
 

1 d’agost de 2011 

Concha Alós (València, 1926) 
mor a Barcelona. 
Guanyadora del Premi 
Planeta de 1964 per Las 
Hogueras, és també l’autora 
de Los enanos, El caballo rojo, 

Os habla Electra, El asesino de los sueños...  

2 d’agost de 1942 

L’escriptora xilena Isabel 
Allende naix a Lima (Perú). 
La seua primera novel·la 
La casa dels esperits la va 
convertir en escriptora clau 
de la narrativa 
llatinoamericana. A 
aquesta seguiren, entre altres, Eva Lluna, Filla 
de la fortuna, La ciutat de les bèsties... Dels 
seus guardons destaca el Premi Nacional de 
Literatura 2010 (Xile). 

3 d’agost de 1918 

La novel·lista, dramaturga i 
assagista Maria Aurèlia 
Capmany naix a Barcelona. 
Va guanyar el Premi Joanot 
Martorell 1948 amb El cel no 
és transparent i el Premi Sant 
Jordi 1968 amb Un lloc entre 

els morts. Com a assagista sobresurt per les 
seues obres sobre la situació de la dona. Va 
morir a Barcelona l’any 1991. 

4 d’agost de 1912 

Naix a Cárdenas (Cuba) el poeta, narrador i 
dramaturg Virgilio Domingo Piñera. La isla en 

peso i Una broma colosal en 
poesia, La carne de René i El 
caso Baldomero en novel·la i 
Aire frío i Dos viejos pánicos en 
teatre són algunes de les 
seues obres. Va morir a 
l’Habana l’any 1979. 

5 d’agost de 1962 

Ramón Pérez de Ayala mor a 
Madrid. Nascut a Oviedo l’any 
1881 és l’autor de Tinieblas en 
la cumbre, Troteras y 
danzaderas, Belarmino y 
Apolonio, Luna de miel, luna 
de hiel... 

8 d’agost de 1952 

L’escriptor i filòsof noruec 
Jostein Gaarder naix a Oslo. 
L’èxit li arribà amb El món de 
Sofia, basada en la filosofia 
occidental. Amb La noia de 
les taronges va guanyar el 
Premi de la Llengua 

Noruega. També és el creador de la Fundació 
Sofia, dedicada a la preservació del medi 
natural. 

9 d’agost de 1962 

Hermann Hesse, escriptor i 
filòsof suís d’origen alemany 
(Calw, 1877) mor a 
Montagnola (Suïssa). El 1946 
fou guardonat amb el Premi 
Nobel de Literatura “per la 
seua inspirada obra que exemplifica els ideals 
humanitaris clàssics i l'alta qualitat de l'estil”. 
De les seues obres podem destacar Sota la 

roda, Demian, Siddharta, El llop estepari, El joc 
de les granisses... 

10 d’agost de 1912 

Naix a Itabuna (Brasil) 
l’escriptor Jorge Amado. 
Autor de Jubiabá, 
Capitanes de la arena, Los 
coroneles, Gabriela, clavo y 
canela... ha guanyat, entre 
altres, els premis Pablo Neruda, Mediterráneo i 
Ministerio de Cultura de Brasil. Amado va 
morir a Salvador de Bahía l’any 2001 

11 d’agost de 1932 

El novel·lista, dramaturg, i 
assagista Fernando Arrabal 
naix a Melilla. El entierro de la 
sardina, La dudosa luz del día, 
Pic-nic, El triciclo, El laberinto o 
La torre herida por el rayo són 
algunes de les seues obres. 

També ha estat el guanyador del Gran Premi 
de Teatre de l’Acadèmia Francesa, el 
Nabokov de novel·la i el World’s Theater. 

13 d’agost de 1953 

Carmen Posadas, escriptora 
hispanouruguaiana, naix a 
Montevideo. Va començar 
escrivint literatura infantil. 
També ha escrit assajos i 
guions de televisió però han 
sigut les seues novel·les les 
que li han donat l’actual reconeixement. 
Algunes d’elles són La cinta Roja, Juego de 
niños, Pequeñas infamias (Premi Planeta 1998) 
Hoy caviar, mañana sardinas i Literatura, 
adulterio y una Visa platino. 



15 d’agost de 1936 

Mor a Roma l’escriptora 
italiana (Sardenya, 1971) 
guanyadora del Premi 
Nobel de 1926 Grazia 
Deledda. La seua narrativa 
es basa en temes com 

l’amor, el dolor i la mort. Obres destacades: 
Cenizas, Marianna Sirca, La madre, Cosima... 

17 d’agost de 1932 

L’escriptor britànic V. S. 
Naipaul naix a Chaguanas 
(Trinitat i Tobago). L'any 
2001 fou guardonat amb el 
Premi Nobel de Literatura. 
Obres: Una vida 
malaguanyada, Més enllà 
de la fe, Una casa per al senyor Biswas... 

18 d’agost de 1912 

Naix a Roma l’escriptora Elsa 
Morante. Amb la seua primera 
novel·la Mentira y sortilegio va 
guanyar el Premi Viareggio i 
amb la segona La isla de 
Arturo el Premi Strega. També 

va escriure Araceli, El chal andaluz, La 
historia... Va morir a Roma l’any 1985. 

21 d’agost de 1862 

Emilio Salgari, escriptor, 
sobretot, de novel·la 
d’aventures, naix a Verona. 
Autor del conegut 
Sandokan, compta entre els 
seus títols amb El corsario 
negro, La reina de los 

caribes, Los tigres de Malasia, Los piratas de 
las Bermudas, En las fronteras del Far-West... 
Va morir a Torí l’any 1911. 

26 d’agost de 1904 

Naix a Chesire (Regne Unit) 
Christopher Isherwood. El 
monumento, Adiós a Berlín, La 
violeta del Prater i Un hombre 
soltero (adaptada al cinema 
per Tom Ford) són algunes de 

les seus novel·les. Isherwood va morir a Santa 
Mónica (Califòrnia) l’any 1986. 

29 d’agost de 1986 

El dramaturg, poeta i assagista 
belga en llengua francesa 
Maurice Maeterlinck naix a 
Gant. Principal exponent del 
teatre simbolista va ser 
guardonat amb el Premi 
Nobel de Literatura l’any 1911. La princesa 
Malena, Els cecs, La intel·ligència de les flors i 
L’ocell blau són algunes de les seues obres. 
Va morir a Niça l’any 1949. 

31 d’agost de 1967 

Mor a Moscou l’escriptor i 
periodista soviètic (Kiev, 1891) 
Ilià Èrenburg. De la seua 
prolífica obra podem 
destacar Una calle de Moscú, 

Fábrica de sueños, No pasarán, La 
tempestad, La novena ola, El deshielo... L’any 
1952 va rebre el Premi Lenin de la Pau. 
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