
4 de gener de 1940 

Naix a Ganzhou (Xina) 

l’escriptor francés d’origen 

xinés Gao Xingjian. 

Guanyador del Nobel 

l’any 2000 “per una obra 

de validesa universal, de 

penetracions amargues i d'enginy 

lingüístic, que ha obert nous camins a la 

novel·la i al drama xinés” va estar el primer 

escriptor en llengua xinesa a aconseguir-

ho. Obres: La muntanya de l’ànima, Una 

canya de pescar per al meu avi... 

5 de gener de 1932 

L’escriptor i filòsof italià 

Umberto Eco naix a 

Alessandria (Itàlia). L’any 

2000 va ser guardonat amb 

el Príncep d’Astúries de 

Comunicació i Humanitats. 

A la seua obra més famosa, El nombre de 

la rosa (adaptada al cinema), seguiren 

altres com El péndulo de Foucault i El 

cementerio de Praga. També és autor 

d’obres assagistes com Historia de la 

fealdad o Historia de las tierras y los lugares 

legendarios. Va morir a Milà l’any 2016. 

11 de gener de 1943 

Eduardo Mendoza, 

novel·lista guanyador del 

Premi Cervantes 2016, naix 

a Barcelona. Conegut 

sobretot per les seues 

novel·les, va debutar amb 

La verdad sobre el caso Savolta. També és 

l’autor de la sèrie protagonitzada pel 

detectiu anònim amb títols com El misterio 

de la cripta embrujada i El enredo de la 

bolsa y la vida. 

11 de gener de 1980 

La novel·lista anglesa 

Barbara Pym (Oswestry, 

1913) mor a Oxford. 

Anomenada la Jane 

Austen contemporània 

pels seus biògrafs, la seua 

obra retrata la vida dels suburbis d’una 

forma costumista. Jane y Prudence i Los 

hombres de Wilmet són algunes de les seus 

obres més conegudes. 

13 de gener de 1957 

Naix a Glens Falls (Nova 

York) l’escriptora Lorrie 

Moore. Autora de novel·les 

i contes, també va ser 

professora d’escriptura 

creativa. Les seues històries 

es caracteritzen per un humor irònic i 

intel·ligent. Dels seus reculls de relats 

podem destacar l’obra Ocells d’Amèrica. 

14 de gener de 1957 

Anchee Min, escriptora, 

fotògrafa i música xinesa, 

naix a Shanghai. Va 

debutar amb el llibre de 

memòries Azalea roja, 

obra autobiogràfica amb un gran 

component d’història xinesa. Aquest 

interés per la història del seu país també 

està present en les seues novel·les, com 

ara L’última emperadriu. 

 

14 de gener de 1977 

Anaïs Nin, escriptora nord-

americana de pares 

cubans i nascuda a 

França (Neuilly-sur-Seine, 

1903) mor a Los Àngeles. 

Autora de novel·les 

avantguardistes i surrealistes com El delta 

de Venus, és reconeguda sobretot pels 

seus diaris, recopilats con Diarios de Anaïs 

Lin, els quals va començar a escriure a 

l’edat d’1 anys. 

17 de gener de 2012 

El poeta i novel·lista 

català Carlos Pujol mor a 

Barcelona, ciutat on havia 

nascut l’any 1936. També 

va ser un prolífic traductor 

tant de clàssics com 

d’autors contemporanis, crític i historiador 

literari. Novel·les més conegudes: Antes del 

invierno, Los fugitivos... 

19 de gener de 1919 

Naix a Barcelona el 

poeta, dramaturg i 

artista plàstic Joan 

Brossa. Poeta 

avantguardista, la seua 

obra abraçava 

pràcticament tots els gèneres, entre els 

quals, en la seua opinió, no existien 

diferències. Dels seus guardons destaquen 

el Lletra d’Or i el Premi Nacional de Teatre. 

Ventall de poemes urbans, Càntir de 

càntics i La clau a la boca són alguns dels 

seus poemaris. Va morir l’any 1998 a la 

seua ciutat natal. 



22 de gener de 1993 

Kimifusa Abe, conegut 

literàriament com Kobo 

Abe, mor a Tòquio, ciutat 

on havia nascut l’any 

1924. Novel·lista, 

dramaturg, poeta i 

guionista de cinema, explora, en les seues 

obres, a l’individu contemporani d’una 

forma surrealista i plena de malsons. 

Novel·les: La mujer de la arena, El hombre 

caja, El rostro ajeno, El mapa calcinado... 

23 de gener de 2007 

L’escriptor, periodista i 

historiador polonés Ryszard 

Kapuscinski (Pinsk, 1932), 

mor a Varsòvia. Autor en 

llengua anglesa i en llengua 

polonesa, centra els seus 

llibres en gent i països exòtics, on denuncia 

el colonialisme europeu. De la seua 

prolífica obra podem destacar Ébano, 

Lapidarium, Viajes con Herodoto... L’any 

2003 va ser guardonat amb el Príncep 

d’Astúries de Comunicació i Humanitats. 

28 de gener de 1977 

Naix a Buenos Aires 

l’escriptor hispanoargentí 

Andrés Neuman. 

Novel·lista, poeta i 

assagista, ha estat 

guardonat amb premis 

com el Premi Herralde per Bariloche i el 

Premi de la Crítica de narrativa castellana 

per El viajero del siglo. Hacerse el muerto, 

Hablar solos i Barbarismos són altres de les 

seues obres.  

29 de gener de 1867 

Naix a València l’escriptor, 

periodista i polític Vicente 

Blasco Ibáñez. La seua 

obra s’emmarca dins del 

naturalisme literari, amb 

elements costumistes i 

regionals. La barraca, Cañas y barro, Arroz 

y tartana, Sangre y arena... són les seues 

obres més famoses. Blasco Ibáñez va morir 

a Menton (França) l’any 1928. 

29 de gener de 2004 

Janet Frame, novel·lista i 

poeta, mor a Dunedin 

(Nova Zelanda), ciutat 

on havia nascut l’any 

1924. Rostros en el agua, 

Hacia otro verano i Un ángel en mi mesa 

(adaptada al cinema) són algunes de les 

seues novel·les.  

29 de gener de 2015 

L’escriptora australiana 

(Wellington, 1937) de 

novel·les romàntiques i 

històriques Colleen 

McCullough mor a Illa 

Norfolk. Masters of Rome és 

el nom que es dóna a la seua sèrie de 

novel·les històriques ambientades a 

l’Antiga Roma, on podem trobar títols com 

César, Las mujeres de César, El caballo de 

César... També és l’autora de la novel·la El 

pájaro espino. 
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