1 d’agost de 2011
Concha
Alós,
escriptora
nascuda a València l’any
1926, mor a Barcelona. La
seua obra s’emmarca dins
del
realisme
i
del
testimoniatge social. A pesar
dels seus problemes amb la
censura franquista, les seues obres van ser
èxits de venda els anys 60 i 70. Algunes
d’aquestes són: Os habla Electra, Las
hogueras (Premi Planeta 1964), El caballo
rojo...

6 d’agost de 2001
Mor a Salvador de Bahia
(Brasil) l’escriptor modernista
Jorge Amado. Nascut a
Itebuna, a l’estat de Bahia,
l’any 1912, va conrear
diversos
gèneres,
però
destacà, sobretot, com a
novel·lista, amb títols com Sudor, Los viejos
marineros, Tieta de agreste i Gabriela, clavo y
canela.

7 d’agost de 1941
El poeta, novel·lista, músic i
filòsof bengalí Rabindranath
Tagore mor a Calcuta, ciutat
on havia nascut l’any 1861.
Guanyador del Nobel de
Literatura l’any 1913, va estar
també un activista polític contrari a
l’imperialisme i favorable a la independència
de l’Índia. De la seua obra podem descatar
La hermana mayor, Tránsito, El sacrificio, La
cosecha...

9 d’agost de 1976
José Lezama Lima, escriptor
cubà nascut a l’Havana l’any
1910, mor a la seua ciutat
natal.
Representant
del
moviment
neobarroc
americà, va adquirir gran
fama amb la seua novel·la
Paradiso, encara que va ser més prolífic en el
camp de la poesia i l’assaig.

11 d’agost de 1966
El
novel·lista,
poeta,
assagista i autor de relats
Juan Bonilla naix a Jerez de
la Frontera. De les seues
novel·les podem destacar
Los príncipes nubios (Premi
Biblioteca Breve), Nadie
conoce a nadie (adaptada al cinema pel
director Mateo Gil) o Prohibido entrar sin
pantalones.

12 d’agost de 1866
Naix a Madrid el dramaturg
Jacinto Benavente. Autor de
més de 170 obres, podem
destacar Los intereses creados
i La malquerida. Va estar
guardonat amb el Nobel de
Literatura l’any 1922 “per
haver continuat dignament les tradicions del
teatre espanyol”. També va ser director
teatral, guionista i productor de cine.

Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

13 d’agost 1946
El novel·lista de ciènciaficció H. G. Wells mor a
Londres. Nascut l’any 1866 a
la localitat anglesa de
Bromley,
se’l
considera,
juntament amb Jules Vernes,
un dels precursors de la
ciència-ficció. A la seua primera novel·la La
máquina del tiempo, la seguiren altres tan
conegudes com La isla del Dr. Moreau, Un
hombre invisible, La guerra de los mundos...

14 d’agost de 1956
Bertolt Brecht, dramaturg i
poeta alemany (Augsburg,
1898), mor a Berlín de l’Est.
Gran renovador del teatre,
va acunyar el terme teatre
èpic (també conegut com
teatre dialèctic) per a
referir-se a les seues obres. En aquestes
guarden especial importància tant la forma
com el contingut. La ópera de los tres
centavos és considerada la seua obra mestra.

15 d’agost de 1907
Naix
a
Cartagena
la
poetessa i narradora Carmen
Conde. Va ser la primera
acadèmica de nombre de la
Reial Acadèmia Espanyola.
L’any
1967
va
ser
guardonada amb el Premi
Nacional de Poesia. També va conrear el
teatre i l’assaig. Anualment es concedeix el
Premi Carmen Conde de Poesia en el seu
honor.

15 d’agost de 1936

30 d’agost de 2006

Grazia Deledda, novel·lista i
poeta italiana nascuda a
Nuoro l’any 1871, mor a
Roma. L’any 1926 va obtenir
el Nobel “pels seus escrits
idealistes que amb claredat
plàstica descriuen la vida en la seua illa natal
i, amb profunditat i simpatia, fan front als
problemes humans en general”. Obres:
Cósima, La mare...

L’escriptor egipci Naguib
Mahfuz (El Caire, 1911) mor a
la seua ciutat natal. Autor
d’una prolífica obra on
trobem
temes
històrics,
actuals, realistes, absurds,
religiosos... L’any 1988 va estar el primer autor
àrab en guanyar el Nobel de Literatura.
Obres: Els lladres i els gossos, Miramar,
Radubis, El carreró dels miracles...

15 d’agost de 2015

30 d’agost de 2015

L’escriptor i crític literari
valencià
Rafael
Chirbes
(Tavernes de la Valldigna,
1949) mor a Beniarbeig. Ha
estat guanyador del Premi de
la Crítica en dues ocasions
(l’any 2007 per Crematorio i l’any 2012 per En
la orilla). Amb aquesta última novel·la també
va guanyar el Premi Nacional de Narrativa.
Altres novel·les: La larga marcha, Los viejos
amigos, París-Austerlitz...

Oliver Sacks, neuròleg i
escriptor anglés nascut a
Londres l’any 1933, mor a
Nova York. El seu afany
divulgatiu li ha fet escriure
llibres populars que contenen
casos d'estudi d'alguns dels seus pacients,
como ara, El hombre que confundió a su
mujer con un sombrero, Un antropólogo en
Marte, Despertares, Hallucinations...

18 d’agost de 1936
Mor assassinat entre Víznar i
Alfacar
per
les
tropes
franquistes
el
poeta
i
dramaturg andalús Federico
García Lorca. Nascut a
Fuente Vaqueros (Granada)
l’any 1898 ha estat el poeta de major
influència i popularitat de la literatura
espanyola en el segle XX. Romancero gitano i
Poeta en Nueva York són els seus poemaris
més coneguts mentre que La casa de
Bernada Alba i Bodas de sangre són les seues
obres teatrals de més renom.

Efemèrides
agost de 2016

31 d’agost de 1866
Naix a Sydney l’escriptora
britànica
Elizabeth
von
Arnim. Va conrear, sobretot,
la novel·la, amb títols com
Todos los perros de mi vida,
Abril encantado o Un
matrimonio perfecto. També va escriure amb
el pseudònim d’Alice Cholmondeley. Va morir
a Charleston (EUA) l’any 1941.

Rafael Chirbes (1949-2015)

