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Mario Vargas Llosa 

Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) va passar la seua infància entre 
Cochabamba (Bolívia) i les ciutats peruanes de Piura i Lima. Als setze anys va iniciar 
la seua carrera literària i periodística amb l'estrena del drama La huida del Inca (1952). 
Poc temps després va ingressar en la Universitat de San Marcos de Lima per a cursar 
estudis de literatura. Va viatjar a Europa, on va col·laborar en la Ràdio Televisió 
Francesa i va ser professor en el Queen Mary College de Londres.  

Vargas Llosa publica la seua primera obra, Los jefes (1959), amb vint-i-tres 
anys acabats de fer, i amb la novel·la La ciudad y los perros (1962) adquireix un 
inusitat prestigi entre els escriptors que per aquell temps gestaven l'imminent boom 
literari iberoamericà. Va establir la seua residència primer a París i després a Londres 
(1867), des d'on es va traslladar a Washington i Puerto Rico.  

La seua maduresa literària arribaria amb La casa verde (1966), autèntica 
exhibició de virtuosisme literari, amb una prosa que integra abundants elements 
experimentals, com ara la barreja de diàleg i descripció i la combinació d'accions i 
temps diversos, recursos que també utilitzarà en part en Los cachorros (1967) i en 
Conversación en la catedral (1969), aspre retrat de la dictadura peruana de Manuel 
Odría.  

En la seua tasca novel·lística posterior destaquen Pantaleón y las visitadoras 
(1973), La tia Julia y el escribidor (1977), La guerra del fin del mundo(1981), en la qual 
aborda la problemàtica social i religiosa d'Iberoamèrica, i ¿Quién mató a Palomino 
Moreno? (1986), basada en una investigació policial.  

La labor de Mario Vargas Llosa com a crític literari es reflecteix en els seus 
assajos: García Márquez: historia de un deicidio (1971) i La orgía perpetua: Flaubert y 
Madame Bovary (1975). El 1976, amb José María Gutiérrez, va codirigir la versió 
cinematogràfica de la seua novel·la Pantaleón y las visitadoras. El 1977 va ser 
nomenat membre de l'Acadèmia Peruana de la Llengua i professor de la càtedra 
Simón Bolívar a Cambridge.  

Altres obres seues són La señorita de Tacna (1981), Contra viento y marea 
(1983), Historia de Mayta (1983) i El hablador (1987). El 1994 va recopilar les seues 
col·laboracions periodístiques en Desafio a la libertat i el 1997 va aparèixer la seua 
novel·la eròtica Los cuadernos de don Rigoberto, en la mateixa línia del seu anterior 
Elogio de la madrastra (1988). De creació recent són les seues novel·les La fiesta del 
chivo (2000), El paraíso en la otra esquina (2003) i Travesuras de la niña mala (2006). 
Va obtenir el premi Príncep d'Astúries de les Lletres el 1986, el premi Planeta del 1993 
per Lituma en los Andes i el premi Cervantes el 1995. Des del 1994 és membre de la 
Reial Acadèmia Espanyola i en l'actualitat és president del Patronat i del Consell 
Científic de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

 


