
1 de maig de 1959 

Naix a París la novel·lista, 

dramaturga i actriu 

Yasmina Reza. Autora 

d’obres com Felices los 

felices i Un dios salvaje 

(adaptada al cinema per Roman Polanski), 

va obtenir el Gran Premi de Teatre de 

l’Acadèmia Francesa en reconeixement a la 

seua carrera dramàtica. També ha estat 

guardonada amb el Premi Molière. 

2 de maig de 2015 

Ruth Rendell, escriptora 

britànica nascuda a Londres 

l’any 1930, mor a la seua ciutat 

natal. Prolífica autora de 

novel·la negra, ha estat 

guardonada amb el National 

Book Award. Obres més conegudes: La casa 

de las escaleras, Falsa identidad, Carne 

trémula (adaptada al cinema per 

Almodóvar), El agua está espléndida... 

3 de maig de 1937 

L’escriptora brasilera Nélida 

Piñón naix a Villa Isabel (Rio 

de Janeiro). Dels seus 

nombrosos guardons 

destaca el Príncep d’Astúries 

de les Lletres 2005 per la seua incitant obra 

narrativa, artísticament sustentada en la 

realitat i la memòria, i també en la fantasia i 

els somnis. Voces del desierto i Corazón 

Andariego són algunes de les seus obres. 

 

 

4 de maig de 1938 

Carlos Monsiváis, escriptor i 

periodista mexicà, naix a 

Ciutat de Mèxic. Una de les 

principals característiques de 

la seua obra és l'humor àcid, 

la ironia i la sàtira política, 

present en títols com Las alusiones perdidas i 

Los ídolos a nado. Va morir a la seua ciutat 

natal l’any 2010. 

4 de maig de 1939 

L’escriptor i periodista Amos Oz 

naix a Jerusalem. Considerat 

un dels escriptors més 

importants en llengua hebrea, 

va rebre el Príncep d’Astúries 

de les Lletres l’any 2007 per la 

seua contribució a fer de la llengua hebrea 

un brillant instrument per a l'art literari i per a la 

revelació precisa de les realitats més 

apressants i universals. Obres: La colina del 

mal consejo, Judas, No digas noche... 

8 de maig de 1937 

Naix a Nova York el novel·lista 

Thomas Pynchon. Guanyador 

del National Book Award, és 

citat regularment com un dels 

candidats a guanyar el Nobel. 

Ha escrit un total de vuit 

novel·les, d’on podem destacar Vineland, Al 

límite, El arco iris de la gravedad, Vicio 

propio... 
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9 de maig de 1949 

Naix a Barcelona l’escriptor i 

guionista català Andreu 

Martín. És autor de novel·les 

juvenils i novel·les d’adults. 

D’aquestes últimes podem 

destacar Cop a la virreina, El 

blues del detectiu immortal, Cabaret 

Pompeya i les novel·les escrites conjuntament 

amb Jaume Ribera com Joc de claus o La 

monja que va perdre el cap. 

11 de maig de 1916 

Camilo José Cela, 1r marqués 

d’Iria Flavia, naix a Iria Flavia 

(La Corunya). Escriptor i 

polític, ha estat guardonat 

amb els premis literaris més 

prestigiosos com el Príncep 

d’Astúries de les Lletres (1987), el Nobel de 

Literatura (1989) i el Premi Cervantes (1995). 

La familia de Pascual Duarte i La colmena són 

les seues novel·les més reconegudes. Va morir 

a Madrid l’any 2002. 

12 de maig de 1921 

La novel·lista, assagista i 

feminista Emilia Pardo Bazán 

(comtessa de Pardo Bazán) 

mor a Madrid. Nascuda a La 

Corunya l’any 1851, va ser la 

introductora del naturalisme. 

A més de novel·les i contes, va escriure llibres 

de viatges, obres dramàtiques, composicions 

poètiques i nombroses col·laboracions 

periodístiques. De la seua extensíssima obra 

podem destacar Los Pazos de Ulloa, La 

madre Naturaleza, Bucólica... 
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15 de maig de 1950 

Ana María Bueno de la 

Peña, coneguda 

literàriament com Ana 

Rossetti, naix a San 

Fernando (Cadis). Autora de 

novel·les, poemes i obres 

teatrals, la seua obra combina l’erotisme, 

l’esteticisme i el culturalisme. De les seues 

novel·les podem destacar Mentiras de papel, 

Plumas de España i Alevosías. 

17 de maig de 2009 

L’escriptor uruguaià Mario 

Benedetti (Paso de los Toros, 

1920) mor a Montevideo. 

Membre de la Generació 

del 45 va conrear la 

novel·la, l’assaig, la poesia i 

el teatre. La seua prolífica obra es compon de 

més de 80 títols, com ara Gracias por el 

fuego, La tregua, Primavera con una esquina 

rota... L’any 1999 va guanyar el Reina Sofia de 

Poesia Iberoamericana. 

19 de maig de 1932 

Naix a París l’escriptora i 

periodista mexicana Elena 

Poniatowska. En les seues 

novel·les té molta 

importància la recerca 

periodística i històrica. Amb 

títols com Querido Diego te abraza Quiela,  

Leonora, Hasta no verte Jesús mío... ha rebut 

nombrosos guardons, dels quals destaca el 

Premi Cervantes. 

 

22 de maig de 1926 

Naix a València l’escriptora 

Concha Alós. Amb Las 

hogueras, una de les seues 

primeres novel·les, va guanyar 

el Premi Planeta. Alós va tenir 

molts problemes amb la 

censura per tractar temes com el sexe, 

l’homosexualitat i la prostitució. Va morir a 

Barcelona l’any 2011. Altres obres: El caballo 

rojo, Os habla Electra...  

24 de maig de 1940 

El poeta i novel·lista nord-

americà d’origen soviètic 

Joseph Brodsky naix a 

Leningrad. Escriptor en rus i 

anglés va guanyar el Nobel 

de Literatura l’any 1987 per 

una professió d'escriptor completa, imbuït de 

la claredat del pensament i d'intensitat 

poètica. Menos que uno, Poemas de 

Navidad i Del dolor y la razón són alguns dels 

seus llibres. Va morir a Nova York l’any 1996. 

25 de maig de 1938 

Raymond Carver, considerat el 

pare de la corrent literària del 

realisme brut, naix a Clatskanie 

(Oregon). Valorat 

especialment pels seus contes i 

relats breus, assolí gran 

popularitat en vida. Alguns dels seus contes es 

troben en els recopilatoris Vidas cruzados 

(adaptat al cinema per Robert Altman), 

Catedral, Tres rosas amarillas... Carver va morir 

a Port Angeles (Washington) l’any 1988. 
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