
 

     

Biografia i obra:  

Crim i càstig  de Fiódor Dostoievski   18 de gener 2022 

F Dostoievski ( Moscú, 1821- S Petersburg 1881).La seva infància va 

estar marcada pel caràcter autoritari del seu pare, metge militar, i per la 

protecció i amor de la mare. Aquesta mor quan ell només tenia deu anys. 

El pare va caure  en l’alcoholisme i va  enviar a Fedor a l’escola 

d’Enginyers de Sant Petersburg. Va acabar els estudis amb el grau de 

subtinent. Durant aquesta època va començar a afeccionar-se al joc i per 

motius econòmics treballà com a traductor. Traduí Eugènie Grandet de 

Balzac. A partir d’ara va demanar l’excedència per  dedicar-se de ple a 

la literatura. En aquests moments escriu: Pobra gent (1846), Les nits 

blanques ( 1848), El doble (1846 en que explora les humiliacions i el 

comportament dels...1846)... humils.  

El 1849 va ser arrestat i empresonat acusat de conspirar contra el tzar Nicolau I perquè llegia i debatia 

les teories d’escriptors socialistes francesos prohibits a Rússia.. Va estar a punt de ser afusellat i va 

passar cinc anys de treballs forçats a Sibèria i fou alliberat el 1854. Es va reincorporar a l’exèrcit i es 

va tornar un home conservador i molt religiós. A causa d’aquestes vivències va començar a tenir atacs 

epilèptics. En tornar a Sant Petersburg crea la revista mensual Vremia on publicà Records de la casa 

dels Morts( 1861), on descriu les condicions infrahumanes dels presos, presentant el tema de la 

redempció a través del sofriment i també Memòries del subsòl (1864), novel·la filosòfica. 

Durant el 1862-63 viatja per Europa i escriu Notes d’hivern sobre impressions d’estiu (1863) on 

descriu la monotonia de la cultura europea occidental. Perd molts diners jugant a la ruleta. Aquesta 

addicció al joc queda reflectida en El jugador (1866) que va ser escrit en un mes. Acorralat pels seus 

creditors, havia de presentar una nova novel·la per a la publicació de les seves obres completes , si no 

ho feia en el temps pactat perdia el dret de propietat de les seves obres que passaria al seu editor. 

Continuà viatjant per Europa amb la seva  esposa i durant aquest temps escriu: Crim i càstig  (1866) en 

la que ens presenta una imatge molt real del Sant Petersburg de l’època a part d’endinsar-se en la 

psiquis del personatge principal. L’Idiota (1869), Els endimoniats (1871), L’adolescent (1875), Els 

germans Karamazov (1880). En les seves  novel·les destaca els problemes polítics, socials i morals de 

l’època, intenta mostrar la realitat social i el seu efecte sobre el caràcter de les persones.Crim i càstig  

ha estat adaptada  al cinema, al teatre i la TV. El 23 de febrer del 2022 se n’estrenarà una adaptació al 

Teatre Lliure de Montjuïc.  

 



 

 

PARLEM DE L’OBRA 

Ens trobem davant la gran novel·la de Dostoievsky, que engloba a totes les 

altres. En ella hi trobem les passions, el dolor i la follia que vertebra la seva 

obra. L’argument consisteix en un jove estudiant acuitat per la necessitat 

económica i amb un cert grau de genialitat --malaltissa-- comet un crim 

l’assasinat d’una vella usurera i la seva neboda. A partir d’aquí la trama 

principal de la novel·la es va descabdellant mentre que, al mateix temps es van 

embolicant amb altres subtrames, més secundàries, però igual de terribles e 

intenses.  

La creació, configuració i posada en escena dels personatges és d’un nivell altíssim, i no es redueix al 

personatge principal, sinó que també els secundàris, són retratats psicològicament d’una manera 

extraordiària. No pas pels seus trets físics, breus descripcions dels seus aspectes generals, sinó perquè 

sabem tot el que pensen, tot el que senten, com ho expressen, quines contradiccions pateixen, com 

sofreixen, els seus desequilibris mentals… Tots els “personatges”, se’ns converteixen en “persones” i 

totes elles, excepte un parell o tres, reben el seu “càstig”.  

Estil: El nostre autor, quan escriu es fixa més en el dir que en el com dir. Però quan ho diu hi veiem tota 

la humanitat reflectida… Amb el que hi ha de lucidesa i de follia.  

En el primer capítol de Crim i càstig. Un capítol —que cal llegir a poc a poc, i més d’una vegada— ja 

ens ho diu tot. Podríem considerar-lo  el pòrtic o la clau de volta de tot el llibre. Citem-ne alguna 

d’aquestes claus:  

La misèria, que converteix la vida en una, desigual i injusta, lluita per la supervivencia; L’aïllament 

que comporta ésser —i, encara més, pensar— diferent dels altres, de la majoria; La dissociació entre la 

teoria i la pràctica, el dir i el fer. És per això que no faig res, perquè xerro massa; Els dubtes, la 

indecisió, tan pròpia de la intel·lectualitat: “O també pot ser que sigui així: xerro massa perquè no 

faig res, […] ajagut dies sencers en un racó, amb el cap… als núvols” (Íd.); “de seguida es capficà 

profundament […] i continuà la marxa sense percebre ja res del que tenia al voltant, i sense ni tan sols 

voler-ho percebre”  

A través de les seves obres Dostoievski es va anticipar a la moderna psicologia, a l’intentar 

comprendre d’una manera intuïtiva el funcionament de l’inconscient, el sofriment psíquic, els somnis i 

els moments de follia. La seva obra és un viatge tortuós a la polifonia de l’ànima humana. va obtenir el 

reconeixement universal i la descripció que va fer  de la psiquis humana va influir a poetes i filòsofs 

com Sartre, Camús, Nietzsche... 


