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“Brother”, el nou heroi rus més enllà de la gran pantalla 

Nota 
Per a la transcripció dels films russos s’ha utilitzat el sistema següent: en cas 

d’estrena en espanyol, el títol en català entre cometes, seguit entre parèntesi del títol 

original rus en caràcters llatins i en cursiva. Si la pel·lícula no té estrena en espanyol, com 

és habitual, s’utilitza en primer lloc el títol internacional en anglès entre cometes, seguit de 

l’original en rus en cursiva. Les paraules i noms russos es transcriuen sempre en 

caràcters llatins, utilitzant l’ortografia comunament acceptada a l’àmbit internacional. 

Agraïments 
 Voldria expressar el meu agraïment, en primer lloc, al tutor Ramon Girona per les 

seves recomanacions i suggeriments bibliogràfics a l’hora de confeccionar aquest treball, 

la meva primera incursió pel món de la investigació cinematogràfica. En segon lloc, i 

especialment, al Dmitri, per haver-me donat a conèixer la cultura russa, i per la seva 

paciència i suport. 

Introducció 
 Aquest treball neix amb l’objectiu de respondre una pregunta: com es reflecteixen 

els canvis socials després de la desintegració de la URSS a la pel·lícula “Brother” (Brat, 

1997) d’Aleksei Balabanov, especialment focalitzant l’estudi als grups de joves. Per 

aconseguir-ho, analitzarem els fets històrics que van ocasionar la caiguda de la URSS, les 

conseqüències post-soviètiques i els moviments socials que en van sorgir, així com la 

trajectòria d’una rara avis com Balabanov a partir de l’anàlisi de “Brother” i de la seva 

seqüela, “Brother 2” (Brat 2, 2000). Tot això per fer un primer treball aproximatiu a un món 

poc estudiat a Europa i gens estudiat al nostre país, com ho és el fenomen del blockbuster  

del cinema post-soviètic, que va moure milers d’espectadors cap al gust d’un cinema 

americà-hollywoodenc “a la russa”. És clau, doncs, definir la societat occidental i la russa, 

tot buscant semblances i diferències, especialment des de l’òptica de la joventut. 

 Una altra branca bàsica en la creació d’identitats juvenils, a part del cinema, seria 

la música, que tindré l’oportunitat d’analitzar a un altre TFG, en aquest cas, d’Història de 

l’art, amb tutorització de la professora Carme Pardo. 
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L’arribada de la Perestroika 
 

 Ens situem al 1985, a Rússia. Tots els habitants tenen pa, treball, accés a una 

educació i sanitat gratuïtes. Però no estan contents. Què és el que podria estar fallant? 

Per entendre-ho hauríem de mirar uns anys enrere. 

 L’etapa més dura de la Unió Soviètica va tenir la seva fi amb la mort d’Stalin, el 

1953. Un dels factors més característics va ser la repressió en tots els seus nivells, des de 

la censura fins els assassinats, per motius polítics. Però, algunes manifestacions de què 

alguna cosa començava a canviar es van poder veure amb les tímides reformes del 

conegut com a Desglaç de Khrusxov, que van acostar la URSS al vell enemic, els Estats 

Units. Però, la següent etapa iniciada el 1964, la de Bréjnev, es va caracteritzar per 

abraçar l’stalinisme, això sí, d’una manera més suau: les opinions en contra del sistema 

soviètic no acabaven en assassinats en massa o treballs forçats al Gulag, però se seguien 

perseguint. La recessió pel que fa a llibertats i el blindatge de les relacions internacionals 

no-aliades van anar acompanyades d’un estancament econòmic. Aquest període 

d’immobilisme és el Zastoi (Estancament) de Bréjnev.1 

 La mortalitat infantil era la més alta d’un país industrialitzat, malgrat tenir sanitat 

gratuïta. Els aliments eren escassos per a la població, tot i que la producció estava en 

superàvit. Els ciutadans vivien en habitatges petits, però les elits soviètiques tenien datxes 

i cotxes privats pagats pel govern.  Un país amb una economia social deprimida era una 

potència militar, de les poques capaces de plantar cara als Estats Units. Totes aquestes 

contradiccions estaven presents a la Rússia de 1985, quan el president Mihail Gorbachov 

va decidir aplicar la Perestroika (Reestructuració).2 

 Al XXVII Congres del PCUS, celebrat el 1986, Gorbachov va presentar el seu 

programa polític, basat en dos principis: la glasnost (transparència), és a dir, la 

liberalització de l’esfera pública i l’aixecament de la censura, i la uskorenie (acceleració), 

la sèrie de mesures per reactivar l’economia del país, com descentralitzar l’economia 

estatal per millorar la gestió de les empreses, la modernització tecnològica i, sobretot, el 

desarmament a gran escala. Altres de les mesures van ser una campanya anti-alcohol per 

millorar la productivitat del treball i una campanya anti-corrupció per millorar l’eficiència 

administrativa. A part d’això, un dels gestos simbòlics amb més rellevància va ser el retorn 

de dos dissidents, l’escriptor A. Solzhenitsin, a l’exili als Estats Units, i el científic A. 

 
1 

GARRIDO CABALLERO, M. (2011). Rusia tras la Perestroika : propaganda política, cultura y memorias del cambio. Múrcia: 

Universidad de Murcia. p. 38 

2
  GORBACHOV, M. (1987). La Perestroika. Esplugues de Llobregat: Plaza & Janés. 

https://elpais.com/diario/1990/10/23/opinion/656636401_850215.html
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Sajarov, desterrat a Gorky, una ciutat dins de les pròpies fronteres russes però totalment 

blindada a l’exterior.3 

 La democratització era objectiu i alhora instrument per assolir aquest objectiu. Era 

una de les moltes contradiccions d’un sistema que volia donar representació política a 

totes les capes de la societat a partir d’un nou sistema electoral multipartidista. Es va 

intentar aplicar l’economia de mercat però el sistema no estava prou preparat. Ja existia, 

de fet, una potent economia submergida, sorgida de l’acumulació de provisions dels 

ciutadans per por a l’escassetat de productes. I l’acumulació anava moltes vegades 

acompanyada de la comercialització al mercat negre. Tot això contribuïa a una situació 

caòtica i a la inflació de preus  d’una oferta que necessitava multiplicar-se per sis per tal 

de poder respondre a la demanda. Va ser una gran oportunitat per a les màfies, que van 

acabar controlant aquest mercat. Aquesta, la màfia, juntament amb el vell sector 

comunista defensor del seu estatus, eren els dos grans enemics d’aquells que s’atrevien a 

pensar en una reforma. 

 El vell sistema centralitzat s’estava modificant quan encara no se n’havia creat un 

de nou. Aquest va ser l’error que va condemnar el pla de reforma al fracàs de l’opinió 

pública4: comptar amb el favor d’una classe dirigent comunista que mai acceptaria perdre 

els seus privilegis ni el seu poder per prendre decisions. El compromís amb el poder va fer 

que el pla mai tingués la plena confiança popular. El Centre d’Investigació de l’Opinió 

Pública, liderat per Tatyana Zaslavskaya i creat el 1989 recollia, per primera vegada de 

manera oficial, el malestar de la població: la majoria es manifestava a favor de les 

reformes, però creia que les de Gorbachov eren insuficients; en volien més.5 

 Gorbachov va viatjar per països arreu del món en busca de suport i finançament. 

La seva tasca va ser, principalment, explicar «el seu missatge al món», amb la qüestió del 

desarmament com a missatge central. El president de la URSS va optar per una visió 

realista: els mitjans que tenia el país s’havien de destinar a millorar la qualitat de vida dels 

ciutadans, no pas a seguir mantenint una carrera armamentista innecessària. A la Cimera 

de Ginebra6 amb Ronald Reagan, es va arribar a l’acord sobre la impossibilitat de guanyar 

una guerra nuclear per cap país del món i, per tant, no s’havia de començar en cap cas.7 

Els discursos van seguir a Islàndia8, Malàisia, Zimbabwe, Líbia o la Índia9. Però, a la seva 

 
3 

 GARRIDO CABALLERO, M. (2011). Íd. Op. Cit. p.35 
4 

 SOROS, G. (1990). “El plan de Gorbachov” a El País.     
https://elpais.com/diario/1990/10/23/opinion/656636401_850215.html . Consultat el 2 de febrer del 2018. 

5 
CASTELLS, M. (1992). La nueva revolución rusa. Madrid: Sistema. p. 26 

6 
 BONET, P. (1985). “Reagan y Gorbachov conversan dos horas sin asesores el primer día de la 'cumbre'” a El País. 
https://elpais.com/diario/1985/11/20/internacional/501289213_850215.html . Consultat el 25 de febrer del 2018 

7 
 GORBACHOV, M. (1991). Perestroika: mi mensaje al mundo. Barcelona: Primera Plana. p. 52-69 

8 
 GORBACHOV, M. (1987). Íd. Op. Cit. p. 55-76 

https://elpais.com/diario/1990/10/23/opinion/656636401_850215.html
https://elpais.com/diario/1985/11/20/internacional/501289213_850215.html
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pàtria sempre va mantenir un perfil de líder polític dèbil, que contrastava amb la imatge 

que se’n tenia d’ell a l’exterior d’estendard de la democràcia per a Europa fins al punt de 

guanyar el Nobel de la Pau de 1990. El que sens dubte va aconseguir va ser que les 

nacions del món tinguessin major confiança cap a Rússia, fet al qual va col·laborar també 

la primera dama Raisa Gorbachova (Imatge 1) (Garrido Caballero, 2011). 

 

 

 

 

 En contrast amb la cada vegada menor popularitat de Gorbachov dins les seves 

fronteres, algunes figures polítiques s’havien enfortit. És el cas de Boris Ieltsin, que el 

1987 va decidir deixar de formar part del Politburo i, a ulls del parer públic, va ser 

considerat un personatge anti-stablishment. La seva bona reputació va arribar tan lluny 

que el 1990 va ser escollit com a primer president de la República Socialista Federativa 

de Rússia, amb un 57,3% dels vots. El mateix any Gorbachov va aplicar el Pla Shatalin 

dels 500 dies, que promulgava l’eliminació dels controls de l’economia i el pas al sistema 

de mercat d’una manera ràpida. El Comitè Central del PCUS i els buròcrates del Gosplan 

s’hi van oposar, però Gorbachov el va aplicar per la via autoritària a partir de la seva 

aliança amb els conservadors. Aquesta aliança va fer que encara perdés més credibilitat 

pel que fa a l’opinió popular i va permetre, paral·lelament, un creixement de la popularitat 

de Ieltsin. 

 El 1991 va ser l’any zero. El desprestigi que havia anat acumulant el president de la 

URSS va ser aprofitat per un grup de militars soviètics que no podien acceptar tota la 

sèrie de reformes de la Perestroika, la retirada de tropes d’Afganistan, el desarmament o 

la permissió de nacionalismes. Ieltsin va oposar-se al cop d’una manera carismàtica, i va 

                                                                                                                                                                  
9 

 GORBACHOV, M. (1987). Íd. Op. Cit. p. 114-128 

Imatge 1. El president Mihail Gorbachov i Raisa 

Gorbachova el 1989. 
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resultar el principal beneficiat políticament de la situació. El 1991 va suposar el final del 

Pacte de Varsòvia, la retirada dels soldats soviètics de països estrangers, els acords 

bilaterals amb EUA per reduir la producció d’armes, i la Caiguda del Mur de Berlín, amb 

tot el que això significava: la lliure circulació de persones, la superació de la Segona 

Guerra Mundial i, per a molts, el triomf capitalista (Castells,1992). El novembre, Ieltsin va 

il·legalitzar el PCUS. El 8 desembre 1991 es va crear la Comunitat dels Estats 

Independents, per a la qual van firmar tots els estats membres de la Unió Soviètica, 

excepte Geòrgia i els països bàltics. Amb la victòria dels nacionalismes i el descrèdit total, 

Gorbatxov va haver de dimitir el 25 de desembre de 199110. D’aquesta manera s’acabava 

la URSS i començava el s. XXI. 

Els joves com a agents socials 
 

El terme “joventut”, entès com a un estrat social independent, es comença a fer 

servir amb l’èxode rural, quan la població deixa de seguir la tradició de l’ofici familiar i 

passa a viure a un ambient urbà de més llibertat. Els inicis es remunten el 1555, moment 

en què es va implementar la llei Elizabethan Poor Laws per intentar controlar els joves 

vagabunds i petits delinqüents. Entre 1770-1870 comencen els gangs, formats per joves 

de classe treballadora que tenien en comú el lloc d’origen, normalment un barri, i l’objectiu 

de controlar el territori i el festeig entre nois i noies. Ja al 1898 eren ben coneguts els 

hooligans, un conjunt que personificava trets de la cultura anglesa no-escrita: classe 

treballadora, desafiament a l’autoritat, violència i alcohol, amb un determinat estil de vestir 

i de pentinar-se. Com que la policia moltes vegades incitava encara més al desordre, calia 

altres mecanismes de control (Imatge 2). Per això, entre 1890 i 1914 van sorgir noves 

organitzacions urbanes que volien substituir l’anterior sistema de control rural, com els 

Church Lad’s Brigade o els Scout and Guide Movement.11 

 
10 

 TVE1 (2012). “Diario Noche, 25 de diciembre de 1991 con Matías Prats” a Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=1snpATRXfHE . Consultat el 12 de febrer del 2018 
 Taller de la Perestroika (2016). “Discurso de renuncia de Mijaíl Gorbachov subtitulado en castellano” a Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=yToTIUdB-W0 . Consultat el 24 de gener del 2018 

11
  PILKINGTON, H. (1994). Russia’s Youth and its Culture. A nation’s constructers and constructed. Londres i Nova York: 

Routledge. 

https://www.youtube.com/watch?v=1snpATRXfHE
https://www.youtube.com/watch?v=yToTIUdB-W0
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El comportament filodelictiu dels joves va poder comportar situacions de pànic en la 

moral popular, perquè els joves representen el futur. Per tant, la salut de la societat futura 

dependrà de la salut moral de les generacions joves. El concepte de “jove” no només feia 

referència a l’experiència psicològica i individual, sinó a una experiència col·lectiva. I 

d’aquí prové “generació” com a terme sociològic, entesa com a un grup de persones que 

han compartit la mateixa situació social durant la seva joventut o adolescència. Al segle 

XX, amb els seus ràpids canvis, les generacions encara es diferencien més entre elles. La 

generació com a construcció social és un concepte desenvolupat especialment per Karl 

Mannheim, que rebutjava el darwinisme social positivista científic, sempre lligat a la idea 

de progrés imparable. Mannheim concebia les generacions no només com a un reflex dels 

canvis socials, sinó com a una conseqüència, de vegades revolucionària, d’altres, 

reaccionària. Parsons i Eisenstadt, per la seva banda, com a funcionalistes estructurals, 

analitzen l’activitat social en relació a l’estructura social. Per tant, consideren que 

qualsevol acte dels joves, per molt estrambòtic, és un intent de trobar l’estabilitat i, 

conseqüentment, l’adaptació social (Pilkington, 1994: 15). Els funcionalistes estructurals 

no estaven sols en definir la joventut de post-guerra com a agents passius de la cultura 

dominant. Parsons la va retratar basant-se en la nova societat acomodada, el dret a l’oci a 

més del dret al treball i l’expressió d’un mateix a través del consum. Els adolescents són 

una peça clau de la societat acomodada a causa de diversos factors: majors ingressos 

econòmics, reducció de l’horari laboral, extensió de les indústries d’entreteniment i 

l’allargament del període de joventut per l’increment d’anys d’escolarització obligatòria i 

d’ofertes a l’escolarització post-obligatòria. Per tots aquests factors, els adolescents 

passen a ser actors econòmics fonamentals al consum. 

La importància rau en què no només eren consumidors de productes ràpids, com 

roba, restauració o dolços. També eren consumidors de la cultura, com cinema, revistes, 

Imatge 2. Fitxa policial de joves líders de gangs de Londres dels 1870’s. 
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llibres i música, especialment usuaris de mass media. El consum irreflexiu dels mass 

media es va iniciar especialment a partir del rock and roll. Si bé ja existia relacionat amb 

les estrelles de cinema com a ídols individuals, és amb el rock and roll quan sorgeix el 

fenomen “fan” com a forma cultural transmesa a través de la comunicació de masses i les 

pel·lícules.12 Estrelles com Elvis Presley, que va iniciar aquesta nova tipologia, influïen 

directament en el consum i producció cultural. I els adolescents, com que es troben en 

procés de formació dels codis morals, els adolescents sovint es relacionaven amb els 

hooligans, comportaments delictius i amoralitat, i eren vistos com a més susceptibles 

d’influenciar-se per les imatges que consumien compulsivament. Els que van ser capaços 

de connectar el rock and roll amb les baralles entre colles, la promiscuïtat i el 

comportament gamberro van ser els teds, a causa els avalots que provocaven a les sales 

de cinema arrel la pel·lícula “Al Compàs del Rellotge” (Rock Around The Clock, Fred F. 

Sears, 1956) musical protagonitzat per una de les estrelles del moment: Bill Haley and his 

Comets (Imatge 3). 

 

 

 

A Europa aquest procés de consum cultural va anar associat a l’americanització. 

Aquí entra en joc el terme “globalització”, és a dir, el sentiment de pèrdua de la 

diferenciació que dirigeix al camí de la cultura de masses. Això va causar certa indignació 

als defensors de l’alta cultura, així com també a aquells que la estudiaven. És el cas de 

Richard Hoggart, que a finals dels anys 50 criticava els joves britànics de classe 

 
12

  ABRAMS, M. (1959). The Teenage Consumer. Londres: London Press Exchange. 

Imatge 3. Pòster publicitari de la pel·lícula Rock Around The Clock (Fred F. Sears, 1956) 
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treballadora que passaven les tardes a cafeteries escoltant la juke-box, imaginant-se com 

seria la seva vida “a l’americana” després d’haver vist alguna pel·lícula de Hollywood.13
 

A partir de Hoggart, l’Escola de Frankfurt, amb personatges com Horkheimer o 

Adorno, van desenvolupar el terme “indústria de la cultura”. Aquí, s’entenen els productes 

culturals com a mercaderies fetes per propietaris que volen obtenir el màxim rendiment 

econòmic i, alhora, controlar els individus a través de les modes (Pilkington, 1994: 22): 

“Mass culture in modern society (television, film, radio, newspapers and magazines, best-sellers and popular 

music) was not a culture of the masses (i.e. a popular culture), but for the masses since the culture industry did not 

respond to cultural demands but manufactured those demands.” 

Moviments culturals renovats i joves a la URSS 
 

Havent mencionat alguns dels elements més importants que han configurat la 

identitat jove occidental, passem a comentar la soviètica. Cal tenir en compte que el 

sistema de producció capitalista no hi era, per tant, els joves no estaven destinats a 

ocupar llocs de treball al secondary labor market (que podríem traduir com a “treballs 

d’estudiants”), caracteritzat per contractes temporals i salaris baixos, sobretot en el sector 

serveis o per distribuïdors minoristes. Un altre punt de divergència seria el Komsomol, 

l’organització juvenil del Partit Comunista.14 Formada per joves, defensava activament el 

civisme com a eina de progrés social per tal d’evitar els delinqüents i els vagabunds entre 

els joves. Alhora, tota la premsa dirigida a adolescents, així com els estudis sociològics 

entorn aquests, estaven coordinats pel Komsomol, de manera que el discurs sobre aquest 

tema era unívoc. 

A la cultura pre-revolucionària es pot dir que no hi ha grans diferències entre els 

joves camperols i els joves urbans perquè els anys de joventut eren un període el més 

curt possible. Això s’aconseguia a través del sistema social, orientat en introduir els joves 

al món adult a través del matrimoni quan abans millor. D’aquesta manera es garantia 

l’arrelament dels joves al territori i a les tradicions que configuraven l’estil de vida. 

Lenin considerava que eren els joves els principals constructors de la societat 

comunista i garants de la seva pervivència. (Kassoff, 1965). Per això, l’educació per 

conduir els adolescents cap a aquest sentit era fonamental. Després de 1917, Lenin va 

voler construir la identitat del proletariat a través de la organització Proletkult (Cultura del 

Proletariat). Aquesta unia elements de l’alta cultura russa anteriors a la guerra civil, la 

vagament definida cultura del proletariat a partir dels bolxevics i iniciatives treballadores 

 
13

  HOGGART, R. (1957). The Uses of Literacy. Londres: Chatto & Windus. 
14

  KASSOFF, A. (1965). The Soviet Youth Program: Regimentation and Rebellion. Cambridge: Harvard University Press. 
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independents. La voluntat d’evitar tot allò comercial, però, era ferma i clara. Fins a finals 

dels anys 20 el Proletkult es va mantenir actiu, sempre amb debats, sobretot oberts per 

Bukharin, de si era convenient construir aquesta identitat obrera des de zero. 

Per entendre la cultura post-revolucionària calen tres conceptes clau: la continuïtat 

(preemstvennost’), l’herència social (nasledovanie) i la generació (pokolenie) (Kassoff, 

1965). La continuïtat uneix el passat amb el futur, i és fonamental per aconseguir progrés 

social, tot relacionant experiències per tal de millorar-les. L’herència social és el procés a 

través del qual es pot transmetre el més alt nivell de desenvolupament possible, tant 

material com espiritual. I la generació és l’agent que transmet aquest procés, és a dir, els 

successors. El més comú és que no hi haguessin conflictes intergeneracionals, ja que les 

diferents generacions compartien el mateix context social i ideològic a causa de la 

pervivència de la URSS. 

Però, igualment existien joves criminals. Aquests eren els anomenats “víctimes de 

la influència occidental”, és a dir, aquells que no seguien el Komsomol i, per tant, es 

guiaven per les modes estrangeres com el rock and roll i l’estil de vida que proposava i 

que hem comentat: delinqüència, baralles, promiscuïtat, alcohol… que portava a joves 

relacionats la mendicitat i prostitució. És curiós observar, doncs, com no només Estats 

Units era l’enemic polític de la Guerra Freda, sinó també l’enemic social i moral: la part 

“problemàtica” del jovent es vinculava amb Nord Amèrica.15
 

Per tant, més que no pas de l’experiència real dels joves, que segurament ens 

quedaria molt llunyana al tractar-se d’una tradició no-occidental, hem parlat de l’evolució 

de la visió teòrica que s’ha tingut dels joves durant el comunisme, com a continuadors a 

través de generacions homogènies, sense un trencament ni una rebel·lió amb la 

generació anterior com passava a Occident. 

Per una banda, “els constructors del comunisme” no només eren un gran grup 

econòmic de mà d’obra jove per treballs agrícoles o per la construcció de les vies de 

ferrocarril, sinó que literalment eren constructors, eren la realització física de la nova 

societat. Però, molts dels projectes es van quedar sense finançament, com el de la via de 

ferrocarril del Baikal-Amur, i es van suspendre de manera indefinida (Imatge 4). Els joves, 

doncs, veien com els camins i les ciutats que construïen es quedaven a mitges: el treball 

que havien fet amb les seves mans no tenia destinació, era “road to nowhere” (un camí 

cap enlloc), amb el sentiment de desencís que això comporta (Lane, 1990). 

 

 

 
15

  LANE, D. (1990). Soviet Union under Perestroika. Londres: Unwin Hyman. 
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Per altra banda, els joves també expressaven la seva identitat en front els adults i 

en front altres grups de joves, sobretot atrets pel món nord-americà després de la Segona 

Guerra Mundial. Així, es va passar dels “joves víctimes de la influència burgesa” als “joves 

víctimes de la influència occidental”. De tota manera, aquestes identitats estaven 

relacionades sempre amb el vandalisme i la marginalitat.  

El 1985, tot i no haver-se resolt la qüestió d’aquesta minoria de joves marginals que 

havien fracassat, la mirada que el Govern se’n feia, en general, era d’una joventut 

enèrgica i integrada en la societat. Una societat que no estava preparada per acceptar la 

realitat social no-homogènia dels joves que va veure la llum arrel la política de la glasnost. 

Amb les reformes que va introduir Gorbachov, els joves disposaven de més temps d’oci. 

El Komsomol volia orientar l’oci dels joves en espais organitzats, per tal que fossin entorns 

d’hàbits saludables i d’evitar que els joves invertissin el seu temps lliure en alcohol i 

promiscuïtat. És a aquest punt, el 1986, quan comença un debat sobre com controlar 

aquest oci: la via formal (estatal), el Komsomol, o la via informal (no-estatal), els grups 

Neformaly (Pilkington, 1994). La introducció d’aquest debat a la premsa suposa un abans i 

un després per als estudis sociològics: es comença a parlar d’associacions de joves 

informals i independents del Govern. A causa del nou clima d’obertura i no-censura, 

aquests grups no es van prohibir, però si que desde el Komsomol i el Govern es creaven 

discursos anti-propagandístics per intentar relegar-los al terreny underground i fer-los el 

menys atractius possibles.  

L’ambient polític va afavorir l’aparició de tribus urbanes, els anomenats neoformaly. 

Aquests eren joves que van acabar convertint-se en la imatge dels canvis. A través de la 

seva indumentària occidentalitzada mostraven la seva diferència de pensament, 

reivindicant, la majoria de vegades, la individualitat. Cal destacar, doncs, la influència 

Imatge 4. A l’esquerra, hipotètic recorregut de les vies. A la dreta, constructors de les vies Baikal-

Amur el 1978. El projecte, una alternativa al transsiberià, va quedar suspès per falta de finançament 

i que es va acabar anys més tard, amb inauguració el 1991. /Construction Photography 
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ideològica del gran bloc enemic, els Estats Units. Si bé l’ideari comunista es basava en la 

col·lectivitat, l’ideari antagònic partia de l’individu, el self-made man.16 

El 1988, quan Gorbachov aplica mesures pràctiques de cares a promoure la 

llibertat d’opinió, els grups neformaly proliferen. Això, però, va suposar una arma de doble 

fil: per una banda, els ciutadans estaven més contents perquè podien expressar la seva 

individualitat, però, d’altra banda, van començar a desafiar el sistema de govern 

unipartidista. Amb el pas del temps, el 1989, i malgrat l’autocrítica, el Komsomol va haver 

d’acceptar el poder popular que tenien els grups informals, i van començar a establir-hi 

contacte no només ideològic sinó també de suport material. Alguns d’aquests grups van 

ser el moviment internacional (interdvizhenie), clubs militars i patriòtics, clubs de 

conservació del medi natural, el moviment “Caritat” i els joves reservistes militars. I no 

només amb els grups actius, sinó que el Komsomol també volia tenir relació amb aquells 

neutrals, com els punks, els fans del heavy metal, els breakdancers, els hippies 

(Shchepanskaia, 1991). Van arribar a la conclusió, doncs, que la seva raó de ser no era la 

d’imitar les modes d’Occident, sinó que eren una conseqüència natural de l’evolució de les 

societats humanes. Val a dir que hi havia certa polèmica en classificar alguns grups com a 

negatius o anti-socials. Rubanova creia que els punks i els hippies ho eren, mentre que 

Komarova defensava que no (Pilkington, 1994).  

Amb els que no hi havia dubte eren els bikers, els rockers (rokery) que anaven amb 

moto, els que es consideraven perillosos per l’elevat nombre d’accidents que provocaven: 

a Arguments and Facts consta que hi va haver 327 accidents els primers 6 mesos de 

1987, amb 24 morts i 317 ferits, només a Moscou. És per això que es va construir un 

circuit als afores de la ciutat i es va incentivar la creació d’un club de motociclistes, per tal 

de tenir-los controlats i aïllats  (Butakhin, 1987)17. Una altra de les problemàtiques 

d’aquest grup eren les baralles entre colles. Un exemple seria la que va tenir lloc a la 

sortida d’una discoteca, en què es van involucrar 70 rockers armats amb barres 

metàl·liques, pedres i pals, i que va acabar en una batussa amb la policia, dos cotxes 

patrulla destrossats i 18 detinguts. Una hora més tard, van aparèixer entre 100 i 150 

rokery més, també armats, però finalment es van dissoldre per la via pacífica. 18 

Pel que fa a la cultura, el 1990 s’acabava d’aprovar la Llei de Premsa, que va 

significar la fi de la censura i la permissió d’empreses periodístiques. Les temàtiques de 

dissidència, repressió del passat, dubtes sobre la correcta gestió del govern, incertesa  

 
16

  SHCHEPANSKAIA, T. (1991). “The symbols of the youth subculture” a Soviet Education, núm. 33, vol. 10, pp. 9-13. 
17

  BUTHAKIN, O. (1987). “Kto takie rokery...” a Argumenty i Fakty, núm. 44. 
18

  BORISOV, I. (1991). “Critical situations (crises) and their management in informal youth associations” a Soviet Education, 
núm. 33, vol. 10. pp. 35-53. 
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generalitzada van ser presents, especialment durant l’últim any de la URSS. Pel que fa a 

aquest aspecte, podem situar els inicis de la publicitat privada per finançar els mitjans. 

Amb tot, la difusió de revistes i setmanaris com Ogoniok, Novetats de Moscou, Literatura 

Soviètica, Temps Nous i Argumenti i Fakti era una mica complicada, ja que el preu del 

paper per a les publicacions noves era deu vegades més car que per a les publicacions 

antigues soviètiques, com Pravda, que va seguir mantenint la seva editorial segons la 

«veritat» oficial (Garrido Caballero, 2011). El principal recolzament que havia tingut la 

Perestroika estava format per, bàsicament, obrers amb qualificació mitjana i camperols. 

Però, també hi havia la fracció més intel·lectual de la classe obrera, així com intel·lectuals 

en general: investigadors científics, economistes, escriptors, metges, artistes; així com 

també dirigents polítics, treballadors del sector de serveis i ciutadans que participaven de 

l’economia submergida. 

Però no només hi havia rokery. A continuació, comentarem els diferents grups de 

neformaly que podíem trobar a la Rússia de l’any 1991 a partir de l’esquema (Imatge 5). 

El primer grup a comentar serien les associacions. És clar que n’hi havia moltes 

més, però a l’esquema només n’hem recollit unes quantes a tall d’exemple. La manera 

més senzilla de categoritzar-les seria segons la seva forma d’organització: moviments 

populars, partits polítics, grups de publicació mediàtica independent, com els gazetchiki, o 

bé sindicats. Una altra manera seria segons el focus de la seva activitat: ecologia, 

patriotisme, com els feixistes, història i cultura, feina, comitès d’autogovern, pacifisme, 

democràcia i drets civils. També va ser el moment de cristians, místics, tolstians, Hare 

Krishna i qualsevol corrent espiritual o religiosa, gairebé sempre prohibides, quan no 

Imatge 5. Esquema dels principals grups socials dels joves russos el 1991. 
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perseguides, durant el règim soviètic ateu. Pel que fa a la història i la cultura, els 

nostalgistes eren joves que, en vista de la situació de crisi, buscaven refugiar-se en temps 

remots, «els vells bons temps». Així, vestien segons les seves èpoques històriques 

preferides (Imatge 6). Aquest pensament estava lligat amb un altre grup, el dels 

recuperadors de la memòria, que volien reivindicar una versió no-soviètica de la memòria 

històrica, fer justícia a les víctimes de la URSS i recuperar monuments històrics anteriors, 

especialment posant èmfasi a l’època imperial (Shchepanskaia, 1991). 

 

 

 

En segon lloc tindríem els money-makers, aquells que formaven associacions amb 

l’objectiu de fer un negoci potent davant el desconcert del nou sistema de govern, a partir 

de l’economia submergida. Aquest sector va ser dels més importants, ja que van 

configurar la nova i potent xarxa d’economia submergida i, conseqüentment, causaven un 

impacte a l’esfera pública. Hi podríem incloure especuladors, prostitutes i xantatgistes. 

Dins la categoria d’especuladors, un fenomen molt present en el dia a dia dels joves, ja 

des dels inicis de l’època soviètica, era el dels fartsovshchiki, comerciants de béns a petita 

escala que treien profit de la seva situació com a intermediaris. En canvi, els utiugi, que 

feien la mateixa activitat però dirigida als estrangers, tant de compra com de venda, van 

aparèixer en el context del desbloqueig de les fronteres. Van exercir una forta influència a 

l’argot jove i de carrer, que va incloure paraules com grin per referir-se als diners (de 

green, en referència al color dels bitllets).  

La proximitat a la realitat dels joves va fer que molts, en acabar l’escola i obligats a 

buscar una manera de guanyar-se la vida, se sentissin atrets pel món il·legal. La 

justificació comuna era que l’Estat no els oferia cap alternativa de treball digne i 

Imatge 6. Nostalgistes amb robes tradicionals del sud dels Urals. 
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adequadament pagat i, alhora, amb la liberalització econòmica, permetia aquest tipus de 

tractes il·lícits. Va ser l’opció escollida per moltes noies i alguns nois, amb la seva 

dedicació al món de la prostitució. Es podrien distingir aquelles que exercien a l’estranger, 

a hotels d’altres països; aquelles que s’hi dedicaven, podríem dir, de manera “autònoma” 

(les noies-ruble, en referència a la moneda del país) o aquelles que centraven la seva 

feina a punts clau de les vies de comunicació, com carrers, carreteres o estacions. També 

era cert que, un cop dins, era difícil sortir d’aquest món en realitat molt controlat dins 

aquestes organitzacions incipients, les gangs, que imitaven el model estructural de les 

organitzacions criminals però actuaven en territoris molt delimitats, com determinats barris 

d’una ciutat (Imatge 7). A part de la similitud de l’estructura jeràrquica dels money-makers, 

dins la qual cada personatge tenia una funció molt concreta, el sistema es basava en el 

pagament de deutes, que eren posats a una espècie de comptador (shchetchik) que per 

cada dia de morositat feia augmentar aquest deute. Això lligava pràcticament de per vida 

el deutor amb el creditor. Una pràctica comuna era la “desaparèixer” mitjançant la fugida a 

una altra ciutat, per tant de deslliurar-se de l’obligació de pagament (Teterin i Miil’, 1987).19 

 

 

 

En tercera posició podríem identificar els gopniki, bastant relacionats amb els kinkis 

o canis o els chavs anglesos. És un grup heterogeni que comparteix els orígens humils, la 

vestimenta esportiva de marca, el caràcter violent i orgullós i la consumició excessiva 

d’alcohol. Els kachki, o musculosos, es caracteritzaven pel gust per esports de lluita com 

el kick-boxing, l’ús la roba Adidas, popularitzada pels Jocs Olímpics de Moscou de 1980, i 

reunir-se en grans grups, en lloc de seure, ajupits fent squat, que es podria dir que és la 

seva posició de repòs.Dins aquest grup hi podríem distingir els shirokoshtanniki o els nois 

dels pantalons amples, es localitzaven gairebé sempre a ciutats de província, sobretot al 

 
19

  TETERIN, I.; MIIL’, O. (1987). “Teni na tom beregu” a Komsomolskaia Pravda, núm. 23 de novembre, p. 2. 

Imatge 7. Membres d’una màfia a principis dels 90, amb tatuatges característics. 
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llarg del riu Volga. Els seus enemics són la gent que viu a les grans ciutats, que 

consideraven que no mereixien l’alt estil de vida que tenien. Per diferenciar-se’n, vestien 

amb pantalons amples els nois i faldilles llargues les noies, com a mostra de rebuig de les 

modes fashion. A més organitzaven escapades (gastroli) a aquestes ciutats per tal de 

barallar-se amb els que estaven a la moda i robar-los articles de roba. Aquesta presa de 

consciència de classe social neo-proletària està en sintonia amb els liubery, nom que 

prové de la ciutat de Liúbertsi (Shchepanskaia, 1991). Aquests vestien amb roba de treball 

soviètica com les fufaika o les telogreika, jaquetes encoixinades. Els urla, nom provinent 

de lleig, no es refereix tant a l’estètica com la seva “falta de cultura”, en concret, cultura 

urbana. És per aixo que els podríem traduir com a “nois de camp” o “de poble”.  

Per últim, els tusovki, que es podria traduir com a trepes o colles, era el terme 

genèric per designar tribus, aquesta vegada sí, urbanes, molt més lligades a les ciutats. 

Els stiliagi, de la paraula “estil”, és considerat el primer grup jove cultural, sorgit als anys 

50 (Imatge 8). A part de considerats políticament apàtics, el “pitjor” de tot era que 

adoptaven costums occidentalitzats, com escoltar rock and roll, portar els cabells més  

llargs del compte i vestir pantalons estrets, amb estils de vida cars freqüentant restaurants  

 

 

i cafeteries. Un dels referents d’aquest “estil” era Bravo, amb la cantant Zhanna 

Aguzarova: vestit pantaló-jaqueta negre, camisa blanca, corbata estreta i sabates de pell, 

normalment amb un maletí petit i un paraigües (Imatge 8). Això va fer que els stiliagi o 

hipsters estiguessin associats a gent polida, neta, intel·ligent i sobretot per sobre de la 

banalitat (poshlost) que els rodejava. Es podria considerar els epatage, del francès épater 

(sorprendre), com a stiliagi, ja que buscaven formes alternatives de vestir per tal de crear 

un xoc amb allò socialment acceptat fins aleshores (Garrido Caballero, 2011: 43) . 

Imatge 8. A l’esquerra, fotograma de la pel·lícula “Hipsters” (Stiliagi, Valery Todorovsky, 

2008), amb vestimenta típica dels anys 60. A la dreta, Zhanna Aguzarova els anys 90. 
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Un altre dels tusovki serien els punks, un clar model d’imitació occidental. Els seu estil de 

vida, bàsicament, es basava en la desobediència i en no seguir els principis de dur una 

vida respectable: evitar el treball, el servei militar i l’establiment social i familiar. També és 

cert que els punk russos tenien certa animadversió als béns materials i no desitjaven 

peces de roba d’importació. Les crestes multicolors eren reservades als més joves, 

mentre que els més veterans es limitaven a portar pentinats punxeguts més discrets, per 

tal de poder adaptar-se millor a certs entorns on s’exigia una bona imatge. L’anarquia era 

l’ideal de molts d’ells però, a diferència dels punks occidentals, no havien de trencar amb 

una societat burgesa sinó amb una de comunista. Per tant, defensaven el seu dret a ser 

“desfets socials”, situació que no es permetia durant l’època soviètica, ja que tothom havia 

de tenir treball. Es podien classificar segons els llocs on es movien: a l’escena musical, 

tocant algun instrument; als garatges, o bé simplement aquells que no s’havien 

independitzat i, tot i haver personalitzat la seva habitació vivien a casa (Imatge 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altre dels grups “orientatlitzats” serien els hippies, situant-se en segona posició 

pel que fa a importància després dels stiliagi. Van ser clau en els moviments polítics a 

favor del pacifisme. També eren coneguts com a khairasti o volosatie, ambdues paraules 

relacionades amb “els grenyuts”. La llargària del cabell indicava quant de temps portava 

un individu formant part del moviment, sent aquells del cabell més llarg més respectats 

(Rozin, 1990: 48). 

Els fans del pop o volnisty eren aquells que escoltaven grups de pop que estaven a 

la moda. Dins aquest grup estarien els breakdancers, els skateboarders i els fans de 

Depeche Mode. Al món del rap destacaria l’mc Bogdan Titomir, L’àcid house també va 

tenir una forta emergència a Sant Petersburg i a Moscou, fet que va iniciar el moviment 

clubber i raver amb djs com Dj Stroganov, Denis A, Tesla o Slava Finist (Imatge 10). 

Imatge 9. Punks a la Rússia dels anys 90 
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Pel que fa als fans del heavy metal, els metallisty, a part de classificar-los segons 

l’origen urbà o rural, els primers considerats “entesos” i els segons “simples 

simpatitzants”, es poden diferenciar segons com de “pesada” sigui la música que escolten 

o bé segons el grau de simpatia que sentien pel règim soviètic: des del black metal, 

moltes vegades anti-comunista, fins l’speed-metal, que adoptava una estètica militar. El 

que sempre compartien era la inclusió d’elements metàl·lics a la seva roba, gairebé 

sempre negra: punxes, tatxes, cremalleres i sivelles. Alguns també es tenyien el cabell, 

posant de manifest la influència punk. D’altres consideraven que era com la majoria dels 

joves s’iniciaven al rock. (Zapesotskii i Fain, 1990: 177). 

Els rockers, rokery, dels quals ja hem esmentat alguna de les seves accions 

conflictives, tenien en comú la seva afició pel rock dur i el motociclisme nocturn. El seu 

model eren els bikers americans, amb jaquetes negres de pell, botes de cowboy, 

bandanes i insígnies de Harley Davidson (Imatge 11) (Borisov, 1991: 240). 

 

 

Imatge 10. Clubbers a Moscou, 1991 

Imatge 11. Night wolves a Moscou, 1990 
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Per últim, els pushka eren els aficionats a reunir-se a la Plaça Pushkin de Moscou, 

situada al centre, sense subscriure’s particularment a cap dels grups comentats. Aquesta 

plaça va ser un lloc clau en la formació de subcultures urbanes des dels anys 60, per tant, 

era un punt neuràlgic de trobada dels joves. Altres grups serien els mitkí que, per la seva 

banda, van crear un moviment artístic basat en l’humor, la ironia i el sarcasme, mentre 

que els hackers formaven part del subgrup «cultures per a un mateix», amb els ideals 

d’individualisme i les noves tecnologies, fins llavors de difícil accés per a la majoria de la 

població (Pilkington, 1994). 

L’era post-soviètica 
 

Que Rússia deixés de ser un imperi el 1991 no només va suposar una 

independència nacional de les ex-repúbliques socialistes, sinó que va començar una crisi 

econòmica a totes elles, Rússia inclosa. Si bé a Ucraïna, Armènia o Letònia podien 

associar la crisi al «preu a pagar» per haver-se independitzat, el sentiment d’un rus, a part 

d’haver perdut les principals sortides al mar Bàltic i al Mar Negre, era la d’associar la crisi 

a la desintegració de l’imperi. Altres, per la seva banda, culpaven la poca falta de decisió 

dels polítics de trencar definitivament amb el passat.20
 

Precisament es va passar a fer una revolució, aquesta vegada, cap al capitalisme. 

Es va començar una privatització de tot l’aparell de l’Estat per tal de crear una classe de 

propietaris. El resultat va ser l’aplicació d’un neoliberalisme angle-americà dels anys 80, 

basat en la creació d’infraestructures econòmiques i en la propietat com a màxima 

expressió de la llibertat dels individus, i deixant una mica de banda la divisió de poders, la 

independència judicial o la idea de legalitat. El que millor reflectia això era la manera en 

què Ieltsin havia arribat al poder: sense eleccions, sinó a través de cops d’estat. Veiem 

com, doncs, primava l’economia per sobre la democràcia. 

Una altra paradoxa era que la majoria d’alts càrrecs, el 75% del nou govern, ja 

havien format part de governs anteriors.21 Aquest factor donava l’estabilitat que zones 

com Tadjikistan o Txetxènia no van tenir, i on es va produir violència i guerra civil. Alhora, 

 

20
 POCH-DE-FELIU, R. (2003). La gran transición: Rusia, 1985-2002. Barcelona: Editorial Crítica. 

21
 MEDVEDEV, R. (2004). La Rusia post-soviética. Barcelona: Paidós. 
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la contradicció era present ja que aquests nous governants eren ex-comunistes amb una 

forta ideologia anti-comunista. 

Després del desastre de la reforma de Gaidar feta per Ieltsin, el panorama polític 

va quedar dividit en dos sectors: els «patriotes» i els «demòcrates». Els primers, una unió 

de comunistes neo-estalinistes desencantats amb Ieltsin; els segons, procedents de la 

burocràcia anteriorment governant, aliats dels radicals de dreta DemRossia i amb gran 

influència als mitjans de comunicació. El que tenien en comú ambdós grups era la seva 

pre-democràcia; uns a favor del comunisme, altres no (Poch-de-Feliu, 2003). 

El 1993 Ieltsin, «demòcrata», va dissoldre el Congrés dels Diputats i el Soviet 

Suprem de Rússia, ja que eren elements que "obstaculitzaven" la seva reforma neoliberal. 

En resposta, el Congrés va destituir Ieltsin. Van haver-hi nombroses protestes a Moscou 

contra Ieltsin, que van acabar amb repressió per part de l’exèrcit i amb nombroses 

víctimes mortals. El 12 de desembre de 1993 els diputats que s’havien tancat a la Casa 

Blanca de Moscou van rebre un cop de l’exèrcit, que va mostrar suport a Ieltsin. Aquests 

van desallotjar-la amb bombardejos, també amb morts durant l’atac. El país, que va estar 

a punt d’entrar en una guerra civil, va acabar amb la victòria de Ieltsin. 

Un any més tard, el 1994, començava la guerra de Txetxènia. Grozni, la capital, 

que no mostrava lleialtat a Rússia, va ser recuperada militarment per l’exèrcit rus. Tot i la 

superioritat militar, les zones de muntanya van seguir la resistència a partir dels 

guerrillers. La desmoralització de les tropes russes i els milers de morts davant unes 

eleccions properes van fer que el 1996 Ieltsin acceptés negociar amb els rebels txetxens i 

aconseguir la pau. Una pau que va durar relativament poc, ja que el 1999 Txetxènia i la 

Brigada Internacional Islamista van envair la república del Daguestan i Rússia va declarar 

la Segona Guerra Txetxena. Van ser gairebé 10 anys d’atacs terroristes contra la població 

russa i de violació dels drets humans a la població civil txetxena. El 2009, ja amb Vladimir 

Putin al capdavant, es va donar per finalitzada l’operació antiterrorista i anti-separatista a 

la zona.22
 

I a aquest punt és on acabaria el repàs per la història recent, amb Vladimir Putin. 

L’ex-agent de la KGB (encara que es diu que un espia mai pot ser "ex") formava part del 

govern de Ieltsin i havia ascendit ràpidament fins a convertir-se en president interí el 1999, 

moment al qual Ieltsin va dimitir inesperadament. Va guanyar les eleccions presidencials 

de l’any 2000 i va tornar a guanyar-les el 2004. Per la llei de límit de mandat 

 

22
 TAIBO, C. (2006). Rusia en la era de Putin. Madrid: Los libros de la catarata. 
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constitucional, no es va tornar a presentar a les eleccions de 2008, que van ser 

guanyades per Dmitri Medvedev. Però, aquest va nomenar, de tota manera, Primer 

Ministre a Putin. Per tant, es va iniciar un govern format per torns entre aquests dos 

presidents, ja que el 2012 Putin va tornar a ser escollit a les eleccions. Tot i les 

acusacions de mandat "poc democràtic" que ha rebut constantment (Taibo, 2006), el cert 

és que la qualitat de vida dels russos ha millorat significativament en comparació amb 

períodes anteriors: millora salarial i augment consecutiu del PIB durant 8 anys, des del 

2000 fins la crisi econòmica mundial de 2008. El que és indiscutible és la seva imatge de 

líder fort, de caràcter autoritari i de "mà dura", una imatge poderosa de Rússia cap a 

l’estranger que sembla ser la fórmula de l’èxit per conquistar el favor de la població, potser 

temorosa de perdre l’estabilitat i tornar a èpoques anteriors. 

El nou cinema per a la nova Rússia 
 

 La Unió Soviètica va donar importància al cinema des dels seus inicis. A les 

primeres etapes de la Rússia comunista, autors d’avantguarda com Eisenstein, Pudovkin 

o Vertov van tenir carta blanca pel que fa a la llibertat creativa. Més tard, però, el cinema 

va passar a ser un pur instrument propagandístic de la URSS. El “realisme socialista”, 

considerat l’únic mitjà possible d’expressió, havia d’estar en sintonia amb la ideologia 

soviètica de l’Estat: el gènere bèl·lic de la Segona Guerra Mundial, melodrames, comèdies 

lleugeres i costumistes, i no pas pel·lícules massa intel·lectuals, considerades 

inaccessibles per al poble i pròpies de burgesos decadents. Malgrat alguns autors van 

sobrepassar la censura, de vegades utilitzant el propi llenguatge acceptat pel sistema, el 

cinema sempre va dependre econòmicament de l’Estat a través del Goskino o Comitè 

Estatal per a la Cinematografia. Són coneguts alguns casos en els quals la presó o l’exili 

van ser les destinacions d’alguns directors, com Tarkovski o Paradjanov. 

 Un cop situats en antecedents, a la dècada dels 90, la indústria del cinema, de la 

mateixa manera que la pròpia societat, va patir canvis bruscos pels quals potser no estava 

del tot preparada. La censura va desaparèixer i la distribució ja no passava pel sedàs de 

l’Estat així com tampoc el procés creatiu. Van aparèixer companyies independents i 

cadenes de cinemes, a més de la liberalització de preus i la possibilitat de vendre i 

comprar pel·lícules a l’estranger.  
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 Sí bé a l’any 1996 la producció cinematogràfica va ser de només vint pel·lícules 

quan anteriorment havia sigut de vuitanta23, la Llei del Cinema creada pel Govern va 

impulsar l’estrena de pel·lícules nacionals a partir de beneficis fiscals per a aquells que 

invertissin en cinema. D’aquesta manera, la crisi de 1997 es va superar en aquest sentit 

amb cert èxit. El 2001 aquests privilegis van desaparèixer majoritàriament, però la 

producció va seguir augmentant, especialment per a la televisió més que no pas a la gran 

pantalla. El 2003 l’Estat es va convertir en el principal propulsor de la indústria amb 

polítiques proteccionistes, que van permetre mantenir els llocs de treball i els nivells de 

producció amb inversions pròpies com privades.  

 Com al passat, els estudis Mosfilm segueixen sent els de referència pel que fa a les 

superproduccions, tot i que la resta es mantenen en bons nivells gràcies a les sèries i 

formats televisius.24 La quantitat d’espectadors ha augmentat i el preu de les taquilles 

també, d’aquesta manera la taquilla s’ha convertit en font d’ingressos fonamental 

juntament amb la inversió estatal. Un altre punt és que a les noves cadenes de cinema, 

que disposen de les últimes tecnologies, poques vegades s’hi exhibeixen pel·lícules 

russes, que normalment tenen lloc als vells teatres municipals, festivals, actes culturals o 

sales alternatives. La major quantitat de projeccions la tenen, com a la majoria de 

cinemes, les produccions nord-americanes. 

 Entre 2002 i 2004 la producció russa començava a generar beneficis, també 

gràcies a la venda de VHSs i DVDs. La inversió estatal, doncs, cada vegada ha anat 

estant més destinada al cinema d’autor que no pas als blockbusters.25 

 Hi ha molts sectors crítics amb la viabilitat de la indústria del cinema, ja que sense 

la inversió estatal segurament no existiria. Mosfilm, els únics estudis exempts d’inversió 

privada, són també els únics capaços de competir amb Hollywood. Però és que a part de 

les aportacions econòmiques de l’Agència Federal de Cultura i Cinematografia,26 és cert 

que la capacitat de recuperació d’un cinema que va estar a punt de desaparèixer i que ara 

competeix amb la indústria mundial més potent, la de USA, és digne de mencionar. Aquí, 

doncs, segurament hi ha alguna resta del pensament de la vella Guerra Freda, en què allò 

desitjable seria donar resposta immediata a qualsevol producció de Hollywood, quan a la 

pràctica només n’hi ha una o dues a l’any que estiguin a l’altura del gegant americà. 

 
23 GILLESPIE, D. (2002). Russian Cinema. Londres: Paerson Education. 
 
24 CONDEE, N. (2009). The Imperial Trace: Recent Russian Cinema. Londres: Oxford University Press. 

25 DONDUREYI, D.; VENGER, N. (2011). Russian Film Industry 2001-2006. CTC Media: Open Russian Film Festival “Kinotavr”. 

26 SHAKIROV, M. (2007). “Filming Russia“ a Russia Profile.org del 26 de juny del 2007. 
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 Una altra qüestió candent és la relació entre el cinema i la política que en certa 

manera no ha desaparegut del tot a l’era Putin. Nikita Mikhalkov, cineasta molt popular, va 

participar activament en la campanya política a favor de Vladimir Putin a les darreres 

eleccions de 2018, sent un dels seus representants electorals (Imatge 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A més, hi ha un debat de si cal fer un cinema nacionalista en oposició a les 

influències occidentals (Shakirov, 2007). Així, ens trobem de nou amb aquesta qüestió de 

llarga tradició entre els “partidaris eslaus” i els “partidaris occidentals” al sector intel·lectual 

rus. I ens trobem amb què potser el comunisme soviètic va ser una forma de nacionalisme 

rus que va substituir l’espiritualitat de l’Església Ortodoxa pel marxisme, o potser va ser 

una mutació de la identitat russa introduïda pels occidentalistes judaïtzants per tal 

d’intentar destruir el veritable sentiment rus. Amb Putin, hi ha certa nostàlgia del règim 

anterior a determinats sectors, malgrat va ser un sistema del qual la immensa majoria 

volia sortir-ne, així com també ha ressorgit l’espiritualisme ortodox, els ideals 

expansionistes i, principalment, el nacionalisme rus. 

 Aquests factors s’han vist reflectits també al cinema. Des de la caiguda de la URSS 

s’ha cregut que el cinema ha de servir per representar valors ètics i històrics positius per 

tal de millorar la percepció de Rússia entre els seus ciutadans i servir com a guia moral. 

En aquesta línia hi podem trobar el cineasta que hem esmentat, Nikita Mikhalkov, que 

buscava crear una sèrie d’herois que respectessin les institucions russes, la llei i la 

justícia, a mode de típic heroi americà, propagandístic i, en el fons, “realista soviètic”, per 

tal de guiar la joventut cap al «camí correcte».27
 

 
27  MIKHALKOV, N. (1999). “The Function of a National Cinema”. Recollit a BEUMERS, B. (Ed.): Russia on Reels. The Russian 

Imatge 12. El president de la Unió de Cinematògrafs de Rússia, el director de cinema Nikita Mikhalkov, es dirigeix al 

president de Rússia, Vladimir Putin, durant la reunió de Putin amb els seus representants electorals a Moscows Gostiny 

Dvor; Putin es presentava per a la seva reelecció en les eleccions presidencials de 2018 de Rússia celebrades el 18 de 

març de 2018, de les quals en va sortir guanyador amb un 76.69% dels vots. Foto de Mikhail Metzel / TASS 
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 A l’altra banda del ring dels 90, podríem dir, hi situaríem el sector no-conservador: 

l’escola chernukha, un gènere que va proliferar un cop desintegrada la URSS.28 Els 

cineastes no van buscar construir un futur i tampoc defensar els valors morals, sinó que 

van començar a plasmar la realitat fins llavors deliberadament amagada al món del 

cinema. Vagabunds, prostitutes i gàngsters van passar a ser els protagonistes habituals 

en escenaris d’edificis degradats. Va sorgir en aquest context una nova classe social, els 

anomenats “Nous Russos”, que són aquells que van adaptar-se a la liberalització de 

l’economia i van fer diners. I és que la realitat era fosca: chernukha significa, literalment, 

“allò fet de negre”. Els partidaris de Mikhalkov creien que aquest tipus de cinema era 

depriment, pessimista, amoral i cru. I gran part del públic pensava el mateix, ja que 

preferia evadir-se de la seva dura realitat amb el cinema nord-americà o les telenovel·les 

llatinoamericanes, com Los ricos también lloran.29
 

 Cal dir que aquesta tradició pessimista no era nova a Rússia. Ja al Nou Cinema 

dels anys 60 els autors havien d’anar amb compte de no ser acusats de culpar al règim de 

la desgràcia dels protagonistes dels seus films. Als països de l’Est era habitual referir-se a 

aquest estil com a Cinema Negre a aquell que destacava els aspectes desagradables 

quotidians.30 El pessimisme, el realisme negre, l’existencialisme i l’absurd fins i tot els 

podem trobar abans dels anys 60, amb autors com Dostoievski, Gogol, Gorki o 

Ehrenburg.31
 

Malgrat el pas a gèneres més “lleugers” o “amables” com el melodrama o la 

comèdia, sempre queda algun rastre d’aquest chernukha que, potser, de la mateixa 

manera que el cinema oriental de Japó i Hong Kong, és un pessimisme que forma part de 

la identitat eslava, especialment notable si el comparem amb produccions de Hollywood o 

Europa Occidental. En definitiva, és cert que la realitat social no s’hauria d’ocultar. Però 

tampoc s’ha de caure en una autocomplacència de la desgràcia, ja que, si el cinema de la 

perestroika només hagués sigut el chernukha, segurament la imatge de victimisme que 

moltes vegades deixa no hagués permès la reconstrucció de la societat. El paper de la 

                                                                                                                                                                  
Idea in Post-Soviet Cinema. Londres-Nova York: I. B. Tauris Publishers. 

28  HUESO, Á. L. (2006). “Rupturas y transformaciones. La «perestroika» en el cine soviético” dins de Quintana. Revista de 
Estudios do Departamento de Historia da Arte. Núm. 5, pp. 133-143. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de 
Compostela. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65323971008 . Consultat el 30 d’abril del 2018. 

29
   

BEUMERS, B. (1999). “Introduction”. Íd. Op. Cit. p. 1. 
 
30  MARKUS, S. (2006). “Por qué en el Este fue distinto: rasgos comunes, hechos diferenciales”. A LOSILLA, C.; MONTERDE, J. 
E. Vientos del Este. Los nuevos cines en los países socialistas europeos 1955-1975. Ivam- Generalitat Valenciana: Festival 
Internacional de Cine de Gijón/Filmoteca de València. p. 32. 
 
31  RIPELLINO, A. M. (1970). Sobre literatura rusa. Itinerario a lo maravilloso. Barcelona: Barral. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65323971008
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indústria del pur entreteniment d’herois i glòria nacional se’ns mostra també com a 

necessària per inculcar esperança i cert idealisme als espectadors. 

Aleksei Balabanov, director 
 

Aleksei Balabanov (Iekaterinburg, 1959 - Sestroresk, 2013) (Imatge 12) va néixer a 

una ciutat amb gran tradició a les arts, especialment les escèniques: ballet, òpera i teatre. 

També va ser un dels punts centrals de la música rock i pop independent, a part de Sant 

Petersburg. Grups com Agatha Kristi, Chayf o Nautilius Pompilius van ser creats allà, en el 

què alguns han anomenat Ural Rock. Aquests darrers, Nautilius Pompilius, van ser un 

dels preferits de Balabanov, que per la seva poesia desencantada va fer servir com a 

banda sonora de “Brother” (Brat, 1997). 

Va estudiar Traducció i Interpretació a l’Institut Pedagògic Gorki i a partir de 1981 

va incorporar-se com a intèrpret de l’exèrcit rus a Àfrica i l’Orient Mitjà. El 1984 va tornar a 

la seva pàtria i va començar a interessar-se pel món del cinema treballant d’assistent de 

direcció als estudis cinematogràfics de Sverdlovsk per al film “The Way to the Sunrise”, 

sobre la conquesta russa d’Alaska. Després d’aquesta experiència es va traslladar a 

Moscou, on va realitzar el prestigiós Curs Avançat per a Guionistes i Directors de Cinema, 

amb l’especialitat de “cinema d’autor”. El 1990, ja graduat i havent fet els documentals 

“Egor and Nastya” (Egor i Nastya, 1990), i “From the History of Aerostatics in Russia” (O 

vozdushnom letanii v Rossii, 1990)32, inicia la seva carrera als llargmetratges de ficció 

amb “Happy Days” (Schlastlivyye dni, 1991)33, de guió propi inspirat en l’obra de Samuel 

Beckett. Només un any després funda, juntament amb Sergei Selianov i Vasili Grigorev, la 

CTB Film Company, una productora amb la qual va treballar a la majoria de les seves 

pel·lícules posteriors.34  

El 1994 adapta “El Castillo” (Zamok, 1994) de Kafka, en consonància amb el seu 

gust pels autors de l’absurd. Un any més tard col·labora en la direcció col·lectiva de “The 

Arrival of a Train” (Pribytiye poyezda, 1995), un film creat amb motiu del centenari del 

cinematògraf al qual van participar els nous directors russos més rellevants. El fragment 

de Balabanov, Trofim, va ser un dels més premiats als circuits de festivals internacionals. 

 
32  LAWTON, A. (2004). Imaging Russia 2000. Film and Facts. Washington D. C.: New Academia Publishing.  

33  HORTON, A. J. (2000). “No More Childhood. Aleksei Balabanov’s Schastlivye dni” a Central Europe Review (ce-review.org) 
Vol. 2, núm. 2, 17 de gener del 2000. Consultat el 15 de març del 2018. 

34
  CTB Film Company (2014). Balabanov would have turned 55 today. http://ctb.ru/en/news/balabanov/. Consultat el 20 de 

maig del 2018 

http://ctb.ru/en/news/balabanov/
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Entretant col·laborava en la creació de guions, com el de “Frontier Conflict” (Pogranichniy 

Conflict. Nadezhda Khvorova, 1991), i en la coproducció amb França i Itàlia de “Secrets 

Shared with a Stranger” (Ispoved neznakomtsu. Georges Bardawil, 1994), basada en la 

novel·la de Valery Briusov i amb actors internacionals com Sandrine Bonnaire i William 

Hurt. 

 

 

El 1997 és el moment en el qual el nom de Balabanov arriba a tota Rússia i també 

al món gràcies a l’estrena de “Brother”, que més endavant analitzarem, però que podríem 

definir com una gangster-movie a la russa. No només va demostrar que Balabanov era 

capaç de fer tant cinema d’autor com obres capaces de ser la número u en taquilles35, 

sinó que també va iniciar una moda de representar la figura dels “nous russos” i l’entorn 

de mafiosos i oligarques que prosperaven amb els seus negocis, gràcies a la liberalització 

econòmica. L’actor Sergei Bodrov Jr., en el paper protagonista de Danila, va convertir-se 

en un simpàtic galant objecte del fenomen fan adolescent, al mateix nivell de Tom Cruise, 

Johnny Depp o Leonardo DiCaprio. 

En lloc d’aprofitar-se de l’èxit obtingut i seguir en aquesta línia, la seva obra 

següent va ser “Of Freaks and Men” (Pro urodov i lyudey, 1998), tornant d’aquesta 

manera al cinema d’autor amb influències del Teatre de l’Absurd i del surrealisme. 

Rodada en sèpia, es pot considerar un homenatge als inicis del cinema a partir de la 

fotografia i cinema pornogràfic de Rússia.36 Per aquesta obra va ser comparat amb David 

Lynch37 i es va mostrar en coherència amb “Happy Days” o “The Castle”, atorgant cada 

vegada més importància a la música que al diàleg pel poder evocador d’aquesta, proper a 

 
35  Kinopoisk.ru (2018). Kassovyye sbory “Brat” (Recaptació a taquilla de “Brother”). https://www.kinopoisk.ru/film/brat-
1997-41519/ . Consultat el 14 de maig del 2018 

36  ROMNEY, J. (2000). “Of Freaks and Men” a Sight & Sound. Maig del 2000. 

37  HORTON, A. J. (2000). “Lynch Pin? The imagery of Aleksei Balabanov” a Central Europe Review (ce-review.org). Vol. 2, 
núm. 18. 9 de maig del 2000. Consultat el 15 de març del 2018. 

Imatge 12. El jove director Balabanov 

https://www.kinopoisk.ru/film/brat-1997-41519/
https://www.kinopoisk.ru/film/brat-1997-41519/
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la poesia. Va obtenir el títol de Millor Pel·lícula del Premi Nika 1999, entregat per 

l’Acadèmia Russa de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques. 

Després d’aquesta peça singular, torna a la popularitat de “Brother” amb la seqüela 

“Brother 2” (Brat 2, 2000). Però, no repeteix l’estructura de l’original, sinó que crea una 

hipèrbole que porta els personatges principals a Estats Units, de manera que el director 

pot expressar més detalladament la seva ideologia de rebuig del culte als diners i el poder 

propis de l’american way of life. Va suposar un nou èxit i es va convertir en la pel·lícula 

russa més venuda als mercats internacionals d’aquell any.38
 

Seguint amb la seva línia de resistència a ésser classificat, la seva pel·lícula 

següent va ser “River” o “At the End of the Earth” (Reka, 2002), una història d’amor, 

gelosia i mort a un llogarret de leprosos d’Alaska a principis del s. XX, basada en una obra 

de l’escriptor polonès Waclaw Sieroszewski.39 Podria ser que la idea sorgís arran el seu 

passat com a ajudant de direcció de “The Way to the Sunrise”, rodat a diversos punts del 

territori siberià i que, per tant, el director coneixia, a més d’haver simpatitzat amb el poble 

Yakut, segons les seves pròpies declaracions. Aquesta pel·lícula entra en contradicció 

amb els crítics que acusaven a Balabanov de xovinista pels comentaris nacionalistes 

d’alguns dels protagonistes de les seves pel·lícules, com Danila de “Brother”, ja que 

representa una crítica al colonialisme. Però, només un dia després de l’inici de la filmació, 

l’actriu Tuiara Svinoboeva del Teatre Nacional Yakut va trobar la mort a un accident de 

trànsit, del qual Balabanov en va sortir ferit. El rodatge es va suspendre, però el 2002 el 

director va muntar els fragments gravats i, a través d’audiocomentaris a les escenes 

inacabades, va exhibir el resultat de 50 minuts amb èxit a festivals internacionals com el 

de Venècia. Va acabar sent una peça mescla de gairebé documental d’un drama i d’estudi 

antropològic de la vida dels Yakut. 

A continuació, “War” (Voyna, 2002) (Imatge 13) va situar de nou l’autor, per a molts 

crítics, com a xenòfob i racista, que van oposar-se durament al punt de vista que s’ofereix 

a la pel·lícula. Un d’ells seria Aleksei German, antic mentor de Balabanov que, a més, 

l’acusa d’antisemita.40 Ben al contrari, la rebuda que va tenir per part del públic en 

 
38  Kinopoisk.ru (2018). Kassovyye sbory “Brat 2” (Recaptació a taquilla de “Brother 2”). https://www.kinopoisk.ru/film/brat-
2-2000-41520/box/. Consultat el 14 de maig del 2018 

39 CVETKOVSKI, R.; HOFMEISTER, A. (2014). “An Empire of Others: Creating Ethnographic Knowledge in Imperial Russia and 
the USSR” a Central European University Press. 

40  RAMPTON, V. (2008). “ Are you gangsters     No,  e're Russians  : The Brother Films and the  uestion of National Identity 
in Russia” a Special Issue. Reaction and Reinvention: Changing Times in Central and Eastern Europe (esharp.eu) pp. 49-68. 

https://www.kinopoisk.ru/film/brat-2-2000-41520/box/
https://www.kinopoisk.ru/film/brat-2-2000-41520/box/
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general, que va significar un nou èxit en taquilles.41 L’acció té lloc a la Segona Guerra de 

Txetxènia (1999-2009), i la visió que se’n fa és indubtablement pro-russa, sense cap 

mostra de simpatia per l’enemic. La forma és, doncs, la típica del western, del cinema 

clàssic de John Ford, amb uns “bons” i uns “dolents” predefinits.42 La progressió i els 

moments d’acció són gairebé matemàtics, tret típic d’aquest tipus de gènere. Amb tot, 

també té elements de crítica al govern i l’exèrcit, deixant desemparats molts combatents a 

la manera de la Guerra del Vietnam. Torna a participar de nou el jove Sergei Bodrov en el 

paper de capità Medvedev, capturat i torturat pels txetxens. 

 

 

 

El gènere de gàngsters no va acabar amb “Brother 2”. Tot i que aquesta acaba 

amb un final obert per a un possible tercera part, mai hi va haver aquesta tercera part. El 

motiu va ser la mort tràgica de Sergei Bodrov Jr., el protagonista, juntament amb tot 

l’equip de rodatge de la pel·lícula que estava filmant en aquell moment, “Messenger”, a 

causa d’una allau a les muntanyes d’Ossètia del Nord que va debastar també el poble de 

Nizhnii Karmadon. Fill del director de cinema Sergei Bodrov, va actuar sota la seva 

direcció a “Bear’s Kiss” (Medvezhiy potseluy, Sergei Bodrov, 2002). Com a director 

debutant va filmar “Sisters” (Syostry, Sergei Bodrov Jr., 2001), paral·lelisme amb el títol 

“Brother”, a la qual fa un cameo sense deixar clar si interpreta el personatge de Danila. Va 

quedar truncada la carrera del jove actor, doctorat en arquitectura del Renaixement 

venecià, presentador de televisió i periodista.43
 

 
41  Nash Information Services (2018). Voyna Box Office. https://www.the-numbers.com/person/1229430401-Aleksey-
Balabanov#tab=technical Consultat el 14 de maig del 2018 

42  HASHAMOVA, Y. (2007). Pride and Panic: Russian Imagination of the West in Post-Soviet Film. Bristol-Chicago: Intellect. 

43  PALACIOS, J. (2009). “Ciudadano Balabanov” a Aleksei Balabanov, cine para la Nueva Rusia. Avilés: Festival Internacional 

de Cine de Gijón. 

Imatge 13. Balabanov durant el rodatge de “War”, a les muntanyes del sud de Rússia. 

https://www.the-numbers.com/person/1229430401-Aleksey-Balabanov#tab=technical
https://www.the-numbers.com/person/1229430401-Aleksey-Balabanov#tab=technical
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Doncs, “Dead Man’s Bluff” (Zhmurki, 2005) és la continuació de Balabanov al 

gangster-movie. Una comèdia, tant negra com d’humor negre, que serveix de sàtira del 

món dels “nous russos”, a més de l’introducció d’un capitalisme desenfrenat i criminal a la 

vida quotidiana de la Federació Russa. El guió, co-escrit amb Stas Mokhnachev, i la 

pròpia pel·lícula, recorden al cinema de Tarantino, Guy Ritchie o els inicis de Danny 

Boyle. Certament desmitifica el gangsterisme heroic de “Brother” i la seva seqüela. Per 

tant, la visió romàntica que hi podria haver hagut és totalment enderrocada per donar pas 

a personatges sàdics i violents, sense cap mirada de complicitat per part de l’autor. És 

curiós mencionar que Nikita Mikhalkov, que havia acusat Balabanov de fer chernukha i 

corrompre la joventut russa, va participar al film com a cap de la màfia old school que es 

veu desbancat pels nous oligarques. Després del seu paper en una de les pel·lícules més 

cruels i gore de l’autor, va considerar que era una resposta russa superior al cinema de 

Tarantino, ja que connectava amb la realitat del país. Amb tot, molta part de la crítica va 

acusar Balabanov de cínic i violent, 44 deixant de banda la seva visió satírica. 

L’obra de l’autor va continuar per un camí que deixava totalment de banda la 

violència, potser de no voler ser encasellat per la crítica. “It Doesn’t Hurt” (Mne ne bolno, 

2006) es podria classificar com a melodrama, gènere de gran popularitat a Rússia 

(Gillespie, 2002). Ambientat a Sant Petersburg, tres joves obren una botiga de decoració 

de la llar i comencen una espècie de triangle amorós amb una de les clientes. Tot i ser un 

drama, l’autor no cau en la facilitat d’excedir-se i de crear una pel·lícula lacrimògena a 

partir d’un estil tranquil i mesurat. 

“Cargo 200” (Gruz 200, 2007) potser va superar en impacte a “Brother” o “War”. El 

títol prové del nom amb el qual eren referits els carregaments de soldats morts de la 

guerra d’Afganistan (1979-1989) que retornaven per rebre sepultura a Rússia. 

Ambientada el 1984, és la història d’una adolescent, filla d’un polític, segrestada per un 

capità de la policia que la tortura i la viola contínuament, aprofitant-se de no aixecar 

sospites gràcies al seu càrrec. És una mostra eclèctica de thriller, comèdia grotesca, 

crònica basada en fets reals, l’splatter i el costumbrisme. Tal va ser l’impacte que va ser 

censurada a la televisió russa, i alguns dels assistents al visionat a festivals van 

abandonar la sala per la cruesa gràfica de les imatges. Pel que fa a les interpretacions 

polítiques, van des d’un retorn al chernukha dels primers anys de la perestroika a un gir 

en contra del nacionalisme i la aparentment contradictòria nostàlgia soviètica del govern 

 
44  EVERS, L. (2011). “This is not about drugs”. Entrevista amb el director rus Aleksei Balabanov a Pluk de nacht: 6th Open Air 
Film Festival Amsterdam. (plukdenacht.nl) 
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de Putin. Però, segons l’autor, de nou, la pel·lícula no s’inclou en cap gènere, i molt 

menys en el cinema polític.45
 

“Morphia” (Morfiy, 2008) va ser de les darreres creacions de Balabanov, basada en 

un dels guions de Sergei Bodrov Jr. coneguts de manera pòstuma. Tracta de l’addicció a 

les drogues d’un jove metge d’un petit poble rus, als inicis de la Revolució de 1917. Es pot 

veure de nou un cinema poètic i literari de “Happy Days”, “The Castle i “Of Freaks and 

Men”, però, sense surrealisme.46 La destrucció personal de metge pot entendre’s com a 

una metàfora de la destrucció del sistema de govern tsarista. És gairebé un retrat històric 

de l’època que no abandona el pessimisme característic de l’autor. 

La seva aposta següent va ser “The Stoker” (Kochegar, 2010). Tracta d’un veterà 

de la guerra d’Afganistan que treballa com a carboner a la ciutat de Sant Petersburg a 

finals dels anys 80. La seva feina, però, també consisteix en cremar els cadàvers d’un 

assassí a sou. Amb alguna història d’amor afegida, resulta ser un drama criminal. Va tenir 

molt bona acollida per la crítica, que va considerar un treball excel·lent i minimalista per 

part del director, a més de recuperar el tema del poble Yakut i, alhora, la idea de les 

diferents ètnies que conviuen a Rússia. Però, en taquilla no va arribar a tenir èxit. El propi 

director es va excusar per fer ús, de nou, de la violència: 

"Realment no entenc quan diuen que el meu tema és la violència. El tema de tota la pel·lícula és la violència, 

perquè a l’espectador li encanta quan es llancen cinquanta bales al personatge i després d'això s'encén i se'n venja. A la 

vida no hi és això, per aquest motiu l’espectador hi està interessat. No tinc cap interès especial i personal en la violència: 

és una necessitat d'argument, res més" 
47

  

L’últim llargmetratge que faria l’autor seria “Me Too” (Ya tozhe khochu, 2012), 

guardonat amb el Premi a Millor Director del Festival Internacional de Sant Petersburg. 

L’autor va morir a causa d’un infart de miocardi un any després, el 2013. Els rumors, però, 

deien que havia estat diagnosticat de càncer des de feia temps.48 Potser per això l’autor 

va sentir la necessitat de deixar “Me Too” com a testament.49 Un grup format per 3 

personatges relacionats amb el món del crim, un assassí i una prostituta amb la carrera 

 
45  BALABANOV, A. a RIZOV, V (2009). “Cargo 200 Director Alexei Balabanov, Interview” a SpoutBlog (blog.spout.com). 
Consultat el 2 de febrer de 2018. 

46  SALAZKINA, M. (2009). “Aleksei Balabanov: «Morphia» (Morfii, 2008)” a KinoKultura. New Russian Cinema. Núm. 25. 12 
de juliol del 2009. 

47   
BYKOV, D. (2010). “Alexey Balabanov: «El carbonero es un hombre feliz. Hasta que mataron a su hija»”. Entrevista a El 

interlocutor, Núm. 41. 26 d’octubre del 2010. Consultat el 15 d’abril del 2018. 
 
48  GONZÁLEZ, P. (2013).  “Fallece el cineasta ruso Aleskei Balabanov” a Cine Maldito. http://www.cinemaldito.com/fallece-
el-cineasta-ruso-aleksei-balabanov/ . Consultat el 20 d’abril del 2018. 
 
49  KARTSEV, N. (2012). “Mee Too, Audience Award”. Entrevista a Balabanov a Pluk de nacht. 
https://www.plukdenacht.nl/en/movie/me-too-2/ . Consultat el 9 de març del 2018. 

http://www.cinemaldito.com/fallece-el-cineasta-ruso-aleksei-balabanov/
http://www.cinemaldito.com/fallece-el-cineasta-ruso-aleksei-balabanov/
https://www.plukdenacht.nl/en/movie/me-too-2/
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de filosofia, desencantats amb la vida, decideixen emprendre un viatge als afores de Sant 

Petersburg, punt al qual hi ha un campanar que transporta al paradís a aquells que en són 

dignes. On es troba el campanar és una zona desolada afectada per un accident 

radioactiu, amb pobles buits en un desert on sempre hi ha neu. Oleg Garkusha, el cantant 

de punk d’Auktyon, així com la resta d'actors tenen els seus noms reals a la pel·lícula, 

potser fent de si mateixos. Hi apareix també un dels seus dos fills, Pyotr Balabanov, en el 

paper d’adolescent que sap tot el que passarà al futur. Al final de la pel·lícula (Imatge 14), 

el propi Balabanov  comparteix l’última escena amb un dels protagonistes, i es presenta 

com a “director de cinema de l’Acadèmia Russa”. L’altre personatge, el bandit, explica que 

no ha sigut transportat a la felicitat, a diferència de la resta, perquè “ha fet coses dolentes” 

(sabem des del principi que és un assassí sense remordiments). El director tampoc hi és 

transportat; afirma que ha fet coses dolentes però no sap quines. Segurament fos una 

excusa per no explicar-les a la càmera, però sí deixar manifest que se sentia culpable i 

que no es considerava digne d'anar al cel, malgrat desitjar-ho. 

 

 

 

Sent un dels realitzadors més polèmics del nou cinema rus, hem vist com aquest 

autor inclassificable es desenvolupa entre l’èxit comercial i el cinema d’autor, una 

capacitat de la qual pocs gaudeixen. Apolític i políticament incorrecte, sempre amb un 

humor subtil, posa de manifest les dicotomies que des d’època moderna, com a mínim, 

han existit a la seva terra: eslavofilia vs. occidentalisme, nacionalisme vs. 

internacionalisme, nostàlgia vs. utopia, art vs. moral o nihilisme vs. didactisme. 

Ressorgiment del cinema negre 
 

A qualsevol societat totalitària és gairebé impossible fer arrelar un gènere negre en 

cinema o en literatura, ja que els règims d’aquestes característiques no accepten 

Imatge 14. Fotograma de l’escena final de “Me Too”, a la qual Balabanov 

conversa amb el bandit. 
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l’existència de crim, corrupció i vici, atributs normalment atribuïts als països enemics, ja 

que acceptar-los significaria que els ideals de l’Estat d’una societat “perfecta” han 

fracassat o que són impossibles de dur a la pràctica. Trobem, amb tot, alguns desgraciats 

exemples com el d’Andrei Chikatilo, un assassí en sèrie que va poder allargar els seus 

actes criminals, en part, per la negació de les autoritats de la possibilitat que existís un 

psychokiller dins la URSS.50
 

Així doncs, a la URSS no hi trobem equivalents com el film noir americà, el polar 

francès, el poliziesco italià o el krimi alemany.51 És per aquest motiu, segurament, que un 

poc desintegrat el sistema polític hi hagués un interès generalitzat per conèixer històries 

d’aquesta tipologia. I més tenint en compte la tradició literària russa, amb obres com “Crim 

i càstig”, “Els endimoniats” o “Els germans Karamazov”, de Dostoievski, “Els baixos fons” 

de Maksim Gorki o “Els contes d’Odessa” d’Isaak Babel, a les quals la profunditat 

psicològica, moral i costumista és absoluta. Per tant, el públic demandava un cinema que, 

sense posicionaments polítics com les pel·lícules d’espies soviètiques a les quals els 

militars sempre eren patriòtics herois, retratessin el món de les màfies, i més encara en un 

moment social al qual aquestes estaven en auge. Així, en un context d’àmplia llibertat 

d’expressió, el cinema negre i el thriller es converteixen en aliats per a aquells que volen 

fer una anàlisi crítica de la societat i alhora acontentar el públic amb acció, intriga i 

violència. I més encara al següent context: 

“L'elit russa a tots els nivells és una amalgama d'elements econòmics, polítics i criminals. És una situació 

lamentable i enrevessada. Les bandes criminals són descrites a grans trets com "màfies". No és un terme afortunat. La 

màfia a Sicília, com la Cosa Nostra o la 'Ndragheta al sud d'Itàlia, són organitzacions en gran mesura regionals que no 

admeten competència en els seus territoris respectius. Les "màfies" russes són molt més dispars. O, almenys, ho han 

estat fins ara. Inclouen un nombre important de líders i membres que no són d'ètnia russa (...). No hi ha cap "codi 

d'honor" entre les bandes criminals russes. Però hi ha similituds. Els gàngsters russos i italians s'assemblen en que 

compren polítics per defensar els seus interessos (...) "... tot i que no era un fenomen desconegut a la Unió Soviètica, 

les xarxes del crim organitzat han assolit cotes notabilíssimes en la Rússia independent. No està de més assenyalar que 

el 1994 el diari "Izvestiya" va afirmar que les màfies russes controlaven entre un 70 i un 80 per cent dels negocis privats 

i del sistema bancari, en estreta relació, és clar, amb l'emergent univers dels oligarques. Encara que (...) al temor a les 

màfies se sumen els recels que susciten molts funcionaris corruptes, resulta obligat recordar que la violència física (...) 

ha configurat una dada acompanyant en el rumb dels fets.”
52 

La descripció del món criminal a través de l’ús dels codis del cinema negre i el 

thriller permet als cineastes russos crear obres amb trets identitaris nacionals i, fins i tot 

 
50   VILLATORO, M. (2017). “El necrófilo caníbal que destruyó la gran farsa de Stalin y el KGB: «En el paraíso de la URSS no 
existe la maldad»” a ABC Historia. http://www.abc.es/historia/abci-necrofilo-canibal-destruyo-gran-farsa-stalin-y-paraiso-urss-no-
existe-maldad-201703030104_noticia.html . Consultat el 9 de desembre del 2017. 
 
51  AA. VV. (1995). Historia general del cine. Volumen XI. Nuevos Cines (años 60). Madrid: Cátedra. 

52  TAIBO, C. (2006). Íd. Op. Cit. p. 181. 
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http://www.abc.es/historia/abci-necrofilo-canibal-destruyo-gran-farsa-stalin-y-paraiso-urss-no-existe-maldad-201703030104_noticia.html
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nacionalistes, a partir del llenguatge de Hollywood. Així doncs, la resposta que sorgeix a 

aquest cinema que durant tants anys havia sigut “enemic”, no deixa de ser crítica amb 

aquest, això sí, apropiant-se del seu estil. 

“Brother”: més que gàngster, nou heroi rus 
 

“Brother” va ser el primer èxit comercial de Balabanov i una de les primeres 

manifestacions que van marcar tendència al que després seria la moda del cinema de 

gàngsters. També va significar la invenció del primer heroi rus convincent dels anys 90. 

Danila Bagrov és el protagonista, interpretat per Sergei Bodrov Jr. El director va afirmar a 

alguna de les entrevistes que buscava un noi simpàtic, d’aire ingenu, ni massa guapo ni 

massa lleig, amb el què qualsevol jove rus s’hi pogués identificar.53 El personatge torna a 

la seva llar provinciana després d’acabar la carrera militar. La seva mare l’aconsella que 

vagi a la gran ciutat, Sant Petersburg, on treballa el seu germà gran Viktor i que, segons la 

mare, és un home de negocis que es guanya honradament el jornal. Viktor Sukhorov, 

actor habitual de Balabanov que després veuríem a “Of Freaks and Men”, interpreta a 

Viktor, el germà, que en realitat és un assassí a sou conegut com a “el Tàrtar” (Tatarin) 

que treballa per un grup mafiós local. El cap, Krugly (que és una veu infantil o festiva de 

“calb”), li ha encarregat matar el cap d’una banda txetxena que els fa la competència 

extorsionant els venedors del mercat i matant els seus aliats. Viktor aconsegueix que el 

cap li avanci la meitat, 10.000 dòlars. Però, el pla de Krugly és matar a Viktor un cop hagi 

complert l’encàrrec, per tal de recuperar els diners i d’eliminar proves que delatin l’autor 

de l’assassinat del líder txetxè. Enmig d’aquesta situació apareix Danila a Sant 

Petersburg, i Viktor, reticent ja d’entrada pel perill que comporta, ofereix executar 

l’encàrrec al seu germà a canvi de 2.000 dòlars. Aquí es posa de manifest, doncs, el 

caràcter covard, deslleial i menyspreable de Viktor. 

Tot i que el jove afirma que a l’exèrcit era un oficinista, aviat veiem que Danila és 

un expert militar que podríem considerar una versió russa de MacGyver, capaç de 

construir una arma a partir de restes de construcció que es troba a una obra abandonada i 

hàbil en planificar un atac amb estratègia militar. El pla acaba amb èxit, però és perseguit 

pels sequaços txetxens. Durant la fugida es refugia a un tramvia que es dirigeix a cotxera, 

i inicia una història d’amor amb la conductora, Sveta, una dona maltractada pel seu marit 

alcohòlic. 
 
53  SYCHYOV, A. (2016). Sergei Bodrov. V chom sila, brat? (Sergei Bodrov. Què és el poder, germà?). Documental. 
https://www.youtube.com/watch?v=5cntvxxJ2DU . Consultat el 9 de desembre del 2017. 
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Viktor, en veure que se n’havia sortit airós, convenç a Danila per formar part del 

grup i per iniciar un nou encàrrec que tracta d’anar amb dos pinxos de Krugly per dur a 

terme una revenja. Però, per la incompetència dels seus col·legues la missió acaba sent 

un fracàs i Danila mata tant al seu objectiu com als dos sicaris que l’acompanyaven. 

Aques fet l’obliga a amagar-se de Krugly. El cap mafiós, que el vol liquidar, obliga a Viktor, 

sota amenaça de mort, que citi al seu germà per parar-li una emboscada. Viktor accedeix 

a trair el seu germà, però Danila ja intueix la jugada abans de presentar-s’hi. Amb eficàcia 

i impassibilitat, com ha fet al llarg de la pel·lícula, elimina tots els gàngsters i el propi 

Krugly. Llavors es dirigeix al seu germà, assegut a una cadira en roba interior, amb el cap 

ensangonat i tremolant de por, i Danila l’abraça i el perdona, en una imatge que ha 

esdevingut icònica de la lleialtat entre germans (Imatge 15). Amb una bona quantitat de 

diners que agafa d’un maletí de Krugly, en dona una gran part al seu germà perquè torni a 

casa amb la mare, i va a buscar a Sveta perquè se’n vagi amb ell. La troba enmig d’una 

pallissa del seu home però, tot i això, ella es nega abandonar-lo. Es dirigeix a acomiadar-

se dels pocs amics que ha fet a la ciutat, el vagabund alemany i la jove punk traficant de 

drogues, i fa auto-stop a una carretera nevada. Un camioner el recull, li pregunta a on es 

dirigeix i la seva resposta és: “A Moscou”, de manera que es deixa entreveure la intenció 

de l’autor de fer una segona part. 

 

 

L’argument és força senzill. Si jutgéssim només aquest, ens podria semblar una 

pel·lícula més de gàngsters. Millor dit, d’”acció criminal”, tal com ho definia el seu director. 

Però hi ha tota una sèrie de matisos que és el que la converteix en interessant, a més de 

l’elegant posada en escena. La narració es desenvolupa amb una successió de set 

pieces, amb l’ús de la fosa en negre per al pas d’una escena a l’altra. El ritme és tranquil i 

precís, amb poca presència de diàlegs, i menys encara explicatius, que són 

excel·lentment complementats per la banda sonora.  

Imatge 15. Danila abraça Viktor després de salvar-lo, una icona de la fraternitat. 
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I és que la música està inclosa amb total coherència. Precisament, la primera 

escena que veiem ens situa al rodatge d’un videoclip del grup de rock Nautilus Pompilius, 

el preferit de Danila (Imatge 16). Pensant que es tracta d’una escena del món real, i no 

pas de la gravació d’un videoclip, interromp la filmació i passa per davant les càmeres, 

preguntant a un dels realitzadors “Ei, quina cançó és aquesta?”. Immediatament l’equip de 

seguretat el fa fora. A l’escena següent, trobem a Danila a comissaria i amb la cara inflada 

pels cops, que deduïm que són de la pallissa el·lidida pel director, de manera que ja des 

de l’inici es pot veure la innocència del protagonista. 

 

 

Malgrat que es va acusar el director de violent, la majoria d’escenes de violència o 

bé són molt sòbries o bé no són directament vistes, ja que ens trobem amb fora de camp 

o el·lipsis. “Brother 2” i, sobretot, “Dead Man’s Bluff” serien molt més crues en aquest 

tema. També es va associar aquesta pel·lícula amb el chernukha. Però, la visió que se’ns 

ofereix del Sant Petersburg més marginal, amb alcohòlics, vagabunds, maltractadors, 

drogoaddictes i criminals sense cap codi d’honor que pul·lulen en espais de decadència 

urbana, no és ni dramàtica ni truculenta, sinó que té un cert sentit de l’humor que és 

somriure i no de riallada, i que provoca en certes escenes una proximitat al surrealisme.  

De fet, no trobem diferència en aquest tractament poètic de les imatges entre les “obres 

d’art” i les “pel·lícules comercials” del director. 

Un altre punt a destacar és que Balabanov trenca amb la tradició cinematogràfica 

russa, tant soviètica com anti-soviètica: el seu cinema no és moralitzant ni pretén ser un 

guia del poble.54 Les decisions i els actes de Danila poden tenir diverses interpretacions 

ètiques, però aquestes no són rellevants per a un autor al qual no li interessa la ideologia, 

 
54  LAWTON, A. (2007). Before the Fall: Soviet Cinema in the Gorbachev Years. LLC: New Academia Publishing. 

Imatge 16. La banda Nautilus Pompilius. 
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sinó la qualitat cinematogràfica. Amb tot, com als cineastes que no mostren mons de 

bondat absoluta (Kubrick, Polanski, Buñuel o Tarantino...), li agrada crear polèmica entre 

la crítica a partir de la seva posició ambigua. 

L’èxit de “Brother” tant comercial com artístic es pot explicar, en part, pel 

personatge de Danila, interpretat per Sergei Bodrov Jr. Es tracta d’un jove que, havent 

tornat de combatre, se sent desorientat i sense trobar el seu lloc al món. El seu moment 

de desconnexió de la realitat és quan es posa els auriculars a les orelles i es passeja amb 

el walkman, buscant sense èxit a qualsevol botiga els CDs de Nautilus Pompilius. Es 

converteix, doncs, en el prototip de la joventut russa del moment, que ha passat per 

l’horror de la guerra i, en retornar a la llar, la situació no millora massa, ja que no hi ha cap 

perspectiva de futur en plena crisi econòmica i social. Té l’oportunitat de convertir-se en 

policia, però Danila ho rebutja, potser perquè no vol seguir vivint sota la disciplina militar, o 

potser també perquè a Rússia era (i encara és) considerat un ofici menyspreable, destinat 

a aquells que no servien per a res més que per acceptar suborns i fer la guitza al proïsme. 

Tampoc accepta plenament dedicar-se professionalment al crim, ja que ho fa, més aviat, 

per acontentar el seu germà Viktor i per ajudar econòmicament la seva mare, és a dir, per 

amor fraternal i filial. Però, malgrat la seva aparença de jove confós, innocent i 

encantador, es converteix en una màquina de matar amb molta facilitat, i no mostra cap 

signe de dubte abans d’executar ni tampoc de penediment després de fer-ho. Per a molts 

crítics amb la pel·lícula, aquest és un punt d’amoralitat pertorbant que, unida a comentaris 

racistes i nacionalistes, es converteix en un mal model per als nous joves. També és cert 

que aquests joves van acceptar el nou heroi de molt bon grat. 

En realitat Danila no és un personatge amoral. El seu comportament té molt a 

veure amb l’heroi llegendari rus, el bogatyr, un equivalent del cavaller errant (Rampton, 

2008: 53): 

“Hi ha una llarga tradició d'aquests rebels lliures i maleïts que constitueix pràcticament una mitologia nacional 

russa. Les referències a aquests en el propi film reforcen aquesta interpretació; per exemple, una reproducció de la 

famosa pintura de Víktor Vasnetsov que representa tres d'aquests cavallers, Try bogatyrya, penja a la paret de 

l'apartament de la núvia de Danila en la pel·lícula. Diversos crítics han emfatitzat que l'heroi del fi lm està «profundament 

arrelat en la cultura russa tradicional» i que els seus predecessors inclouen herois populars russos, com Dobrynia 

Nikitich o Vladimir Dubrovskii (Krivulin, 1998). La resposta entre els espectadors també ha fet notar les similituds entre 

l'estructura dels films i aquestes faules, descrivint a Danila com «un Bogatyr rus del nostre temps» (Ruslan, 2000) i un 

«fabulós Bogatyr que castiga el mal i ens restaura l'únic que hem oblidat: la Veritat» (Igor, 2000).” 
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Danila segueix un codi moral natural i propi que potser no encaixa exactament amb 

l’acceptable, però té molt a veure amb el bogatyr. Quan arriba a Sant Petersburg, ajuda i 

es fa amic d’un vagabund d’origen alemany -probablement descendent dels presoners de 

la Segona Guerra Mundial, normalment destinats a treballs forçats a l’obra-, que li oferirà 

consells sobre com sobreviure a la gran ciutat, considerada per ell com a punt de trobada 

de tots els vicis de l’home, que corromp els bons i empitjora els dolents. També tracta 

amb respecte les dones, fet per el qual, paradoxalment, ha sigut acusat de misogin, i 

intenta salvar la seva dama (Sveta, la conductora de tramvies) del drac (el seu marit que 

la maltracta). Al cap i a la fi, tots els personatges que liquida són assassins covards, que 

abusen dels ciutadans com els senyors feudals, i el motor de les seves accions és la 

lleialtat cap al seu germà. En una altra escena, dos immigrants orientals -potser txetxens- 

es neguen a pagar el bitllet d’autobús i s’enfronten al cobrador. Danila els amenaça a 

punta de pistola, els obliga a pagar el bitllet i, acte seguit, els fa fora de l’autobús. Per 

aquesta escena, i per la nacionalitat dels malfactors, s’ha acusat la pel·lícula de racista. 

Cal dir que la delinqüència era molt elevada i, especialment, la dels immigrants, que 

venien de situacions de pobresa i havien de buscar-se la vida. Per tant, la mala imatge 

que es tenia dels immigrants orientals era una realitat. Això, unit a la resta de factors, fa 

que es compari amb el cinema de justiciers urbans, un gènere titllat de filo-feixista i 

reaccionari (Palacios, 2009: 60):  

“Pel crític Phillip French, addicte i expert en western, Danila està molt a prop del personatge silenciós i letal 

interpretat per Clint Eastwood en els clàssics spaghetti de Sergio Leone, així com al protagonista del "Yojimbo" (1961) 

d'Akira Kurosawa, que ens remet també, en definitiva, a la tradició hard boiled de la novel·la negra americana, tal com 

és exemplificada per Dashiell Hammett en el seu seminal "Collita roja". Per Andrew James Horton, però, està més a 

prop del Travis Bickle de "Taxi Driver" (Martin Scorsese, 1976), encara que, segons la seva opinió -força severa pel que 

fa als dos films de la saga-, sense la ironia ni l'ambigüitat del personatge creat per Paul Schrader. És una interessant 

Imatge 17. Try bogatyria, pintura de Viktor Vasnetsov, 1898. 
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apreciació, en la mesura que, com el mateix Schrader ha explicat en diverses ocasions, una de les fonts d'inspiració per 

a la seva guió i per al personatge de Travis Bickle són les "Memòries del subsòl" de Dostoievski, el que ens retorna a 

territori rus, i ens recorda que també alguns han comparat certs aspectes de Danila Bagrov amb el Raskholnikov de 

"Crim i càstig". No obstant això, (...) al contrari que el sociopàtic i agressiu Travis, suïcida en potència que bolca el seu 

instint de mort en els altres, la definició com monstre o heroi depèn tan sols de la seva aleatòria elecció final de víctima. 

Danila no posseeix inclinació suïcida ni caràcter violent algun; la seva experiència bèl·lica no l'ha convertit en un 

psicòpata ressentit, incapaç de mantenir relacions socials o sentimentals, i és, abans de res i sobretot, una cosa que 

Travis Bickle no aconseguirà ser mai, per moltes vegades que vegem l'obra mestra de Scorsese: simpàtic.” 

Crítics com Birgit Beumers consideren que Bagrov és un assassí implacable, 

amoral, sense llaços familiars, al qual el director s’absté de jutjar 55. Si bé està clar que el 

director no s’hi posiciona i deixa als personatges parlar per ells mateixos sense fer de 

predicador soviètic, el que molts estan obviant és el sentit de l’humor de la pel·lícula. 

Comparteix molts elements de la picaresca que capgira alguns tòpics de la novel·la negra 

i la de cavalleries. L’element que aconsegueix que l’espectador empatitzi amb Danila 

Bagrov és que intenta comportar-se bé en un món on mana la força bruta i la maldat. 

També es podria considerar que Balabanov inverteix un dels tòpics del cinema clàssic del 

realisme socialista, amb la diferència que el seu heroi no lluita pel sistema comunista sinó 

que aprèn una lliçó de vida. I aquesta és com sobreviure a una gran ciutat que, com diu el 

vagabund Hoffman, “la ciutat és una força terrible que pot absorbir-te al seu interior”, 

pensament ja de llarga tradició sobre les grans ciutats com Sant Petersburg.56 Aprèn 

també que aquells que semblen forts potser no ho són tant i també necessiten ajuda, com 

el seu germà Viktor, que teòricament és el cap de família i que li havia fet de pare. També 

que les noies com Kat, la seva companya de festes i droga, només hi són quan hi ha 

diners i diversió. I que Sveta, de la qual s’havia enamorat veritablement i amb la que 

començaria una nova vida, prefereix quedar-se amb un marit que no la respecta però 

sobre el qual té certa influència (Imatge 18). Al cap i a la fi, són realitats de la vida de la 

nova Rússia però també ho són universals. Doncs, trobem la principal diferència amb el 

chernukha a l’actitud del protagonista: no és una víctima que es deixa arrossegar per les 

circumstàncies, sinó que és un individu actiu que pren decisions i, alhora, conserva el seu 

codi d’honor innocent. 

Aquest codi es podria definir com a un sentit natural de distingir entre el bé i el mal. 

Recorda al personatge de “l’idiota” de Dostoievski, de tradició en la cultura russa. En lloc 

d’intentar canviar el món a partir del seu exemple, Danila només vol trobar un lloc calent 

on refugiar-se i, acompanyat d’amics, escoltar Nautilus Pompilius. Poc té a veure amb els 

 
55

 
BEUMERS, B. (1999). “To Moscow! To Moscow? The Russian Hero and the Loss of the Centre”. A Íd. Op. Cit. p. 86. 

56 RIPELLINO, A. M. (1970). “El San Petersburgo de Bieli: un poema de sombras”. A Íd. Op. Cit. p. 203. 
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justiciers urbans habitualment interpretats per Steven Seagal, Schwarzenegger, Stallone o 

Van Damme, ja que les seves accions mai estan motivades per la venjança ni per corregir 

la injustícia. El que el fa actuar és la seva voluntat d’ajudar aquells que l’envolten, la 

família i els amics, un lloc privilegiat que abans era ocupat pel patriotisme soviètic. 

 

 

Pel que fa als elements nacionalistes, cal aclarir, en primer lloc, que Danila Bagrov 

és russki, ètnicament rus, i no rossian, ciutadà de la Federació Russa. Sent simpatia pels 

alemanys i els russos que en són descendents, però no pas per als jueus ni pels 

immigrants d’aspecte caucasià a l’escena del tramvia. Una de les motivacions per matar al 

mafiós txetxè és perquè la seva banda està abusant dels russkie, els veritables russos, 

humiliant-los a base de les extorsions. Però, son tan radicals aquests elements de la 

pel·lícula i formen part de propaganda ideològica de l’autor com han dit molts sectors de la 

crítica tant russa com europea? O simplement és una mostra de Balabanov de ser 

políticament incorrecte? Sigui com sigui, és cert que reflecteix un sentiment real de la 

nova Rússia. L’afluència incontrolada d’emigrants de les províncies orientals a les gran 

ciutats, Moscou i Sant Petersburg, ha fet créixer el nombre d’habitants de comunitats 

ètniques i religioses diferents a la russki cristiana ortodoxa, la tradicional d’aquestes 

ciutats. I, com passa moltes vegades amb la immigració, es produeix per motius 

econòmics. Per tant, molts d’aquests emigrats procedien d’ambients marginals, pobres i 

fins i tot de misèria. Aquest fet fa créixer el sentiment entre els ciutadans russos 

d’indefensió malgrat ser respectuosos amb la llei. Així, que els gàngsters enemics siguin 

txetxens, més que una opció ideològica, és una opció realista, tal i com avala l’escriptor 

liberal Service, "A principis de la dècada de 1990 la brutalitat de les bandes txetxenes (sic) 

Imatge 18. Danila i Sveta, els amants. 
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era objecte de molts comentaris hostils".57 Així doncs, no s’hauria de jutjar una pel·lícula 

per les simpaties, existents o no, de l’autor, sinó de tenir en compte la obra en si. 

El mateix succeeix amb l’antisemitisme, un tema tabú per a societats 

democràtiques i liberals occidentals. La tradició russa amb autors com Gogol, Dostoievski 

i Tolstoi ofereixen idees polèmiques al respecte. Però també hi ha exemples d’autors 

jueus, com Isaak Babel o Ilia Ehrenburg, que fan judicis antisemites. A Rússia, on 

l’Holocaust nazi no té la mateixa potència a l’imaginari col·lectiu, però sí el té l’ocupació 

alemanya, la resistència i la victòria final dels russos, no hi ha les mateixes connotacions 

respecte les declaracions de Danila de poca simpatia cap als jueus. Per tant, hi hauria un 

debat obert sobre la visió i el paper del poble jueu dins la societat russa. 

Deixant de banda la propensió eslavòfila i nacionalista de Balabanov, aquest es 

nega a deixar-se etiquetar i opta per superar els prejudicis ideològics, tant típics del 

cinema de Hollywood i les seves còpies. A “Brother 2” Balabanov encara va ser més 

explícit en aquestes qüestions controvertides que acabem de comentar. 

“Brother 2”, una seqüela hiperbòlica 
 

Un any més tard dels fets de “Brother”, Danila es troba a Moscou, i no s’ha 

convertit en un sicari sinó que pensa en estudiar Medicina. També participa en un 

programa de televisió al qual explica els seus coneixements militars. Aquesta calma es 

veu interrompuda perquè el germà de Kostya, un dels amics de Danila, és jugador de 

bàsquet als Estats Units i és extorsionat per Mr. Manis, el seu representant. Alhora, Mr. 

Manis manté negocis amb Valentin Belkin, el president del banc al qual treballa Kostya. 

Kostya demana ajuda al seu cap, Belkin, per tal de millorar la situació del seu germà, però 

la resposta del cap bancari és la mort del jove. Danila, tot i que es troba en una situació 

tranquil·la manté una relació estable amb la cantant de pop Irina Saltykova (interpretada 

per ella mateixa) (Imatge 19), juntament amb Viktor, que va a Moscou enviat per la seva 

mare per tal d’ajudar el seu germà, descobreixen en boca de Belkin que qui ha manat 

matar Kostya és el propi Mr. Manis. Els dos germans s’enrolen en la missió de protegir el 

germà de Kostya, Dmitry, que es troba als Estats Units. Perseguits pels sequaços 

ucraïnesos de Belkin, que els esperen a Chicago, Danila posa a la pràctica el seu talent 

militar i fa que ell i Viktor viatgin en vols amb diferents destinacions, per tal de despistar 

els gàngsters. Però, això els obliga a travessar els Estats Units per carretera, el que el 

 
57 

 SERVICE, R. (2005). Rusia, experimento con un pueblo. Madrid: Siglo XXI. p. 349. 
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porta a diverses aventures, sempre relacionats amb la gent senzilla i d’ambient marginal. 

Es fa amic d’un camioner, que l’ensenya algunes de les tradicions americanes, com les 

hamburgueses, i d’una prostituta russa, que salvarà del seu proxeneta afroamericà. Per la 

seva banda, Viktor es gasta tots els diners que tenia amb prostitutes i alcohol, i vestint 

com un gàngster americà, i oblidant la seva missió. Finalment, els dos germans acaben 

reunint-se a Chicago i informar a Dmitry de l’assassinat del seu germà. Danila 

aconsegueix infiltrar-se al despatx de Mr. Manis i va matant, a l’estil de videojocs de 

tiradors en primera persona, tots aquells que es creuen al seu pas, i aconsegueix que 

l’americà cancel·li el contracte de Dmitry i l’alliberi dels seus deutes. Mentrestant, Viktor és 

arrestat per la policia per estar borratxo a un parc alterant l’ordre públic del barri ucraïnès, 

mentre crida que es quedarà als Estats Units, i Danila i la prostituta Dasha agafen un vol 

de retorn a Rússia. 

 

 

“Brother” era un exercici de sobrietat amb un sentit de l’humor irònic. Però, ens 

trobem amb què la seva seqüela és una paròdia hiperbòlica de la primera part: hi ha més 

escenes d’acció, amb violència més explícita, i la comèdia passa de ser discreta a 

evident. A través de les característiques de les action movies, fa una crítica anti-

americana i anti-Hollywod, per tal de construir una nova mitologia de caràcter purament 

rus. 

En relació a la incorrecció política, Balabanov supera amb escreix la primera 

pel·lícula.  Un jueu rus ven a Danila un cotxe que li falla a mig camí de Nova York a 

Chicago, els afroamericans són els proxenetes que exploten la prostituta russa, i la banda 

que els persegueix està formada per ucraïnesos. Danila sent poc interès pel món americà; 

en canvi, Viktor, de caràcter més dèbil, ràpidament es deixa portar pel consumisme i 

Imatge 19. Aleksei Balabanov, Irina Saltykova, Sergei Bodrov Jr. I 

dos membres de l’equip de rodatge. 
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traeix, de nou, el seu germà, abandonant-lo momentàniament. Dasha, per la seva part, és 

una altra víctima del capitalisme, ja que a través de la prostitució ha perdut la seva 

identitat personal i nacional. Si bé Rússia no és cap paradís, Estats Units encara menys: 

se’ns mostra una nació a la qual regna un sentiment de falsa llibertat quan, en realitat, la 

societat està igualment regida per la violència i el crim, i els empresaris, com Mr. Manis, 

també poden ser mafiosos. També podríem pensar que aquesta posició anti-consumista i 

anti-capitalista tracta de donar continuïtat a la tradició soviètica de considerar Estats Units 

com a enemic. Però, més que una qüestió pro-soviètica, es tracta d’una qüestió pro-russa, 

ja que “El capitalisme era un terme despectiu encara abans que els socialistes l'utilitzessin 

de manera pejorativa. (...) Segueix existint el sentiment que l'economia capitalista és 

estranya a la cultura russa. (...) Es considera el «mercat» una mena d'invasió bàrbara que 

està destruint els valors tradicionals.” (Service, 2005: 384) 

Bagrov, com a bon bogatyr, causa sensació entre les dones americanes, entre 

elles una atractiva reportera afroamericana (en aquest cas sí, limitant el racisme quan 

convé), i també acaba superant tots els obstacles per tornar a la pàtria com a un venjador 

de l’honor nacional. 

La funció propagandística de “Brother 2” és clara. Cal valorar, però, quan un 

director s’atreveix a no seguir la corrent acceptada i expressar un punt de vista poc 

popular. En definitiva, aquells demòcrates i liberals que el censuren per ser reaccionari no 

deixen de caure en la contradicció dels sistemes que defensen, basats en la llibertat 

d’expressió i el respecte a opinions dissidents. I més encara quan aquesta s’exerceix per 

enriquir el nostre punt de vista de la realitat.  

La filosofia personal del protagonista se’ns mostra sense subtileses a la segona 

entrega. Davant l’oferta de Viktor de convertir-se en una espècie de societat limitada 

criminal, els Germans Bagrov, Danila es mostra totalment indiferent. No és com Marlon 

Brando o Al Pacino, no busca arribar al cim del món, ni fer-se milionari, segueix amb la 

seva idea d’escoltar el seu grup de rock preferit en companyia dels seus amics vagabunds 

de Sant Petersburg, el camioner, o els vells col·legues de l’exèrcit, que com ell, busquen 

un ofici pacífic dins el propi país. Tot aquest pensament es pot resumir en una de les 

frases mítiques de la pel·lícula, quan es troba amb el corrupte Mr. Manis: 

"Digues, americà, què és el poder? Són els diners? (...) Jo crec que el poder procedeix de fer allò correcte. Qui 

fa allò correcte és més poderós. Tu enganyes algú i fas un munt de diners, i què? Ets més poderós? No, no ho ets. 

Perquè no has fet el correcte. És la persona a la qual has enganyat la qual fa el correcte, per tant, ella és més poderosa 

que tu." 
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Després de l’èxit de "Brother", encara hi hauria un èxit més fulminant amb "Brother 

2", fet que el converteix en el primer blockbuster de l’Era Putin. Tan lluny va arribar que 

l’slogan de la campanya per a la presidència d’aquest va ser “Putin és el nostre president i 

Danila Bagrov és el nostre Germà”.58 Els acudits nacionalistes presents a la pel·lícula 

feien riure les sales de cinema, i fins i tot aplaudir. Per exemple, quan Viktor es dirigeix als 

gàngster ucraïnesos dient «Vosaltres, gossos, pagareu per Sebastòpol», com a referència 

al conflicte d’aquesta ciutat respecte la seva nacionalitat, debatuda entre Rússia i Ucraïna. 

O l’escena dels periodistes americans que es llencen sobre Danila i Dasha, després que 

aquest la hagi alliberat del proxeneta negre mitjançant un tiroteig: «Són vostès 

gàngsters?», amb la resposta de Danila «No, som russos» (Imatge 20). 

Podria semblar que aquestes bromes només farien gràcia als russkie, però va 

arribar a tenir gran èxit entre tots els ciutadans de la Federació Russa, tant musulmans, 

com caucàsics, asiàtics centrals i ucraïnesos (Rampton, 2008: 64):  

“L'evidència aportada per blocs (un extens lloc web va acompanyar la pel·lícula "Brother 2 "i conté reaccions 

davant el film) i altres media mostren una àmplia varietat de respostes, fins i tot per part d'espectadors implicats en els 

exabruptes xenòfobs de les dues "Brother". Aquesta diversitat demostra que la descripció d'una audiència que absorbeix 

qualsevol punt de vista específicament maniqueu és massa simplista. Aquests films atreuen a una audiència molt més 

àmplia que el simple estereotip del «bon noi» rus.”  

 

 

 

 

 
58  Citat a GRAHAM, S. (2008). "Two Decades of Post-Soviet Cinema: Taking Stock of Our Stocktaking". A KinoKultura. New 
Russian Cinema, 13 de juliol del 2008. 

Imatge 20. Danila i Dasha de camí a Rússia. 
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Conclusions 
 

Com hem vist al llarg del treball, la situació que es va viure després de 1991 va ser 

caòtica i de crisi en tots els sentits: es va passar d’un sistema soviètic a un pas progressiu 

cap a la cara més fosca del capitalisme, amb el boom de l’economia submergida i de la 

liberalització, tant de mercat com d’expressió. Aquest fenomen va ser especialment patit i 

alhora aprofitat pels joves, tant per a treure’n rendiment econòmic en àmbits relacionats 

amb el crim com per poder expressar la seva individualitat, fins llavors molt reprimida en 

l’àmbit públic. El paper dels joves va ser una peça fonamental en el camí cap al nou segle 

des del punt de vista cultural. Amb l’obertura de fronteres van tenir l’oportunitat d’imitar 

expressions culturals occidentals, com en la música i en la vestimenta. Així, trobem que la 

rebel·lió dels joves americans a partir de la seva voluntat de diferenciar-se identitàriament 

va tenir lloc especialment els anys 50 a través del rock and roll. A Rússia va tardar més en 

popularitzar-se, però, hi havia manifestacions tímides com els stiliagi dels anys 60 que no 

s’entendrien sense la tradició americana. L’arribada al gran públic de les tribus urbanes va 

arribar als anys 90, en el context d’ una societat que mica en mica deixava de banda el 

pensament únic.  

Aquest és el context de Balabanov, que no recorre a un chernukha de violència 

explícita habitual: el seu estil personal es basa en un humor, de vegades implícit, que 

deixa entreveure la seva, això sí, obscura visió de l’ésser humà. D’aquesta manera defuig 

situar-se sota una etiqueta en concret, ja que la seva obra va des d’un elevat nivell artístic 

i intel·lectual fins al cinema comercial. Es mou, doncs, entre la recerca d’un blockbuster 

nacional i rentable i la qualitat artística, entre la imatge d’un director que doni patrons de 

conducta i un que connecti amb el públic i l’entretingui i, sobretot, competir amb la 

indústria americana sense perdre la identitat russa. El director va tenir molt a veure en la 

creació del nou cinema negre rus construït a partir de les gangster-movies dels anys 40 

fins la post-modernitat de Tarantino i els melodrames històrics i ètnics que estaven de 

moda a la URSS dels anys 70, i que aporta innovació artística al nivell del cinema yakuza 

japonès o las pistol operas de Hong Kong. 

La sèrie "Brother" és una peça que encaixa perfectament al complex mosaic de "la 

idea de Rússia", moltes vegades contradictòria. Per a alguns, un exemple a seguir gràcies 

a la capacitat de Balabanov de crear un nou heroi i una nova mitologia a partir dels 

elements del thriller i l’acció. Un cineasta universal que es nodreix del cinema negre per 

crear un univers personal, com Tarantino, Lynch o els Coen. Per a altres, un exemple a 
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evitar per les perilloses connotacions nacionalistes, populistes i reaccionàries que poden 

perjudicar la convivència i un director rus que no s’entén fora del seu context cultural 

nacional. 

Trobem, doncs, un paral·lelisme entre economia i cultura que mostren, en 

definitiva, una rotunda aproximació cap als Estats Units. I el cinema no ho és menys. A 

“Brother” se’ns mostra especialment una classe social molt estesa a finals dels 90: un jove 

soldat que torna de la guerra sense ofici ni benefici i que no té cap oportunitat en un país 

inestable. Tot i pertànyer a un context molt concret, és una història que es podria 

considerar universal. En definitiva, Danila només és un jove que vol una vida tranquil·la. El 

jove rebutja la motivació principal de les trames clàssiques del thriller, com el poder dels 

diners i la recerca de l’èxit i el reconeixement. S’acosta més a un altre prototip del thriller, 

com ho és el de justicier. Però, com hem vist, manquen les característiques usuals de 

venjança personal o indignació ciutadana, sentiments propers a un desig filo-totalitarista 

d’imposar llei i ordre. 

Amb el seu aspecte ingenu, simpàtic i tranquil, i perpètuament connectat al món 

líric de Vyacheslav Butusov a través del seu walkman, és la imatge del nou heroi rus: una 

combinació del bogatyr o cavaller errant, però sense el component tràgic inherent; l’"idiota 

sant", però amb una intel·ligència superior a la dels seus enemics; el murri de la novel·la 

picaresca de Gogol o Lermontov, però sense malícia ni ambició; i el jove rebel i solitari de 

Dostoievski, però sense angoixa existencial. Més enllà de qualsevol estudi i de qualsevol 

comentari crític, hi ha el significat que té per al públic en general. I el públic ha decidit 

afegir-lo a la història mítica del cinema. 
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Filmografia 

-“Egor and Nastya” (Egor i Nastya, 1990) 

Documental. Intèrprets: Egor Belkin, Nastya Poleva. Color. País: Unió Soviètica. 

-“From the History of Aerostatics in Russia” (O vozdushnom letanii v Rossii, 1990) 

Documental. Disseny de producció: Sergei Kamet. Color. País: Unió Soviètica. 

-“Happy Days” (Schlastlivyye dni, 1991) 

Guió: Aleksei Balabanov, inspirat en obres de Samuel Beckett. productor: Aleksei 

German. Director de fotografia: Sergei Astakhov. Disseny de producció: Sergei Karnet. 

So: Galina Golubeva. Intèrprets: Víktor Sukhorukov, Anzhelika Nevolina, Ievgueni 

Merkuryev, Georgi Tejkh. Blanc i negre. 86 m. País: Unió Soviètica. 

-“The Castle” (Zamok, 1994) 

Guió: Aleksei Balabanov, Serguei Seli'anov, segons la novel·la de Franz Kafka. 

Productor: Gennadi Petelin. Director de fotografia: Sergei Yurizditsky i Andrei Zhegalov. 

Música: Sergei Kuryokhin. Muntatge: Tamara Lipartiya. disseny de producció: Vladimir 

Kartashov. Disseny de vestuari: Nadezhda Vasilyeva. Intèrprets: Nikolai Stotsky, Svetlana 

Pismichenko, Anvar Libabov, Víktor Sukorukhov. Color. 120 m. País: Rússia / Alemanya / 

França. 

-Trofim (fragment de “The Arrival of a Train” / Pribytiye poyezda, 1995) 

Guió: Aleksei Balabanov i Sergei Seli'anov. Productor: Sergei Seli'anov. 

Director de fotografia: Sergei Astakhov. Muntatge: Tamara Lipartiya. disseny de 

producció: Sergei Shemyakin. So: Maksim Belovolov. Intèrprets: Sergei Makovetsky, Zoya 

Buryak, Semyon Strugachyov, Aleksey Balabanov. blanc i negre. 25 m. País: Rússia. 

-“Brother” (1997) 

Guió: Aleksei Balabanov. Productor: Sergei Seli'anov. Director de fotografia: 

Sergei Astakhov. Música: Vyacheslav Butusov. Muntatge: Marina Lipartiya. 

Disseny de producció: Vladimir Kartashov. Disseny de vestuari: Nadezhda Vasilyeva. So: 

Maksim Belovolov. Intèrprets: Sergei Bodrov Jr., Víktor Sukhorukov, Svetlana 

Pismichenko, Mariya Zhukova. Color. 99 m. País: Rússia. 
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-“Of Freaks and Men” (Pro urodov i lyudey, 1998) 

Guió: Aleksei Balabanov. Productor: Oleg Botogov i Sergei Seli ANOVA. 

Director de fotografia: Sergei Astakhov. Muntatge: Marina Lipartiya. disseny 

de producció: Vera Zelinskaya. Disseny de vestuari: Nadezhda Vasilyeva. So: Maksim 

Belovolov. Intèrprets: Sergei Makovetsky, Dinara Drukarova, Anzhelika Nevolina, Víktor 

Sukhorukov. Color / Blanc i Negre. 97 m. País: Rússia. 

-“Brother 2” (Brat 2, 2000) 

Guió: Aleksei Balabanov. Productor: Sergei Seli'anov. Director de fotografia: Sergei 

Astakhov. Música: Vyacheslav Butusov. Muntatge: Marina Lipartiya. Disseny de 

producció: Aleksei Gilyarevsky. Disseny de vestuari: Laura Darner, Nadezhda Vasilyeva. 

So: Maksim Belovolov. Intèrprets: Sergei Bodrov Jr., Víktor Sukhorukov, Serguei 

Makovetsky, Dariya Lesnikova. Color. 122 m. País: Rússia / Estats Units. 

-“River” o “At the End of the Earth” (Reka, 2002) 

Guió: Aleksei Balabanov, Evert Paiazatian, segons la novel·la de Waclaw 

Sieroszewski. Productor: Sergei Seli'anov. Director de fotografia: Sergei 

Astakhov. Disseny de producció: Pavel Parkhomenko. So: Maksim Belovolov. Intèrprets: 

Tuiara Svinoboeva, Mikhail Skriabin, Anna Flegontova, Vasilii Borisov. Color. 50 m. País: 

Rússia. 

-“War” (Voyna, 2002) 

Guió: Aleksei Balabanov. Productor: Sergei Seli'anov. Director de fotografia: Sergei 

Astakhov. Música: Vyacheslav Butusov. Muntatge: Marina Lipartiya. Disseny de 

producció: Pavel Parkhomenko. Disseny de vestuari: Tatyana Patrakhaltseva. So: Maksim 

Belovolov. Intèrprets: Aleksei Chadov, Ian Kelly, Ingeborga Dapkunaite, Serguei Bodrov 

Jr. Color. 120 m. País: Rússia. 

-“Dead Man’s Bluff” (Zhmurki, 2005) 

Guió: Aleksei Balabanov, Stas Mokhnachev. Productor: Sergei Seli'ianov. Productor 

executiu: Sergei Dolgoshein. Director de fotografia: Yevgeni Privin. Música: Vyacheslav 

Butusov. Muntatge: Tatyana Kuzmichyova. Disseny de producció: Pavel Parkhomenko. 

Disseny de vestuari: Tatyana Patrakhaltseva. So: Mikahil Nicolayev. Intèrprets: Aleksei 

Panin, Dmitry Dyuzhev, Nikita Mikhalkov, Serguei Makovetsky, Víktor Sukhorukov. Color. 

111 m. País: Rússia. 

-“It Doesn’t Hurt” (Mne ne bolno, 2006) 

Guió: Valeri Mnatsakanov, Aleksei Balabanov (sense acreditar). productor: Sergei 

Seli'anov. Productor executiu: Maksim Ukhanov. Director de fotografia: Sergei Astakhov. 

Música: Vadim Samoylov. Muntatge: Tatyana Kuzmichyova. Disseny de producció: Pavel 
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Parkhomenko. Disseny de vestuari: Tatyana Patrakhaltseva. So: Mikhail Nicolayev. Color. 

100 m. País: Rússia. 

-“Cargo 200” (Gruz 200, 2007) 

Guió: Aleksei Balabanov. Productor: Sergei Seli'anov. Director de fotografia: Aleksandr 

Simonov. Muntatge: Tatyana Kuzmichyova. Disseny de producció: Pavel Parkhomenko. 

Disseny de vestuari: Nadezhda Vasilyeva. So: Mikahil Nicolayev. Intèrprets: Agniya 

Kuznetsova, Aleksei Poluyan, Leonid Gromov, Aleksei Serebryakov. Color. 89 m. País: 

Rússia. 

-“Morphia” (Morfiy, 2008) 

Guió: Sergei Bodrov Jr., Aleksei Balabanov (sense acreditar), segons l'obra de Mikhail 

Bulgakov. Productor: Sergei Seli'anov. Director de fotografia: Aleksandr Simonov. 

Muntatge: Tatyana Kuzmichyova. So: Mikhail Nicolayev. Color. 110 m. País: Rússia. 

-“The Stoker” (Kochegar, 2010) 

Guió: Aleksei Balabanov. Productor: Sergei Seli'anov. Director de fotografia: Aleksandr 

Simonov. Disseny de producció: Anastasiya Karimulina. Música: Valeriy Didyulya. So: 

Antonina Balashova, Daria Golovacheva. Efectes especials: Oleg Belyaev. Imatge: Andrey 

Valentsov. Intèrprets: Mikhail Skryabin, Yuriy Matveev, Aleksandr Mosin, Aida Tumutova, 

Anna Korotayeva. Color. 87 m. País: Rússia. 

-“Me Too” (Ya tozhe khochu, 2012) 

Guió: Aleksei Balabanov. Productor: Sergei Seli'anov. Director de fotografia: Aleksandr 

Simonov. Disseny de vestuari: Nadezhda Vasileva. Edició: Tatyana Kuzmichyova. Música: 

Leonid Fydorov. So: Kirill Glezin, Maxim Romasevich. Efectes especials: Oleg Belyaev. 

Intèrprets: Aleksandr Mosin, Oleg Garkusha, Yuriy Matveev, Alisa Shitikova, Aleksei 

Balabanov, Pyotr Balabanov. Color. 83 min. País: Rússia. 

-Sergei Bodrov. V chom sila, brat? (Sergei Bodrov. Què és el poder, germà?, 2016) 

Direcció: Andrei Sychyov. Documental. Color. 44 m. País: Rússia. 

https://www.youtube.com/watch?v=5cntvxxJ2DU .  

Consultat el 9 de desembre del 2017. 
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