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Aquesta història gira entorn de l’amor veritable: l’amor que no 
es basa únicament en la passió i les emocions del primer 
enamorament, sinó en el sentiment que apareix després, que 
requereix una estima profunda i un esforç mutu per crear un 
futur en comú.

La protagonista és Mària Alexàndrovna, una jove que s’ena
mora del seu tutor, Serguei Mikhàilitx. La parella es casa i viu 
feliç durant un temps, sentint la plenitud de conèixer una 
intimitat compartida… fins que es trasllada a Sant Petersburg, 
on l’èxit social de la Mària entre l’alta societat complicarà la 
relació.

Aquesta tendra història d’amor, 
basada en la del seu propi matrimoni, 

és l’obra més personal de Tolstoi,  
i també la més bonica.
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Fill d’una família aristocràtica, va quedar orfe ben aviat i fou 
acollit per les seves ties. El 1843 va anar a la universitat de 
Kazan i després va ingressar a l’exèrcit. En esclatar la guerra 
de Crimea (1853) se’n va anar al front, del qual va tornar 
decidit a consagrarse a literatura. Viatjant per Europa va 
conèixer idees pedagògiques renovadores que el van portar a 
obrir una escola i fundar un diari. El 1862 es va casar amb 
Sofia Behrs, de divuit anys, amb qui va tenir tretze fills. En 
aquest període, va escriure Guerra i pau, Anna Karènina i La 
sonata a Kreutzer.

«No t’ho creuràs, però quan sento la campaneta 
d’un carruatge que s’acosta, quan rebo una carta, 
simplement quan em desperto, sento una angoixa: 
l’angoixa que cal viure, que les coses canviaran, 
però que no hi pot haver res millor que el que 

tenim ara.»

Lev Tolstoi             
(Iàsnaia Poliana, 1828 -  
Astapovo, 1910)


