
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. 

7 d’agost de 1994 

L’escriptora Rosa Chacel 
(Valladolid, 1898) mor a 
Madrid. Membre de la 
Generació del 27, va ser 
guardonada amb el 
Premi Nacional de les 
Lletres Espanyoles l’any 
1987. Novel·les: Teresa, 

Memorias de Leticia Valle, La sinrazón, Barrio 
de maravillas. 

 

 

 

 

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). 

12 d’agost de 1964 

Mor a Canterbury 
(Anglaterra) l’escriptor i 
periodista Ian Fleming. 
Nascut l’any 1908 a 
Londres, és mundialment 
famós per ser el creador 
de l’agent 007 James 
Bond, del qual va escriure 
12 novel·les i 9 contes, com ara, Casino 
Royale, Vive y deja morir, El espía que me 
amó, Octopussy… 

14 d’agost de 1994 

L’escriptor en llengua 
alemanya Elias Canetti mor 
a Zuric. Nascut a Ruse 
(actual Bulgària) és l’autor 
d’obres com La província 
de l’home, La torxa a 
l’orella i Joc d’ulls. L’any 
1981 va guanyar el Nobel 

de Literatura per una escriptura marcada per 
una àmplia perspectiva, una abundància 
d'idees i energia artística. 

 

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. 

15 d’agost de 2013 

Mor a Niça l’escriptor i 
dramaturg polonés 
Slawomir Mrozek, autor 
d’obres teatrals i relats 
curts. L’obra de Mrozek es 
pot classificar dins de la 
literatura i teatre de 
l’absurd. A Tango, la seua obra més cèlebre, 
la seguiren d’altres com ara Una nit qualsevol 
o Joc d’atzar. Mrozek havia nascut a Borzecin 
(Polònia) l’any 1930. 

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. 

 



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... 

25 d’agost de 1984 

Truman Streckfus Persons, 
més conegut com Truman 
Capote, mor a Los 
Angeles. Nascut a Nova 
Orleans l’any 1984 fou el 
creador de la novel·la de 
no-ficció o nou periodisme 
amb A sang freda. Abans d’aquesta va 
escriure la coneguda, i adaptada al cinema, 
Esmorzar al Tiffany’s. Altres títols: L’arpa 
d’herba, Creuer d’estiu, Retrats… 

26 d’agost de 1904 

Naix a Chesire (Regne Unit) 
l’escriptor britànic 
Christopher Isherwood. Adiós 
a Berlín, adaptada al cinema 
amb el títol Cabaret, i Un 
hombre soltero, també 
adaptada a la gran pantalla, 

són les seues novel·les més conegudes. Va 
morir a Santa Monica (Estats Units) l’any 1986. 
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26 d’agost de 1914 

Julio Cortázar, escriptor 
argentí nacionalitzat 
francés, naix a Ixelles 
(Bèlgica). Va conrear la 
novel·la, la poesia i el conte, 
va formar part del 

surrealisme i del realisme màgic i va ser 
membre del boom llatinoamericà. A més de 
Rayuela, obra central d’aquest moviment, 
també és l’autor de Bestiario, Las armas 
secretas, Libro de Manuel… L’any 1984 va 
morir a París.  

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...  

 

 

 

 

Efemèrides 
agost de 2014 

 

Julio Cortázar 


