
3 de juny de 1924 

Franz Kafka, escriptor jueu 
nascut a Praga, mor a 
Kierling (Àustria). Escriptor en 
llengua alemanya va 
pertànyer al modernisme i a 
l’existencialisme. La 

metamorfosi, El procés i El castell són les seues 
obres més conegudes. També va deixar una 
abundant correspondència i escrits 
autobiogràfics. 

5 de juny de 1949 

Naix a Cardiff l’escriptor 
gal·lés de thrillers i novel·la 
històrica Ken Follett. Va assolir 
fama mundial amb Los pilares 
de la tierra, a la qual seguiren 
altres com El tercer gemelo, 
Un mundo sin fin, La caída de los gigantes... 
Les seues primeres obres les va signar amb 
diversos pseudònims. 

5 de juny de 2012 

Mor a Los Angeles l’escriptor 
Ray Bradbury. Novel·lista, 
assagista, poeta i dramaturg 
és especialment conegut per 
les seues obres Les cròniques 
marcianes (1950) i Fahrenheit 

451 (1953). Bradbury havia nascut a 
Waukegan (Illinois) l’any 1920. 

6 de juny de 2013 

Mor a Llafranc (Girona) 
l’escriptor anglés (Londres, 
1928) Tom Sharpe. Especialista 
en novel·la d’humor, la seua 

experiència de docent li va servir per a la 
sèrie de novel·les protagonitzades per Wilt 
(Wilt, Wilt més que mai, L’herència de Wilt...) 

7 de juny de 2011 

Jorge Semprún mor a París. 
Nascut a Madrid l’any 1923 va ser 
un escriptor, polític i guionista 
que va escriure la seua obra 
majoritàriament en francés. Va 
escriure, entre altres, El Largo 

viaje, La segunda muerte de Ramón 
Mercader (Premi Femina 1969), Autobiografía 
de Federico Sánchez (Premi Planeta 1977), El 
hombre europeo... 

9 de juny de 1974 

El guanyador del Premi Nobel 
de Literatura (1967) Miguel 
Ángel Asturias mor a Madrid. 
Nascut a Ciutat de Guatemala 
l’any 1899, començà amb 
obres dins del realisme màgic 
per acabar convertint-se en representant del 
superrealisme dins de les avantguardes. Títols: 
El señor Presidente, El alhajadito, Mulata de 
tal... 

10 de juny de 2011 

L’escriptor, britànic Patrick 
Leigh Fermor (Londres, 1915) 
mor a Worcestershire. En 
l’àmbit literari és conegut per 
la literatura de viatges, dins la 
qual trobem El tiempo de los 

regalos (premi WH Smith), Entre los bosques y 
el agua, Mani: viajes por el sur del 
Peloponeso, Roumeli: viajes por el norte de 
Grecia... 

13 de juny de 2005 

Jesús Moncada mor a 
Barcelona. Nascut a 
Mequinensa (Saragossa) 
l’any 1941 ha sigut 
guardonat amb el premi 
Ciutat de Barcelona, el 

Premi Nacional de la Crítica i la Creu de Sant 
Jordi. Ha escrit les novel·les Camí de sirga i La 
galeria de les estàtues i els relats curts Històries 
de la mà esquerra i El café de la granota. 

16 de juny de 1938 

Naix a Lockport (Nova York) 
l’escriptora i professora Joyce 
Carol Oates. De la seua 
prolífica obra podem 
destacar La hija del 
sepulturero, Una hermosa 
doncella, Blonde, Hermana mía, mi amor... 
També ha escrit sota els pseudònims de 
Rosamond Smith i Lauren Kelly. 

17 de juny de 1948 

Leopoldo María Panero naix a 
Madrid. Poeta contemporani i 
membre del grup dels 
novísimos, és fill, germà i nebot 
de poeta. A més de la seua 
prolífica obra poètica també 
ha escrit novel·les com 

Palabras de un asesino i assaigs com Y la luz 
no es nuestra. Va morir a Las Palmas de Gran 
Canaria l’any 2014. 

 

 



18 de juny de 2010 

Mor a Lanzarote José 
Saramago (Azinhaga, 
Portugal, 1922). Novel·lista, 
poeta, dramaturg i 
periodista va escriure, entre 
altres, L’evangeli segons 

Jesucrist, Assaig sobre la ceguesa, la 
Caverna, Viatge a Portugal, Caïm... L’any 
1998 va guanyar el premi Nobel de Literatura 
per “una obra que amb paràboles 
sustentades per la seva imaginació, 
compassió i ironia ens permet contínuament 
observar una nova realitat il·lusòria” 

19 de juny de 2010 

Carlos Monsivais mor a 
Ciutat de Mèxic, ciutat on 
havia nascut el 4 de maig 
de 1938. De les seues obres 
destaquem Aires de familia, 
Las alusiones perdidas, 
Historia mínima de la cultura 
mexicana en el siglo XX i Democracia, 
primera llamada. El movimiento estudiantil de 
1968. 

22 de juny de 2013 

Javier Tomeo, escriptor i 
dramaturg nascut a Quicena 
(Osca) l’any 1932, mor a 
Barcelona. De la seua prolífica 
obra podem destacar El 
mayordomo miope, El crimen 

del cine Oriente, La noche del lobo, Los 
amantes de silicona, El hombre bicolor... 

 

23 de juny de 1939 

El poeta i novel·lista Álvaro 
Pombo naix a Santander. Ha 
rebut, entre d’altres, el Premi 
Nacional de la Crítica (per El 
metro de platino iridiado), el 
Premi Nacional de Narrativa 

(per Donde las mujeres), el Premi Planeta (per 
La fortuna de Matilda Turpín) i el Premi Nadal 
(per El temblor del héroe) 

27 de juny de 1914 

Robert Aickman, escriptor 
anglés conegut pels seus 
relats de terror sobrenatural, 
naix a Londres. Als seus relats 
de ficció, agrupats en títols 
com Cuentos de lo extraño, 
s’han de sumar també obres de no ficció. 
Aickman va morir a Londres l’any 1981. 

27 de juny de 1949 

Naix a Tavernes de la 
Valldigna l’escriptor i crític 
literari valencià Rafael 
Chirbes. Guanyador del 
Premi Nacional de la Crítica 
en dues ocasions; l’any 2007 

per Crematorio i l’any 2013 per En la orilla. 
Altres títols: Los viejos amigos, El novelista 
perplejo, Mimoun... 
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