
1 de juny de 1937 

L’escriptora australiana 

Colleen McCullough naix a 

Wellington. Autora de 

novel·les romàntiques, de les 

quals destaca El pájaro 

espino (novel·la amb 

adaptació televisiva que li va donar fama 

mundial) i de novel·les històriques 

ambientades a l’Antiga Roma com ara Las 

mujeres de César, César, El caballo de 

César... Va morir a l’illa de Norfolk l’any 2015. 

1 de juny de 1983 

Netty Radványi, escriptora 

alemanya coneguda 

literàriament pel 

pseudònim Anna Seghers, 

mor a Berlín. Nascuda a 

Reiling l’any 1900, va ser 

una forta opositora al nazisme. De la seua 

prolífica obra podem destacar Tránsito, La 

excursión de las muchachas muertas, La 

séptima cruz... 

3 de juny de 1954 

Naix a Zafra (Badajoz) la 

novel·lista, poeta i 

columnista Inma Chacón. 

Va escriure la seua 

primera novel·la després 

de la mort de la seua 

germana Dulce, la qual li va demanar de fer-

ho. L’any 2011 va ser finalista del Premi 

Planeta per Tiempo de arena. És també 

l’autora de Mientras pueda pensarte, Tierra 

sin Hombres i la novel·la juvenil Nick. 

 

5 de juny de 2012 

Ray Bradbury, escriptor de 

misteri, ciència-ficció i 

fantasia nascut a Waukegan 

(Illinois) l’any 1920, mor a Los 

Àngeles. Va conrear el teatre, 

la poesia, el relat i la novel·la. 

Va debutar amb Crónicas marcianas, conjunt 

de relats, i va destacar amb Fahrenheit 451, 

adaptada al cinema per François Truffaut. 

7 de juny de 1967 

L’escriptora i guionista Dorothy 

Parker (Nova Jersey, 1893) mor 

a Nova York. Coneguda pel 

seu càustic enginy, el seu 

sarcasme i la seua esmolada 

ploma a l'hora de captar el 

costat fosc de la vida urbana 

en el segle XX. Obres més conegudes: Una 

rubia imponente, Los poemas perdidos, 

Colgando de un hilo... 

8 de juny 1997 

Mor a Ibadan (Nigèria) 

l’escriptor en llengua anglesa 

Amos Tutuola. Nascut a la ciutat 

nigeriana d’ Abeokuta l’any 

1920, les seues obres s’inspiren 

en relats orals i el folklore 

yoruba. La seua novel·la més coneguda, El 

bevedor de vi de palma, va causar molta 

polèmica a Nigèria però va rebre molts elogis 

d’autors de tot el món. 

 

 

13 de juny de 1917 

Naix a Assumpció (Paraguai) 

l’escriptor i periodista 

Augusto Roa Bastos. 

Reivindicador del bilingüisme 

de Paraguai (castellà i 

guaraní), reflexiona sobre el 

poder en les seues obres, de les quals 

destaquen Yo el Supremo, Hijo de hombre, 

Vigilia del almirante... L’any 1989 va obtenir el 

Premi Miguel de Cervantes. Va morir a la seua 

ciutat natal l’any 2005. 

19 de juny de 1947 

L’escriptor i assagista 

britànic Salman Rushdie 

naix a Mumbai (Índia). 

Capdavanter en la lluita 

per la llibertat d’expressió, 

el seu estil ha estat 

comparat amb el realisme màgic 

llatinoamericà. Hijos de la medianoche i Los 

versos satánicos (censurada en alguns països 

musulmans) són les seues dues obres més 

conegudes. 

19 de juny de 2012 

Emili Teixidor (Roda de Ter, 

1932), pedagog, periodista i 

escriptor en llengua 

catalana, mor a Barcelona. 

Especialitzat en literatura 

infantil i juvenil, també va 

escriure novel·les per a adults com Pa Negre 

(guanyadora del Lletra d’Or i del Premi 

Nacional de Literatura 2004). Altres obres: 

L’ocell de foc, Laura Sants, Retrat d’un assassí 

d’ocells, Els convidats... L’any 1992 havia 

rebut la Creu de Sant Jordi. 



21 de juny de 1912 

Naix a Seattle l’assagista i 

novel·lista Mary 

McCarthy. Amb un estil 

crític i irònic, va ser 

reconeguda per la seua 

novel·la autobiogràfica El 

grupo. Abans d’aquesta ja havia publicat 

títols com Una vida encantada i Piedras de 

Florencia. L’any 1989 va morir a Nova York. 

25 de juny de 2014 

Ana María Matute, novel·lista 

i membre de la Reial 

Acadèmia Espanyola, mor a 

Barcelona, ciutat on havia 

nascut l’any 1925. En les 

seues obres tracta aspectes 

polítics, socials i morals. Dels seus guardons 

destaca el Premi Planeta (1954), el Nadal 

(1959), el Nacional de les Lletres Espanyoles 

(2007), la Creu de Sant Jordi (2009) i el 

Cervantes (2011). Obres: Olvidado rey Gudú, 

Paraíso inhabitado, Los ninos tontos... 

26 de juny de 1957 

El poeta i novel·lista anglés 

Malcolm Lowry (New Brighton, 

1909) mor a Ripe (Sussex). A la 

seua mort va deixar molts 

manuscrits sense acabar. De 

les seues novel·les publicades 

en vida destaca Bajo el volcán. Piedra 

infernal i Oscuro como la tumba en la que 

yace mi amigo són altres de les seues obres. 
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28 de juny de 1867 

Naix a Agrigent (Sicília) el 

dramaturg, novel·lista i relatista 

Luigi Pirandello. Com a 

dramaturg va guanyar el Nobel 

de Literatura l’any 1934 “per la 

seua audaç i enginyosa 

renovació de l'art dramàtic i escènic”. 

Algunes de les seues obres teatrals més 

conegudes són Sis personatges en cerca 

d’autor, Enric IV, L’home, la bèstia i la virtut... 

Va morir a Roma l’any 1936. 

29 de juny de 1929 

Oriana Fallaci, escriptora, 

periodista i activista 

italiana, naix a Florència. 

Primera dona italiana en 

ser corresponsal de guerra, 

va obtenir gran 

reconeixement per les seues entrevistes a 

personatges famosos. De les seues novel·les 

podem destacar Nada y así sea, Inshallah, Un 

sombrero lleno de cerezas... Va morir a la 

seua ciutat natal l’any 2006. 

30 de juny de 1973 

La novel·lista i biògrafa 

anglesa Nancy Mitford 

(Londres, 1904) mor a 

Versalles. El seu sentit de 

l’humor va ser molt ben 

rebut pels seus lectors. 

També estan present en les seus novel·les les 

varietats dialectals entre les classes altes i les 

baixes. La bendición, Trifulca a la vista i 

Voltaire enamorado són algunes de les seus 

obres. 

 

Efemèrides 

juny de 2017 
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