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Lev N. Tolstoi va néixer el 1828 a 
Iàsnaia Poliana i va morir el 1910 a 
l’estació de tren d’Astàpovo. 
 
Va quedar orfe als 8 anys i va ser 
educat, juntament amb els seus 
germans, per les seves ties. Mortes la 
seva àvia i una de les ties, finalment es 
van traslladar a viure a Kazan amb la 
germana del seu pare. Allà va començar 
a anar a la universitat però la va deixar 
perquè va creure que li resultava més 
profitós estudiar pel seu compte. Per fer-
ho, va tornar a Iàsnaia Poliana, on va 
estar quatre anys vivint una vida 
desordenada tot buscant un sentit a la 
vida. Fou llavors que va començar a 
escriure el seu diari, activitat que no va 
deixar de fer mai i que va esdevenir la 
seva escola literària. Posteriorment, amb 
el seu germà Nikolai, s’allistà a l’exèrcit i 

marxà al Caucas, on va començar fent de soldat ras, en un regiment format 
majoritàriament per camperols russos. Això marcà decisivament la seva visió del 
món, en qüestionar-se els valors de l’aristocràcia i arribant a la conclusió que la 
seva vida era falsa i injusta comparada amb la dels camperols que vivien del seu 
treball i estaven en contacte amb la natura. Aquesta idea la va mantenir al llarg 
de la vida i va inspirar les seves idees pedagògiques, filosòfiques i religioses.  
 



 

Del primer viatge que va fer a Europa en tornà decebut per les injustícies que va 
veure. Aquest fet el va empènyer a denunciar les injustícies socials. També va 
ser un ferm defensor de la pau i la no-violència. 
 
Casat amb Sofia Andréievna Behrs, el seu matrimoni va ser, des del primer 
moment, font de conflictes. Les seves reflexions sobre el matrimoni i el paper de 
la dona també es poden trobar en les seves obres. 
 
Pel que fa a la seva personalitat, Canetti, en el seu llibre La conciencia de las 
palabras, el descriu com un home que mai deixa escapar una observació, un 
pensament o una vivència: tot li és estranyament conscient. És espontani en les 
seves antipaties. La seva força rau a no deixar-se convèncer i per arribar a noves 
conviccions necessita experiències personals intenses.  
 
La seva obra es veu clarament influenciada per la seva vida personal. Una vida 
que, seguint amb Canetti, va ser plena fins l’últim moment, on es poden trobar 
totes les contradiccions de què un home és capaç. 
 
 
 
 
LITERATURA 
 
Tolstoi comença el seu ofici d’escriptor tot escrivint el seu diari personal, que 
esdevindrà la base per les seves obres autobiogràfiques sobre la infantesa, 
l’adolescència i la joventut. L’edat adulta va quedar per fer. També és el camp de 
proves pel seu estil literari, minuciós, detallista, amb especial atenció a la 
psicologia i les motivacions dels personatges, així com els seus estats d’ànim. 
 

També va escriure un gran nombre de cartes que l’editorial 
Acantilado ha publicat recentment juntament amb els seus 
diaris: Correspondencia, Diarios: 1847-1894 i Diarios: 1895-
1910, editats i traduïts per Selma Ancira. 
 
Jordi Llovet, a Lecciones de literatura universal, ens diu que 
des de les primeres obres es poden veure els trets 
característics de l’art de Tolstoi: la concreció i l’exactitud de la 
descripció de la realitat, típiques de l’escola natural dels anys 
quaranta aplicades a l’univers psicològic; la captació dels 

matisos més subtils dels estats d’ànim i de la maduració subreptícia dels canvis; 
la visió concreta de les coses, a través de la percepció física, de les sensacions 
corporals, que sembla transportar el lector al cor mateix de la vivència; el 



 

distanciament objectiu d’un sentit comú lúcid i pràctic, que trenca la visió habitual 
i còmoda dels fenòmens socials, com la guerra o com les formes de vida usuals 
dels estaments privilegiats, i l’agut sentit moral. 
 
Viktor Shlovski situa Tolstoi entre els autors avanguardistes i l’assenyala com el 
pare del realisme socialista. 
 
RELIGIÓ 
 
La religió també va formar part important de la seva vida. En 
qüestionar-se els valors que defensaven la societat 
aristocràtica i l’església que li donava suport, i després 
d’escriure La confessió, va ser excomulgat per l’església. Ell, 
però, el que va fer va ser crear una nova religió, que el portaria 
a rebutjar el vessant merament artístic de l’escriptura i a 
entendre l’art com un mitjà de comunicació que s’ha de guiar 
per la religió per aconseguir la fraternitat universal, tal com 
explica a la seva obra ¿Qué és el arte? 
 
TOLSTOI, Lev. El reino de Dios está en vosotros. Traducció de Joaquín 
Fernández-Valdés Roig-Gironella. Barcelona: Kairós. 
 
 
 
 
PEDAGOGIA 
 
Un altre interès de Tolstoi fou la pedagogia i l’educació. Inspirat en l’obra de 
Rousseau, fundà a casa seva una escola per educar els fills dels camperols on 
va dedicar bona part del seu temps fent, ell mateix, de professor. També creà 
una revista sobre pedagogia i reivindicà el dret a l’educació per a tothom. I 
defensà que el millor mètode és el que desperta l’interés de l’alumne sense que 
hi hagi coacció i que cal una assimilació conscient, activa i creadora dels 
coneixements per part de l’infant. 
Dins de l’obra de Tolstoi hi trobem relats per a infants i faules que tenen aquest 
vessant més educatiu.  
 
TOLSTOI, Lev. Qui ha d’ensenyar a qui i altres articles pedagògics. Selecció, 
traducció i notes d’Elena Vidal. Vic: Eumo. 
 
 
 



 

OBRES 
 

L’amo i el criat. Traducció de Manel de Seabra. Barcelona: La Magrana. 

Amo y criado. Il·lustracions de Bernard Héron; traducció de Pilar Ruiz-Va. 
Madrid: Altea. 
Ana Karenina. Traducció de L. Sureda i A. Santiago, pròleg d’Isaac Montero. 
Madrid: El Mundo. 

Anna Karénina. Edició de Josefina Pérez Sacristán, traducció de L. Sureda i A. 
Santiago, revisió i correcció de Manuel Gisbert. Madrid: Cátedra. 

Anna Karènina. Traducció d’Andreu Nin. Barcelona: Proa. 

Anna Karénina: novela en ocho partes. Traducció, 
introducció i notes de Víctor Gallego Ballestero. Barcelona: 
Alba. 

Anna Karenina. Traducció a l’anglès de Louise i Aylmer 
Maude. New York: Dover Publications. 

TARNER, Margaret. Anna Karenina. Oxford: Macmillan. 

Anna Karenina de Joe Wright.  

Anna Karenina de Bernard Rose.  

Anna Karenina de Julien Duvivier.  
Los dos húsares. Traducció d’Irene i Laura Andresco. Madrid: El País. 

La felicidad conyugal. Traducció de Selma Ancira. Barcelona: El Acantilado. 
Felicitat conjugal ; El diable. Traducció i edició de Jaume Creus. Barcelona: 
Edicions de 1984. 

Guerra i Pau. Traducció de Carles Capdevila. Barcelona: Edicions 62. 

Guerra y paz. Barcelona: Bruguera. 

Guerra y paz dirigida per King Vidor.  
PROKOFIEV, Sergei. War and peace: opera in 13 scenes. BMG Classics  

Historia de mi infancia. Il·lustracions de Jorge Vives, traducció d’Irene i Laura 
Andresco. Barcelona: Labor. 

Memorias: infancia-adolescencia- juventud. Traducció de J. Santos Hervás. 
Barcelona: BackList. 

Infància, adolescència i joventud. Taducció d’Andreu Nin. Barcelona: Proa. 

Khadjí-Murat. Traducció de Victòria Izquierdo Brichs i Àngels Margarit Riu, 
pròleg de Harold Bloom. Barcelona: Destino. 



 

La mort d’Ivan Ilitx. Traducció de Victòria Izquierdo Brichs i Àngels Margarit Riu. 
Barcelona: Edicions 62. 

Narracions. Sant Cugat del Vallès: Rourich. 

La novela del matrimonio. Traducció i notes d’Irene i Laura Andresco. 
Barcelona: Ediciones del Bronce. 

Relatos. Selecció, introducció i traducció de Víctor Gallego Ballestero. Barcelona: 
Alba. 

Resurrecció. Traducció de R. Llates i A. Maseras. Barcelona: Proa. 

Resurrección. Traducció i introducció de Víctor Andresco. Valencia: Pre-Textos. 

Relatos de Sebastópol. Traducció de Marta Sánchez-Nieves. Barcelona: Alba. 
La sonata a Kreutzer. Traducció d’Olga Savarin i Marçal Pineda, revisió de 
Manuel de Seabra. Barcelona: Destino. 

La sonata a Kreutzer. Próleg de José E. Iturriaga, traducció de Vera Macarov. 
Barcelona: Océano. 

 

Relatos célebres sobre la música. Lev Tolstoi ... [et al.] ; edició a càrrec de 
Manuel Stacey. Barcelona: Áltera, 2001. Hi apareix un fragment de la Sonata a 
Kreutzer. 

La tormenta de nieve. Edició i traducció de Selma Ancira. Barcelona: 
Acantilado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspirada en l’obra de Beethoven del mateix nom, també va inspirar el 
Cuartet núm. 1 de Leoš Janáček, que podeu trobar en el CD String quartets 
/ Janácek ; Stamitz Quartet Germany: Brilliant Classics,  



 

 
AUDIOLLIBRES 
 

El músico Alberto. Bilbao: Near.  

Tres muertes. Bilbao: Near.  
 
INFANTILS 
 

Contes, volum I. Il·lustracions de Mercè Canals, traducció de J. Casas-Carbó. 
Barcelona: Abadia de Montserrat. 

Contes: II. Il·lustracions de Marta Balaguer, traducció de J. Casas-Carbó. 
Barcelona: Abadia de Montserrat. 
¿Cuánta tierra necesita un hombre? Il·lustracions d’Elena Odriozola, traducció 
de Víctor Gallego. Madrid: Nórdica Libros. 
A partir d’aquest llibre, Miguel Angel Díez va fer el còmic Cuánta tierra necesita 
un hombre. Saragossa: Edelvives.  

Fábulas. Traducció d’Eusebio Eras, il·lustracions de Tarja Järvinen. Barcelona: 
Juan Granica. 
Història d’un cavall. Traducció de Josep Navarro Costabella, revisió de Manuel 
de Seabra, il·lustracions d’Andreu Alfaro. Barcelona: La Magrana. 

No es pot tirar llenya al foc. Traducció de J. Cases-Carbó. Barcelona: Edicions 
de 1984. 

El sabater Martí Avdieitx. Dibuixos de Mercè Llimona. Barcelona: Abadia de 
Montserrat. 

Las tres preguntas. Traducció de Patricia Gonzalo de Jesús. Madrid: Gadir. 

Les tres preguntes. Dibuixos de Montserrat Tobella. Barcelona: Abadia de 
Montserrat. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA CURIOSITAT 
 
Una de les altres aficions de Tolstoi va ser la música. A part que li servís per 
inspirar-se, en alguna de les seves obres també va escriure un vals, el “Walz in 

F”, del qual es pot escoltar un fragment a la pàgina web de la British Library:  
www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/sound/classmusic/classical.html 
 
 
 
 
 
TOLSTOI COM A PERSONATGE LITERARI 
 

PARINI, Jay. La última estación: el último año en la vida de Tolstoi. Traducció 
de José Manuel Álvarez Flórez. Barcelona: Península. 

La última estación de Michael Hoffman. Està basada en l’obra de Jay Parini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PER SABER-NE MÉS 
 

BERLIN, Isaiah. El erizo y la zorra: Tolstoi y su visión de la historia. 
Barcelona: Península. 

BLOOM, Horald. Genios. Barcelona: Anagrama. 
CANETTI, Elías. La conciencia de las palabras. México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica. 

GORKI, M. Fragmentos de mi diario. Barcelona: Planeta. 

LLOBET, Jordi (ed.). Lecciones de literatura universal. Madrid: Cátedra. 

LLOBET, Jordi. Brins de literatura universal. Barcelona: Galàxia Gutenberg. 

TOLSTÓI, Tatiana. Sobre mi padre. Barcelona: Nortesur. 
STEINER, George. Tolstói o Dostoievski. Madrid: Siruela. 

VOLKOV, Solomon. El coro mágico: una historia de la cultura rusa de Tolstoi 
a Solzhenitsyn. Barcelona: Ariel. 

WAEGEMANS, Emmanuel. Historia de la literatura rusa desde el tiempo de 
Pedro el Grande. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias. 

WIESENTHAL, Mauricio. El viejo León: Tolstoi, un retrato literario. Barcelona: 
Edhasa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Biblioteques Públiques de Girona, Salt i Sarrià de Ter. 
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