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Truman Capote a la Xarxa: 

 

• Crucero de verano (1943)* 
• Altres veus, altres àmbits (1948)* 
• Un árbol de noche y otros cuentos 

• L’arpa d’herba (1951) 
• Desayuno en Tiffany’s (1958)* 
• A sang freda (1966)* 
• El convidat del Dia d’Acció de Gràcies 
• Música para camaleones (1980)* 
• Plegarias atendidas (1987, publicació 

pòstuma)* 
• DVD Truman Capote* 

 

* Disponibles a Artà 
 
Informació extreta de: 

 

 

 
 
- Viquipèdia. Truman Capote 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Truman_Capote 
 
- La audacia de Aquiles. A sangre fría 
https://aquileana.wordpress.com/2008/12/2
1/truman-capote-a-sangre-fria/ 
 
- De la Torre, Iván. Truman Capote  
http://www.lainsignia.org/2001/octubre/cul_
039.htm 
 
- Llegint. Club de Lectura de Constantí 
http://llegint.wordpress.com/2013/06/17/a-
sang-freda/ 
 

 

  
 

 

 

 
 
Va guanyar el seu primer concurs literari 
amb deu anys. Als desset va abandonar els 
estudis per treballar a la revista The New 
Yorker i amb vint anys ja publicava relats a 
diverses revistes. El 1948, amb 23 anys, va 
publicar la seva primera novel�la, Altres 
veus, altres àmbits, una de les primeres on 
es tracta el tema de l’homosexualitat. 
 
Des d’aquest moment, i durant una dècada, 
Capote es dedicà a experimentar i provar la 
seva tècnica literària. Aquesta fase culminà 
amb la publicació d’Esmorzar al Tiffany’s 
(1951), una novel�la curta on satiritza l’alta 
societat novaiorquesa. 
 
El 1966 va publicar A sang freda que va ser 
la seva obra més celebrada. El llibre va ser 
tot un èxit i va arribar al cinema el 1967 sota 
la direcció de Richard Brooks. Truman 
Capote, però, va pagar un elevat preu 
personal per aquesta obra i va quedar molt 
marcat per l’estreta relació emocional que 
havia establert amb els assassins. 
 
Als anys 70 començà a escriure Pregàries 
ateses, crònica de la societat que ell 
freqüentava i que no s’arribà a publicar fins 
després de la seva mort. És l’inici del declivi 
de Capote, menyspreat pels seus antics 
amics en veure’s retratats des d’una 
perspectiva gens afavorida. En aquesta 
època es fa patent el deteriorament físic i 
emocional de Capote. Tot i que encara va 
publicar alguna obra més, la majoria havien 
estat escrites entre els anys 40 i 50 i no 
aportaven res a la seva trajectòria. 
 
La depressió el va portar a un procés 
d’autodestrucció, fent-lo cada cop més 
dependent dels psicofàrmacs, que, 
combinats amb l’alcohol, van deteriorar la 
seva salut. Va morir per sobredosi el 25 
d’agost de 1984 a  Los Angeles. 
 



 

 

 

Obra mestra del periodisme i de l’assaig. 
Basat en fets reals, Truman Capote parteix 
d’un crim dels anys 50 per repassar amb 
una precisió fascinant tots els detalls 
anteriors i posteriors dels fets. L’obra recorre 
tota la trajectòria dels assassins, com també 
la història de les víctimes i dels testimonis en 
una narració lleugera que és, alhora, una 
anàlisi profunda i específica dels 
esdeveniments. 

L’assassinat de tots els membres d’una 
família en una mateixa nit és el punt 
neuràlgic de l’obra, on conflueixen criminals, 
víctimes, policies i testimonis. Amb aquest 
punt de partida, Capote fa una panoràmica 
dels fets per endinsar-se en la vida de totes 
les persones involucrades en l’assassinat, 
tan directament com indirectament.  

Aquesta obra, i no sense motius, ha estat 
extensament qualificada. Amb un realisme 
que fa feredat, Capote ens relata el dia a dia 
dels assassins, els seus plans, els seus 
pensaments i la seva història biogràfica en 
conjunció amb les característiques i la vida 
de la família assassinada, que es defineix en 
la novel�la gairebé com a “model” de 
relacions parentals i molt estimada per a tot 
el poble per la seva bondat. 

En l’aspecte literari, A sang freda va suposar 
la “creació” d’un nou gènere literari: la 

 

      A sang freda  

novel�la de no ficció. L’autor combina amb 
un estil magistral la narració típica de la 
ficció i els resultats d’una investigació 
periodística exhaustiva per deixar 
l’empremta, ja no només del tràgic succés, 
sinó també de tot allò que els va empènyer i 
de tot el que van remoure després. Tot i que, 
en realitat, no va ser la primera novel�la de 
no ficció de la història, si cal reconèixer el 
mèrit de Capote en “normalitzar” aquest 
gènere o posar-lo a l’altura de la resta de 
gèneres narratius. 

Pel que fa a les repercussions en l’àmbit 
personal, A sang freda va consolidar el camí 
que Truman Capote havia iniciat amb 
Esmorzar al Tiffany’s i el va convertir amb tot 
allò que havia somiat sempre: un home ric i 
famós i un dels escriptors més coneguts dels 
Estats Units. Però va pagar un alt preu. En 
primer lloc, pel trasbals que va suposar 
conèixer els dos assassins i, especialment 
un d’ells, Perry Smith. La vida de Perry i 
Truman tenien massa punts en comú (una 
infància desgraciada, una mare alcohòlica, 
problemes d’exclusió social) perquè Truman 
no acabàs identificant-se amb ell.  

D’altra banda, el procés d’escriptura i 
publicació del llibre va estar ple d’entrebancs 
i endarreriments, relacionats amb les 
contínues apel�lacions del cas als tribunals, i 
això va acabar provocant un greu dilema 
moral a l’autor: volia acabar i publicar el seu 

llibre, però això significaria la mort de dues 
persones que el consideraven el seu amic i 
benefactor. En tot cas, A sang freda va 
marcar un abans i un després en la seva 
vida. 
 

Biografia 

   
 

 

 

Truman Capote (Nova Orleans, 1924 — 
Nova York, 1984), periodista i escriptor nord-
americà. Tot i que el seu nom autèntic era 
Truman Streckfus Persons, va adoptar el 
cognom Capote del segon marit de la seva 
mare. 
 
La seva infància va estar marcada per la 
solitud. Els seus pares es van divorciar quan 
era molt petit i va ser criat a Monroeville 
(Alabama) per uns familiars ja grans. Als 11 
anys es va mudar a Nova York amb la seva 
mare i el seu  padastre. 
 

TRUMAN CAPOTE. A sang freda 


