
2 de juliol de 2010 

Mor a Londres la novel·lista 
Beryl Bainbridge. Nascuda 
a Liverpool l’any 1934 és 
l’autora de divuit novel·les 
de les quals detaquen La 

excursión (Guardian Book Price), La cena de 
los infieles, Sálvese quien pueda (ambdues 
guanyadores del Premi Whitbread), Master 
George... L’any 2003 va guanyar el Premi 
David Cohen. 

3 de juliol de 1914 

El poeta català Joan Vinyoli 
naix a Barcelona. El 
reconeixement públic li arribà 
en els anys 70 per l’obra Tot 
és ara i res. Amb Ara que és 
tard guanyà el Premi de la 
Crítica i el Serra d’Or. També va ser 
guardonat amb la Creu de Sant Jordi l’any 
1976. Va morir a Barcelona l’any 1984. 

3 de juliol de 2001 

Mordecai Richler, cineasta i 
escriptor canadenc d’origen 
jueu, mor a Mont-real, ciutat 
on havia nascut l’any 1931. 
Membre del Passeig de la 
Fama de Canadà, va 

guanyar nombrosos premis nacionals. Una de 
les seues novel·les més conegudes és El cas 
d’en Barney Panofsky. 

 

 

 

4 de juliol de 1994 

Mor a València el poeta i 
assagista alacantí Juan Gil-
Albert, pseudònim de Juan 
de Mata Gil. Nascut a 
Alacant l’any 1904 va ser 
avantguardista i surrealista en 

els seus inicis, però va canviar cap a un major 
realisme compromés a causa de la Guerra 
Civil i el seu exili. Títols: Candente horror, Son 
nombres ignorados, Cantos rodados… 

5 de juliol de 1998 

La poeta i escriptora 
catalana Maria Mercè 
Marçal mor a Barcelona, 
ciutat on havia nascut 
l’any 1952. El seu primer 
llibre de poemes Cau de 
llunes va guanyar el Premi 
Carles Riba 1976. També va ser una 
destacada activista política i cofundadora de 
l’editorial Llibres del Mall. 

6 de juliol de 1964 

Rafael Cansinos Assens 
(Sevilla, 1882), poeta, 
novel·lista, assagista, 
traductor i crític literari 
espanyol, mor a Madrid. 
Membre de la Generació 

del 14 (o Noucentisme) és l’autor de La rueda 
del destino, La novela de un literato, El 
movimiento V.P. o Bohemia (publicada 
pòstumament). 

 

 

9 de juliol de 1764 

Naix a Londres la novel·lista 
britànica i pionera de la 
novel·la gòtica de terror 
Ann Radcliffe. Molt llegida 
en la seua època va ser 
una gran influència d’autors 

posteriors com Dickens, Poe, Austen o 
Thackeray. Obres: El romance del bosque, Los 
misterios de Udolfo, El italiano o El 
confesionario de los penitentes negros. 
Radcliffe va morir l’any 1823. 

12 de juliol de 1904 

Ricardo Neftalí Reyes, més 
conegut com Pablo Neruda, 
naix a Parral (Xile). 
Considerat el poeta més 
gran del segle XX per García 
Márquez, va guanyar el 
Nobel de Literatura l’any 1971 per una poesia 
que amb l'acció d'una força elemental porta 
viu el destí i els somnis d'un continent. Títols: 
Crepusculario, Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada, Residencia en la tierra, 
Memorial de Isla Negra… Va morir a Santiago 
de Xile l’any 1973. 

15 de juliol de 1904 

Anton Txékhov, dramaturg i 
narrador rus (Taganrog, 1860) 
mor al balneari de 
Badenweiler (Alemanya). 
Destacat escriptor de relats 
curts, podem destacar de la 

seua prolífica obra títols com ara La gaviota, 
El duelo, El beso, Flores tardías, La estepa… 

 



15 de juliol de 2003 

Roberto Bolaño (Santiago de 
Xile, 1953), novel·lista i poeta 
xilé, mor a Barcelona. 
Creador del moviment 
infrarrealista, va guanyar el 
Premi Rómulo Gallegos i el 

Herralde de novel·la amb Los detectives 
salvajes. Altres títols: Los perros románticos, La 
pista de hielo, Amberes, El gaucho insufrible, 
Putas asesinas, 2666, La universidad 
desconocida... 

21 de juliol de 2013 

Ugo Riccarelli, escriptor italià 
nascut a Cirié l’any 1954, mor 
a Roma. Col·laborador amb 
nombroses revistes i periòdics, 
és l’autor d’ Un helado para 
la gloria, Los zapatos que 
cuelgan del corazón (Premi Chianti) i El dolor 
perfecto (Premi Strega i Premi Campiello). 

23 de juliol de 2000 

Mor a Madrid l’escriptora 
salmantina Carmen Martín 
Gaite. Guanyadora del  Premi 
Nadal (1957), del Príncep 
d’Astúries (1988), i del Premi 
Nacional de les Lletres 

Espanyoles (1994). Va conrear la novel·la, el 
conte, el teatre, la poesia i l’assaig. Entre 
visillos, Retahílas, Pido la palabra, Irse de casa, 
El cuarto de atrás i Lo raro es vivir són algunes 
de les seues novel·les. 

 

 

23 de juliol de 2001 

L’escriptora Eurdora Welty 
(Jackson, Mississipí, 1909) mor 
a la seua ciutat natal. 
Autora de novel·les i contes 
va guanyar el Pulitzer l’any 

1973 per La hija del optimista. Altres títols: Las 
batallas perdidas, La palabra heredada... 

23 de juliol de 2012 

Esther Tusquets, editora i 
escriptora catalana, mor a 
Barcelona, ciutat on va 
nàixer l’any 1936. Fundà i 
dirigí durant 40 anys 
l’editorial Lumen. L’any 1978 
publicà la seua primera novel·la El mismo mar 
de todos los veranos, que formaria trilogia 
amb El amor es un juego solitario i Varada tras 
el último naufragio.  

27 de juliol de 2011 

Agota Kristof mor a 
Neuchatel (Suïssa). Escriptora 
hongaresa (Köszeg, 1935), va 
conrear la novel·la i el teatre 
amb obres com ara La 

tercera mentida, Ahir, El gran quadern, La 
prova... Dels seus guardons podem destacar 
el Premi Austríac de Literatura Europea (2008). 
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