1 d’agost de 2011
La
novel·lista
valenciana
Concha Alós (València, 1926)
mor a Barcelona. Autora d’una
obra realista i de testimoniatge
social, Alós va guanyar el Premi
Planeta l’any 1964 per Las
hogueras. El caballo rojo i Os habla Electra
són altres de les seues obres.

3 d’agost de 1954
Mor a París la novel·lista,
guionista,
i
artista
francesa
Colette.
Nascuda a Saint-Sauveuren-Puisaye l’any 1873, la
seua obra conté molts
temes autobiogràfics ambientats al seu lloc
de naixement i en la qual mostra les seues
passions i interessos. Va ser membre de
l’Acadèmia Goncourt, la qual va presidir
durant cinc anys. Entre les seues obres trobem
Gigi, Chéri, La gata, Claudine…

4 d’agost de 2018
Lluïsa Forrellad, escriptora
catalana
nascuda
a
Sabadell l’any 1927, mor a
Bellaterra (Cerdanyola del
Vallés). Germana de la
també
escriptora
Francesca Forrellad, Lluïsa va conrear la
novel·la i el teatre. Amb unes obres tan
romàntiques com realistes, va guanyar el
Premi Nadal l’any 1953. Foc latent i El primer
assalt són dues de les seues novel·les més
conegudes.

7 d’agost de 1994
L’escriptora de la Generació
del 27, Rosa Chacel, mor a
Madrid.
Nascuda
a
Valladolid l’any 1898, va
conrear la novel·la, el conte,
la biografia, la poesia i
l’assaig. Va ser guardonada l’any 1987 amb el
Premi Nacional de les Lletres. Teresa, La
Sinrazón i Barrio de maravillas són les seues
novel·les més conegudes.

9 d’agost de 1962
Hermann Hesse, escriptor
modernista, filòsof i pintor
alemany amb nacionalitat
suïssa nascut a Calw l’any
1877, mor a Montagnola.
Autor
de
Demian,
Siddharta, El llop estepari i El juego de los
abalorios, va ser guardonat amb el Nobel de
Literatura «per la seua inspirada obra que
exemplifica els ideals humanitaris clàssics i
l'alta qualitat de l'estil».

11 d’agost de 2018
Mor a Londres l’escriptor
britànic nascut a Chaguanas
(Trinitat i Tobago) V. S.
Naipaul. Guardonat amb el
Premi Nobel de Literatura «per
haver
combinat
narració
perceptiva i observació incorruptible en unes
obres que ens condemnen a veure la
presència de la història amagada», tracta
temes com el colonialisme i el nacionalisme.
Entre les seues obres trobem Una casa para el
señor Biswas, Media vida, Semillas mágicas…

14 d’agost de 1994
L’escriptor britànic en llengua
alemanya Elias Canetti mor a
Zuric. Nascut a la localitat
búlgara de Ruse l’any 1905 va
escriure una gran quantitat
d’aforismes a més d’obres
teatrals, assaigs i una novel·la: Auto de fe.
L’any 1981 va guanyar el Nobel de Literatura
«per una escriptura marcada per una àmplia
perspectiva, una abundància d'idees i
energia artística».

17 d’agost de 1953
L’escriptora
alemanya
d’origen romanés Herta
Müller naix a Nitchidorf.
Coneguda com l’autora
dels desposseïts, ha escrit
obres com ara L’home és
un gran faisà en el món, La bèstia del cor i Tot
el que tinc ho duc al damunt. Guanyadora
de nombrosos premis, va obtenir el Nobel de
Literatura l’any 2009.

17 d’agost de 1959
Naix a Chicago el novel·lista i
assagista Jonathan Franzen.
Guanyador del National Book
Award per Las correcciones
(novel·la finalista del Premi
Pulitzer), és també l’autor de
Pureza i Libertad, novel·les on està molt
present la seua gran afició per l’ornitologia.
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18 d’agost de 1936

25 d’agost de 1984

Federico García Lorca,
dramaturg i poeta nascut
a
Fuente
Vaqueros
(Granada) l’any 1898, mor
assassinat
a
Alfacar.
Membre de la Generació del 27, dins la seua
obra poètica destaca Romancero gitano i
Poeta en Nueva York. Com a dramaturg, és
l’autor d’obres tan conegudes com Bodas de
sangre, Yerma i La casa de Bernarda Alba.

Truman Capote, escriptor i
periodista nascut a Nova
Orleans l’any 1924, mor a Los
Angeles. Les seues obres més
conegudes són Esmorzar al
Tiffany’s (adaptada al cinema) i la novel·la
document (exemple del nou periodisme) A
sang freda, escrita entre els anys 1959 i 1966.

22 d’agost de 2018

L’escriptor finés Mika Waltari
(Hèlsinki, 1908) mor a la seua
ciutat natal. Conegut per les
seues novel·les històriques, de
les quals destaca Sinuhé,
l’egipci, va ser un autor molt
prolífic que també va conrear
la poesia, el teatre i l’assaig, va escriure
guions de ràdio i cinema i va traduir
nombroses obres.

El novel·lista i periodista
Jesús Torbado mor a Madrid.
Nascut a San Pedro de las
Dueñas (Lleó) l’any 1943,
Torbado
ha
estat
corresponsal de guerra i
autor de nombrosos llibres i articles de viatges.
Guanyador del Premi Planeta per l’obra En el
día de hoy, és també l’autor d’El peregrino o
Tierra mal bautizada.

25 d’agost de 1949
Naix a Oxford el novel·lista
britànic, membre de la Royal
Society of Literature, Martin
Amis. Autor dins del moviment
postmodernista, es caracteritza
per tractar temes polèmics i
presentar personatges de les
classes baixes. Entre les seues obres trobem
Perro callejero, La viuda embarazada, Lionel
Asbo, La zona de interés…

Efemèrides
agost de 2019

26 d’agost de 1979

28 d’agost de 1924
Naix a Dunedin (Nova
Zelanda) l’escriptora Janet
Frame. Autora de novel·les,
contes i poemes, la seua
obra és un reflex de la seua
situació personal dramàtica
que va fer que durant anys
estiguera ingressada en hospitals psiquiàtrics.
Enquadrada dins del modernisme i el realisme
màgic, és l’autora de títols com Rostros en el
agua, Hacia otro verano i Un ángel en mi
mesa. Janet va morir a la seua ciutat natal
l’any 2004.

Jesús Torbado (1943-2018)

