
3 d’agost de 1954 

L’escriptora francesa 
Colette mor a París. 
Membre de l’Acadèmia 
Goncourt, va començar a 
escriure l’any 1900 amb la 
sèrie d’obres Claudine, en 
què recorda la seua època 

a l’escola. Altres obres són La gata, Duo, El 
nacer del día... Colette havia nascut a Saint-
Sauveur-en-Puisaye l’any 1873. 

6 d’agost de 2010 

Tony Judt, nascut a Londres 
l’any 1948, mor a Nova York. 
Historiador, professor 
universitari i escriptor, es va 
especialitzar en l'Europa de la 
segona meitat del segle XX. 
Postguerra, El món no se’n surt i El refugi de la 
memòria són algunes de les seues obres més 
conegudes. 

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. 

10 d’agost de 1926 

La poetessa Blanca Varela 
naix a Lima. És autora de 
Luz de día, Concierto 
animal, El falso teclado,...El 
2001 va guanyar el Premi 
Octavio Paz de Poesía y 

Ensayo, el 2006 va ser la primera dona 
guanyadora del Premi Internacional de 
Poesia Ciutat de Granada Federico García 
Lorca i el 2007 li va ser concedit el Premi Reina 
Sofia de Poesia Iberoamericana. Va morir el 
12 de març de 2009. 

13 d’agost de 1946 

Mor a Londres H. G. Wells. 
Nascut a Browley (Kent) l’any 
1866, conreà gairebé tots els 
gèneres, però ha passat a la 
història per les seues novel·les 
de ciència-ficció. La guerra 

dels mons, amb una cèlebre adaptació 
radiofònica, L’home invisible, L’illa del Doctor 
Moreau i La màquina del temps són algunes 
de les seues obres. El 1997 fou inclòs en el Saló 
de la Fama de la Ciència-Ficció. 

13 d’agost de 1967 

Amélie Nothomb naix a Kobe. 
Escriptora belga en llengua 
francesa, és autora de 
Metafísica dels tubs, 
Cosmètica de l’enemic, Ni 
d’Eva ni d’Adam, El viatge 
d’hivern... Gran Premi de Novel.la de 
l’Acadèmia Francesa el 1999 per Estupor i 
tremolors. 

14 d’agost de 2004 

Czesław Miłosz mor a 
Cracòvia. Escriptor, poeta i 
professor, fou guardonat amb 
el Premi Nobel de Literatura 
l’any 1980 “per la seua veu 
inflexible en un món de 

conflictes severs”. De les seues obres podem 
destacar El valle del Issa, El pensamiento 
cautivo i El poder cambia de manos. 

17 d’agost de 1932  

Naix a Chaguanas (Trinitat i 
Tobago) Sir V. S. Naipaul. 
Guanyador del Nobel de 
Literatura l’any 2001. Ha escrit 
obres com ara Una casa para 
el señor Biswas, Los simuladores 
o Semillas mágicas. 

 17 d’agost de 1953 

Herta Müller naix a Nitchidorf, 
Timis (Romania). Novel·lista, 
poeta i assagista en llengua 
alemanya, va guanyar el 
Premi Nobel de Literatura en el 
2009. És autora de La bèstia 

del cor, L’home és un gran faisà en el món, 
Tot el que tinc, ho duc damunt, Hoy hubiera 
preferido no encontrarnme a mí misma, El rey 
se inclina y mata... 

18 d’agost de 1936 

Federico García Lorca mor 
assassinat a Víznar (Granada) 
a mans d'elements franquistes 
durant la Guerra Civil 
espanyola. Nascut a Fuente 
Vaqueros l’any 1898, va formar part de la 
Generació del 27. Es va dedicar a la poesia 
amb obres com Romancero gitano o Poeta 
en Nueva York i al teatre amb obres com La 
casa de Berbarda Alba o Yerma. 

 21 d’agost de 2010 

Rodolfo Fogwill mor a Buenos 
Aires, ciutat on va nàixer l’any 
1941. Muchacha Punk,  
Urbana, La experiencia sensible 
o Los pichiciegos són algunes 
de les seues publicacions. 



22 d’agost de 1911 

Naix a Castalla (Alacant) Enric 
Valor. Narrador i gramàtic 
valencià, va fer un dels més 
importants treballs de 
recol·lecció i recuperació de 
la lexicografia valenciana i fou 

un dels principals promotors de la 
normativització del valencià. A principis dels 
anys 50 comença la seua obra rondallística 
que va culminar amb les Rondalles 
Valencianes (1950-1958). Des que va acabar 
la dictadura ha rebut nombrosos premis com 
ara el Premi de les Lletres Valencianes (1985), 
el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
(1987) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat 
de Catalunya (1993). Enric Valor va morir a 
València el 13 de gener de 2000. 

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 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 1984 

El poeta i novel·lista italià 
Umberto Saba mor a Gorizia 
(Itàlia). Saba havia nascut a 
Trieste l’any 1883. Alguns dels 
seus poemes els trobem en recopilacions com 
Mediterráneas o Pájaros. 

26 d’agost de 1950 

Cesare Pavese, escriptor italià 
nascut l’any 1908, se suïcida a 
Torí. Poeta, novel·lista i 
traductor, va escriure obres 
com ara El diable als turons, La 
lluna i les fogueres, L’ofici de 

viure, La platja... 

28 d’agost de 1924 

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

30 d’agost de 1936 

Esther Tusquets naix a 
Barcelona. Editora i escriptora, 
és autora d’El mismo mar de 
todos los veranos, El amor es 
un  juego solitario (Premi 

Ciutat de Barcelona 1979) i Varada tras el 
último naufragio (les quals formen una 
trilogia). Les seues últimes obres són: 
Correspondencia privada, Habíamos ganado 
la guerra i Pequeños delitos abominables. 

 
Aquest document està sota una llicència de                

Creative Commons 

 

Efemèrides 
agost de 2011 

Rodolfo Fogwill 

 


