
2 d’agost de 1997 

El novel·lista, assagista i 

crític William Burroughs 

(Saint Louis, Missouri, 1914) 

mor a Lawrence (Kansas). 

Les seues primeres 

publicacions formen part de la generació 

beat, entre les quals podem destacar El 

almuerzo desnudo. L’experimentació, el 

surrealisme i la sàtira també destaquen en les 

seues novel·les. Altres títols: Los chicos 

salvajes, Marica, Tierras del Occidente… 

3 d’agost de 1954 

Colette, novel·lista, 

periodista i artista de 

cabaret francesa, mor a 

París. Nascuda a la 

localitat de Saint-Sauveur-

en-Puisaye l’any 1873, va ser una prolífica 

autora i defensora dels drets de la dona sobre 

l’home. De la seua obra, amb molts aspectes 

autobiogràfics, podem destacar El nacer del 

día, Duo, Chéri, La gata… 

7 d’agost de 1994 

Rosa Chacel (Valladolid, 

1898), novel·lista i poeta de 

la Generació del 27, mor a 

Madrid. Autora d’obres 

com Barrio de maravillas, La 

sinrazón, Memorias de 

Leticia Valle o Teresa, no va obtenir un gran 

reconeixement fins a la seua tornada de l’exili 

l’any 1976. Va guanyar el Premi Nacional de 

les Lletres Espanyoles l’any 1987. 

 

9 d’agost de 1962 

Hermann Hesse, escriptor i 

filòsof suís guanyador del 

Nobel de Literatura l’any 1946, 

mor a Montagnola (Suïssa). 

Siddhartha, en la qual 

interpreta els corrents filosòfics d’Orient, i El 

lobo estepario, en la qual critica el militarisme, 

són les seues obres més importants. Nascut a 

la localitat alemanya de Calw l’any 1877, és 

també l’autor de Demian, El juego de los 

abalorios, Viaje a Oriente… 

11 d’agost de 1937 

La novel·lista, poeta i 

relatista Edith Wharton (Nova 

York, 1862) mor a Saint-Brice-

sous-Forêt (França). Les 

seues novel·les i relats 

destaquen pel seu humor, caràcter incisiu i 

escassetat d'acció narrativa. Va ser la primera 

dona a guanyar el Premi Pulitzer amb La 

edad de la inocencia (adaptada al cinema 

per Martin Scorsese). 

13 d’agost de 1953 

Naix a Montevideo l’escriptora 

Carmen Posadas. Autora de 

novel·les, assaigs i llibres 

infantils, va obtenir el Premi 

Planeta l’any 1998 per 

Pequeñas infamias. Dins la seua prolífica obra, 

també destaquen títols com ara Literatura, 

adulterio y una Visa platino, La cinta roja, La 

bella Otero, Juego de niños… 
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14 d’agost de 1867 

El novel·lista i dramaturg anglés 

John Galsworthy naix a 

Kingston upon Thames. Va 

estar el guanyador del Nobel 

de Literatura l’any 1932 “en 

reconeixement a la seua eminent força 

descriptiva”, que va tenir el seu màxim 

exponent amb La saga de los Forsythe, obra 

que tracta d’una família de classe mitjana-

alta. Galsworthy va morir a Londres l’any 1933. 

14 d’agost de 1947 

Naix a Nova York la 

novel·lista Danielle Steel. 

Coneguda, sobretot, per les 

seues novel·les romàntiques, 

és també autora de llibres 

infantils. De la seua prolífica 

obra (ha publicat més de 80 obres) podem 

destacar Encuentro decisivo, No hay un amor 

más grande, El legado… 

17 d’agost de 1953 

Herta Müller, escriptora 

alemanya d’origen romanés, 

naix a Nitchidorf. 

Conreadora de novel·la, 

poesia i assaig, va obtenir el 

Nobel de Literatura l’any 

2009 per “qui, amb la concentració de la 

poesia i la franquesa de la prosa, descriu el 

paisatge dels desposseïts”. A la seua obra 

més coneguda, L’home és un gran faisà en el 

món, seguiren altres com La bèstia del cor o 

Tot el que tinc ho duc al damunt. 
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17 d’agost de 1942 

L’escriptora ucraïnesa en 

llengua francesa Irène 

Nemirovsky mor al camp de 

concentració d’Auschwitz. 

Nascuda a Kíev l’any 1903, 

moltes de les seues obres, com 

la coneguda Suite francesa, van ser 

publicades pòstumament ja que durant el 

govern de Vichy en va tenir prohibida la 

publicació. Obres publicades en vida: El vino 

de la soledad, Jezabel, El malentendido… 

17 d’agost de 2016 

Mor a Barcelona, ciutat on 

havia nascut l’any 1931, el 

novel·lista i guionista de 

còmics Víctor Mora. Va 

escriure en català, francés i 

castellà i, dins del món del 

còmic, se’l recorda per ser el creador de 

personatges tan coneguts com El Jabato, El 

capitán Trueno i El corsario de Hierro. 

25 d’agost de 1957 

Umberto Saba, poeta i 

novel·lista italià (Trieste, 

1883) mor a Gorizia. En els 

poemaris Mediterráneas i 

Pájaros podem trobar 

part de la seua poesia, dins la qual va ser un 

innovador en buscar una línia poètica 

alternativa. També va treballar de llibreter a 

Trieste a la seua pròpia llibreria, fins que va 

haver d’anar-se’n a causa de la persecució 

feixista.  

 

28 d’agost de 2015 

El poeta alacantí Carlos 

Sahagún mor a Madrid. Nascut 

a Onil l’any 1938, va ser 

membre de la generació del 

50. Guanyador del Premi 

Adonais, del Premi Boscán i del 

Nacional de Poesia, el tema de la infància en 

la postguerra és un tema molt recurrent de la 

seua obra i s’ha convertit en metàfora de la 

condició humana i emblema de l’orfandat 

existencial de l’home. 

31 d’agost de 1867 

Charles Baudelaire, poeta 

romàntic i simbolista nascut a 

París l’any 1821, mor a la 

seua ciutat natal. Considerat 

“poeta maleït” a causa de la 

seua vida bohèmia i dels 

seus excessos, va ser el pare del 

decadentisme poètic i del simbolisme, 

moviment literari que arranca amb Las flores 

del mal, l’obra més coneguda de Baudelaire. 

31 d’agost de 1967 

Mor a Moscou el novel·lista, 

poeta i assagista rus Ilià 

Erenburg. Natural de Kíev 

(1891), va publicar al voltant 

d’un centenar de llibres i va 

traduir nombroses obres del 

castellà i el francés. També va exercir de 

reporter de guerra. De la seua prolífica obra 

podem destacar Deshielo, Sin aliento, Una 

calle de Moscú i El libro negro (escrit 

juntament amb Vassili Grossman). 
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