 
amb la memòria continua sent significatiu. Durant el tercer segment 
temporal (del 7 al 10 de maig), la gran majoria de les notícies fan 
referència a la desfilada i al Dia de la Victòria, i desapareixen les 
relatives als veterans. Finalment, en el darrer dels períodes, les 
notícies de la temàtica de la Victòria gairebé desapareixen.  
  

FIGURA 7.25. Nombre de notícies de les subcategories destacables de les 
categories memòria, desfilada, veterans i Dia de la Victòria (períodes 

significatius) – NTV 
 

Cat/Subcat 30-4 06-5 10-5 16-5 Total 
Memòria 

Cicle Històric TV  6 6 4 0 16 
Escàndol  6 0 0 0 6 

Exposicions  5 4 2 1 12 
Internet  4 2 0 0 6 

Monuments  4 9 7 0 20 
Troballes  2 8 1 1 12 
Desfilada 

Assaig  4 6 1 0 11 
Dimensions  1 0 3 1 5 
Veterans 
Habitatge  8 3 1 0 12 
Homenatge  4 4 2 0 10 
Dia de la Victòria 
Actes  0 0 9 0 9 
Internacional  0 0 6 0 6 

 
En el cas de NTV, en el primer període les notícies fan referència al 
problema de la vivenda dels veterans (8), i a la memòria (6 
emissions del cicle històric i 6 notícies sobre escàndols). En el 
segon període, la memòria continua sent la temàtica principal, i els 
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assajos tenen la mateixa cobertura que en el segment anterior. En el 
període del 7 al 10 de maig, la majoria de les notícies continuen sent 
de la memòria i del Dia de la Victòria, i la desfilada no té la 
cobertura que té en el cas de 1TV, fet que podem atribuir a que 
NTV no retransmet la desfilada. Finalment, com en el cas de 1TV 
—i com ja hem anat observant en les anàlisis generals—, la 
temàtica pràcticament desapareix.  
 

FIGURA 7.26. Nombre de notícies de les subcategories destacables de les 
categories memòria, desfilada, veterans i Dia de la Victòria (períodes 

significatius) – Vrémia 
 

Cat/Subcat 30-4 06-5 10-5 16-5 Total 
Memòria 
 Cicle Històric TV  12 6 3 0 21 
Homenatge  4 0 0 0 4 
Desfilada 

Assaig  4 3 0 0 7 
Dimensions  1 0 2 0 3 
Veterans 

Avantatges  1 1 0 0 2 
Habitatge  3 0 0 0 3 
Successos  0 1 0 1 2 
Dia de la Victòria 

Actes  1 0 4 0 5 
Internacional  0 0 2 0 2 
Memòria  0 0 2 0 2 

 
En el cas de Vrémia observem, finalment, que la temàtica dels 
veterans no té la cobertura que en els casos precedents (tot i ser la 
quarta categoria amb més notícies) en el període inicial. El cicle 
històric (12) és, pel fet de ser programat diàriament, la subcategoria 
predominant, així com els assajos (4) i els homenatges (4). En el 
segon període, el cicle històric continua predominant. En el tercer, 
els actes del Dia de la Victòria són els que més presència tenen a 
l’agenda temàtica de Vrémia, seguits, de nou, del cicle històric. 
Finalment, la temàtica desapareix de Vrémia.  
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7.4.4. Conclusions a l’anàlisi detallada de l’agenda 
temàtica 
 
Com a conclusió a l’anàlisi detallada, podem dir que la fase 
d’implicació és molt similar en els casos de 1TV i NTV i que, com 
hem comentat, la diferència principal es produeix en el període del 
7 al 10 de maig, en què la desfilada té una major persència a 1TV 
qye a NTV. L’informatiu Vrémia, per altra banda, segueix una 
dinàmica particular, amb el cicle històric com a principal 
subcategoria de l’agenda temàtica.  
 
 
7.5. L’emergència d’un nou esdeveniment mediàtic 
 
Com ja hem repetit al llarg de la tesi, una de les característiques del 
media event és la seva dimensió hegemònica, tret central del present 
treball. L’any 2010 va celebrar-se el 65è aniversari de la Victòria i, 
per tant, la seva construcció va tenir característiques lleugerament 
diferents de la resta dels anys pel fet de ser un aniversari assenyalat. 
Nogensmenys, també va ser un aniversari particular pel fet que a la 
matinada del mateix dia 9 de maig de 2010 es va saber que s’havia 
produït una gran explosió en la mina més gran de la Federació de 
Rússia, la mina Raspàdskaia, a la província de Kemerovo. Aquest 
apartat de la tesi analitza com aquest aconteixement va afectar la 
construcció mediàtica de la commemoració de la Victòria, i quin va 
ser el desenvolupament posterior, una vegada passada la fase d’oblit 
de la commemoració que, com ja hem pogut observar en els apartats 
anteriors, podem situar entre el 10 i l’11 de maig. Per tal d’analitzar 
l’impacte de la notícia en els noticiaris, partirem de la configuració 
de la graella temàtica des del 7 de maig i l’acabarem el 16 del 
mateix mes, data en què finalitza la mostra de la tesi. El 
procediment serà el mateix que en els apartats anteriors, però 
agruparem totes les informacions referents a la Victòria, i totes les 
que fan referència a l’accident a la mina.  
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FIGURA 7.27. Nombre de notícies de les temàtiques Victòria i Mina del 7 al 
16 de maig de 2010 a 1TV 

 
Dia de maig 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Temàtica 
Victòria 

28 21 39 10 2 3 0 1 3 1 

Accident a la 
Mina 
Raspàdskaia 

0 0 3 3 4 1 10 4 3 1 

 
 
 
FIGURA 7.28. Percentatge de notícies dedicades a les temàtiques Victòria i 

Mina del 7 al 16 de maig de 2010 a 1TV 
 

 
 
 
 
FIGURA 7.29. Nombre de notícies de les temàtiques Victòria i Mina del 7 al 

16 de maig de 2010 a NTV 
 
Dia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Temàtica 
Victòria 

22 17 23 4 1 1 0 0 4 2 

Accident Mina  0 0 4 13 8 7 3 4 4 1 
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FIGURA 7.30. Percentatge de notícies dedicades a les temàtiques Victòria i 
Mina del 7 al 16 de maig de 2010 a NTV 

 

 
 

FIGURA 7.31. Nombre de notícies de les temàtiques Victòria i Mina del 7 al 
16 de maig de 2010 a Vrémia 

 
Dia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Temàtica 
Victòria 

5 7 10 3 1 0 0 0 1 0 

Accident a la 
Mina 
Raspàdskaia 

0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

 
FIGURA 7.32. Percentatge de notícies dedicades a les temàtiques Victòria i 

Mina del 7 al 16 de maig de 2010 a Vrémia 
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7.5.1. Conclusions a l’emergència d’un nou esdeveniment 
mediàtic 
 
En el cas particular de la commemoració del 65è aniversari de la 
Victòria l’hegemonia es manifesta en el fet que, a pesar de 
l’existència d’un nou succés —un media disaster, segons la 
classificació de Cottle que hem vist en el capítol 4 de la tesi— que, 
en circumstàncies normals, hauria ocupat una bona part de l’agenda 
temàtica, aquesta esdevé pràcticament impermeable a qualsevol 
altra realitat que no tingui a veure amb la commemoració. En aquest 
cas, però, trobem diferències molt sensibles pel que fa a la seva 
cobertura mediàtica. Mentre a 1TV i a Vrémia el percentatge de 
notícies dedicades a l’accident de la mina Raspàdskaia supera de 
poc el 10% (figura 7.28 i figura 7.30), en el cas de NTV aquest 
percentatge arriba a gairebé el 50%. En conseqüència, tot i que 
tampoc podem parlar d’un gran esdeveniment mediàtic, a NTV sí 
que podem observar un procés de substitució a l’agenda temàtica, 
fet que no es produeix a 1TV (de fet, a Vrémia com a màxim hi ha 
una notícia en cada noticiari entre els dies 9 i 16 de maig).  
 
 
7.6. Conclusions  
 
Com a conclusió final a l’anàlisi de l’agenda temàtica, podem dir 
que mentre dura la commemoració mediàtica de la Victòria, només 
hi ha una única realitat. La resta de l’actualitat és obviada, ignorada 
pels canals i els noticiaris analitzats, a pesar que en el cas de NTV 
hi ha una presència superior de notícies relacionades amb el nou 
esdeveniment, el media disaster. A més, com ja hem comentat 
anteriorment, la notícia es coneix i apareix en els primers 
informatius de Pervi kanal, però desapareix totalment —a pesar dels 
nous detalls que es puguin conèixer— en els informatius anteriors i 
posteriors a la desfilada. La desfilada, doncs, es cobreix d’una 
aurèola que la protegeix de la realitat exterior a ella. Moscou i la 
Plaça Roja són el centre geogràfic del món real, i la desfilada és 
l’acció central emmarcada en un temps impenetrable a qualsevol 
altra acció.  
 
L’agenda temàtica ens ofereix, en conseqüència, un altre observable 
de l’hegemonia de la Victòria. I a diferència dels altres objectes 
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analitzats prèviament és un observable quantitatiu, que ens permet 
observar la presència constant de la temàtica en la fase 
d’implicació, el procés mateix de construcció (en què es manifesta 
l’evolució veterans-memòria-desfilada-Dia de la Victòria) i la 
també presència hegemònica de les notícies sobre el gran 
esdeveniment mediàtic que oculta —com en èpoques soviètiques— 
qualsevol altra fet que pugui desllustrar la commemoració. 
Tanmateix, l’aspecte quantitatiu, com el qualitatiu, també planteja 
el dubte de fins a quin punt podem considerar la Victòria 
hegemònica i quina dada quantitativa pot ser referida com a un 
indicador definitiu d’aquesta hegemonia. El que sí es pot constatar, 
però, és que els dos canals analitzats ens ofereixen pràcticament el 
mateix relat sobre la realitat, i que queden lluny els temps en què 
Rússia, amb l’aparició de NTV, va poder contemplar, per primer 
cop en la seva història moderna, com la veritat oficial era desafiada.  
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8. Anàlisi de la programació del dia de la Victòria 
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“Hi ha un diari i mig, i mitja televisió. De fet, el que veiem a la tele no es pot ni 
anomenar polèmica, sinó les mateixes marxes i himnes de sempre”  

Iuri Xevtxuk, líder del grup DDT, a Vladímir Putin, el 26 de maig de 2010 
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8.1. Introducció 
 
La televisió ha de compensar d’alguna manera la no presència de 
l’individu en l’esdeveniment públic (Dayan i Katz, 1992). I la 
programació juga un paper important en aquest procés de 
compensació; la televisió declara una festa que trascendeix el fet 
públic i que abasta la programació televisiva sencera. La 
programació completa la festa i li dóna continuïtat, en el sentit del 
television flow de Williams (1975), marca els límits reals que poden 
extendre’s temporalment seguint les lleis televisives. La festa és un 
fet extraordinari i la programació televisiva segueix la seva lògica. 
En el cas del dia de la Victòria la programació televisiva és en ella 
mateixa un gran esdeveniment. Més enllà de la interrupció de la 
rutina mencionada per Dayan i Katz, la celebració del mitjà és una 
subrutina dins la rutina de la programació anual de la televisió. Com 
destaca Anna Katxkàeva en el seu article Den povedi na rossiiskom 
TV (El dia de la Victòria a la TV russa) 162 sobre la programació del 
dia 9 de maig, "les programacions de tots els canals el dia 9 de maig 
van estar dedicades a aquest dia, va ser el centre de la programació 
dels principals canals federals". En aquest sentit, la producció de 
programes dedicats a la Victória —el mite central de la construcció 
de la ideologia de la nova Rússia—, és, i ha estat, una de les 
principals preocupacions del govern de la Federació de Rússia. A 
tall d’exemple, en una reunió del Comitè organitzador rus dels actes 
de la Victòria163, del 27 de gener de 2009, el president Dmitri 
Medvédev expressava aquest compromís declarant que “en el temps 
que queda, tant la nostra companyia estatal VGTRK com el canal 
Zvezdà, així com altres canals han de preparar-se i crear cicles de 
programes de qualitat i amb valor afegit, dedicats a la Gran 
Victòria”. El gran nombre de programes i films antics de tots els 
géneres, així com les noves produccions, formen part del teixit bàsic 
amb què es configuren les programacions dels canals russos durant 
la commemoració de la Victória.  
 

                                                
162 Accessible a través de l'enllaç 
http://www.svobodanews.ru/content/article/1663950.html 
 
163 Accessible a través de  
http://archive.kremlin.ru/appears/2009/01/27/1737_type63378_212142.shtml 
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Tenint en compte, doncs, la naturalesa d’aquesta programació, 
aquest capítol proposa una anàlisi en tres dimensions que abasta tant 
l’evolució de la programació del dia 9 de maig al llarg del temps, 
com la seva evolució en l’interval definit en l’anàlisi de l’agenda 
temàtica, al Pervi kanal, l’hereu del primer canal de la Televisió 
Central soviètica, com, finalment, la comparació entre els principals 
canals federals l’any 2010.  
 
En definitiva, l’objectiu d’aquest apartat és triple:  
 

 Per una banda, fer una anàlisi diacrònica (vertical) de la 
programació del Dia de la Victòria del Primer canal de la 
televisió soviètica i russa des de 1964 fins a 2010 (bloc 1164).  

 
 Un segon objectiu és analitzar com evoluciona 

horitzontalment la programació del Pervi kanal en el període 
que va del 19 d’abril al 16 de maig de 2010, i que coincideix 
amb el període de l’agenda temàtica analitzat (bloc 2). 

 
 Finalment, una anàlisi sincrònica (transversal) de com 

celebren la Victòria els tres principals canals russos (Pervi, 
Rossia 1 i NTV) (bloc 3). 

 
Els resultats de l’anàlisi diacrònica ens duen —verticalment— a la 
consolidació al llarg del temps d'una programació del 9 de maig 
íntegrament dedicada a la Victòria, —horitzontalment— a l'emissió 
de programes dedicats a la Victòria amb una distribució que 
augmenta progressivament les setmanes abans del 9 de maig, que 
arriba a un màxim aquest dia, i que pràcticament desapareix després 
del dia 9 de maig, i que, suposem, ha de tenir una distribució 
comparable a la distribució de les notícies de la temàtica de la 
Victòria (capítol 7) i —transversalment— unes graelles televisives 
dedicades a la Victòria amb independència de la titularitat de la 
televisió (pública - privada) i del fet que retransmetin o no la 
desfilada de la Victòria. Així, la Victòria i la Gran Guerra Pàtria 
                                                
164 La dificultat per trobar les graelles de programació de la Televisió Central 
Soviètica i el Primer canal rus —ni els mateixos canals, ni Gosràdiotelefond les 
tenen— ha fet que la mostra no pugui ser completa. En el període assenyalat falta 
la programació de l’any 1979. Voldria agrair de nou l’ajuda inestimable d’Olga 
Nikolàeva, que ha fet possible poder disposar de gairebé totes les programacions 
del dia 9 de maig entre 1980 i 1999. 



 

 325 

tenen una posició hegemònica en la configuració de les graelles —
manifestada històricament (diacrònicament) i quantitativament—, i 
no hi ha pràcticament cap element de la graella que no tingui relació 
amb aquesta temàtica.  
 
8.2. Anàlisi diacrònica de la programació del 9 de maig 
(1964-2010) 
 
En aquest apartat analitzarem l’evolució diacrònica de la 
programació dels primers canals de les televisions soviètica i russa 
des de 1964 a 2010. L’anàlisi s’ha pogut realitzar, sobretot, per la 
possibilitat que hem tingut d’accedir als arxius de la biblioteca 
central de Sant Petersburg, que ens ha permès la localització de la 
majoria dels exemplars de diari que hem utilitzat per conèixer les 
programacions del segle XX.  
 
 
8.2.1. Metodologia d’anàlisi 
 
Per tal d’analitzar l’evolució de la graella televisiva del 9 de maig a 
la Televisió Central soviètica i al Pervi kanal, el primer que fem és 
proposar una segmentació en les parts que ens semblen constitutives 
de ser blocs d’anàlisi:  
 

1) S1 - La programació abans de l’acte central de la 
commemoració 

2) S2 - L’acte central de la commemoració 
3) S3 – De l’acte central al Minut de silenci 
4) S4 - El Minut de silenci 
5) S5 - Del Minut de silenci al final de la programació 

 
Aquesta segmentació és prèvia a l’anàlisi mateix i, per tant, hem de 
comprovar la seva validesa i la seva productivitat en la identificació 
dels diferents elements que constitueixen la graella. Pel que fa als 
programes, farem una classificació per gèneres per comprovar com 
evoluciona la seva distribució al llarg del temps i si podem 
concloure que també el gènere pot ser un observable de 
l’hegemonia: 
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FIGURA 8.1. Graella de classificació de gèneres dels programes emesos el 
dia 9 de maig al Primer canal de la Televisió russa de 1964 a 2010.  

 
Codi Gènere Observacions 
AC Acte 

commemoratiu 
Inclou tots els actes commemoratius 
principals, excepte la desfilada de la 
Victòria 

DV Desfilada de la 
Victòria 

Retransmissió de la desfilada de la 
Victòria (en directe i en diferit) 

EV Especial Victòria Inclou tots els programes especials en 
commemoració de la Victòria, 
excepte AC i DV 

MS Minut de silenci Retransmissió del programa Minut de 
silenci 

FD Film documental Films documentals 
FF Film de ficció Inclou els films, telefilms i sèries de 

ficció dedicats a la temàtica de la 
Victòria 

FM Film musical Films musicals i cinema-concerts 
CM Concert Musical Concerts commemoratius i programes 

musicals dedicats a la Victòria 
MZ Magazine Programes de contingut informatiu en 

format magazine 
TN Telenotícies Noticiaris televisius 
PC Programa cultural  Programes de poesia, literatura 
PI Programa infantil Programes infantils i juvenils 
RE Retransmissió 

esportiva 
Retransmissions esportives i 
programes esportius 

AA Diversos Programes diversos que inclouen 
gimnàstica, viatges, agricultura, 
sorteig loteria, el temps, pausa 
musical, programació diària o màgia. 

SR Sense referències Programes dels quals no s’han pogut 
trobar referències 

 
A més, a les graelles de la programació que formen part de l’annex 
d’aquesta tesi, hem indicat si el programa té relació o no amb la 
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temàtica de la Victòria, a pesar que, en la majoria dels casos, la 
informació pot resultar redundant165.  
 
Finalment, i tenint en compte l’anàlisi de l’evolució de la televisió a 
la URSS i a Rússia que hem realitzat al capítol 3 de la tesi, i els 
canvis a nivell polític que van tenir incidència en l’estructura de la 
televisió, així com en la cultura televisiva, segmentarem les 
programacions en els següents períodes: 
 

1) 1964-1969 
2) 1970-1984 
3) 1985-1991 
4) 1992-1999 
5) 2000-2010 

 
 
8.2.2. Els actes commemoratius de la Victòria 
 
La desfilada militar a la Plaça Roja, tal i com s’ha expressat al llarg 
del treball, ha estat el principal esdeveniment retransmès per 
televisió en les commemoracions de la Victòria a la URSS i a 
Rússia. Tanmateix, la desfilada no es va realitzar de forma constant 
fins el 1996, i abans només havia estat l’acte central els anys 1965, 
1985 i 1990. En aquest apartat analitzarem com evolucionen al llarg 
del temps les retransmissions d’actes commemoratius de la 
Victòria, tenint en compte els intervals temporals que hem fixat al 
principi del capítol, i farem una descripció succinta dels gèneres que 
han anat constituint la graella de la celebració televisiva. En aquest 
sentit, la figura 8.2 ens pot ajudar a fer-nos una idea de quina ha 
estat al llarg del temps la distribució temàtica del dia de la Victòria, 
amb un clar desplaçament cap al gènere de ficció que serà analitzat 
posteriorment.  
 
 
 

                                                
165 Hem d’afegir el fet que no hem trobat informació o registre audiovisual 
d’alguns dels programes que formen part de les graelles analitzades, per la qual 
cosa el seu gènere i la seva temàtica no han pogut ser identificats. Sobretot es 
tracta de programes que formen part de la graella habitual de la televisió central 
soviètica als primers anys analitzats (marcats com a SR).  
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FIGURA 8.2. Evolució de la programació del dia 9 de maig al Primer Canal 
de la Televisió Russa per períodes i gèneres 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades a l’annex 

 
1964-1969 
 
L’any 1964 encara no s’havia organitzat cap altra desfilada de la 
Victòria després de la de 1945. El principal acte retransmès per 
televisió feia referència a l’alliberament de Praga, i era un programa 
en directe en commemoració de la data: Den osvobojdenia 
Txekhoslovakii. Peredatza iz Pragui (Dia de l’alliberament de 
Txecoslovàquia. Programa des de Praga).  
 
L’any següent, 1965, va ser el de la recuperació de la festa i, per 
primera vegada a la història de la Televisió Central Soviètica, es 
retransmetia la desfilada militar a la Plaça Roja a partir de les 9.45. 
Moskvà. Kràsnaia plosxad. Voenni parad, posviàsxenni 20-letiu 
povedi nad faxistkoi Germaniei. Moscou. (La Plaça Roja. Parada 
militar en commemoració dels 20 anys de la victòria sobre 
l'Alemanya feixista). A part de la desfilada, es van retransmetre dos 
reportatges més commemoratius de la Victòria. El primer, com 
l’any anterior, des de Praga, a les 11.30: Reportaj iz Pragui o 
voennom parade, posviasxennom 20-letiu osvobojdenii 
Txekhoslovakii Sovetskoi Armiei ot faxisma. Peredatxa iz Pragui. 
(Reportatge des de Praga sobre la parada militar en commemoració 
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dels 20 anys de l'alliberament de Txecoslovàquia per l'Exèrcit Roig 
del feixisme. Programa emès des de Praga). L’altre, a les 13:15, la 
retransmissió de la desfilada militar marítima, en diferit, i que 
utilitzava els satèl·lits Molnia: Reportaj o voenno-morskom parade. 
Peredatxa iz Vladivostoka s pomosxiu sputnika sviazi “Molnia-1” 
(v zapisi) (Reportatge sobre la desfilada militar marítima. Programa 
retransmès des de Vladivostok amb l'ajuda del satèl·lit "Molnia-1" 
(gravació)). Finalment, es va retransmetre un últim reportatge, a les 
21.00, el castell de focs de la Victòria, que també acabarà formant 
part de la tradició de la Victòria i que ja era present en els films de 
1945. Els tres anys següents, 1966, 1967 i 1968 no hi van haver 
actes commemoratius retransmesos. L’any 1966 podem assenyalar 
com a esdeveniment més rellevant el Concert del conjunt de cors i 
danses del Ministeri de Defensa Interior, a les 11:20, i el 1968 un 
concert de similar característiques, emès a les 22:10. El 1969 hi ha 
com a acte més destacable la Intervenció del President de la 
República Socialista Soviètica de Txecoslovàquia, L. Svoboda, en 
relació al 24 aniversari de l’alliberament de Txecoslovàquia per 
l’Exèrcit Soviètic i del Dia de la Victòria, a les 20:20, una emissió 
que, segurament, cal relacionar amb els fets succeïts a Praga l’any 
anterior.  
 

FIGURA 8.3. Distribució per gèneres de la programació del 9 de maig de 
1964 a 1969 
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Tal i com s’observa a la figura 8.2 i a la 8.3, a part dels programes 
commemoratius de la Victòria, i altres programes no relacionats 
amb la commemoració, la distribució en gèneres dels programes del 
dia de la Victòria era força heterogènia, i hi convivien tant films de 
ficció, com documentals, retransmissions esportives o programes 
informatius. 
 
 
1970-1984 
 
Al principi de la dècada de 1970 no s’observen grans canvis en la 
programació del Dia de la Victòria. El 25è aniversari de 
l’esdeveniment no es commemora amb cap desfilada militar, i com 
a programa especial més destacat hi ha el "25 let Povedi". 
Pereklitxka górodov-gueróev Moskví, Leningrada, Volgograda, 
Sevastópolia, Kieva, Odessi i kreposti-gueroia Bresta. (“25 anys de 
Victòria”. Intercomunicació de les ciutats-heroi Moscou, Leningrad, 
Volgograd, Sevastópol, Kiev, Odessa i la fortalesa-heroi de Brest), 
emès a les 14:25. En el període entre 1971 i 1974 no hi ha cap 
retransmissió destacada, a part d’un concert del 1972.  
 
El 1975 es celebra el 30è aniversari de la Victòria i es retransmet la  
Cerimònia de commemoració a la Plaça Roja i a la tomba del soldat 
desconegut, de les 9:55 a les 10:35. A part d’aquest, hi ha un segon 
esdeveniment retransmès, “Jura la joventut”. Manifestació de la 
joventut en commemoració dels 30 anys de la Victòria del poble 
soviètic en la Gran Guerra Pàtria. Retransmissió des de la Plaça 
Roja, a partir de les 12:55. El 1976 torna a ser un any sense actes 
commemoratius remarcables, però en què comencen les 
retransmissions de les intervencions d’alts càrrecs militars soviètics, 
sota la signatura de "Segódnia prazdnik Povedi" (“Avui és la festa 
de la Victòria166”). El 1976 intervé el viceministre de defensa de la 
URSS, el general I. G. Pavlovski, el 1977 el viceministre de defensa 
de la URSS, comandant en cap de l’exèrcit de míssils estratègics, 
general de l’exèrcit V. F. Tolubko, i a continuació es retransmet el 
concert commemoratiu del conjunt Aleksandrov de cors i danses de 

                                                
166 Podem observar que als anys anteriors també hi ha un programa titulat de 
forma similar, però les programacions a què hem tingut accés no ens confirmen 
que es tracti del mateix tipus de programa que “Avui és la festa de la Victòria”.  
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l’exèrcit soviètic i el 1978 la programació segueix un esquema molt 
similar al de l’any anterior. 
 
L’any 1980 es celebra el 35è aniversari de la Victòria i, com en el 
cas de l’any 1970, no hi ha desfilada militar, ni tan sols cap 
programa especial, a part d’ “Avui és la festa de la Victòria”, amb la 
intervenció del dues vegades Heroi de la Unió Soviètica, el 
Mariscal de la Unió Soviètica I. Kh. Bagramian, i en aquest cas 
sense concert commemoratiu posterior. L’esquema és molt 
semblant al llarg dels anys posteriors, en què els principals 
programes commemoratius són el ja citat “Avui és la festa de la 
Victòria”, els concerts, els programes de lectura de poesia, o els 
reportatges de les trobades de veterans de la Gran Guerra Pàtria. 
(figures dels anys de 1981 a 1984).  
 

FIGURA 8.4. Distribució per gèneres de la programació del 9 de maig de 
1970 a 1984 
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Tal i com s’observa en la figura 8.4, els concerts són el gènere més 
destacat d’aquest període. És destacable l’evolució creixent dels 
programes informatius. 
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1985-1991 
 
L’any 1985 es recupera, 20 anys després, la desfilada militar a la 
Plaça Roja de Moscou. La retransmissió de la Desfilada militar a la 
Plaça Roja en commemoració del 40è aniversari de la Victòria del 
poble soviètic a la Gran Guerra Pàtria, a partir de les 9:50, ve 
seguida d’un concert festiu dels pioners “Una infància feliç”. Els 
concerts continuen sent una part important de la commemoració (el 
1985 hi ha fins a 5 programes musicals i concerts més: marxes 
festives de compositors russos i soviètics, “Cançons del front”, “Per 
a vosaltres, veterans”, S. Rakhmaninov, Simfonia Nº2 (3a part) i el 
festival musical "Les estrelles del Kremlin"), a part del cinema-
concert en commemoració dels 40 anys de la Gran Victòria. De la 
mateixa manera, continuen les retransmissions dels reportatges de 
trobades dels veterans de la Gran Guerra Pàtria.  
 
Els anys que van de 1986 a 1989 tornen a seguir l’esquema dels 
anys anteriors a 1985, i el principal programa commemoratiu és la 
Intervenció del comandant dels exercits de terra, viceministre de 
defensa de la URSS. Heroi de la Unió Soviètica. General de 
l’exèrcit Ivanovski E. F. (1986, a les 14:25), la Intervenció del 
viceministre de defensa de la URSS. Heroi de la Unió Soviètica, 
General de l’exèrcit Luxev P. G. (1987, a les 10:45), la Intervenció 
del viceministre primer de defensa de la URSS cap de l’estat major 
de les Forces Armades de la URSS, mariscal de la URSS S. F. 
Akhméiev (1988, a les 10:55) i, finalment, la Intervenció del 
viceministre de defensa de la URSS el general V. M. Xabanov 
(1989, a les 10:45).  
 
L’any 1990 torna a haver-hi desfilada militar en commemoració de 
la Festa de la Victòria del poble soviètic a la Gran Guerra Pàtria 
1941—1945, a partir de les 10:45, així com la Intervenció del 
ministre de defensa de la URSS D. T. Iazov, a les 14:50. Aquesta és 
la darrera retransmissió de la desfilada de la Victòria en temps 
soviètics, ja que el 1991 tornarà a no realitzar-se167.  
 

                                                
167  En la programació de 1990 s’observa un canvi en la tendència a l’augment 
d’hores d’emissió i de programes dels anys anteriors, fet que es pot atribuir als 
canvis produïts a la Televisió Central Soviètica a partir d’aquest any i que han 
quedat recollits en el capítol 3 de la tesi.  
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FIGURA 8.5. Distribució per gèneres de la programació del 9 de maig de 
1985 a 1991 
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En la figura 8.5 podem veure com en el darrer període de la Unió 
Soviètica, l’època de la Perestroika de Gorbatxov, el gènere més 
destacat deixa de ser el musical, i el noticiari, per una banda, i els 
films de ficció, per l’altra, mostren una tendència ascendent que es 
veurà reforçada en els anys següents.  
 
1992-1999 
 
L’etapa que va del final de la URSS fins al darrer any de mandat de 
Borís Ieltsin comença amb un període d’incertesa respecte a com 
s’ha de celebrar la Victòria que té el seu reflex en la programació 
televisiva. Per una banda, sabem que entre 1992 i 1994 no es va 
celebrar la desfilada militar de la Victòria. Tanmateix, la televisió 
continua recordant l’esdeveniment, encara que de manera molt 
menys intensa que en els anys anteriors. El 1992 (figura A2.27a) no 
hi ha cap programa commemoratiu, i el número de programes que 
Ostankino (l’hereu del Primer canal de la Televisió Soviètica) 
dedica a la Victòria és, aproximadament, la meitat del total. En 
canvi, un altre esdeveniment mediàtic ocupa una bona part de la 
graella del dia 9 de maig, les semifinals del campionat del món 
d’hoquei gel. En el cas del canal Rossia, el successor del segon 
canal de la televisió soviètica, observem la mateixa tendència168. 
Als anys 1993 i 1994 tampoc hi trobem cap programa 
                                                
168  Amb la particularitat que ambdós canals emeten el mateix film a horaris 
diferents.  
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commemoratiu —a part dels les retransmissions de concerts—, i la 
graella la completen tant programes dedicats a la Victòria, com 
programes d’emissió regular de la cadena (figures A2.27c i A2.28) 
o, com en el cas de l’any 1993, films documentals que no tenen res 
a veure amb la commemoració. Entre els dedicats a la Victòria de 
l’any 1994 cal destacar l’Inici del cicle de programes dedicats al 
50è aniversari de la Victòria.  
 
L’any 1995 (figura A2.29), el del 50è aniversari de la Victòria, el 
canal Ostankino retransmet dos grans esdeveniments 
commemoratius. A partir de les 8:50, la Desfilada en 
commemoració dels 50 anys de la Victoria; i a partir de les 11:55, la 
Desfilada militar, i la inauguració del Gran monument i del Museu 
central de la Gran Guerra Pàtria al Mont Poklonnaia169. El període 
de 1996 a 1999 —que coincideix amb el segon mandat del president 
Borís Ieltsin— es caracteritza per ser el primer en què la desfilada 
de la Victòria es celebra i es retransmet cada any (l’any 1996 a 
partir de les 9.00, i posteriorment de les 10, com serà tradicional) i 
en què el film de ficció i el noticiari comencen a ser els 
protagonistes de la graella de programació, com es pot veure a la 
figura 8.5b. 
 

FIGURA 8.5b. Distribució per gèneres de la programació del 9 de maig de 
1964 a 2010 
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169 A part del retorn de la desfilada de la Victòria, que continuarà celebrant-se 
anualment fins a l’actualitat, 1995 és també el retorn a la programació del primer 
canal del programa informatiu Vrémia, que havia estat present a la graella des de 
1971 i fins a 1990, i que va desaparèixer els primers anys de democràcia.  
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2000-2010 
 
L’any 2000 és el primer any de la presidència de Vladímir Putin, al 
que seguirà una època de consolidació de la festa de la Victòria com 
a la principal celebració pública nacional russa. Durant els onze 
anys d’aquest període s’ha retransmès la desfilada de la Victòria, 
que ha anat adquirint la grandesa de les èpoques passades amb la 
desfilada de l’armament nuclear i les desfilades aèries, que ja hem 
vist en l’anàlisi de la de 2010. La televisió també ha consolidat la 
seva festa, i gairebé la totalitat de la programació del Pervi kanal és 
dedicada a la Victòria, amb una presència cada cop major dels 
noticiaris i, sobretot, dels films de ficció, i la desaparició de gèneres 
com els films documentals i musicals o les retransmissions 
esportives de les graelles de programació, com es pot observar en la 
figura 8.6. .  
 

FIGURA 8.6. Distribució per gèneres de la programació del 9 de maig de 
2000 a 2011 
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Òbviament, l’anàlisi que hem fet és molt general. Tanmateix, a 
partir de les graelles publicades a l’annex de la tesi doctoral ens 
podem fer una idea clara de quins han estat els continguts en detall 
de cadascun dels anys estudiats. 
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8.2.3. El Minut de silenci 
 
Minuta moltxània, svetloi pàmiati pàvxikh v borbé prótiv faxisma, 
[Minut de silenci, a la memòria dels caiguts en la lluita contra el 
feixisme] és, sens dubte, l’espai de televisió i de ràdio de més 
tradició en la celebració mediàtica de la Victòria i el que manté una 
relació més directa entre ritual i mitjà. El Minut de silenci va ser un 
programa encomanat a la Televisió Central soviètica per 
commemorar el 20è aniversari de la Victòria sobre el règim nazi. El 
procés de com es va pensar i definir el programa és explicat a les 
obres de Mésiatsev (1999) i Egórov (2004) a través del testimoni de 
Irana Dmítrivna Kazakova, coautora del programa. Des de la seva 
primera retransmissió el 1965 (aleshores, en directe) fins a dia 
d’avui, s’ha emès any rere any, hi hagués o no desfilada de la 
Victòria, i sempre a la mateixa hora, les 18:50 (excepte l’any 1995, 
el de la recuperació de la tradició de la desfilada, en què es va 
retransmetre a les 17:50).  
 
El text, la música i la veu del Minut de Silenci és també una 
tradició, a pesar de les variacions sofertes al llarg del temps. 
Afegim, a tall d’exemple, el text íntegre del Minut de silenci de 
l’any 2010: 
 
“Atenció! Parla i mostra Moscou. Retransmeten tots els canals centrals de 
televisió i les principals ràdios de Rússia. Mireu i escolteu Moscou! 

Que els noms dels caiguts s’il·luminin amb la llum de la memòria 
agraïda, amb la llum del nostre amor, amb la llum del nostre lament... 

Recordem... 
3 anys, 10 mesos i 18 dies...  
26 milions 452 mil vides que es va endur la Gran Guerra Pàtria... 
Recordem... 
Recordem aquells que van lluitar contra l’enemic al front, que van 

combatre als destacaments de guerrillers, als qui van patir els camps de 
concentració feixistes. Recordem aquells que sense descans van treballar a 
la rereguarda... Recordem aquells que van arribar a Berlín i a Praga i que 
avui no estan entre nosaltres. Recordem els pobles que van ser reduïts a 
cendres, les viles que van ser esborrades de la faç de la Terra... Recordem 
els centenars de ciutats destruïdes, però que no es van deixar sotmetre! 
Recordem cada carrer, cada casa! 
 

Soldat de la Gran Guerra! Tu vas romandre fins a la mort a les 
batalles de Moscou i Stalingrad, vas portar pa al Leningrad bloquejat, vas 



 

 337 

cremar en els tancs a la batalla de Prokhorovka. Amb la teva mort vas 
salvar milions de vides. Tu, que vas perdre els teus familiars i estimats als 
camps de concentració d’Stalin, vas portar la llibertat als presos 
d’Auschwitz, Buchenwald, Dachau. No vas envair els límits dels altres, no 
vas buscar la glòria. Tu vas defensar la Pàtria! Vas defensar la teva 
família. Recordem a tots els que van posar les seves vides sobre l’altar de 
la Victòria. Ens inclinem davant d’ells.  

Passen els anys, les dècades. Venen unes altres generacions... Però 
què potser es pot oblidar la gesta dels combatents, dels que van defensar 
no només la nostra vida, sinó el nom mateix de l’Ésser Humà, que va 
voler trepitjar el feixisme? 

El dia de la Gran Victòria inclinem els nostres caps davant la 
santa memòria dels fills, filles, pares, mares, avis, marits, dones, germans, 
germanes, camarades, estimats i amics que no van tornar de la guerra...  

Comença el Minut de Silenci... 
(sona el carilló del Kremlin) 
Memòria Eterna a les víctimes de la Gran Guerra Pàtria! 
Memòria Eterna als herois que van morir per la llibertat i la 

independència de la nostra Pàtria170!” 
 
 
El Minut de silenci és un dels moments més emotius de la 
commemoració de la Victòria, és una commemoració estrictament 
mediàtica, i, com es pot comprovar en el text, segueix el mateix 
patró que la desfilada de la Victòria: la seva crida a l’atenció al 
centre (“Parla i mostra Moscou”), és hegemònic (és retransmès per 
tots els canals federals, com comprovarem en l’apartat de 
comparació sincrònica de les graelles de 1TV, Rossia 1 i NTV, i per 
gairebé totes les cadenes de ràdio), i apel·len, com el discurs 
presidencial de la Victòria, al record, a la memòria, al preu de la 
Victòria i la destrucció de la guerra, a les competències i els valors 
dels combatents i la rereguarda, i, sobretot, al pas del temps, i a la 
impossibilitat d’oblidar per part de les noves generacions. És, 
doncs, un text redundant, coherent amb la resta dels missatges que 
es transmeten sobre la guerra i la Victòria, tant en el text, com en les 
imatges —que no analitzem—, que també mostren, com en el cas 
de la desfilada o dels noticiaris, el compromís de les noves 
generacions amb la commemoració. És un text que mereix una 
anàlisi a part, i en què, com en el cas dels discursos, podem veure 
clarament com s’emmarca el record de la guerra.   
 
                                                
170 Font: http://09may.ru/minuta_molchanija_text.htm 
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8.2.4. L’evolució dels films de ficció 
 
Tal i com hem vist en l’apartat 8.2, el gènere dels programes de la 
graella del dia 9 de maig al primer canal ha sofert una evolució al 
llarg dels darrers gairebé 50 anys que analitzem. Si al principi 
predominaven els programes culturals i la programació podia 
qualificar-se d’heterogènia (a part dels concerts, es programaven 
reportages, documentals, cinema-concerts, programes infantils i 
juvenils, entre altres), en els darrers 10 anys hi ha una clara 
tendència a la reducció dels gèneres, i les graelles estan 
constituïdes, gairebé exclusivament, de magazines informatius, 
programes commemoratius (la desfilada i el Minut de Silenci), 
noticiaris i, per sobre de tot, films i sèries de ficció que 
reconstrueixen els fets de la Gran Guerra Pàtria. En la figura 8.7 
s’observa l’evolució en el nombre de films de ficció que s’emeten al 
Pervi kanal el dia 9 de maig.  
 
L’anàlisi d’aquests films de ficció no és objecte d’estudi de la 
present tesi, però sí que mereix un comentari. Com ja hem vist al 
principi d’aquest capítol, el govern rus, com abans el govern 
soviètic, tenen un enorme interès, pels motius ja mencionats al llarg 
del treball relacionats amb la conservació de la memòria, per 
promoure qualsevol tipus d’obra cultural relacionada amb la 
Victòria. I, en particular, pel·lícules i sèries de ficció. La 
planificació temàtica soviètica va tenir com a resultat la realització 
de centenars de films i sèries dedicades a la Gran Guerra Pàtria. 
Molts d’aquests films s’han convertit en monuments electrònics, 
utilitzant el terme de Dayan i Katz, i són emesos periòdicament en 
els canals federals russos, com podem comprovar també en les 
graelles del Pervi kanal.  
 
A continuació afegim una llista (figura 8.8) dels films més 
programats al Primer canal el dia 9 de maig, de 1964 a 2010. 
Evidentment, no és representatiu de tot el període de celebració 
mediàtica de la Victòria (que, com veurem en l’apartat següent, 
s’exten més enllà del dia 9 de maig), però sí que és una bona 
aproximació a com l’emissió i el visionat de films s’han convertit 
també en un ritual del Dia de la Victòria purament mediàtic.  
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FIGURA 8.7. Evolució de la programació de films de ficció el 9 de maig al 
Primer Canal de la Televisió Russa 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades a l’annex 

 
 

FIGURA 8.8. Llista dels films emesos més vegades el dia 9 de maig al Pervi 
kanal (1964-2010) 

 
Film Anys emès 
Osvobojdenie (5 films entre 
1968 i 1971) 

1972, 1974, 1977, 1978, 1980, 1983, 
1985, 2002, 2005, 2008 

Bielorusski vokzal (1970) 1973, 1975, 1995, 1999, 2004 
Bil mesiats mai (1970) 1992, 1994, 2001 
V boi idut odni starikí (1973) 1976, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
Oni srajalis za Rodinu (1976) 2003, 2006, 2010 
V iunie 41-go (2008) 2008, 2009 
 
Com podem comprovar en la figura 8.8, la gran majoria de les 
produccions que s’han anat repetint al llarg de la commemoració 
televisiva de la Victòria van ser realitzades a la dècada de 1970, una 
època marcada per la política de subordinació del cinema a la 
televisió amb finalitats propagandístiques i en què les produccions 
s’organitzaven seguint els criteris de la ja citada planificació 
temàtica. Cal destacar també la repetició durant els darrers onze 
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anys (de 2000 a 2010) del film de 1973 amb títol irònic, V boi idut 
odni starikí (Només els vells van a la guerra171), que s’ha convertit, 
així, en una tradició televisiva integrada dins de la festa de la 
Victòria172.  
 
8.2.5. La nacionalitat de les produccions 
 
Un darrer aspecte a destacar de les produccions cinematogràfiques 
emeses durant la commemoració de la Victòria és la de la 
nacionalitat de les produccions. A pesar que alguns autors constaten 
l’americanització de la televisió russa i, en especial, del Pervi kanal, 
després de la caiguda de la URSS (Muràtov, 2000), aquest procés 
no afecta a la programació dels 9 de maig, i pràcticament el 100% 
dels films emesos són de producció soviètica i russa. Només trobem 
dos llargmetratges no-russos a les graelles analitzades, l’any 2001 
(figura A2.33) amb l’emissió del films “The passage" (UK, 1979) i 
l’any 2002 (figura A2.34) amb “The Train” (EUA, França, Itàlia, 
1964), ambdós sobre la II Guerra Mundial. Curiosament, els dos 
films no són emesos el mateix 9 de maig: “The passage” comença a 
les 00:00, i “The train” a les 00:50. 
 
 
8.2.6. Conclusions 
 
L’anàlisi de la programació del Dia de la Victòria a les televisions 
soviètica i russa necessitaria, evidentment, un estudi més detallat i 
una mostra més àmplia que la presentada en aquest treball. Ara bé, 
                                                
171  A l’obra Russian War Films,de Denise J. Youngblood, (2007), hi ha una 
anàlisi del film, així com de la resta de films sobre la guerra produïts fins l’any 
2005. Segons Youngblood, el film demostra que “camaraderie and unit cohesion 
are more important than anything else” (2007:168). 
172 De fet, és molt comú a Rússia (i ho era a la URSS) la programació d’un mateix 
film en una data assenyalada. El paradigma d’aquesta tradició és, sens dubte, el 
film “Irónia sudbí. S liógkim pàrom!” (La ironia del destí. Que tingui un bon 
bany de vapor! (1975)), d’Eldar Riazànov, estrenat el dia 1 de gener de 1976, a 
les 19 hores, i emès cada vespre de cap d’any per la televisió soviètica i russa. Les 
raons de la conversió del film en ritual són analitzades en l’article de Natàlia 
Lesskis Film ‘Ironia sudbí...: ot rituàlov solidàrnosti k poétike izmenénnogo 
soznànie’ (Irónia sudbí...: del ritual de la solidaritat a la poètica de la consciència 
alterada’), publicat al número 76 de la revista Nezavíssimi filologuítxeski jurnal 
[Revista filològica independent], de 2005, i accessible a través de l’enllaç 
http://magazines.russ.ru/nlo/2005/76/le.html. 
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la informació a què hem tingut accés a través de les programacions 
de gairebé tots els anys entre 1964 i 2010 (excepte, com ja hem 
assenyalat, el 1979) ens permet fer-nos una idea de les 
característiques de la celebració mediàtica de la Victòria més enllà 
de la retransmissió de la desfilada commemorativa. Aquesta anàlisi, 
a més, complementa la de l’agenda temàtica del capítol anterior i 
ens dóna l’oportunitat d’aprofundir una mica més en la distribució 
de la programació dedicada a la temàtica de la Victòria els dies 9 de 
maig. Com ja hem comprovat en l’anàlisi i en les figures de l’annex, 
la programació no ha estat històricament estable, i la separació en 
segments, com havíem proposat al principi del capítol, no ha 
resultat ser productiva.  
 

FIGURA 8.9. Evolució del percentatge de la programació del 9 de maig 
dedicats a la Victòria (1964-2010) al Primer canal 

 

!"

#!"

$!"

%!"

&!"

'!!"

'#!"

'
(
%
$

'
(
%
)

'
(
%
%

'
(
%
*

'
(
%
&

'
(
%
(

'
(
*
!

'
(
*
'

'
(
*
#

'
(
*
+

'
(
*
$

'
(
*
)

'
(
*
%

'
(
*
*

'
(
*
&

'
(
*
(

'
(
&
!

'
(
&
'

'
(
&
#

'
(
&
+

'
(
&
$

'
(
&
)

'
(
&
%

'
(
&
*

'
(
&
&

'
(
&
(

'
(
(
!

'
(
(
'

'
(
(
#

'
(
(
+

'
(
(
$

'
(
(
)

'
(
(
%

'
(
(
*

'
(
(
&

'
(
(
(

#
!
!
!

#
!
!
'

#
!
!
#

#
!
!
+

#
!
!
$

#
!
!
)

#
!
!
%

#
!
!
*

#
!
!
&

#
!
!
(

#
!
'
!

!"#$"%&'&(")*")+#,(#'-".)*"*/$'&.)')0')1/$&2#/')3456789:4:;)8 4<1

",-./012.3 ",-./012.3,4,56  
 
Tanmateix, sí que hem pogut observar i, de fet, comprovar com, des 
de la instauració de la desfilada militar com a forma 
commemorativa anual a partir de 1995, hi ha hagut una progressió 
constant cap a una graella formada, majoritàriament, per films de 
ficció sobre la guerra i programes informatius, deixant de banda 
altres gèneres que havien estat els definidors de la graella en 
dècades anteriors.  
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Pel que fa a l’espai de la graella que ocupen els programes 
relacionats amb la Victòria, de la figura 8.9 podem extreure que, a 
pesar dels alts i baixos en el percentatge de la programació —que 
no es poden justificar, com en un principi podria sembla amb el fet 
de trobar-nos en anys d’aniversaris especials o no—, hi ha una clara 
tendència a que la celebració ocupi el 100% de la programació del 
dia 9 de maig al Pervi kanal. A la figura 8.9 podem veure els 
percentatges sense comptar els noticiaris, i els percentatges amb 
noticiaris inclosos. Evidentment, en aquest treball no s’han analitzat 
altres agendes temàtiques a part de la del Pervi kanal i NTV el dia 9 
de maig de 2010, però tenint en compte els percentatges de notícies 
del dia 9 de maig dedicades a la Victòria, podem inferir que els 
noticiaris dels altres anys han seguit una tendència similar i, per 
tant, considerar-los part dels programes que hem marcat com a 
relacionats amb la Victòria.  
 
A la dècada de 2000 les graelles de programació del Dia de la 
Victòria mostren un esquema comú i una reducció del número dels 
gèneres dels programes. A part de la retransmissió de la desfilada de 
la Victòria i del Minut de silenci, la resta de programes es 
redueixen, pràcticament, a dos gèneres: el film de ficció i 
l'informatiu; sobretot a partir dels anys 2004 i 2005, representen la 
totalitat de la programació. L'emissió de cicles sobre la guerra 
(2005, any del 60è aniversari de la Victòria), de films seriats com 
Pod livnem pul (2006) i Silnieie ognià (2007) l'any 2007, l'epopeia 
cinematogràfica Osvobojdenie (1968-1971) l'any 2008, són, en 
l'actualitat, part del ritus de la commemoració televisiva del Dia de 
la Victòria, i han desplaçat els tradicionals concerts, recitals, 
discursos i competicions soviètics. Les estrenes cinematogràfiques 
de films sobre la guerra i la Victòria també ocupen un espai 
important de la graella de la dècada de 2000: el film 9 rota (2005) 
l'any 2006, el film seriat Silnieie ognià (2007) l'any 2007, V iunie 
41-go (2008) l'any 2008 o les tres estrenes del 2009, el film 
Istxeznuvxie (2009), la versió en color de V boi idut odni starikí 
(1973), o el film de Piotr Todorovski Riorita (2008).  
 
En definitiva, la graella televisiva del Primer canal s’ha estabilitzat 
en un esquema que consta de: notícies, un magazín de matí, la 
retransmissió en directe de la desfilada militar, films de ficció i 
noticiaris intercalats, el Minut de silenci, i de nou films de ficció i 
l’històric informatiu Vrémia, a les 21.00. A partir de 2000, doncs, sí 



 

 343 

que podem parlar d’una segmentació vàlida de la programació, fet 
que no s’havia produït anteriorment.  
 
Tal i com s'extreu de les paraules de Medvédev de la introducció, 
els principals mitjans audiovisuals tenen com a una de les seves 
missions principals la producció de programes relacionats amb la 
Gran Guerra Pàtria. Amb el temps i la distància amb els fets, calen 
noves aproximacions als esdeveniments de fa 65 anys per renovar el 
compromís de la societat amb el valor de la Victòria. I les noves 
produccions van en aquest sentit de renovació. La celebració de la 
Victòria i la programació televisiva, en aquest cas, reflecteixen una 
tensió entre els clàssics i les noves produccions, que comparteixen 
una mateixa temàtica, però aproximacions diferents. El film clàssic 
és un element indispensable per tal de conformar la tradició. 
L'esquema més o menys fixe de la programació també constitueix 
un element d'apuntalament de la tradició. Però, evidentment, calen 
elements nous, narracions que renovin el compromís dels ciutadans, 
però que, sobretot, renovin el compromís de les noves generacions, 
que han perdut el contacte directe amb els esdeveniments de la Gran 
Guerra Pàtria i que, tal i com hem vist en apartats anteriors, són 
l'objectiu principal del govern rus. La ficció i la informació són 
formes evidentment narratives i interpretatives, amb finalitat 
persuasiva, que no tenen —o, almenys, no tenen en un grau tant 
alt— les retransmissions esportives, les competicions, els recitals 
poètics, els concerts o els espectacles que s'emetien en les dècades 
de 1960 i 1970. Les programacions actuals són el reflex de la tensió 
constant entre allò vell que és el teixit essencial de la tradició, amb 
aquells altres elements que permeten que la tradició es renovi (per 
comprovar aquesta coexistència entre els clàssics i les noves 
produccions sobre la guerra veure l’annex A3.29 en què figuren els 
títols emesos els darrers 11 anys, amb la diferència entre l’any 
d’emissió i el de producció —la mitjana és de 19,6 anys de 
diferència). La programació és el programa de festes, que combina 
el que el públic coneix amb les noves produccions.  
 
Lane (1981) feia referència —a bastament comentada en la present 
tesi doctoral— a la desconnexió entre el poble soviètic i les gestes 
com la Revolució i la Guerra civil, que els dirigents soviètic 
pretenien convertir perennement en les bases i mites de construcció 
ideològica de l'estat soviètic. Aquesta és la mateixa preocupació 
expressada pels actuals dirigents russos, i per això les noves 
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produccions sobre la gesta militar soviètica van dirigides al 
compromís de les noves generacions amb una Victòria que no van 
viure. Els films Tuman (2008) i Mi iz budusxego (2008) (i les seves 
seqüeles Mi iz budusxego 2 (2010) i la futura Mi iz budusxego 3) 
són exemples paradigmàtics de noves narracions en què els 
protagonistes són joves d’avui dia fantàsticament traslladats a 
l'època de la II Guerra mundial, on descobreixen el veritable 
significat del sacrifici del poble soviètic per la llibertat d'Europa i 
del món, i els errors que cometen en l'actualitat en no respectar els 
valors que van dur els soviètics a la Victòria.  
 
Trobem, doncs, un esquema en què la repetició, la reiteració, la 
redundància com a eixos vertebradors de la tradició, també la 
televisiva, es combinen amb els elements nous que busquen, 
sobretot, la immersió de les noves generacions en el mite de la 
Victòria. Evidentment, aquest aspecte necessitaria una anàlisi més 
acurada pel que fa a l'estructura narrativa i els significats 
transmesos. I seria interessant comparar aquestes narracions amb 
l'anàlisi semiòtic realitzat en l'apartat del discurs presidencial.  
 
 
8.3. Anàlisi de la programació de Pervi kanal del 19 
d'abril al 16 de maig 
 
Per tal de completar l’anàlisi de la programació del dia de la 
Victòria, analitzarem també de forma sintètica l’evolució en la 
graella del Pervi kanal de les produccions dedicades a la temàtica de 
la Victòria, durant el mateix període que hem analitzat l’agenda 
temàtica, és a dir, del 19 d’abril al 16 de maig de 2010.  
 
 
8.3.1. Metodologia d’anàlisi i hipòtesi 
 
En aquest cas, la metodologia d’anàlisi de la graella és també 
quantitativa i molt més senzilla que en l’apartat anterior: ens 
fixarem únicament en el nombre de programes que tenen relació 
amb la Victòria i amb les temàtiques relacionades amb ella, que ja 
hem introduït anteriorment.  
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En aquest cas, podem partir de la hipòtesi que la programació 
seguirà un mateix comportament que l’agenda temàtica i, per tant, 
trobarem una distribució semblant a la trobada, per exemple, en la 
figura 7.6.  
 
 
8.3.2. Resultats de l’anàlisi 
 
Els resultats de l’anàlisi no confirmen la hipòtesi de partida, ja que 
com podem comprovar en la figura 8.10, la distribució no és 
equivalent a la de la figura 7.6 de l’agenda temàtica dels noticiaris 
del Pervi kanal, ja que no s’observa aquí una etapa d’implicació 
constant, com en el cas de l’anàlisi del capítol anterior.  
 
 
FIGURA 8.10. Evolució de la programació dedicada a la Victòria des del 19 

d’abril al 16 de maig de 2010 al Pervi kanal 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de http://www.1tv.ru/shed/ 
 
En l’interval analitzat, el primer programa dedicat a la Victòria és el 
reportatge històric Vеlíkаia vоinà. "Stаlingrаd" (La Gran Guerra. 
"Stаlingrаd"), emès el 19 d’abril de 2010 a les 22:30173. El següent 
                                                
173 Forma part d’un cicle de films documentals que va emetre el Pervi kanal en 
commemoració del 65è aniversari de la Victòria a la Gran Guerra Pàtria, en què 
s’expliquen els successos i els combats més importants de la guerra. Els 
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dia que trobem un programa dedicat a la Victòria és el film sobre la 
II Guerra Mundial U-571 (2000). El 26 d’abril hi ha un nou 
documental de la sèrie Velíkaia voinà sobre la batalla d’Stalingrad. I 
el dia 1 de maig la final del concurs musical Vesnà Pobedi, la 
Primavera de la Victòria. És a partir del dia 4 de maig (figura 
A3.16) que el nombre de programes comença a augmentar, amb 
l’emissió del primer capítol de la sèrie Diversant i un nou episodi de 
Velíkaia Voinà. Durant els dies següents es continuen programant 
episodis de Diversant, documentals i films de ficció. El dia 8 de 
maig (figura A3.20) la programació sobre la Victòria ja representa 
la meitat de la programació total, amb l’emissió de 10 films de 
ficció sobre la guerra, i la saturació arriba el dia 9 de maig, amb la 
totalitat de la programació dedicada a la Victòria. El dia després 
(figura A3.22), s’emeten 7 films de ficció sobre la Victòria (entre 
ells, els capítols finals de Diversant), i la temàtica desapareix de la 
graella.  
 
 
8.3.3. Conclusions 
 
Tal i com hem observat, la distribució de la temàtica de la Victòria 
en el cas de la graella de programes del Pervi kanal no s’ajusta a la 
de l’agenda temàtica. Evidentment, aquesta anàlisi és molt menys 
exhaustiva que la dels noticiaris i, per tant, no aprofundeix en els 
continguts de determinats programes que poden tenir relació amb la 
Victòria. Tanmateix, sí que ens serveix per fer-nos una idea clara de 
fins a quin punt la Victòria és el tema exclusiu del dia 9 de maig al 
Pervi kanal, i de com es comporten a grans trets els processos 
d’implicació i oblit, amb una trajectòria ascendent els dies abans de 
la commemoració, i amb una davallada abrupta a partir del dia 11 
de maig, en què tant en l’agenda com en la programació la Victòria 
pràcticament desapareix.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
documentals són accessibles a través de l’enllaç 
http://www.1tv.ru/documentary/fi=6510 
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8.4. Anàlisi sincrònica de les programacions del dia de la 
Victòria de 2010 als canals Pervi, Rossia i NTV 
 
La darrera de les anàlisis de la programació del 9 de maig a la 
televisió russa és una anàlisi sincrònica de les graelles dels tres 
principals canals a russos, Pervi kanal, Rossia 1 i NTV. Les 
característiques generals dels canals ja han estat analitzades en el 
capítol 3 del present treball: Pervi kanal és el canal semipúblic 
successor del Primer canal de la Televisió Central soviètica, Rossia 
1 és el canal estatal successor del segon canal de la Televisió 
Central soviètica, i NTV és el principal canal privat, fundat el 1993 
pel magnat Vladímir Gusinski, i actualment en mans del propietari 
del Bank Rossia i de l’actual imperi mediàtic rus Natsionalnaia 
Media Gruppa. Pel que fa als 3 canals, cal afegir que són els 
principals mitjans amb línia informativa del país i els més seguits a 
tot Rússia, amb quotes de pantalla que van del 15% al 20%, segons 
dades de TNS174. 

 
FIGURA 8.11. Audiències mitjanes. Setmana del 3 al 9 de maig de 2010 

 

 
Font: TNS 

 
 
 
                                                
174  La setmana del 3 al 9 de maig de 2010, Pervi kanal va tenir una audiència del 
20,5%, Rossia 1 del 16,1% i NTV del 14,6%. Molt per sota van quedar STS 
(7,4%), TNT (7%) i REN-TV (4,5%).  
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8.4.1. Metodologia i hipòtesi 
 
En aquest cas, l’anàlisi de les graelles dels 3 canals serà una anàlisi 
comparativa, per tal de veure quina part de la seva programació 
dediquen a la Victòria i quins són els principals gèneres que la 
componen. La principal hipòtesi, tenint en compte els resultats dels 
apartats anteriors i del capítol 7 és que tots 3 canals dedicaran 
pràcticament tota la seva graella a la temàtica de la Victòria, i que 
entre els gèneres, predominaran els films de ficció i els noticiaris. 
Com ja hem comentat en l’anàlisi de la desfilada militar i de 
l’agenda temàtica dels noticiaris, Pervi kanal i Rossia emeten l’acte 
commemoratiu, mentre que NTV, com es pot veure en la figura 
8.14, no l’emet. 
 
8.4.2. Les programacions de Pervi kanal, Rossia 1 i NTV 
 
Les següents figures 8.12, 8.13 i 8.14 mostren les graelles de 
programació dels tres canals, amb els gèneres de cadascun dels 
programes que les conformen.  
 

FIGURA 8.12. Programació del Pervi Kanal del 9 de maig de 2010 
 

Hora Programa Gèn. 
05:00 Nóvosti. Notícies. TN 
05:10 “Den Pobedi”. Pràzdnitxni kanal. “El Dia de la 

Victòria”. Canal festiu 
MZ 

06:00 Nóvosti. Notícies. TN 
06:10 Film Oní srajalis za Ródinu. “Van lluitar per la 

pàtria”, film (a les 7.00 i a les 8.00, Nóvosti) 
FF 

09:00 Nóvosti. Notícies. TN 
09:10 “Den Pobedi”. Pràzdnitxni kanal. “El Dia de la 

Victòria”. Canal festiu 
MZ 

09:50 Nóvosti s subtítrami. Notícies subtitulades TN 
10:00 Moskvà. Kràsnaia plóixad. Voenni parad, 

posviàsxenni 65-i godovsxine Pobedi v Velíkoi 
Otétxestvennoi Voiné 1941-1945. Moscou. La 
Plaça Roja. Desfilada militar en commemoració del 65 
aniversari de la Victòria en la Gran Guerra Pàtria 

DV 

11:20 Nóvosti. Notícies. TN 
11:30 Diversant. Konets voiní. “El sabotejador. La fi de la 

guerra”. Capítol 1 
FF 
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12:20 Diversant. Konets voiní. “El sabotejador. La fi de la 
guerra”. Capítol 2 

FF 

13:10 Diversant. Konets voiní. “El sabotejador. La fi de la 
guerra”. Capítol 3 

FF 

14:00 Nóvosti s subtítrami. Notícies subtitulades TN 
14:10 Diversant. Konets voiní. “El sabotejador. La fi de la 

guerra”. Capítol 4 
FF 

15:00 Diversant. Konets voiní. “El sabotejador. La fi de la 
guerra”. Capítol 5 

FF 

15:50 Diversant. Konets voiní. “El sabotejador. La fi de la 
guerra”. Capítol 6 

FF 

16:40 Diversant. Konets voiní. “El sabotejador. La fi de la 
guerra”. Capítol 7 

FF 

17:10 Nóvosti s subtítrami. Notícies subtitulades TN 
17:20 Film Leonida Bikova “V boi idut odní 

starikí”.  
Film de Leonid Bíkov “Només els vells van a la guerra” 

FF 

18:55 “Svetloi pàmiati pàvxikh v borbé prótiv 
faxisma”. Minuta moltxània. “A la memòria dels 
caiguts en la lluita contra el feixisme”. Minut de silenci. 

MS 

19:00 Premera. Film "Tuman". Estrena. Film "Tuman" FF 
21:25 Vrémia TN 
22:00 Pràzdnitxni Kontsert posviàsxenni 65-i 

godovsxine Pobedi v Velíkoi Otétxestvennoi 
Voiné. Priàmaia transliàtsia s Kràsnoi 
plosxadi. Concert festiu de commemoració del 65è 
aniversari de la Victòria a la Gran Guerra Pàtria. 
Retransmissió en directe.  

CM 

00:00 Moskvà. Kràsnaia plóixad. Voenni parad, 
posviàsxenni 65-i godovsxine Pobedi v Velíkoi 
Otétxestvennoi Voiné 1941-1945. Moscou. La 
Plaça Roja. Desfilada militar en commemoració del 65 
aniversari de la Victòria en la Gran Guerra Pàtria 

DV 

01:20 ‘Dvàdtsat dnei bez voiní’. “Vint dies sense guerra” FF 
03:00 "Plamia”. “La flama” FF 

Font : http://www.1tv.ru/shed/09.05.2010 
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FIGURA 8.13. Programació del canal Rossia 1 del 9 de maig de 2010 

 
Hora Programa Gèn. 
05:35  Txístoe nebo. Cel clar FF 
07:25  Festival Spàsskaia bàxnia. Festival de Música 

Militar 
CM 

08:30  Pràzdnitxni informatsionni kanal ‘Utro 
Pobedi! Canal informatiu festiu ‘El matí de la Victòria’ 

MZ 

10:00  Voenni parad, posviàsxenni 65-i godovsxine 
Pobedi. Desfilada militar en commemoració del 65 
aniversari de la Victòria  

DV 

11:20  Voennie pesni. Kontsert Dmítria 
Khvorostóvskogo. Cançons militars. Concert de Dmitri 
Khvorostovski 

CM 

12:15  Urok istori. Una lliçó de la història  FD 
13:00  Sudbà. Destí FF 
14:00  Vesti. Notícies. TN 
14:10  Sudbà. Destí FF 
16:05  Parad zvezd. Parada de les estrelles EV 
16:50  Sorokapiatka. Calibre quaranta-cinc FF 
18:20  Premera: Smertélnaia skhvatka. Estrena: Combat 

mortal 
FF 

18:55  “Svetloi pàmiati pàvxikh v borbé prótiv 
faxisma”. Minuta moltxània. “A la memòria dels 
caiguts en la lluita contra el feixisme”. Minut de silenci. 

MS 

19:00  Smertélnaia skhvatka. Combat mortal FF 
20:00  Vesti. Notícies. TN 
20:30  Smertélnaia skhvatka. Combat mortal FF 
22:00  Pràzdnitxni Kontsert posviàsxenni 65-i 

godovsxine Pobedi v Velíkoi Otétxestvennoi 
Voiné. Priàmaia transliàtsia s Kràsnoi 
plosxadi. Concert festiu de commemoració del 65è 
aniversari de la Victòria a la Gran Guerra Pàtria. 
Retransmissió en directe. 

CM 

00:00  Voinà. La guerra FF 
03:50  Parad zvezd. Parada de les estrelles EV 
04:35  Gorodok AA 

Font: http://www.rutv.ru/program.html?d=0&date=09.05.2010 
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FIGURA 8.14. Programació del canal NTV del 9 de maig de 2010 
 
Hora Programa Gèn. 
06:05 Dobrovoltsi. Els voluntaris FF 
08:00 Segódnia Notícies. TN 
08:15 "A zori zdés tíkhie…" "I les aurores aquí són 

silencioses…"  
FF 

10:00 Segódnia Notícies. TN 
10:20 "A zori zdés tíkhie…" "I les aurores aquí són 

silencioses…". Continuació 
FF 

12:05 I snova zdràvstvuite! Bon dia de nou! FD 
13:00 Segódnia Notícies. TN 
13:20 Mnogoseríinaia voénnaia drama ‘Kàtia’. 

Drama bèl·lic ‘Kàtia’ 
FF 

16:00 Segódnia Notícies. TN 
16:20 Mnogoseriinaia voennaia drama ‘Kàtia’. 

Drama bèl·lic ‘Kàtia’ 
FF 

18:55 “Svetloi pàmiati pàvxikh v borbé prótiv 
faxisma”. Minuta moltxània. “A la memòria 
dels caiguts en la lluita contra el feixisme”. Minut de 
silenci. 

MS 

19:00 Segódnia Notícies. TN 
19:20 Premera K 65 letiu Pobedi. Voenno-

istorítxeskaia drama “Nebo v ogné”. Estrena 
pel 65 aniversari de la Victòria. Drama bèl·lic-històric 
“El cel en flames” 

FF 

21:25 Film Pristupit k likvidatsii. Film Procedir a 
l’execució 

FF 

23:55 Aviatori. Els aviadors Mil 
00:30 Korotkometrajni film “I bilá notx’. 

Curtmetratge ‘I es va fer la nit’ 
FF 

01:00 Misli o svobode. Duma, film de Carroll Ballard FF  
03:00 Film musical ‘Liubímets Nóvogo Orleana’. 

Film ‘The toast of New Orleans’ 
FF  

04:55 Zabiti parad. La desfilada oblidada FD 
Font: http://www.ntv.ru/programma/20100509/ 

 
Com es pot observar de les graelles, en els tres casos la totalitat de 
la programació està dedicada a la Victòria, tal i com havíem 
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assenyalat a les hipòtesis, considerant que un percentatge molt 
significatiu de les notícies del dia 9 de maig estan dedicades a la 
Victòria.  
 
 
8.4.3. Els gèneres de la celebració televisiva  
 
Finalment, per comprovar l’hegemonia del film de ficció com a 
gènere en les graelles dels diferents canals, analitzarem la seva 
composició.  
 

FIGURA 8.15. Distribució per gèneres de les programacions dels canals 
Pervi kanal, Rossia 1 i NTV el 9 de maig de 2010 
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En la figura 8.15 podem veure que, efectivament, els dos gèneres 
predominants són el film de ficció i el noticiari, a pesar de que tant 
Rossia 1 com NTV programen films documentals (1 en el cas de 
Rossia 1, i 2 en el de NTV).  
 
 
8.4.4. El caràcter sagrat de la programació del 9 de maig 
 
Per tal de finalitzar aquest apartat del capítol, farem menció de dos 
aspectes que mostren el caràcter sagrat de la programació del Dia de 
la Victòria. Per una banda, un de ja comentat anteriorment, com és 
la retransmissió en els tres canals del programa el Minut de Silenci 
(el text del programa ja ho diu: Atenció! Parla i mostra Moscou. 
Retransmeten tots els canals centrals de televisió i les principals 
ràdios de Rússia. Mireu i escolteu Moscou!). De l’altra, el fet que 
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durant tot el dia no es permet la publicitat en els mitjans175, un 
fenomen que només es repeteix (tot i que parcialment) en els casos 
en què hi ha un atemptat terrorista o una gran tragèdia176. A aquests 
dos fets hi podem afegir el que ja hem comentat a l’apartat 8.2.5 
sobre la nacionalitat de les produccions emeses i al fet que cap 
programa o film no-rus (o, de fet, no-soviètic) penetra en el santuari 
de les 24 hores d’emissió del dia 9 de maig. Com afirma Ellen 
Mickiewicz, “Television is essentially a national medium, and it 
may help to forge a national consciousness, a national culture, a 
common mode of communication” (1981:38). 
 
 
8.5. Les audiències de la setmana del 9 de maig  
 
Tota l'anàlisi anterior no seria completa sense de les audiències, la 
part pragmàtica dels grans esdeveniments, segons Dayan i Katz 
(1992). Les audiències de la setmana del 9 de maig posen de 
manifest el seguiment massiu dels programes dedicats a la Victòria, 
i, en particular, de la desfilada militar de la Victòria per part dels 
russos. És, en aquest sentit, un esdeveniment, el mediàtic, que 
gairebé ningú no es perd i, en conseqüència, un element de gran 
valor en la cohesió i la unió de la societat russa. Mickiewicz 
afirmava respecte a la desfilada de l’1 de maig de 1990 que la 
televisió estatal "had always projected the unity of people and 
leaders to an average viewing of some 150 milion people across the 
country’s eleven zones" (1995:5). Les xifres actuals de les 
audiències, evidentment, no ens permeten concloure que el gran 
esdeveniment de la desfilada de la Victòria és seguit per un nombre 
tan gran de russos. Tanmateix, les xifres de les audiències (20,6% 
sobre la població total de Rússia) no manifesten, amb tota 

                                                
175 Excepte en el cas de 1993 (figura A.2.27c), en què de 21.55 a 22.00 es va 
emetre publicitat.  
 
176 Un exemple de la cancel·lació d’anuncis el trobem en el document del 
Ministeri de Comunicació accessible a través de l’enllaç 
http://minsvyaz.ru/ru/monitoring/index.php?id_4=41177.  
 
I una de les sancions als canals que no respecten la no emissió de publicitat els 
dies de dol el podem trobar en l’enllaç 
http://eyesonice.wordpress.com/2009/12/14/multa-als-canals-russos-per-no-
respectar-el-dol-per-les-victimes-de-perm/ 
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probabilitat, el seguiment real de l’esdeveniment, tenint en compte 
que es segueix de forma col·lectiva, tant en família, com en llocs 
públics, com hem pogut observar en el capítol 5 de l’anàlisi de la 
desfilada. Així, la xifra definitiva s’aproparia més a la de les 
enquestes del Centre Levada, que situa el seguiment en un 70% de 
la població.  
 
FIGURA 8.13. Audiències de les televisions russes. Programes més vistos de 

la setmana del 9 de maig de 2010 
 
Nº 
 

Programa Dia Can S% A%  

1 Desfilada militar en 
commemoració del 65è 
aniversari de la Victòria… 

09.05 1TV 50 13.8 DV 

2 Nóvosti. Edició especial 09.05 1TV 43.6 11.6 TN 
3 Tuman  09.05 1TV 34.4 8.9 FF 
5 Diversant (Sèrie de ficció) 06.05 1TV 25.3 8 FF 
6 Castell de focs en 

commemoració al 65è 
aniversari de la Victòria… 

09.05 1TV 30.8 7.9 EV 

7 A la memòria dels caiguts a 
la guerra contra el 
feixisme. Minut de silenci.  

09.05 1TV 35 7.8 MS 

8 Diversant. Konets voiní  09.05 1TV 40.4 7.6 FF 
11 Utro Pobedi 09.05 ROS 26.2 7.1 MZ 
13 Concert festiu de 

commemoració del 65è 
aniversari de la Victòria… 

09.05 1TV 28.7 7 CM 

14 Desfilada militar en 
commemoració del 65è 
aniversari de la Victòria… 

09.05 ROS 25.2 7 DV 

16 ‘V boi idut odní starikí’  09.05 1TV 31.5 6.9 FF 
20 Velíkaia voinà. Operàtsia 

Bagration  
04.05 1TV 22.9 6.2 FD 

21 Smertélnaia skhvatka  09.05 ROS 22.7 6 FF 
34 Velíkaia voinà. Ot Dnepra 

do Ódera  
05.05 1TV 19.4 5 FD 

36 Istxeznúvxie (Sèrie) 08.05 1TV 17.5 4.9 FF 
40 V ávguste 44-ogo (Film de 08.05 NTV 17.1 4.7 FF 
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ficció) 
43 Castell de focs en 

commemoració al 65è 
aniversari de la Victòria… 

09.05 ROS 17.8 4.6 EV 

45 Den Pobedi. Pràzdnitxni 
kanal  

09.05 1TV 25.8 4.3 MZ 

47 Pesni pobedi! Pràzdnitxni 
kontsert 

07.05 1TV 14 4.2 CM 

49 Concert festiu de 
commemoració del 65è 
aniversari de la Victòria… 

09.05 ROS 16.2 4 CM 

53 Velíkaia voinà. Bitva za 
Berlín 

07.05 1TV 18.9 3.9 FD 

55 A la memòria…Minut de 
silenci. 

09.05 ROS 17.3 3.9 MS 

64 Osvobojdénie  08.05 1TV 16.5 3.4 FF 
67 Sorokapiatka 09.05 ROS 16 3.3 FF 
79 Urok istorii  09.05 ROS 15.1 2.9 FD 
84 Oní srajalis za Ródinu  09.05 1TV 27.8 2.8 FF 

Font: http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/tv/index.wbp 
 
 
 

FIGURA 8.14. Audiències de les televisions russes del 9 de maig de 2010 
 

 
Font: http://www.1tv.ru 
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A la figura 8.14 podem veure l’evolució de les audiències d’hora en 
hora, entre les 10:00 (inici de la retransmissió de la desfilada) i les 
23:00. Com s’observa, Pervi kanal (vermell) va ser el líder absolut 
d’audiència en totes les franges horàries, i destaca el gairebé 60% 
d’audiència de la desfilada, sumada al 30% de la de Rossia 1 (blau), 
que retransmetia el mateix esdeveniment. Per contra, NTV (verd), 
que no retransmetia l’acte, va registrar unes audiències al voltant o 
inferiors al 10% (les dades d’audiència facilitades per TNS i per 
Pervi kanal, com es pot comprovar, no coincideixen).  
 
 
8.6. Conclusions  
 
De la mateixa manera que en el cas de l’anàlisi quantitativa dels 
noticiaris que hem realitzat en el capítol 7 de la tesi, l’anàlisi 
quantitativa de la programació ens aporta dades rellevants pel que fa 
a la observabilitat de l’hegemonia en la programació de les 
televisions soviètica i russa. La celebració de la Victòria a la 
televisió té un recorregut històric: de les primeres graelles dels anys 
60, en què la celebració televisiva és incipient, fins a la 
commemoració actual, podem observar que la Victòria ha seguit 
una trajectòria cap a una consolidació hegemònica com a tema en la 
graella televisiva. Aquesta consolidació ha tingut dues vessants: per 
una banda, la informativa, que ja hem analitzat al capítol anterior; 
per l’altra, la de la ficció com a gènere també hegemònic de 
conservació de la memòria històrica, les raons de la qual hauríem 
d’analitzar en profunditat per trobar-hi connexions amb 
l’allunyament i la desafecció de les noves generacions respecte als 
fets concrets de la Gran Guerra Pàtria. Observem també una tensió 
constant entre el nou i el vell, entre la tradició televisiva i els 
clàssics que han estat en la graella de gairebé cada any, i les noves 
maneres d’explicar els fets de la guerra i la Victòria a les noves 
generacions, amb històries i formats que tampoc són analitzats en 
aquest treball, però que, sens dubte, necessiten d’un estudi en 
profunditat per observar quines són les estratègies dels cineastes 
russos d’avui dia per fer pròxims els esdeveniments de la gran gesta 
soviètica.  
 
El que sí que podem concloure és que en aquesta tensió entre el nou 
i el vell hi ha un equilibri que es fa patent en les audiències: films 
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nous com Tuman (un film del 2010, que es va estrenar el mateix dia 
9 de maig per televisió177) o la sèrie de ficció Diversant van ser el 
tercer i el cinquè programa més vistos de la setmana, i el clàssic V 
boi idut odní starikí, que, com hem vist, fa onze anys seguits que es 
programa al Pervi kanal el 9 de maig, va ser el 16è programa més 
seguit de la setmana. Tampoc disposem de les dades 
sociodemogràfiques de l’audiència de cadascun d’aquests films, 
però seria de gran interès conèixer quina franja d’edat mira 
determinats programes per deduir com cada família celebra la festa 
a la seva manera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
177 Informació accessible en rus a través de l’enllaç http://www.kino-
teatr.ru/kino/movie/ros/hud/85631/annot/ 
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9. Conclusions finals 
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Vint anys després de la desfeta de la Unió Soviètica, Rússia es troba 
en l’actualitat en un procés de modernització que afecta, 
fonamentalment, la seva economia i la seva administració 
governamental, amenaçades ambdues per una corrupció heretada 
dels temps soviètics que s’ha convertit en un dels principals 
obstacles al desenvolupament social del país.178 En el terreny 
polític, a pesar de les moltes crítiques rebudes, la democràcia russa 
sembla seguir el seu propi procés, amb un sistema no equiparable a 
cap de les democràcies occidentals, i que té en el seu president la 
figura clau del poder fort que ha estat una constant en la història del 
país, abans, durant i després de la Unió Soviètica.179 A més, el partit 
polític del President Dmitri Medvédev i del Primer Ministre i 
expresident Vladímir Putin, Edínaia Rossia, s’ha convertit en el 
partit hegemònic180 (el bloc històric de Gramsci) a Rússia.181 En 
referència a aquests dos punts, el primer i darrer president de la 
Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, Mikhaïl Gorbatxov, 
declarava al programa Pozner, del Pervi kanal, del 27 de febrer de 
2011, que “Caminem molt lentament cap a la democràcia, perquè 
aquest partit [en referència a Edínaia Rossia] és una mala versió del 
                                                
178 El programa “Cooperació per la Modernització”, amb la participació de Rússia 
i la Unió Europea, conté mesures per una modernització de l’economia i la 
tecnologia a Rússia. Un dels principals objectius és analitzar quines són les traves 
que dificulten les inversions entre Rússia i la UE. La cooperació inclou la 
indústria espacial, medicina, tecnologies de navegació i la producció de material 
industrial, entre altres. Informació extreta de 
http://www.kommersant.ru/Doc/1346634 
179 La democràcia presidencialista està fermament arrelada a l’actual Rússia. El 
mes de setembre de 2010, Dmitri Medvédev afirmava que la democràcia 
parlamentària seria una catàstrofe a Rússia. Informació extreta de 
http://www.kommersant.ru/Doc/1502512 
180 Per la periodista de El País Pilar Bonet, no hi ha una llum al final del túnel de 
la transició democràtica a Rússia. En un article publicat el 28 de febrer de 2008 i 
titulat “Rusia, el miedo como factor de cohesión social”, sobre les eleccions 
parlamentàries, afirma que a Rússia s’ha produït una usurpació del poder ja que 
s’ha transgredit un dels principis bàsics de la democràcia, la possibilitat 
d’escollir.  
181 En aquest mateix sentit, el primer ministre Vladímir Putin va proposar el mes 
de maig de 2011 la creació d’un Front nacional rus entorn a la seva figura. Tal i 
com es pot llegir al lloc web del primer ministre, l’objectiu de crear el Front comú  
és “reclamar totes les idees constructives, per tal que la societat civil —els joves, 
les dones, les organitzacions de veterans, els cercles empresarials, els sindicats i 
les associacions— tingui la possibilitat afegida de participar directament en 
l’elaboració de les decisions més importants de l’Estat“. Font: 
http://premier.gov.ru/events/news/15150/ 
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PCUS”. Per Gorbatxov, la monopolització de la veritat, la política, 
la ideologia i els alts càrrecs és un dels grans perills que amenacen 
el país. Gorbatxov declarava que el que necessita Rússia és “una 
força que faci realment d’oposició i no toleri els errors que ara 
mateix s’estan tolerant”182. Finalment, un altre dels actuals 
processos dirigits pel govern rus de Dmitri Medvédev és el del 
desenvolupament de la societat civil al país, un dels aspectes que ja 
hem analitzat en els capítols 2 i 3. Un dels organismes principals 
d’aquest desenvolupament és el Soviet pri Prezidente RF po razvitiu 
grajdanskogo obsxestva i pravam txeloveka (Consell depenent del 
President de la Federació de Rússia pel desenvolupament de la 
societat civil i pels drets humans), un òrgan consultiu que té com a 
un dels seus objectius la col·laboració pel desenvolupament de les 
institucions de la societat civil183. Així doncs, l’actual escenari 
polític, econòmic i social a Rússia es presenta com un esglaó més 
en el procés de transició posterior a la dissolució de la URSS. Un 
procés, però, total i absolutament dirigit des de les elits governants i 
en què la veritable societat civil, la sorgida més enllà dels límits del 
poder polític, no té gairebé cap pes ni intervenció. Si, com hem vist 
en el capítol de l’hegemonia, en Gramsci la societat civil era la font 
d’on sorgia el consens —i l’hegemonia— de les societats 
democràtiques occidentals, la font del consens a Rússia, un país 
encara lluny de ser equiparable a aquestes democràcies, cal anar-lo 
a buscar en altres institucions. Des del mateix Estat, doncs, es 
dirigeixen, en un procés que intenta controlar-se de dalt a baix, els 
esforços per estrényer la bretxa política i social entre l’Occident i 
l’Orient assenyalada també per Gramsci, i per resoldre l’etern 
enigma de si Rússia és Europa o Àsia.184  
 
Un dels aspectes en què a la societat russa sembla haver-hi consens 
és el de la necessitat de l’existència d’una figura poderosa al 
capdavant del país, que garanteixi l’ordre i la seguretat, un aspecte 

                                                
182 Un extracte de l’entrevista està publicada a la mateixa web del Pervi kanal. 
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5756/fi7761 
183 El lloc web del consell és http://www.president-sovet.ru/ 
184 Un aspecte particular d’aquest procés de modernització és el paper atorgat a 
l’església. En un article del 17 de febrer de 2010 publicat per Grani.ru, es citava 
un document del partit al govern, Edínaia Rossia, en què s’expressava el fet que 
la base moral de la modernització de Rússia ha de ser l’església ortodoxa russa. 
Informació accessible a través de l’enllaç 
http://www.grani.ru/Society/Religion/m.174886.html 
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que, com ja hem vist (Mead, Gorer i Rickman, 2001) està fortament 
arrelat a la cultura russa. L’altre, sens dubte, és la Victòria. En la 
Victòria hi ha el consens que Gramsci situava en la societat civil 
europea. La Victòria és el consens no d’una societat civil, sinó 
d’una societat civil-militar, una societat que té com a valor més 
preuat la Victòria sobre el règim nazi i com a gran mite la Gran 
Guerra Pàtria. Aquest fet configura, sens dubte, el caràcter de la 
societat, si considerem que no n’és només un reflex. De fet, de les 
altres dues tradicions soviètiques —la Revolució i el Treball—, la 
primera també tenia una lectura en clau militar; i la segona era 
representada de la mateixa manera amb atributs militars, i els 
treballadors eren mostrats com un exèrcit de proletaris al servei de 
la construcció i l’expansió del comunisme. La Victòria és, doncs, la 
base sobre la qual s’alça l’actual edifici ideològic i identitari, la font 
inesgotable de l’Univers simbòlic rus post-soviètic. La Victòria, 
considerada com un mite, té uns atributs que la fan gairebé 
inesgotable i, sobretot, indiscutible. Els aspectes qualitatius de 
l’heroïcitat del sacrifici i la perversitat de l’enemic —
inqüestionables gairebé universalment— i els quantitatius —els més 
de 26 milions de morts soviètics, un 60% dels morts totals a la II 
Guerra Mundial— són elements per un relat pràcticament 
insuperable.185 Sobretot, si considerem que aquest relat és un 
particular emmarcament de la realitat històrica i que deixa fora 
aspectes que en podrien debilitar el seu contingut emotiu i 
persuasiu. Però fins i tot en això hi ha consens en la societat civil-
militar russa186: qualsevol intent de desvirtuar o desmitificar 
l’aportació soviètica i russa a la Victòria és susceptible de ser 
condemnat.187  
                                                
185  En una entrevista concedida el 7 de maig de 2010 per Dmitri Medvédev al 
diari Izvéstia, el president de la Federació de Rússia afirmava que la Gran Guerra 
Pàtria que “va ser l’agressió d’una armada gegantina, d’uns invasors que van 
portar el dolor i la mort. Aquí no cal treure ni afegir res, passin els anys que 
passin”. Accessible en rus a l’enllaç http://izvestia.ru/pobeda/article3141617/ 
186  En aquest sentit, és oportú comentar els resultats d’una enquesta del centre 
VTSIOM, publicats al diari Grani el 9 de maig de 2009,  segons els quals una 
gran majoria dels russos (el 60%) està a favor de jutjar els qui posin en dubte la 
Victòria de la URSS a la Gran Guerra Pàtria. Com hem vist en les enquestes 
sobre la Victòria, hi ha diferències clares entre les opinions dels joves  i les dels 
majors de 44 anys.  Accessible a 
http://www.grani.ru/Politics/Russia/p.150939.html 
187  Un dels casos de condemna i persecució pública va tenir lloc el setembre de 
2009, quan el periodista Aleksandr Podrabínek va ser amenaçat pel grup Naixi, 
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Els mitjans de comunicació eren en Gramsci elements fonamentals, 
juntament amb les esglésies, les escoles 188 i altres institucions de 
difusió de cultura, valors i ideologia, per aconseguir el consens a les 
societats occidentals. A Rússia, com hem vist en la present tesi 
doctoral, els mitjans de comunicació, i la televisió en particular, han 
estat un instrument essencial en l’organització del consens sobre la 
Victòria. De fet, han substituït a qualsevol altre instrument en la 
commemoració, i han esdevingut, com expressaven Dayan i Katz 
(1992), la commemoració mateixa, no només en la retransmissió 
d’esdeveniments, sinó en el fet de convertir la programació en un 
esdeveniment en si, gairebé autònom respecte a la realitat física. 
L’objectiu principal d’aquest treball ha estat trobar alguns dels 
observables d’aquesta hegemonia, un concepte difús en la seva 
definició i en la seva interpretació, i sense una metodologia 
específica per abordar-lo, a pesar de les contribucions dels Estudis 
Culturals a la seva anàlisi. En aquest sentit, una de les principals 
conclusions és la validesa de l’observabilitat, tant quantitativa com 
qualitativa, de l’hegemonia de la Victòria, del seu discurs i de la 
seva celebració televisiva. L’anàlisi qualitativa dels símbols de la 
desfilada —el discurs i el text de la locució, com a símbols verbals, 
inclosos— ens han permès comprovar l’abast de la Victòria, el seu 
significat profund i la seva extensió en l’imaginari i l’univers 
simbòlic de la Rússia post-soviètica. Les anàlisis quantitatives de 
les notícies i de la programació televisiva ens han permès definir la 
construcció de l’esdeveniment mediàtic i comprovar la densitat de 
la presència de la temàtica de la Victòria, la saturació, la 
consonància i, finalment, el seu origen i la seva evolució històrica a 
la televisió des de l’època soviètica.  
 

                                                                                                           
les joventuts de Edínaia Rossia, per suposades ofenses als veterans de la Gran 
Guerra Pàtria. L’article que va ofendre els naixisti pot ser consultat en rus a través 
de l’enllaç http://ej.ru/?a=note&id=9467.  
 
188 En l’entrevista a Medvédev citada anteriorment, el President destaca la 
importància fonamental de l’escola com a lloc on els nens russos han de 
començar a saber i a aprendre la veritat sobre la Gran Guerra Pàtria: “Crec que la 
relació amb la guerra es forma realment amb la lectura, en el període en què les 
persones comencen a llegir. En aquest sentit, la missió dels manuals, la missió de 
la literatura històrica és totalment clara. (...) Si els nens comencen de ben petits a 
impregnar-se d’informació falsa, després és molt difícil canviar el punt de vista”. 
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Evidentment, no podem concloure que hem utilitzat una 
metodologia que pugui ser establerta com a canònica en l’estudi de 
l’hegemonia. Un dels axiomes associats a l’hegemonia és el de la 
seva isotropia, un terme de la física que fa referència a un mitjà que 
té les mateixes propietats en totes les direccions, com succeeix amb 
l’Univers mateix. Aquest paral·lelisme entre hegemonia i isotropia 
és particulament apropiat, si considerem que l’hegemonia és 
omnipresent i, per tant, pot ser localitzada amb independència de la 
direcció en què s’observi. Per tant, les metodologies utilitzades per 
observar l’hegemonia poden ser tan diverses com les direccions en 
què es miri en l’Univers dels mitjans de comunicació. En aquest 
sentit, i com ja hem expressat en algun moment, una anàlisi de les 
dimensions reals de l’hegemonia de la Victòria i de la seva 
commemoració, i que estaria en consonància amb la isotropia, seria 
l’elecció a l’atzar de segments televisius i l’anàlisi de la presència 
de la temàtica de la Victòria i les seves possibles ramificacions en 
aquests segments. Aquesta tesi, per contra, s’ha centrat en aquell 
segment on ja era previsible trobar-hi les traces de l’hegemonia, i de 
forma clara: és, com ja s’ha dit a la introducció, un treball pioner, 
tant en el camp dels mitjans de comunicació a Rússia, com en el de 
l’anàlisi de la festa més important del país i, per tant, tenia com a 
objectiu lícit l’anàlisi del centre de la celebració. Les investigacions 
posteriors a aquesta haurien d’anar, doncs, dirigides a analitzar com 
la temàtica de la Victòria es dissemina per la realitat i la ficció als 
mitjans russos i com, realment, pot considerar-se com el principal 
mite i la principal base identitària del país.189  
 
Les quatre anàlisis que hem realitzat en aquest treball han posat de 
manifest l’enorme valor i importància de la memòria i del seu 
emmarcament en la definició del mite de la Victòria. La 
                                                
189 Un exemple clar de la disseminació de la Victòria com a mite entre els russos 
el trobem en l’esport, on les referències a la lluita i, evidentment, a la Victòria, 
són constants. Una prova d’això són les declaracions recollides pel diari “El País” 
de la tenista Svetlana Kuznetsova, que afirmava que els russos treballen fort per 
tenir una mentalitat diferent: “He estado pensando en eso. No es sólo que cuando 
crecemos todo es difícil. También tiene que ver con la guerra. (En la segunda 
Guerra Mundial) nuestros abuelos, igual que nuestras abuelas, lucharon. Las 
cosas se pusieron extremadamente difíciles. Luchaban sin nada, incluso sin balas, 
con tan solo un cuchillo. Por eso nos enseñan a ser duros. Es una de las claves”. 
Accessible a través de 
http://www.elpais.com/articulo/deportes/Rusia/domina/todo/elpepudep/20090604
elpepudep_7/Tes 
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commemoració de la desfilada de la Victòria és un exercici de 
memòria. El discurs presidencial també. En els noticiaris, el 
principal element constructor i d’implicació en l’esdeveniment era 
la memòria, a través de la seva materialització en forma de veterans 
o d’objectes relacionats amb la Gran Guerra Pàtria. I, finalment, la 
programació televisiva és un programa d’actes de la festa de la 
memòria. I a pesar del caràcter gairebé inigualable del relat de la 
Victòria, el temps és el seu gran enemic. La commemoració 
televisiva és una manifestació d’una lluita, d’un combat per la 
supervivència d’un mite que, per la seva naturalesa de catàstrofe 
humana i gesta heroïca, ha de ser conservat per poder-ne extreure 
lliçons i, sobretot, rendiment. I en l’evolució observada de gairebé 
saturació de la ficció sobre la Victòria hi ha un dels elements clau 
en la seva supervivència. Com en l’època post-revolucionària, 
Rússia viu un altre cop, si no constantment, una tensió entre el nou i 
el vell. El vell és la història i la tradició; el nou és l’actualització del 
relat. Tradició i actualització s’alternen en la construcció i el 
manteniment de l’Univers simbòlic. La nova ficcionalització de la 
guerra actualitza el seu discurs, l’aproxima a les noves generacions i 
el situa dins dels conflictes actuals. Els films antics són com 
monuments entre els quals es mouen nous personatges que aspiren a 
acabar convertits en nous monuments. La memòria, doncs, es 
transmuta en el temps i s’adapta a les característiques de l’auditori, 
amb el dubte i el perill constant de la desafecció que produeix la 
distància190. El mateix President Dmitri Medvédev, en una 
entrevista al diari Izvestia concedida el 7 de maig de 2010, 
emfasitzava la importància dels films en la preservació de la 
memòria per les noves generacions, i en el combat establert amb les 
                                                
190 En aquest punt resulta interessant recordar què deia Ellen Mickiewicz l’any 
1981 sobre el film Bielorusski Vokzal, en aquella època un film nou, i que amb el 
temps s’ha convertit en un clàssic. Segons Mickiewicz, en una enquesta feta a 
270 ciutadans soviètics a la província de Belgórod, els més joves eren els menys 
inclinats a creure’s allò que s’explicava en el film,  (el 40% dubtava de la seva 
veracitat), mentre que els més grans hi veien les seves vides fidelment reflectides. 
Mickiewicz apunta que “The discontinuities between the under-40 and over-40 
generation suggest what authorities call a ‘fathers and sons’ problem. The young 
have not lived through the war and do not share the memories of the old. Perhaps 
the major propaganda resource of the government —the lessons and impact of 
World War II— might simply have been exhausted. It just does not, apparently, 
produce the effect or touch the same chords it once might have done —at least 
not for the coming generations. These movies are far less popular with young 
people than are trivial comedies and detective comedies (...)” (1981:82).   



 

 367 

altres versions de la història de la II Guerra Mundial, les dels aliats, 
que oculten el paper determinant de la URSS en el desenllaç final 
del conflicte191:  
 
“La veritat resideix en el fet que aproximadament tres quartes parts de les pèrdues 
sofertes pels exèrcits hitlerians van ser en el front oriental, per part de la Unió 
Soviètica. Aproximadament el setanta per cent de les pèrdues en recursos 
materials, en armament, van ser causades pels nostres soldats. Heus aquí la 
veritat! I, evidentment, se’n pot fer un film d’aquest tema. I, evidentment, si es 
sap fer (i els nostres socis ho saben fer molt bé), pot resultar (...) que la veritat, en 
darrera instància, sigui el film “Save Private Ryan” (Salveu el soldat Ryan). De 
fet, no és una mala pel·lícula. Però això no vol dir que expliqui la veritat. És una 
superproducció sobre la guerra, a pesar que, segurament, els seus autors 
perseguien bones finalitats. Però hem de recordar què és el que va succeir 
realment. Voldria fer notar que, de fet, el nostre cinema —el soviètic i l’actual— 
en aquest sentit, i pel que a mi em sembla, es troba en un nivell molt alt. Fins i tot 
tenint en compte que el nostre cinema estava força ideologitzat en l’època 
soviètica, i no supera en tot el pas del temps, els films d’aquell període són d’una 
qualitat excel·lent —“Letiat juravlí” [“Volen les cigonyes”], “Bielorusski 
vokzal”, “Oní srajalis za Rodinu”. Fins i tot “Semnadtsat mgnovenii vesní” que, 
de fet, era un film d’aventures. Però a la vegada és un film sobre la guerra, 
realitzat amb mestria. I com més mostrem aquests films, millor. I cal fer noves 
pel·lícules. I amb l’ús dels nous mitjans cinematogràfics. No cal copiar el que hi 
havia abans. Crec que es poden tolerar els experiments. El més important és que 
aconsegueixin el seu objectiu, que expliquin la veritat. Heus aquí el més 
important”.  
 
Com afirma Real en el cas de la producció audiovisual nord-
americana, l’hegemonia cultural és “the domination of one group by 
another through media products”192 (1996:157). Aquest treball s’ha 
                                                
191 De fet, Medvédev afirma que si la Unió Soviètica, juntament amb altres països 
de la coalició antihitleriana no hagués alliberat Europa, el continent seria “un 
enorme camp de concentració que treballaria per un únic estat”. 
192  Els films, com apuntaven Dayan i Katz (1992) en el cas dels grans 
esdeveniments mediàtics, tenen una patologia, i hi poden haver casos de 
frustració. La Victòria en mostra amb claredat un exemple amb el fracàs de la 
segona part de “Cremats pel sol”, el film més car de la història del cinema rus, 
dirigit per Nikita Mikhalkov, per commemorar el 65è aniversari de la Victòria, i 
que va ser, a pesar del suport institucional i de ser estrenada al Kremlin, un fracàs 
de públic. En un article publicat al diari Trud, Mikhalkov responia sobre aquest 
fracàs  i sobre les queixes dels veterans  a les preguntes realitzades pels mitjans 
europeus durant la presentació del film al Festival de Cannes. Als veterans, els 
responia que durant els darrers 65 anys ja han tingut el seu cinema, un cinema 
fabulós, però que no té tota la veritat, hi ha coses de què no es podia parlar abans.  
I sobre el fracàs de públic, el director afirmava que per primer cop a Rússia 
s’havia dedicat un gran pressupost al cinema d’autor. 
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centrat precisament en aquesta hegemonia mediàtica, en el nucli de 
la commemoració mediàtica. Tanmateix, cal afegir que al llarg de la 
tesi doctoral hem anat observant com la commemoració de la 
Victòria s’extén molt més enllà dels media; no són només els 
mitjans, ni les institucions com l’escola les que determinen el 
caràcter hegemònic de la Victòria. Els llibres, els manuals escolars 
que, en moltes ocasions són el primer contacte dels nens russos amb 
la Gran Guerra Pàtria i la Victòria, són complementats per la seva 
presència en la seva vida quotidiana: els records dels familiars 
caiguts, les històries dels avis veterans, l’omnipresència, a tots els 
racons de Rússia, de monuments en record dels soldats, les 
reconstruccions històriques, els vestits de militar, i tants altres 
objectes, situacions, accions, personatges —símbols, en definitiva—
, que entren a formar part de l’imaginari dels infants són un 
condicionant d’una enorme efectivitat en la consciència dels nous 
ciutadans russos. La Victòria no és un sofriment, és una emoció que 
es relaciona amb la infantesa; per tant, renunciar al seu record o 
acceptar altres versions de la realitat és un atac intolerable a nivell 
emocional. I el discurs hegemònic de la Victòria està intimament 
lligat a aquesta emoció.  
 
 
Després d’aquest breu text conclusiu, en què hem intentat enllaçar 
el procés de modernització rus amb la tradició i l’emoció de la 
Victòria, amb el record i l’oblit, i el paper de la ficció i els nous 
mitjans de comunicació electrònics en la preservació de la memòria 
històrica, enumerarem les principals conclusions d’aquesta tesi 
doctoral referents als objectes d’estudi que hem analitzat. 
Òbviament, les conclusions derivades de l’anàlisi de la celebració 
de la Victòria, l’enormement productiva metàfora de la Victòria, 
parafrasejant a Hall, poden ser tantes i tan extenses com aquest 
treball mateix. Per tant, hem intentat centrar-nos en aquelles que 
considerem més importants, que donen resposta a les principals 
qüestions que hem abordat i que confirmen, o no, les hipòtesis que 
hem plantejat al principi del treball.  
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Conclusió 1: Actualment a Rússia hi ha un control hegemònic 
(dominació) dels principals mitjans de comunicació i, en 
particular, dels principals canals de televisió federals. 
 
Seguint les tesis leninistes de negar l’accés a les formes de 
producció als enemics de l’hegemonia, s’interpreta el control de 
l’estructura dels mitjans, tant amb mètodes legals com repressius, 
com a base per assegurar aquesta hegemonia. Aquesta és una de les 
principals conclusions a què s’arriba després de l’anàlisi de 
l’evolució del sector de la televisió a Rússia. A partir de diferents 
estratègies, el govern rus s’ha assegurat un control directe o 
indirecte dels principals canals de televisió federals, fet que té com 
a principal objectiu evitar possibles dissonàncies amb les polítiques 
governamentals, com a mínim en el principal mitjà de comunicació 
de masses a Rússia. S’observa un nou procés de concentració de la 
propietat dels mitjans en persones i empreses afins al govern, fet 
que es tradueix en la pràctica inexistència de canals alternatius en 
què es puguin manifestar visions i opinions contràries a les oficials. 
Aquest control afecta, en particular, aquells canals amb línia 
informativa pròpia. L’últim exemple d’aquesta pressió absoluta 
contra el qui han intentat oferir una versió de la realitat no 
condicionada a la voluntat del govern rus ha estat el manifest del 
col·lectiu dels serveis informatius de REN-TV, titulat Na REN-TV 
bolxe net novostei (A REN-TV ja no hi haurà més notícies) en què 
els professionals del canal denuncien els canvis en la política 
informativa de REN-TV, la introducció de la censura i la confecció 
d’una llista negra de persones no grates que no poden aparèixer en 
antena193. Així doncs, el procés descrit en la present tesi doctoral és 
continu i ja no amenaça la pluralitat informativa a Rússia, sinó que 
la deixa definitivament exànime.  
 
Conclusió 2: La commemoració televisiva de la Victòria té les 
característiques pròpies d’un media event. 
 
Com ja hem citat en diverses ocasions al llarg de la tesi, els media 
events tenen, segons Dayan i Katz (1992), una vocació hegemònica. 
L’anàlisi de la commemoració de la Victòria i, en particular, de la 
desfilada militar, ens han permés observar les dimensions d’aquesta 
                                                
193  El text del manifest en rus a http://www.ryzkov.ru/look_new.php?id=12581 
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hegemonia. Entre aquestes dimensions podem destacar la seva 
centralitat, la seva relació íntima amb un espai (la Plaça Roja) i un 
temps (les 10 del matí del dia 9 de maig), el fet que, amb el temps, 
la versió mediàtica de la commemoració ha esdevingut tant o més 
valuosa que la commemoració en sí, els recursos que posa el govern 
a disposició de les televisions i els esforços de les televisions en la 
retransmissió d’aquest esdeveniment. Totes aquestes dimensions 
converteixen la Victòria en una celebració única a la Rússia post-
soviètica. A més, la resposta dels ciutadans russos sintonitza amb 
aquests esforços: una amplíssima majoria dels ciutadans de Rússia 
no només celebra la festa, sinó que ho fa a través de la televisió. Per 
tant, les dimensions de la celebració televisiva converteixen la 
celebració de la Victòria no en un media event, sinó en un macro 
media event.  
 
Conclusió 3: La retransmissió televisiva de la Victòria posa en 
primer pla el problema de la transferència de la memòria de la 
Victòria entre les diferents generacions de russos.  
 
Tal i com hem vist en el capítol 5 de la present tesi, a través de la 
locució i de l’enunciació televisiva es manifesta l’interès per la 
conservació de la memòria històrica de la guerra. A part dels 
recursos verbals de la locució, en què s’interpreta allò que succeeix 
davant dels ulls dels espectadors, la configuració dels personatges, 
els símbols i els espais fan palpable una construcció de 
l’esdeveniment com una forma de perpetuació d’una determinada 
mirada a la Gran Guerra Pàtria i com un mecanisme d’atracció de 
les noves generacions per tal que, de forma natural, assimilin com a 
seus els valors i els records, la visió de les causes, conseqüències i 
lliçons, de la guerra. La desfilada televisada és, doncs, un espai 
d’enorme saturació simbòlica amb una funció clarament indicativa i 
prescriptiva respecte a l’actitud dels ciutadans cap al record de la 
Victòria.  
 
Conclusió 4: El discurs de la Victòria és un macro frame 
interpretatiu: defineix, esculpeix i transfereix el record i la 
memòria de la Victòria i es converteix en el principal 
emmarcament hegemònic de les causes, les conseqüències i les 
lliçons de la Gran Guerra Pàtria. A més, té un recorregut 
històric que el legitima com a definidor de la memòria històrica 
de la guerra.  
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El discurs de la Victòria té la intenció explícita de reproduir i 
perpetuar una determinada visió de la memòria, lligant passat, 
present i futur. Els discursos fan apel·lacions constants al passat de 
la guerra i a com aquest passat permet interpretar el present i el 
futur. Per tant, pretenen l’hegemonia actual, i també la futura, i 
funcionen com a testimonis que transfereixen la memòria de la 
Victòria d’una generació a l’altra. A més, els discursos es 
construeixen com mites i apel·len, com afirma Silverston (1992), 
tant a l’emoció com a la raó. El pas del temps ajuda a aquesta 
mitificació194. Com destaca Levi-Strauss “a myth always refers to 
events alleged to have taken place long ago. But what goves the 
myth an operational value is that the specific pattern described is 
timeless; it explains the present and the past as well as the future” 
(citat a Silverston, 1992:59).  
 
En aquest punt ens trobem de nou amb el pensament d’Antonio 
Gramsci. Per Gramsci, l’hegemonia era una cosa que estava més 
enllà de la cultura i la ideologia, i que les incloia. El relat 
indiscutible de la Victòria és un candidat a l’hegemonia. La Victòria 
és a la cultura (de fet, a gairebé qualsevol cultura), la Victòria és a 
la ideologia. La Victòria és a la vida dels russos, com és a la vida de 
moltes altres societats. És hegemònica pel fet de ser una clau per a 
la producció i la interpretació simbòlica. És altament, infinitament 
productiva. La Victòria és un marc, fruit d’un procés històric 
d’emmarcament d’un fet. I la difusió d’aquest emmarcament a 
través dels mitjans de comunicació la converteix en un marc 
interpretatiu hegemònic. L’hegemonia de Gramsci, aquest 
imponderable ubic i omnipresent, que abasta la cultura i la 
ideologia, és equiparable, en conseqüència, als marcs intepretatius, 
                                                
194 Ara bé, aquesta proclamació de la Victòria com un mite només fa referència a 
qüestions estructurals, i, com ja he dit, no pretén equiparar la Victòria o la seva 
celebració amb la mitologia fantàstica. La Gran Guerra Pàtria va suposar un 
enorme trauma per a la població soviètica. Segons una enquesta del Centre 
Levada de març de 2010, un 50% dels enquestats va respondre que algú de la 
seva família havia mort a la guerra, un 33% que havia estat ferit, un 16% que 
havia desaparegut, un 7% que havia estat fet presoner a Alemanya, un 3% que 
arran d’això va ser represaliat. En la mateixa enquesta, un 39% dels enquestats 
manifestava sentir alegria el Dia de la Victòria, mentre que el 26% afirmava 
sentir dolor pels milions de morts i un 34% ambdues coses alhora. Enquesta 
accessible a través de http://www.levada.ru/press/2010040102.html 
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als frames de Goffman195. I el frame, al seu torn, és també 
equiparable amb el que Raymond Williams entenia que era la 
tradició, “la expresión más evidente de las presiones y límites 
dominantes y hegemónicos” (1997:137), el poder de la qual, com ja 
hem citat, rau en el fet que “es en los puntos vitales de conexión en 
que se utiliza una versión del pasado con el objeto de ratificar el 
presente y de indicar las direcciones del futuro, donde una tradición 
selectiva es a la vez poderosa y vulnerable” (1997:139). En 
definitiva, hi ha una connexió profunda entre hegemonia, tradició i 
marc interpretatiu que assoleix la seva expressió en els grans 
esdeveniments com el de la Victòria. Així doncs, la Victòria és 
hegemònica no només per les dimensions quantitatives que hem 
observat: ho és, sobretot, perquè a través d’ella es construeix un 
marc a través del qual la realitat és interpretada. Forma ella sola un 
univers capaç d’explicar la raó de l’existència de l’ésser humà, en 
aquest cas d’un rus. Qualsevol text pot fer referència a la Victòria. 
En qualsevol relat es pot fer un paral·lelisme amb la guerra. 
Qualsevol situació —individual o col·lectiva— pot ser interpretada 
en termes de combat, de bons i dolents. I, per aquest motiu, és tant i 
tant important mantenir-ne la memòria. No perquè uns fets com 
aquells no es tornin a reproduir, sinó per la productivitat del recurs i 
el seu ús gairebé infinit en el control i l’ordre socials, i en el control 
i l’ordre de les consciències dels ciutadans del que hem anomenat 
societat civil-militar. Com afirma Medvédev, “la qüestió és en el 
futur, en quina memòria deixarem, en què pensaran els nostres fills, 
els nostres néts, què sabran sobre la guerra i quines seran les lliçons 
de la guerra”196. Aquest marc, a més, estableix, com hem vist en el 
cas de l’anàlisi dels discursos presidencials, els valors i les 
competències dels qui van morir, però, a la vegada, oculta el fet que 
aquests valors poden entrar en contradicció, precisament, amb el 
nombre de morts al front i, en definitiva, encobreix com els 
soviètics van ser enviats a una mort segura, i que la Victòria exigia 
aquest sacrifici197. Com declara Anna Katxkàeva, "Tal i com va dir 
Víktor Astafiev, és fa difícil recuperar la vista i acceptar que amb la 
gran Victòria justifiquem la pèrdua i l’autodestrucció d’un poble. Al 
                                                
195  Real és de la mateixa opinió quan afirma que l’exploració de la producció i 
l’hegemonia en la cultura mediàtica s’adverteix en el model de codificació-
descodificació de Hall (1996).   
196 Fragment de l’entrevista anteriorment citada. 
197 Deixant a banda, també, tots els excessos i crims comesos per l’exèrcit 
soviètic, fet en el que no hem aprofundit en aquesta tesi doctoral.  
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final de la programació de nit aquests temes van sonar, però pel que 
fa a la programació de dia, tenia un aspecte més aviat decoratiu 
(…)”198.  
 
De la mateixa manera que la desfilada de la Victòria l’hem definida 
com un macro media event, el discurs posa en primer pla un macro 
frame interpretatiu que abasta gairebé tota la realitat russa. 
Finalment, cal afegir que la preservació del relat té una importància 
superlativa, sobretot si considerem un dels grans perills que 
amenaça la commemoració de la Victòria: la mort de l’heroi del 
relat. Aquest fet és també present en la majoria dels discursos sobre 
la Gran Guerra Pàtria, i les estratègies actuals van en el sentit de 
donar per fet que d’aquí a molt pocs anys aquells que anomenem els 
protagonistes de la festa ja no hi seran. 
 
 
Conclusió 5: El discurs de la Victòria és un constructor de la 
identita russa post-soviètica 
 
A part d’això, o en consonància amb això, el discurs de la Victòria 
construeix una determinada identitat del ciutadà rus en què 
l’herència dels valors, els atributs i les competències del passat en 
són els ingredients principals. Com hem vist en el capítol 6, aquest 
és un dels objectius fonamentals del discurs. A través de la sang i la 
memòria el discurs transfereix una identitat que sorgeix, 
precisament, de l’emmarcament de la identitat dels soviètics que 
van participar a la segona guerra mundial. En aquest sentit, ja no és 
una identitat relacionada amb alguns dels valors soviètics que van 
portar als ciutadans de la URSS a la mort, com la construcció i la 
superioritat del comunisme, sinó amb aquells valors que resulten 
productius i coherents amb l’actual realitat russa. Com en la 
Victòria mateix, es produeix un procés de selecció de la memòria 
històrica per extreure dels veterans i els caiguts la identitat que serà 
transferida.  
 
 
 
 
                                                
198 Informació accessible a través de l’enllaç 
http://www.svobodanews.ru/content/article/1663950.html 
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Conclusió 6: La Victòria satura l’agenda temàtica dels canals de 
televisió federal, en què la memòria de la guerra i la Victòria 
tenen un paper fonamental. A més, no s’observen grans 
diferències entre els canals públics i els privats.  
 
L’anàlisi de l’agenda temàtica explicita clarament el comportament 
del gran esdeveniment mediàtic, que, en moltes ocasions, es dóna 
per suposat, però que precisament en la commemoració russa 
adquireix unes proporcions que difícilment es donen en les 
celebracions de l’Europa Occidental (encara que aquest és, 
precisament, un dels objectius futurs en quant a recerca, per tal 
d’avaluar quines són les veritables proporcions, a través de la 
comparació amb les celebracions angleses, poloneses, italianes, 
alemanyes, israelianes, espanyoles o catalanes, per exemple). 
Aquesta tesi doctoral ens ha permès confirmar com les notícies i els 
programes relacionats amb la Gran Guerra Pàtria i amb la Victòria 
experimenten un creixement continu durant les setmanes anteriors a 
l’esdeveniment, com s’arriba a un punt de saturació, i com l’oblit és 
gestionat de forma molt més ràpida, donant pas de nou al que 
podem considerar la rutina de la programació televisiva. I ens ha 
permès modelar, a grans trets, quines són les principals temàtiques 
que emergeixen en els diferents períodes anteriors i posteriors a la 
commemoració de la Victòria. La forma de la Victòria (que es 
mostra, per exemple, en les figures 7.6 i 7.7 de l’anàlisi de l’agenda) 
és la forma d’un gran esdeveniment mediàtic com és definit per 
Dayan i Katz, però un esdeveniment mediàtic particular: a pesar que 
ja hem comentat que no ha estat objecte d’anàlisi, aquesta forma no 
acaba de ser mai una recta amb valor zero, sinó que de la mateixa 
manera que en la realitat de la vida diària un ciutadà rus es troba 
passejant per la seva ciutat amb missatges que fan referència a la 
Victòria (edificis, museus, cotxes, monuments, converses, llibres, 
música), també en el trajecte diari de la televisió russa es poden 
trobar aquestes peces que recorden constantment el passat tràgic i 
heroic de la guerra. El record, doncs, és viu i constant en l’espai 
simbòlic dels mitjans, i més encara, com veurem en una conclusió 
posterior, amb l’emergència d’Internet com a mitjà de difusió de la 
Victòria i la seva tradició.   
 
Tal i com ja hem constatat en l’anàlisi, i en consonància a les 
característiques estructurals de la televisió i al control dels 
principals canals amb línia informativa, no s’observen grans 
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diferències entre les agendes dels canals públics i privats (de fet, no 
se n’observen a gairebé cap nivell, i les agendes dels noticiaris no 
en són l’excepció).  
 
Conclusió 7: La Victòria satura les programacions dels 
principals canals federals russos i té un recorregut històric en 
les programacions televisives des de l’any 1964. La memòria de 
la guerra i la Victòria ocupa un espai principal en les 
programacions televisives del dia 9 de maig a Rússia. Els films, 
les reconstruccions fictícies dels esdeveniments de la II Guerra 
Mundial, s’han convertit en el temps en els principals 
ingredients de la graella i en instruments bàsics de configuració 
d’aquesta memòria. 
 
De la mateixa manera com passa amb l’agenda temàtica, les 
programacions televisives dels principals canals russos estan 
saturades per la temàtica de la Victòria, amb independència, com ja 
hem vist, de la propietat pública o privada del canal. La 
programació és, en tots els sentits, una tradició més i, potser, la 
veritable tradició, un objecte central de la celebració de la Victòria. 
I com totes les tradicions té un recorregut històric a través del qual 
s’ha anat definint. A part de la retransmissió de la Victòria, 
destaquen com a peces fonamentals de la configuració de la tradició 
el tradicional —i intrínsecament televisiu— Minut de silenci i 
alguns dels films clàssics sobre la guerra199. A part d’això, també 
hem vist com les programacions són un viu reflex dels moments 
històrics que ha anat travessant la URSS i Rússia.  
 
Els films de ficció han estat el gènere que, amb el temps, s’ha 
imposat en la tradició televisiva de la Victòria. A pesar de no haver 
fet una anàlisi en profunditat dels films, hem observat una 
convivència entre els films antics i clàssics, i noves produccions 
que, en una gran majoria dels casos, inclouen elements que 
permeten la identificació de les noves generacions amb aquelles que 
van lluitar a la guerra. Hi ha un desplaçament acusat cap a la 
memòria ficcionalitzada, un fet que permet un major modelatge de 
la memòria de la guerra i una actualització més efectiva dels 
esdeveniments del passat. 
                                                
199  Aquesta tendència es confirma també l’any 2011. La graella del Pervi kanal 
del 9 de maig de 2011 pot consultar-se a http://www.1tv.ru/shed/09.05.2011 
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Conclusió 8: La rellevància del manteniment d’una 
determinada perspectiva de la memòria històrica de la guerra 
converteix els ciutadans russos en soldats d’aquesta memòria, 
les armes principals dels quals són les noves formes de 
conservació del llegat històric dels veterans.  
 
Ellen Mickiewicz, en l’anàlisi de les preferències cinematogràfiques 
dels soviètics, constatava ja l’any 1981, en consonància amb tot el 
que hem anat analitzant en aquest treball, que “young people are 
relatively indifferent to movies about war and revolution, including 
World War II. In this, they differ radically from older people in the 
movie audience. This finding is a very disquieting phenomenon for 
media officials in the Soviet Union. The themes and images of war 
and the perpetuation of the memory of invasion and patriotism are 
crucial components of the propaganda system. That the young are 
increasingly impervious to these themes may simply be a function 
of time, and first-hand knowledge of the events portrayed and the 
emotions associated with them may now be restricted to older age 
groups. The artificial prolongation of the life of historical events 
through the media may well have a diminishing effect over time” 
(1981:77). La conservació de la memòria és la gran batalla que 
lliura en l’actualitat el govern rus. Els fracassos en els seus intents 
de fer arrelar noves tradicions han tingut com a conseqüència que 
gran part dels esforços es concentrin en la Victòria. I, com hem vist, 
per tal d’evitar la disminució d’aquest efecte, l’objectiu principal 
són les noves generacions, que han de convertir-se en els nous 
testimonis d’uns fets que no van viure, però que han adquirit la 
capacitat de transmetre200. La desfilada de la Victòria mostra nens i 
joves celebrant la Victòria, vestits de soldats; els discursos de la 
Victòria fan referència constant, i cada cop amb més insistència, a 
la necessitat de la transferència i el record, a la intensitat de la 
memòria, directament proporcional al pas del temps; els noticiaris 
mostren nens i joves retent homenatge als caiguts i als veterans; i, 
finalment, la ficció que satura les programacion —i, en particular, 
els nous films sobre la Gran Guerra Pàtria— posen en el centre de 

                                                
200 Trobem un exemple extraordinàriament pertinent d’aquesta tendència en el 
cicle històric sobre la guerra dels informatius de Pervi kanal de 2011. En aquest 
cas, els testimonis dels fets de la guerra són nens (d’entre 5 i 10 anys, 
aproximadament), que relaten episodis de la Gran Guerra Pàtria viscuts pels seus 
avis o besavis.  
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les seves mirades els joves i la gran qüestió de l’oblit, i traslladen la 
contemporaneitat a l’escenari de la guerra per tal que es conservin 
les lliçons d’aquesta. En l’escenari actual rus de partit hegemònic 
(Edínaia Rossia) i del combat per l’hegemonia de la memòria de la 
Victòria, les joventuts del partit, el moviment Naixi (Els nostres201) 
—o naixisti (membres de Naixi), una denominació, paradoxalment, 
amb la mateixa arrel i gairebé la mateixa fonètica que nazisti— 
s’han convertit en els abanderats en la lluita per la conservació de la 
memòria històrica. Prova d’això va ser l’acció patriòtica “Naixa 
Pobeda” (“La Nostra Victòria”), que va tenir lloc el 15 de maig de 
2010 (veure notícies 244, 245 i 247 de la figura A5.1 de l’annex, i 
les notícies 325, 326 i 327 de la figura A5.2 de l’annex). En aquesta 
acció s’hi recullen molts dels aspectes de la lluita per l’hegemonia i 
la transferència identitària que hem anat tractant en la tesi i, per 
això, creiem convenient una breu anàlisi de quina era la finalitat de 
l’acció. Amb aquest objectiu, ens fixarem en el contingut de les 
notícies 325, 326 i 327 de la figura A5.2. L’acció “La Nostra 
Victòria” va tenir lloc al centre de Moscou. Va ser una acció 
qualificada de multitudinària i que va suposar el tancament de molts 
carrers del centre de la capital russa i en què es van reunir 65 mil (!) 
joves de tots els racons de Rússia, així com veterans de la Gran 
Guerra Pàtria. La trobada era la culminació del projecte 
d’enregistrament d’un arxiu audiovisual de records dels qui van 
participar a la guerra. Es destaca com a gest simbòlic l’entrega per 
part dels veterans a cadascun dels joves participants (la majoria, 
vestits amb samarreta verd militar) d’un cartutx amb la inscripció 
“Pomni o voiné” (“Recorda la guerra”) lligat a una cinta de Sant 
Jordi. En les declaracions extretes de la notícia 327, els 
organitzadors consideren que “precisament la memòria s’ha 
convertit en l’arena de les batalles contemporànies. Els avis van 
lluitar per la victòria a la guerra, i ara els néts estan preparats per 
combatre per la veritat d’aquesta victòria”. En aquesta mateixa 
notícia, el comissari del moviment “Naixi” afirma que “per 
desgràcia, cada any queden menys veterans, i els qui volen 
calumniar-los i humiliar-los són cada cop més. Succeeix a Ucraïna, 
a Geòrgia, a les repúbliques bàltiques i, per desgràcia, succeeix a 

                                                
201  El lloc web del moviment juvenil Naixi és http://www.nashi.su/, sota el 
domini de primer nivell de la Unió Soviètica (SU – Soviet Union), encara actiu a 
Internet.  
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Rússia, quan a les prestatgeries de les nostres llibreries hi apareixen 
llibres que diuen que va ser la URSS qui va envair Alemanya, i que 
no hi va haver cap tipus de victòria. Aquí s’hi ha concentrat gent 
que estan disposats a fer-los front”. Maria Kislitsina, comissària 
federal del moviment, va declarar que “volem que les generacions 
que vindran els quedi la història de la guerra dels qui hi van 
participar directament. I aquests films són també un regal que els 
fem a les famílies dels veterans per tal que els seus néts, besnéts i 
rebesnéts coneguin els herois que hi havia a les seves famílies”. 
L’acció pretén enregistrar una entrevista amb cadascun dels 
veterans encara vius: segons una de les organitzadores que apareix a 
la notícia 325, fins el dia 15 de maig havien enregistrat 10,000 
films, i esperaven tenir-ne 150,000 a finals d’any, uns films que 
“conserven la veritat de la Gran Guerra Pàtria”. L’objectiu final de 
l’acció és la publicació a Internet d’un colossal arxiu audiovisual de 
testimonis de la guerra.  
 
Un altre dels actes d’aquesta acció va ser el llançament d’obres que 
posaven en dubte el paper de la Unió Soviètica en la II Guerra 
Mundial al Punkt prioma knig falsifikàtorov istorii (Punt de 
recepció de llibres de falsificadors de la història), que apareix en la 
notícia 247 de la figura A5.1 de l’annex. Segons la notícia, la 
finalitat de l’acció és enviar els llibres a polítics revisionistes, com 
Víktor Iúsxenko (expresident d’Ucraïna), Mikhaïl Saakaixvili i el 
primer ministre d’Estònia. Una de les coordinadores del projecte 
afirma que “la revisió dels resultats de la guerra pot conduir a que 
ens exigeixin retornar Kaliningrad, les illes Kurils, pagar 
indemnitzacions. No ho tolerarem. Ha arribat el nostre moment de 
defensar el país”.  
 
L’acció és, doncs, una manifestació del combat per l’hegemonia, un 
combat que és equiparable a la guerra, que és encapçalat per les 
joves generacions, que accepten el paper de transmissores, de 
conservadores del preuat valor de la memòria, que duen una 
vestimenta a mig camí entre el civil i el militar que ens informa que 
estan disposats a lluitar com ho van fer els veterans, però en una 
guerra que ja no té les trinxeres com a espai de combat, sinó el 
terreny simbòlic, la producció simbòlica i, en particular, la 
producció audiovisual. L’acció és una escenificació de la 
preservació de la veritat i la destrucció de la mentida dels 
revisionistes i falsificadors, que són ara els enemics a combatre. “La 
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Nostra Victòria” és una Victòria per la Memòria, i una plasmació 
contemporània de la lluita per l’hegemonia i la guerra de posició 
d’Antonio Gramsci. Una acció que va en consonància amb el que 
afirmava Lash sobre els aparells comunicatius com a “military 
mechanisms” (2007: 67), i la “generalized militarization of social 
and cultural, indeed of natural life” (2007:69). Una militarització 
que subordina, com en el cas soviètic, l’individu; si en el cas de la 
URSS l’individu era subordinat a la doctrina del PCUS, ara podem 
considerar-lo subordinat a la mateixa memòria.  
 
 
Conclusió 9: El discurs de la Victòria és un discurs coherent i 
consistent en totes les seves manifestacions mediàtiques i es 
repeteix, es reitera en l’espai simbòlic. La memòria de la 
Victòria es difon i conquereix els nous mitjans de comunicació 
electrònics, mostrant, d’aquest forma, la seva vocació 
hegemònica.  
 
Els discursos de la Victòria dibuixen una mateixa realitat, són 
coherents i consistents. A més, com hem pogut veure, s’extenen al 
llarg i ample de l’espai simbòlic dels mitjans de comunicació. La 
televisió és només una mostra d’allò que també passa a la resta de 
mitjans, als llibres de text escolars i, fins i tot, a les converses de la 
vida quotidiana dels ciutadans russos.  
 
Una de les particularitats de l’hegemonia és la seva característica de 
difusió en l’espai de la producció simbòlica. L’hegemonia 
conquereix qualsevol nou territori que se li pugui oferir en el 
terreny simbòlic. La Victòria, com hem comprovat, satura els sentits 
dels russos. I ho fa des dels primers moments de la seva vida, a 
l’escola, però, sobretot, continua a la televisió. Tanmateix, si un 
dels principals problemes a què s’enfronta la memòria és el pas del 
temps i la desafecció de les noves generacions, també la televisió, 
com a mitjà audiovisual hegemònic de transmissió de la tradició es 
veu amenaçat per la consolidació d’Internet com a mitjà de 
comunicació, sobretot entre la joventut russa202. A pesar, doncs, que 

                                                
202 Segons un estudi del Centre Levada publicat el 14 de març de 2011, el 
percentatge de russos que utilitzaven diàriament o diverses vegades a la setmana 
Internet va passar del 16% el 2009 al 31% el 2011, mentre que el de russos que 
no utilitzen mai la xarxa passava del 67% al 53%. Entre els que utilitzen 
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aquesta tesi s’ha centrat en la televisió, l’acció de la Cinta de Sant 
Jordi marca un punt d’inflexió en el posicionament de la Victòria a 
la xarxa. El 65è aniversari de la commemoració ha estat 
especialment productiu pel que fa a la difusió de continguts 
relacionats amb l’esdeveniment. En sintonia amb la política i les 
estratègies del govern referides a la importància dels primers anys 
en la conformació d’una visió de la veritat de la Victòria, 
expressades a l’entrevista a Dmitri Medvédev ja mencionada, un 
dels llocs web que es van obrir per l’ocasió és “Potxemú mi 
prazdnuiem Den Pobedi” [Per què celebrem el Dia de la Victòria?] 
al web del Kremlin, on s’explica en 7 punts els motius de la 
commemoració203. Aquesta pàgina, publicada en el lloc web del 

                                                                                                           
diàriament la xarxa trobem els estudiants (un 75%), els especialistes (58%), i per 
franja d’edat, els russos menors de 25 anys (65%), entre 25 i 40 anys (45%). 
Informació accessible a través de l’enllaç 
http://www.levada.ru/press/2011031402.html 
203 1) Fa seixanta cinc anys es va acabar una guerra terrible. Es va dir la Gran 
Guerra Pàtria, perquè tota la nostra Pàtria, és a dir, tot el país, va lluitar contra 
l’enemic. La guerra va acabar amb la nostra victòria sobre els feixistes, uns 
enemics poderosos i despietats que van atacar-nos. La guerra es va allargar quatre 
anys sencers. Durant quatre anys el nostre país va viure una vida en guerra dura i 
terrible. Tots els qui van poder es van fer soldats i van anar a lluitar. I els qui no 
van poder, van procurar amb totes les seves forces ajudar el soldats: els cosien 
capots, els feien armes.  
2) Imagineu-vos que els vostres pares, els pares dels vostres amics i tots els 
vostres germans grans, i moltes mares, i fins i tot moltes germanes grans, de sobte 
es posen l’uniforme militar, agafen un fusell i se’n van a la guerra.  
3) Imagineu-vos que durant quatre anys no sabeu com estan, amb qui estan, o si 
estan vius o no. Doncs aleshores no hi havia ni telèfons mòbils, ni Internet, i fins i 
tot el correu postal funcionava amb dificultats, perquè gairebé mig país era al 
camp de combat. I moltes ciutats van ser durant molt de temps preses per 
l’enemic.  
4) Imagineu-vos que a la vostra ciutat o al vostre poble de sobte irrompen gent 
estranya, armats fins a les dents, uns soldats insolents que parlen una llengua 
inintel·ligible, que entren a casa vostra, fan el que volen i no hi ha ningú que us 
defensi.  
5) Imagineu-vos que tot allò al que esteu acostumats, de sobte desapareix, no hi 
ha menjar, gens ni mica. No surt aigua de l’aixeta, la ràdio no funciona (aleshores 
encara no hi havia televisió), els autobusos i els troleibusos no circulen. Si de 
sobte us poseu  malalts, no hi ha cap metge, ni cap dentista. I no hi ha ningú que 
us ajudi. I que això s’allarga uns eterns quatre anys.  
Fins i tot es fa difícil d’imaginar; però si no t’ho imagines, no s’entén quina festa 
celebrem el 9 de maig. Doncs precisament aquest dia, seixanta-cinc anys enrere, 
la gent de tot el país va sentir com per la ràdio declaraven que havia arribat el Dia 
de la Victòria. Els feixistes havien estat derrotats i es van rendir.  
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president Medvédev, és només una mostra de l’aposta del President 
pel nou mitjà. Si Putin era considerat, i encara ara ho és, tenint en 
compte que gran part dels canals, com hem vist, estan sota el 
control de gent molt propera a ell, el president de la televisió, 
Dmitri Medvédev és considerat el president d’Internet, i utilitza al 
màxim possible els recursos que li ofereix la xarxa204.  
 
Segons el Ministeri de Comunicació de la Federació de Rússia, els 
llocs web dedicats al 65è aniversari de la Victòria van despertar un 
enorme interès pels russos. Entre els més visitats hi havia el lloc 
web del mateix Ministeri de Comunicació “Khrónika Pobedi” 
[Crònica de la Victòria] i el portal del Ministeri de Defensa “Pódvig 
naroda v Velíkoi Otétxestvennoi voiné 1941—1945 godov” [La 
gesta d’un poble a la Gran Guerra Pàtria dels anys 1941—1945]. 
També van tenir una gran acollida el lloc web “Pobeda. 1941—
1945” del portal “Arkhivi Rossii” [Els arxius de Rússia] i el canal 
de Mosfilm a Youtube205. La difusió de l’hegemonia va més enllà 
de la xarxa i s’expandeix per tot l’espectre de noves formes de 
comunicació i de dispositius electrònics. Entre les accions empreses 
pel Comitè organitzador de la celebració del 65 aniversari de la 
Victòria hi havia, per exemple, la realització de l’acció ‘Poveda – 
Ura!” (Visca la Victoria!), que, per primer cop, permetia als abonats 
de les xarxes de telefonia mòbil accedir a serveis interactius 
relacionats amb la Victòria de l’any 1945, com, per exemple, tons 
musicals206.  
                                                                                                           
6) Ara, tots els pares i nens que són vius podran de nou estar junts i no separar-se. 
Els paren arribaran a casa i besaran les mares, i les mares finalment podran dur 
els seus preciosos mocadors al cap. A les botigues es podrà comprar de nou pa i 
llet, i caramels, fins i tot gelats. I ningú no tornarà a disparar, i en lloc de tancs, 
pels carrers circularan cotxes normals i corrents. No tornarem a passar por ni fred. 
I els nens podran viure i no morir.  
7) Us imagineu com es van alegrar tots els qui ho van sentir aleshores? Com es 
van abraçar, com van riure i es van felicitar els uns als altres. I van plorar, Molts 
van plorar, ja que en gairebé totes les famílies hi va haver algú que no va 
sobreviure, que no va arribar a celebrar aquesta festa. Vet aquí què és el Dia de la 
Victòria, I per què tots nosaltres, ciutadans del país vencedor, la celebrem avui. 
Font: http://kids.kremlin.ru/index.php?fw=11&p=5-6-8&v=fi12 
204 Prova d’això és el seu videoblog, obert a finals d’abril de 2009, o el seu blog a 
LiveJournal.ru. 
205  Informació accessible en rus a través de l’enllaç Font: 
http://minkomsvjaz.ru/monitoring-smi/xPages/entry.10114.html 
206  Informació accessible en rus a través de l’enllaç 
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=40956 
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La televisió, com hem vist en el capítol 7, també ha contribuit a 
destacar el paper de la xarxa com a espai de conservació de la 
memòria, com s’observa a les notícies 15, 17, 22 i 24 de la figura 
A5.1 de l’annex, relatives al lloc web Pódvig naroda (La gesta d’un 
poble), amb titulars com “L’arxiu electrònic de la memòria”, “Les 
seves gestes no s’obliden” o “Un monument electrònic als herois de 
la guerra”. Retornant a Dayan i Katz (1992), podem dir que ara no 
només els grans esdeveniments mediàtics són els monuments 
electrònics, sinó que Internet s’ha convertit en el gran contenidor de 
monuments electrònics, i que, en el present, però sobretot en el 
futur, serà el lloc de combat per la lluita per l’hegemonia207.  
 
 
Figura 9.1. Imatge del President Medvédev en el seu videobloc, en l’entrada 

que commemorava el 65è aniversari de la Victòria 
 

 
 
 
Finalment, cal fer menció del videoblog del president Dmitri 
Medvédev i del seu post sobre la commemoració del 65è aniversari 
de la Victòria208, amb el títol Velíkaia Otétxestvennaia voinà 
nikogdà ne budet dlia nàxego naroda istorítxeskoi abstraktsii [La 
Gran Guerra Pàtria no serà mai per al nostre poble una abstracció 
històrica]. En el text del President (veure annex 6) es fa menció, 

                                                
207  Una de les característiques dels llocs webs sobre la Victòria és al presència 
hegemònica de la Cinta de Sant Jordi en el seu grafisme. En tots els llocs webs 
dedicats a la Victòria publicats a la webgrafia de la tesi, excepte en “Ia pomniu”, 
la Cinta de Sant Jordi i els seus colors tenen una presència destacable a nivell 
gràfic. 
208 Accessible a través de http://blog.kremlin.ru/post/80 
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com en la resta de textos que hem analitzat al llarg de la tesi 
doctoral, a la importància de la conservació de la memòria (figura 
9.2) , a la feina de les noves generacions en el record de la guerra i 
al sacrifici i entrega dels qui hi van morir i dels qui van col·laborar a 
la rereguarda. Hi observem la redundància i la coherència amb la 
resta dels missatges oficials. És d’especial interès, però, la seva 
referència a Internet com a mitjà de conservació de la memòria. 
Destaca la sinceritat i el sentiment dels missatges que deixen els 
internautes, així com el projecte del Ministeri de comunicació 
“Crònica de la Victòria” (figura 9.3), un portal que permet l’accés a 
un gran nombre de documents sobre la II Guerra Mundial 
(documents d’arxiu, diaris, fotografies, material audiovisual). 
Medvédev fa referència també al fet que és en aquests arxius on es 
pot trobar la veritat sobre la guerra: “El més important és que [les 
pàgines] s’obren molt ràpid i bé, i això permet un accés a testimonis 
històrics reals. I garanteix a totes les generacions dels nostres 
ciutadans que tindran una informació real sobre la guerra”. Sobre el 
lloc web, Medvédev diu que ja se’n va informar sobre la seva 
posada en funcionament, fet que podem comprovar a les notícies 
163, 168 i 173 de l’annex 5.2. Un dels punts més interessants del 
missatge, i que el diferencia dels oficials, és la seva cloenda, amb 
una apel·lació a l’emoció quan Medvédev afirma que tot el que ara 
estimem és fruit de la Victòria dels avantpassats i que els russos 
mateixos, el seu futur i el futur del seus fills són el resultat de la 
Gran Guerra Pàtria.  

 
 
 

Figura 9.2. Imatges de peces del museu de Volokolamsk que apareixen en el 
videobloc del President Medvédev  
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Figura 9.3. Imatges dels llocs web commemoratius del 65è aniversari de la 

Victòria que apareixen en el videobloc del President Medvédev  
 

  
 
 
 
Figura 9.4. Imatges del videobloc del President Medvédev. En la primera el 

President condueix un Pobeda (Victòria) 
 

  
 
 

Figura 9.5. Darrera imatge del film Parad Pobedi de 1945, que forma part 
del material de la web Pobeda-info.ru publicitada pel President Dmitri 

Medvédev al seu vídeoblog del 9 de maig de 2010 
 

 
 



 

 385 

Conclusió 10: A pesar de l’emergència de les noves tecnologies i 
del desplaçament de l’hegemonia a la xarxa, la televisió 
continua conservant el seu paper central en la commemoració 
dels grans esdeveniments mediàtics. 
 
La Victòria s’ha convertit en un discurs transmediàtic, i la xarxa ha 
desplaçat la lluita per la seva hegemonia. El nou mitjà, tanmateix, té 
unes característiques sensiblement diferents a les dels mitjans 
tradicionals i les estratègies de combat, per tant, també hauran de 
ser diferents. De moment, la televisió conserva el seu paper en la 
seva capacitat de broadcasting, una capacitat que, actualment, no té 
la xarxa. És a través de la televisió que tots veiem una mateixa cosa 
que està succeint en el mateix moment en què la veiem. És a través 
de la televisió —i de la ràdio— que coneixem allò que succeeix en 
la resta dels mitjans, sobretot a Internet. En l’apartat anterior de les 
conclusions hem vist com Medvédev referenciava amb detall la 
pàgina web Pobeda-info.ru, i com, a la vegada, afirmava que els 
russos ja n’havien estat informats (a través de les notícies que 
figuren a l’annex i que hem citat en l’apartat anterior).  
 
En conseqüència, la televisió continua sent el mitjà privilegiat, 
sobretot pel directe, per la seva capacitat de congregar grans 
audiències, en particular en la retransmissió de grans esdeveniments 
mediàtics com la desfilada de la Victòria. El seu paper de 
conservador de la memòria, però, es trasllada cada cop més a 
Internet, un mitjà de capacitat d’emmagatzematge pràcticament 
il·limitat, amb un accés —en principi— lliure i universal, i que 
permet una relació entre continguts que no permet la televisió. 
L’accés, però, és un accés molt més selectiu i condicionat que no 
pas el de la televisió, i exigeix un esforç —que, com hem vist, fins i 
tot el mateix president de la Federació de Rússia està disposat a 
fer— per tal que els ciutadans russos consultin tota la informació 
que es posa a la seva disposició. 
 
L’objectiu d’aquesta tesi no és hipotetizar sobre el futur de la 
televisió. Ara bé, el combat per la conservació de la memòria 
exigeix del mitjà una adaptació cap a formes molt més interactives i 
relacionals que superin la seva linealitat actual. Mickiewicz 
afirmava el 1981 sobre el distanciament dels més joves respecte a la 
temàtica de la Gran Guerra Pàtria que “Perhaps the major 
propaganda resource of the government —the lessons and impact of 
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World War II— might simply have been exhausted” (1981:82). La 
realitat ens mostra que no només no devia haver estat esgotada 
aleshores, sinó que, a pesar de les diferències que hem observat en 
les diferents enquestes del Centre Levada, tampoc podem afirmar 
que s’hagi esgotat ara. Però la recerca de noves fórmules és un 
requisit gairebé indispensable per mantenir la memòria viva i per 
fer-la atractiva a les noves generacions. Els mitjans, doncs, tenen 
com una de les seves principals missions la transformació de les 
formes de record, conservant sempre, indubtablement, “la veritat”. 
 
 
Conclusió 11: La Victòria és, en gran mesura, un impediment 
en el procés de modernització de Rússia, en configurar un 
model de societat tradicional. 
 
Al principi de les conclusions hem parlat del procés de 
modernització de Rússia, i de com aquest procés era absolutament 
dirigit, ens els àmbits econòmic, polític, social i cultural, pel govern 
estatal. La modernització de Rússia no és un procés que porti a la 
modernitat. Com s’afirma a Hall “modern societies are (…) by 
definition societies of constant, rapid and permanent change. This is 
the principal distinction between ‘traditional’ and ‘modern’ 
societies. Anthony Giddens argues that, ‘In traditional societies, the 
past is honoured and symbols are valued because they contain and 
perpetuate the experience of generations. Tradition is a means of 
handling time and space, which inserts any particular activity or 
experience within the continuity of past, present and future, these in 
turn structures by recurrent social practices’” (1992:277-278). La 
commemoració de la Victòria és una d’aquestes pràctiques socials 
recurrents que enllacen passat, present i futur, com hem vist en les 
anàlisis de la tesi. Rússia continua en el seu camí particular en el 
seu desenvolupament social. La Victòria ancora Rússia en la 
tradició, l’allunya de la modernitat, i converteix els seus ciutadans 
en l’exèrcit de la tradició, preparat eternament per defensar la seva 
Pàtria i la seva memòria.  
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Abans de posar el punt i final definitiu a aquesta tesi, voldria afegir 
dos breus comentaris relacionats amb el recorregut traçat en aquest 
treball. El primer fa referència al pas del temps, però en aquest cas 
del temps intern del treball i la seva relació amb els esdeveniments 
que s’han anat produint durant la seva confecció. En aquest sentit, 
la realitat, que no descansa, pot refermar els punts de partida i les 
conclusions, o bé deixar un treball com aquest obsolet. Mentre 
escric aquestes darreres línies, Vladímir Putin comença a fer els 
primers moviments per tal de posicionar-se com a candidat a les 
eleccions presidencials de 2012. Entre ells, hi ha la creació del 
Front Popular de Rússia (FPR209), un intent de fer participar la 
societat civil en les decissions de l’estat, però també de distanciar-se 
de Rússia Unida, que en els darrers temps, i a causa de la corrupció 
de molts dels seus integrants, ha perdut popularitat entre la 
ciutadania russa. El FPR és un intent de configurar el que Gramsci 
anomenava bloc històric —paper que, al llarg d’aquesta tesi, hem 
atribuït al partit Rússia Unida—, i una nova hegemonia que 
garanteixi l’elecció de Putin. I, en línia al que hem anat concloent 
en aquesta tesi, la guerra i la Victòria no queden fora d’aquest nou 
intent hegemònic. En un article publicat per Pilar Bonet el 15 de 
juny de 2011 i titulat ¡Oligarcas del mundo, uníos!, la corresponsal 
analitzava el FPR, i afirmava que “tras albergarse inicialmente en la 
página de web oficial del primer ministro, el FPR ha abierto su 
propia página con estética de los años veinte y evocaciones de la 
unidad popular en la II Guerra Mundial”. De fet, la declaració de la 
formació del FPR acaba amb l’exclamació “Creiem en la nostra 
victòria, en la victòria de Rússia210!”. Així doncs, el temps ens 
confirma aquesta estreta relació entre el poder i la Victòria, l’ús de 
la Victòria com a eina per aconseguir l’hegemonia política i, 
finalment, aquest intent continu de conformar una societat civil 
entorn d’estructures relacionades amb el poder polític. 
 
Finalment, comentar que hem afegit només algunes de les possibles 
conclusions d’aquest treball. Entre elles n’hi ha que responen a les 
preguntes i les hipòtesis plantejades al principi d’aquest llarg 
trajecte, i altres que han anat una mica més enllà, que han aparegut, 

                                                
209 El lloc web del FPR és http://narodfront.ru/ 
210 La traducció íntegra de la declaració pot consultar-se a 
http://eyesonice.wordpress.com/2011/06/20/els-principis-del-front-nacional-de-
russia-de-putin/ 
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precisament, recorrent un camí difícilment traçable d’antuvi. En són 
exemples les conclusions referents a la tradició i la modernització 
de Rússia, que no apareixien en els propòsits inicials, o les relatives 
a la difusió de la memòria de la Victòria en els nous mitjans de 
comunicació electrònics. A pesar de transgredir lleugerament el 
rigor científic exigible en una primera instància, no deixen de ser 
conclusions rellevants, tant o més que les ja esperades. L’última 
conclusió d’aquest treball, però, fa referència al treball mateix, i al 
seu autor: ha valgut la pena arribar fins aquí, i aquest llarg camí ha 
de ser l’inici de nous i llargs camins en l’estudi dels mitjans de 
comunicació a Rússia. Als que heu arribat fins aquí, gràcies.  
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10.1 Webgrafia  
 
Llocs commemoratius de la Victòria 
 
1941-1945 Khonika Pobedi [Crònica de la Victòria]: 
http://www.Pobeda-info.ru  
 
Den Pobedi – Pervi kanal: http://www.1tv.ru/sprojects/si=5791 
 
Departament sinodal del Patriarcat de Moscou per la cooperació 
amb les Forces Armades i els cossos de seguretat: 
http://www.Pobeda.ru/ 
 
Ia Pomniu [Jo recordo]: http://www.iremember.ru/ 
 
Naixa Pobeda. Den za dniom [La nostra Victòria, dia a dia]: 
http://9may.ru/ (projecte de RIA Nóvosti) 
 
OBD Memorial [Base de dades dels morts i desapareguts a la Gran 
Guerra Pàtria]: http://www.obd-memorial.ru/ 
 
Ofitsialni sait mediaobespetxenia prazdnovania 65-letia Pobedi v 
Velíkoi Otétxestvennoi voiné [Lloc web oficial de recursos 
audiovisuals de la commemoració del 65è aniversari de la Victòria a 
la Gran Guerra Pàtria]: http://www.may9.ru/ 
 
Okná Rossii [La finestra de Rússia]: http://oknatass.ru/ 
 
Parad Pobedy [La desfilada de la Victòria]: http://paradPobedy.ru/ 
 
Pobediteli [Els vencedors]: http://www.Pobediteli.ru/ 
 
Podvig naroda [La gesta d’un poble]: 
http://www.podvignaroda.mil.ru/ (o http://www.podvignaroda.ru) 
 
Soldat.ru: http://www.soldat.ru/ 
 
Sviazinvest: http://www.svyazinvest.ru/9may/# 
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Mitjans de comunicació - Televisions 
 
NTV Nóvosti (Notícies NTV): http://www.ntv.ru/novosti/ 
 
Pervi kanal. Arkhiv novostei [Arxiu de notícies del Pervi kanal]: 
http://www.1tv.ru/newsarchive/ 
 
ProfMedia: http://www.profmedia.ru/ 
 
 
Mitjans de comunicació – Premsa escrita 
 
Diari Grani: http://www.grani.ru 
 
Diari Izvestia: http://www.izvestia.ru 
 
Diari Kommersant: http://www.kommersant.ru 
 
RIA Nóvosti: http://www.rian.ru 
 
 
Agències estatals de telecomunicacions 
 
Gosteleradiofond [Fons estatal de la Televisió i la Ràdio]: 
http://www.gtrf.ru/ru/ 
 
Minkomsviaz Rossii [Ministeri de Comunicació de Rússia]: 
http://minsvyaz.ru 
 
Roskomnadzor [Servei Federal de Vigilància en les Comunicacions, 
les Tecnologies de la Informació i els Mitjans de Comunicació de 
Masses]: http://www.rsoc.ru/ 
 
Rossviaz [Agència Federal de Comunicacions]: 
http://www.rossvyaz.ru/ 
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Llocs web institucionals 
 
Web del President de la Federació de Rússia: http://www.kremlin.ru 
 
Centre Levada: http://www.levada.ru 
 
 
Centres d’estudis sociològics 
 
Levada Tsentr (Centre Levada): http://www.levada.ru 
 
VTSIOM: http://wciom.ru/ 
 
 
Altres 
 
Muzei Radio i Televidenia v Internete [Museu de la Ràdio i la 
Televisió a Internet]: http://www.tvmuseum.ru 
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