
3 d’agost de 1964 

Flannery O’Connor, 
escriptora nascuda a 
Savannah (Geòrgia, EUA) 
l’any 1925, mor a 
Milledgeville. Representant 
de la literatura del sud, 
Sangre sabia (adaptada al 

cinema) és la seua novel·la més coneguda. 

4 d’agost de 1904 

Naix a Maloszyce (Polònia) 
el novel·lista i dramaturg 
Witold Gombrowicz. De les 
seues obres, 
caracteritzades per la 
paradoxa, l’absurd i l’anàlisi 
psicològica, podem 
destacar Ferdydurke, Transatlàntic, Cosmos... 
Va morir a Vence (França) l’any 1969. 

4 d’agost de 1972 

La poeta i novel·lista 
Norah Lange mor a Buenos 
Aires, ciutat on havia 
nascut l’any 1905. Destacà 
per haver trencat a 
l’Argentina el cànon que 

les dones no havien d’escriure prosa. Obres: 
La calle de la tarde, Voz de la vida, Personas 
en la sala... 

8 d’agost de 1901 

Naix a Sant Petersburg 
l’escriptora russa Nina 
Berbérova, autora de 
títols com ara De capa y 
de lágrimas, El junco 

rebelde, El subrayado es mío, El cabo de las 
tormentas, Roquenval... Va morir a Filadèlfia 
l’any 1993. 

11 d’agost de 1937 

Edith Wharton, prolífica 
escriptora tant en 
anglés com en francés 
i dissenyadora nord-
americana, mor a 

Saint-Brice-sous-Forêt 
(França). Nascuda a 

Nova York l’any 1862, va guanyar el Pulitzer 
de novel·la l’any 1921 per L’edat de la 
innocència (adaptada al cinema). 

14 d’agost de 2004 

L’escriptor i poeta polonés 
Czeslaw Milosz mor a 
Cracòvia. Nascut a Seteniai 
(actual Lituània) és l’autor 
d’El valle del Issa, El 
pensamiento cautivo, El 
poder cambia de manos... 
L’any 1980 va guanyar el 
Nobel de Literatura “per la seua veu inflexible 
en un món de conflictes severs”. 

16 d’agost de 1920 

 Charles Bukowski naix a 
Andernach (Alemanya). 
Catalogat com a escriptor 
maleït va publicar, entre 
d’altres, Cartero, Música de 
cañerías, El padecimiento 
continuo, Pulp... Al seu 

personatge més conegut, l’antiheroi Henry 
Chinaski, se’l considera l’alter ego de l’autor. 
Bukowski va morir a Los Angeles l’any 1994. 

17 d’agost de 1930 

Naix a West Riding of 
Yorkshire (Anglaterra) el 
poeta i escriptor de llibres 
infantils Ted Hughes. Va 
estar casat amb la també 
poeta Sylvia Plath. Hughes 

va morir a Londres l’any 1998. Obres: El azor 
en el páramo, Cartas de cumpleaños, Última 
carta... 

17 d’agost de 1953 

Herta Müller, escriptora 
alemanya d’origen 
romanés, naix a Nitchidorf 
(Romania). De la seua 
obra, centrada en les 
condicions de vida a 
Romania durant la 
dictadura de Ceaucescu, destaquen L’home 
és un gran faisà en el món, La bèstia del cor, 
Tot el que tinc ho duc al damunt... L’any 2009 
va guanyar el Nobel de Literatura. 

17 d’agost de 1959 

L’escriptor nord-americà 
Jonathan Franzen naix a 
Chicago. Guanyador del 
National Book Award (2001) i 
finalista del Pulitzer (2002) per 
Las correcciones, és també 
l’autor de Ciudad veintisiete, 
Libertad, Más afuera... 

 

 

 



21 d’agost de 2010 

Mor a Buenos Aires, ciutat 
on havia nascut l’any 1941, 
Rodolfo Fogwill. A la seua 
primera novel·la Los 
Pichiciegos, seguiren 
d’altres com La buena 
nueva, Cantos de 

marineros en las pampas, Urbana, Runa... 

22 d’agost de 1935 

Annie Proulx, escriptora de 
novel·la i relats curts, naix 
a Norwich (Connecticut, 
EUA). La seua obra més 
famosa, Brokeback 
Mountain (adaptada al 
cinema per Ang Lee), va 
guanyar el Premi O’Henry 
l’any 1998. Proulx també 
va obtenir el Pulitzer l’any 1993 per Atando 
cabos. 

25 d’agost de 1923 

El poeta i novel·lista 
colombià Álvaro Mutis 
naix a Bogotà. Dels seus 
guardons destaquen el 
Príncep d’Astúries de les 
Lletres 1997, el Reina Sofia 
de Poesia Iberoamericana 
1997 i el Premi Cervantes 

2001. Obres: La Mansión de Araucaíma, 
Empresas y tribulaciones de Maqroll el 
Gaviero... 
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28 d’agost de 1913 

Naix a Ontàrio (Canadà) 
l’escriptor Robertson Davies. 
Guanyador del Premi 
Llibreter 2006, podem 
destacar de la seua 
extensa obra la Trilogía de 
Deptford (El quinto en 
discordia, La mantícora i El 

mundo de los prodigios) i la Trilogía de Cornish 
(Ángeles rebeldes, Lo que arraiga en el hueso 
i La lira de Orfeo). Davies va morir l’any 1995 a 
Orangeville. 

28 d’agost de 1924 

La novel·lista, contista i 
poeta Janet Frame 
naix a Dunedin (Nova 
Zelanda), ciutat on va 
morir l’any 2004. 
Rostros en el agua, 
Hacia otro verano y Un 
ángel en mi mesa són alguns dels seus títols. 

30 d’agost de 2006 

Naguib Mahfuz (El Cairo, 
1911), mor a la seua ciutat 
natal. Guanyador del 
Nobel de Literatura l’any 
1988 (primer escriptor en 
llengua àrab en 
aconseguir-ho) és l’autor 
de La maledicció de Ra, El 

carreró dels miracles, El lladre i els gossos, 
Miramar...  
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