
2 d’agost de 1942 

Naix a Lima (Perú) Isabel 
Allende Llona, escriptora 
xilena. La casa dels esperits va 
ser la seua primera novel.la. 
Després han aparegut altres 

com D’amor i d’ombra, El pla infinit, Paula, 
Filla de la fortuna,... 

8 d’agost de 1956 

L’escriptora alemanya Birgit 
Vanderbeke naix a Dhame. 
D’entre les seues obres 
destaquen: Musclos per 
sopar, Tiempos de paz i 
Alberta tiene una amante. Li 
han estat atorgats el Premi Ingeborg 
Bachmann (1990), el Roswithe Preis (1999) i el 
Hans-Fallada-Preis, entre altres. 

9 d’agost de 1962 

Mor a Montagnola (Suïssa) el 
poeta i novel.lista Herman 
Hesse, Premi Nobel de 
Literatura el 1946. Va escriure 
Siddharta, El llop estepari, El 

joc de les granisses,... Va nàixer el 2 de juliol 
de 1877 a Calw (Alemanya). 

10 d’agost de 1926 

La poetessa Blanca Varela 
(Blanca Leonor Varela 
González) naix a Lima. És 
autora de Luz de día, 
Concierto animal, El falso 
teclado,... El 2007 li va ser 
concedit el Premi Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana. Va morir el 12 de març de 
2009. 

11 d’agost de 1937 

L’escriptora Edith Wharton 
mor a Saint-Brice-sons-Foret 
(França). Nascuda a Nova 
York el 24 de gener de 1862, 
el 1907 es va establir a París 
definitivament. La seua 

novel�la més coneguda és L’edat de la 
innocència, amb la qual va guanyar el Premi 
Pulitzer el 1921. Altres obres seues són: La casa 
de l’alegria, Ethan Frome, Los niños, Francia 
combatiente,...  

12 d’agost de 1955 

Thomas Mann mor a Zuric 
(Suïssa). Va nàixer a Lübeck 
(Alemanya) el 6 de juny de 
1875. És autor de La mort a 
Venècia, Els Buddenbrook, 
Dr. Faustus, La muntanya 
màgica, Tonio Kröger,... Premi Nobel de 
Literatura el 1929. 

13 d’agost de 1967 

Amélie Nothomb naix a 
Kobe (Japón). Escriptora 
belga en llengua 
francesa, és autora de 
Metafísica dels tubs, 

Cosmètica de l’enemic, Ni d’Eva ni 
d’Adam,... Gran Premi de Novel.la de 
l’Acadèmia Francesa el 1999 per Estupor i 
tremolors. 

15 d’agost de 1954 

Naix a Skellefhamm (Suècia) 
Stieg Larsson, periodista i 
escriptor suec famós després 
de la seua mort amb la 

publicació pòstuma de la sèrie de novel.les 
Millennium, encapçalada pel títol Els homes 
que no estimaven les dones. Va morir a 
Estocolm el 9 de novembre de 2004. 

17 d’agost de 1953 

Herta Müller naix a 
Nitchidorf, Timis (Romania). 
Novel�lista, poeta i 
assagista en llengua 
alemanya, li ha estat 
concedit el Premi Nobel de Literatura en el 
2009. És autora de La bèstia del cor, L’home 
és un gran faisà en el món, Los pálidos señores 
con las tazas de moka, Tot el que tinc, ho duc 
damunt,... 

22 d’agost de 2007 

Grace Paley, escriptora de 
relats breus i poetessa, mor 
a Thetford Hill (Vermont). 
Nascuda a Nova York l’11 
de desembre de 1922, no 

ha estat una autora molt prolífica: 45 relats en 
40 anys amb un total de 340 pàgines. Aquest 
fet no ha impedit que autors com Philip Roth, 
Saul Bellow o Susan Sontag alaben 
públicament la singularitat de la seua veu, 
que podem trobar en Cuentos completos. 

24 d’agost de 1890 

Jean Rhys (pseudònim d’Ellen 
Gwendolyn Rees) naix a 
Roseau (Dominica). Va 
escriure obres com ara: Viaje 
a la oscuridad, Buenos días, 
medianoche, Sonríe, por 
favor i Ancho mar de los Sargazos, pel qual va 
rebre el 1967 el WH Smith Literary Award. Va 
morir a Exeter el 14 de maig de 1979. 



24 d’agost de 1899 

Naix a Buenos Aires Jorge Luis 
Borges. Entre les seues obres 
poètiques trobem Fervor de 
Buenos Aires, Ficciones, 
Elogio de la sombra,... i en 
prosa El Aleph, Historia 

universal de la infamia, El libro de arena, El 
jardín de los senderos que se bifurcan,... Mor a 
Ginebra (Suïssa) el 14 de juny de 1986. 

24 d’agost de 1936 

A. S. Byatt (Antonia Susan 
Byatt) naix a Sheffield 
(Anglaterra). Novel.lista I 
filòloga, la seua obra més 
coneguda és Posesión, 
Premi Booker el 1990. Altres: La virgen en el 
jardín, Ángeles e insectos, La mujer que silba,. 

25 d’agost de 1949 

Naix a Oxford Martim Amis. 
Escriptor i crític literari, ha escrit 
obres com ara El llibre de 
Rachel, Diners, Tren nocturn i 
Experiència. Guanyà el 
Somerset Maugham el 1973. 

26 d’agost de 1914 

Julio Cortázar naix a 
Brussel.les. Autor d’obres com 
ara Historias de cronopios y 
de famas, Rayuela, Queremos 
tanto a Glenda, Un tal 
Lucas,... Mor a París el 12 de 
febrer de 1984. 
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28 d’agost de 1828 

Naix Liev Nikolaievich Tolstoi a 
Jasnaja Pol’ana, Tula (Rússia). 
Autor d’obres extraordinàries 
com Anna Karenina, La guerra 
i la pau, Resurrecció, Sonata a 
Kreutzer, Mort d’Ivan Ilich, Hadji 

Murat,... Va morir a Astapovo, Riazan (Rússia) 
el 7 de novembre de 1910. 

28 d’agost de 1924 

Janet Frame naix a Dunedin 
(Nova Zelanda), ciutat on va 
morir el 29 de gener de 2004. 
És coneguda, sobretot, per la seua biografia 
Un ángel en mi mesa. Altres obres seues són: 
Rostros en el agua, Hacia otro verano, Al 
margen del alfabeto,... 

28 d’agost de 2007 

Francisco Umbral mor a 
Boadilla del Monte (Madrid). 
Va nàixer l’11 de maig de 
1932 a Madrid. Periodista, 

novel.lista, biògraf i assagista, és autor d’obres 
com Mortal y rosa, Las ninfas, La leyenda de 
César visionario,... Premi de la Crítica 1991, 
Premi Príncep d’Astúries de les Lletres 1996, 
Premi Nacional de les Lletres Espanyoles 1997 i 
Premi Cervantes 2000. 

30 d’agost de 1936 

Esther Tusquets naix a 
Barcelona. Editora i escriptora 
catalana en castellà, és autora 
d’El mismo mar de todos los veranos, El amor 
es un  juego solitario, Correspondencia 
privada, Habíamos ganado la guerra,... Premi 
Ciutat de Barcelona 1979. 
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