2 d’agost de 1988

8 d’agost de 1901

Raymond Carver, poeta i
escriptor de relats nascut a
Clatskanie (Oregó) l’any 1938,
mor
a
Port
Angeles
(Washington).
Associat
al
minimalisme i al realisme brut,
trobem els seus relats en
recopilacions com Tres rosas amarillas,
Catedral i Short Cuts (relats adaptats al
cinema per Robert Altman).

Naix a Sant Petersburg
l’escriptora Nina Berbérova.
Famosa per narrar la vida
dels exiliats russos a París,
Nina va viure a Berlín, a
París i als Estats Units, com
descriu
en
la
seua
autobiografia El subrayado es mío. Altres títols:
Roquenval, El cabo de las tormentas...
L’escriptora va morir a Filadèlfia l’any 1993.

3 d’agost de 1954

8 d’agost de 1965

Sidonie-Gabrielle Colette,
coneguda literàriament
com Colette, mor a París.
Nascuda
a
Yonne
(França) l’any 1873, va
ser
una
novel·lista,
periodista i guionista molt prolífica. Dels seus
títols podem destacar Gigi (adaptada al
cinema per Minelli), Duo, Chéri, La gata...

L’autora de novel·les i relats
Shirley
Jackson
(San
Francisco, 1916) mor a North
Bennington
(Vermont).
Especialitzada en el gènere
de terror, va influir en
escriptors com Stephen King.
És l’autora de Siempre hemos vivido en el
castillo, La maledicció de Hill House i La lotería
(el seu relat més conegut).

4 d’agost de 1965
Naix
a
Boston
(Massachusetts) l’escriptor de
novel·la negra i guionista
d’ascendència
irlandesa
Dennis Lehane. Creador de la
sèrie de novel·les de Kenzie &
Gennaro, és també l’autor
de les conegudes Mystic River i Shutter Island,
dutes al cine per Clint Eastwood i Martin
Scorsese, respectivament.

Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

9 d’agost de 1962
Hermann Hesse, escriptor i
filòsof suís d’origen alemany
(Calw,
1877)
mor
a
Montagnola
(Suïssa).
Guardonat amb el Nobel
de Literatura l’any 1946 “per
la seua inspirada obra que
exemplifica els ideals humanitaris clàssics i
l'alta qualitat de l'estil” és l’autor de títols tan
coneguts com El Lobo estepario, Siddhartha,
El juego de los abalorios...

12 d’agost de 1955
L’escriptor alemany amb
nacionalitat
nordamericana, Thomas Mann,
mor a Zuric. Nascut a
Lübeck l’any 1875, La
montaña mágica és el títol
més conegut d’aquet autor
que també va escriure Los Buddenbrook, La
muerte en Venecia, Doctor Faustus, etc. L’any
1929 va ser guardonat amb el Nobel de
Literatura.

13 d’agost de 1953
Naix a Montevideo (Uruguai)
l’escriptora
hispanouruguaiana Carmen
Posadas. Guanyadora del
Premi Planeta el 1998 per
Pequeñas infamias, també
ha rebut premis de periodisme i literatura
infantil (que va conrear en els seus inicis com
a escriptora). Altres novel·les: La cinta roja, La
bella Otero, El testigo invisible...

16 d’agost de 1920
Charles Bukowski, escriptor i
poeta nord-americà, naix a
Andernach
(Alemanya).
Principal representant del
realisme brut, el protagonista
de la majoria de les seues
novel·les és Henry Chinaski,
l’àlter ego alcohòlic i misantrop del mateix
Bukowski. Obres: Cartero, Factotum, Mujeres,
Peleando a la contra... Va morir a Los Angeles
l’any 1994.

17 d’agost de 1959

26 d’agost de 1945

El
novel·lista
i
assagista
Jonathan Franzen naix a
Chicago. La fama li va arribar
l’any 2001, any en què va
guanyar el National Book
Award per la seua novel·la
Las
correcciones. Ciudad
veintisiete, Libertad i Más afuera són altres
dels seus títols publicats.

El
novel·lista,
poeta
i
dramaturg
en
llengua
alemanya Franz Werfel mor a
Beverly Hills. Nascut a Praga
l’any 1890, va ser un dels
portaveus
de
l’expressionisme. Una lletra femenina de color
blau pàl·lid és una de les seues obres més
conegudes.

18 d’agost de 1981

30 d’agost de 1985

Anita
Loos,
escriptora,
guionista i actriu nordamericana, mor a Nova
York. Nascuda a Sisson
(Califòrnia) l’any 1889, la
seua novel·la còmica Los
caballeros las prefieren
rubias va ser un gran èxit, igual que la
continuació Pero se casan con las morenas.

Taylor Caldwell, novel·lista
coneguda també pels seus
pseudònims Marcus Holland o
Max Reiner, mor a Greenwich
(Connecticut). Autora de
gran fama, els seus títols es
van convertir en autèntics
best-sellers. Alguns d’aquests són Prólogo al
amor, La columna de Hierro, Médico de
cuerpos y almas... Caldwell havia nascut a
Manchester l’any 1900.

22 d’agost de 1935
Naix a Norwich (Connecticut)
l’escriptora guanyadora del
Pulitzer Annie Proulx. Dins de
la seua obra destaquen els
relats curts de temàtica
costumista, dels quals destaca
Brokeback Mountain, adaptat
al cinema, i que trobem en el seu llibre de
relats Wyoming.

Efemèrides
agost de 2015

31 d’agost de 1908
Naix a Fresno (Califòrnia) el
novel·lista,
relatista
i
dramaturg William Saroyan.
Descendent d’immigrants
armenis, va reflectir la
situació d’aquests en les
seues obres i contes. L’any
1940 va guanyar el Pulitzer de teatre, el qual
va refusar. Títols: La comedia humana, Me
llamo Aram, El tigre de Tracy... Va morir a la
seua ciutat natal l’any 1981.

Dennis Lehane

