
4 de gener de 1965 

T. S. Eliot, poeta i 

dramaturg nascut a Saint 

Louis (Missouri) l’any 1888, 

mor a Londres. Enquadrat 

dins del New Criticism, va 

obtenir el Nobel l’any 1948 

per la seua contribució excepcional, 

pionera a la poesia actual. Tierra baldía o 

La aventura sin fin són alguns dels seus 

títols. 

7 de gener de 1925 

Naix a Jamshepdur (Índia) 

l’escriptor i naturalista 

Gerald Durrell, germà del 

també escriptor Lawrence 

Durrell. Fundador del 

zoològic de Jersey, va 

realitzar nombroses expedicions per a 

aconseguir animals per a zoològics 

anglesos. Obres: La meva família i altres 

animals, Ocells, bèsties i parents, Un lloro 

per al vicari... Gerald va morir a Saint Helier 

(Regne Unit) l’any 1995. 

10 de gener de 2011 

Mor a Buenos Aires, ciutat 

on havia nascut l’any 

1930, la poeta i música 

María Elena Walsh. 

Destacà pels seus llibres 

infantils com ara Versos 

tradicionales para 

cebollitas, El reino del revés o Manuelita la 

tortuga, personatge adaptat al cinema. 

L’any 1990 fou investida Doctora Honoris 

Causa per la Universitat Nacional de 

Còrdova (Argentina).  

12 de gener de 2008 

El poeta asturià Ángel 

González (Oviedo, 1925) 

mor a Madrid. Membre de 

la Reial Acadèmia 

Espanyola des de l’any 

1996, va guanyar 

nombrosos premis, dels 

quals destaquen el Príncep d’Astúries de 

les Lletres (1985) i el Reina Sofia de Poesia 

Iberoamericana (1996). Otoño y otras luces 

i Nada grave són alguns dels seus títols. 

14 de gener de 1925 

Naix a Tòquio l’escriptor 

Kimitake Hiraoka, conegut 

literàriament com Yukio 

Mishima. Va conrear la 

novel·la, el teatre, l’assaig, 

la poesia i el conte. 

Confessions d’una màscara, El temple del 

Pavelló Daurat i La remor de les onades 

són alguns dels seues títols més coneguts. 

Va mantenir el codi dels samurais fins a la 

seua mort, l’any 1970, en què es practicà 

l’harakiri. 

14 de gener de 2014 

El poeta argentí Juan 

Gelman (Buenos Aires, 

1930) mor a Ciutat de 

Mèxic. Autor de 

poemaris com ara Valer 

la pena, Oficio ardiente, País que fue será, 

El emperrado corazón amora... Va 

guanyar nombrosos guardons dels quals 

destaquem el premi Cervantes (2007) i el 

Premi Reina Sofia (2005). 

22 de gener de 2014 

Manu Leguineche, 

escriptor, periodista i 

corresponsal nascut a 

Arratzu (Biscaia), mor a 

Madrid. Guanyador del 

Premi Nacional de 

Periodisme l’any 1980, és l’autor de 

novel·les com ara Hotel Nirvana o El club 

de los faltos de cariño. 

23 de gener de 2007 

Mor a Varsòvia l’escriptor i 

assagista polonés Ryszard 

Kapuscinski. Nascut a Pinsk 

l’any 1932, va guanyar el 

Príncep d’Astúries de 

comunicació i humanitats 

el 2003. Les seues obres es centren en 

països i gent exòtica. Dels seues títols 

destaquem Ébano, Lapidarium, El 

Emperador, Viajes con Heródoto... 

26 de gener de 2014 

José Emilio Pacheco 

(Ciutat de Mèxic, 1939) 

mor a la seua ciutat 

natal. Destacat poeta i 

novel·lista integrant de la 

generació dels 

cinquanta, va guanyar el 

Premi Miguel de Cervantes l’any 2009. Dins 

de la seua prolífica obra trobem títols com 

ara La edad de las tinieblas, El silencio de 

la luna, Como la lluvia... 
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27 de gener de 2009 

El novel·lista, poeta i 

assagista John Updike 

(Reading, Pennsilvània, 

1932) mor a Beverly Farms 

(Massachusetts). Proper 

al realisme naturalista, Las 

brujas de Eastwick (adaptada al cinema) 

és la seua obra més coneguda. Altres títols: 

Las viudas de Eastwick, Busca mi rostro, 

Bech ha vuelto, Parejas... 

27 de gener de 2010 

Jerome David Salinger 

(conegut com a J. D. 

Salinger) mor a Cornish 

(Nou Hampshire). Nascut a 

Nova York l’any 1919, es va 

fer mundialment famós 

amb la seua primera 

novel·la El vigilant en el camp de sègol, 

tant criticada en el seu moment per les 

seus referències a l’alcohol, el tabac i la 

prostitució, que arribà a estar prohibida. 

28 de gener de 1996 

Joseph Brodsky, poeta i 

assagista nascut a 

Leningrad l’any 1940, mor 

a Nova York. Escriptor tant 

en llengua russa com 

anglesa, va estar 

guardonat amb el Nobel de Literatura 

l’any 1987. Títols: Poemas de navidad, 

Menos que uno, Marca de agua... 

 

 

30 de gener de 2014 

Mor a Madrid el poeta i 

narrador Félix Grande. 

Nascut a Mèrida l’any 

1937, se’l considera un 

dels grans renovadors de 

la poesia espanyola dels 

seixanta. L’any 1978 va 

obtenir el Premi Nacional de Poesia i l’any 

2004 el Premi Nacional de les Lletres.  

31 de gener de 1935 

Naix a Uchiko l’escriptor 

japonés Kenzaburo Oe. 

L'any 1994 fou guardonat 

amb el Nobel de 

Literatura per la força 

poètica de la seua obra, 

on la vida i el mite es 

condensen per a formar 

un quadre desconcertant dels problemes 

de l'home en els nostres dies. Obres: Una 

cuestión personal, El grito silencioso, 

Renacimiento, Muerte por agua... 

31 de gener de 2010 

Mor l’escriptor i guionista 

de cine argentí Tomás 

Eloy Martínez. Guanyador 

l’any 2002 del Premi 

Internacional Alfaguara 

de Novel·la per El vuelo 

de la reina, La Novela de 

Perón, El cantor de tango, El Purgatorio  i 

Santa Evita són altres de les seues 

novel·les. Va nàixer a Tucumán el 16 de 

juliol de 1934. 

 

 

Efemèrides 

gener de 2015 

 

Juan Gelman i José Emilio Pacheco 


