
2 de maig de 2015 

Ruth Rendell, una de les 

escriptores més prolífiques de 

la literatura de misteri 

britànica, mor a Londres, 

ciutat on havia nascut l’any 

1930. És característic de la seua tècnica 

literària l'ús de l'intertext, fent servir clàssics 

inqüestionables de la literatura anglesa i 

universal per a crear, a partir d'ells, nous 

arguments, per exemple a La casa de las 

escaleras i a Carne trèmula, adaptada al 

cinema per Almodóvar. 

3 de maig de 1937 

L’escriptora brasilera Nélida 

Piñón naix a Rio de Janeiro. 

Guardonada amb el 

Príncep d'Astúries de les 

Lletres l’any 2015 “per la 

seua incitant obra narrativa, artísticament 

sustentada en la realitat i la memòria, i també 

en la fantasia i els somnis”, és l’autora de 

Voces del desierto, Corazón andariego, Libro 

de horas... 

4 de maig de 1938 

Naix a Ciutat de Mèxic 

l’escriptor, periodista i cronista 

Carlos Monsiváis. Una de les 

principals característiques de la 

seua obra és l'humor àcid, la 

ironia i la sàtira política. Las 

alusiones perdidas o Los ídolos a nado són 

algunes de les seues obres més conegudes. 
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6 de maig de 1868 

Naix a París l’escriptor i 

periodista francés Gaston 

Leroux. Autor de novel·les de 

terror i policials va escriure 

obres com La máquina de 

asesinar, El misterio del cuarto 

amarillo i la més coneguda de totes, El 

fantasma de la ópera, adaptada al cinema. 

Leroux va morir a Niça l’any 1927. 

9 de maig de 1949 

Andreu Martín, escriptor i 

guionista català, naix a 

Barcelona. Autor d’una 

prolífica obra ha publicat tant 

novel·la infantil i juvenil (on 

destaca la seua sèrie de 

novel·les protagonitzades per Flanagan) com 

novel·la d’adults. Dins d’aquesta última 

podem destacar El blues del detectiu 

inmortal, Joc de claus, La monja que va 

perdre el cap, Cabaret Pompeya... 

11 de maig de 1932 

El periodista, assagista, 

novel·lista i biògraf Francisco 

Pérez Martínez, conegut com 

Francisco Umbral, naix a 

Madrid. Autor d’obres com 

Mortal y rosa, Los helechos 

arborescentes i Carta a mi mujer ha estat 

guardonat amb el Príncep d’Astúries de les 

Lletres, el Premi Nacional de les Lletres 

Espanyoles i el Cervantes. Va morir a Boadilla 

del Monte l’any 2007. 

 

12 de maig de 1921 

Emilia Pardo Bazán, poeta, 

dramaturga i novel·lista 

gallega (La Corunya, 1851), 

mor a Madrid. Introductora 

del naturalisme literari, 

corrent associat al realisme, és l’autora de Los 

pazos de Ulloa, on mostra la vida rural i les 

classes socials gallegues, continuada amb la 

segona part La madre naturaleza.  

13 de maig de 1947 

Naix a Minneapolis el 

novel·lista, poeta, assagista i 

professor d’escriptura 

creativa Charles Baxter. 

Finalista del National Book 

Award per El festín del amor, 

és també l’autor de Saul y Patsy, Primera luz i 

El ladrón de almas. 

15 de maig de 1950 

La poeta i dramaturga Ana 

Rossetti, pseudònim d’Ana 

María Bueno de la Peña, 

naix a San Fernando 

(Cadis). Mentiras de papel, 

Plumas de España i 

Alevosías són alguns dels poemaris més 

coneguts, on barreja l’erotisme, l’esteticisme i 

el culturalisme. També ha conreat la literatura 

infantil i juvenil. 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/


19 de maig de 1932 

Naix a París l’escriptora, 

activista i periodista 

mexicana Elena 

Poniatowska. Guanyadora 

del Premi Cervantes l’any 

2013, l'obra de 

Poniatowska ha estat descrita, segons el 

mateix jurat del Cervantes, com “una brillant 

trajectòria literària en diversos gèneres, de 

manera particular en la narrativa i en la seua 

dedicació exemplar al periodisme”. Obres: 

Leonora, Hasta no verte Jesús mío, Dos veces 

única... 

22 de maig de 1926 

L’escriptora Concha Alós naix a 

València. La seua obra es va 

emmarcar dins del realisme i 

del testimoniatge social. Va 

tractar amb un llenguatge 

directe temes poc habituals de 

l'època, com el sexe, l'homosexualitat i la 

prostitució. L’any 1964 va guanyar el Premi 

Planeta per Las hogueras. Altres obres: Os 

habla Electra, El caballo rojo... Alós va morir a 

Barcelona l’any 2011. 

24 de maig de 1928 

William Trevor, novel·lista i 

dramaturg irlandés, naix a 

Mitchelstown. Ambientades 

a Irlanda i Anglaterra, va 

conrear tant la comèdia 

com la novel·la històrica. La 

historia de Lucy Gault, Verano y amor i Una 

relación perfecta són algunes de les seues 

obres. Va morir a Somerset (Anglaterra) l’any 

2016. 

25 de maig de 1938 

L’escriptor de contes i poeta 

nord-americà Raymond Carver 

naix a Clatskanie (Oregó). El 

seu estil es caracteritza pel 

minimalisme i la descripció 

realista de la vida dels 

personatges, sovint obrers alienats, dominats 

per la sensació de fracàs en la seua vida 

quotidiana. Exponent del realisme brut, 

Catedral, Vidas cruzados (adaptada al 

cinema) i Tres rosas amarillas són alguns dels 

seus títols. Va morir a Port Angeles 

(Washington) l’any 1988. 

29 de maig de 1958 

Juan Ramón Jiménez, poeta 

guanyador del Nobel de 

Literatura l’any 1956, mor a 

San Juan (Puerto Rico). 

Nascut a Moguer (Huelva) 

l’any 1881, és l’autor de la 

coneguda Platero y yo, narració lírica en 

castellà publicada per primer cop l’any 1914. 

31 de maig de 1968 

Naix a Dublín l’escriptor 

irlandés John Connolly. 

Conegut per la sèrie de 

novel·les de detectius 

protagonitzades per Charlie 

Parker, formada per títols com El camino 

blanco, El ángel negro, Los atormentados, Los 

amantes, Voces que susurran... afegeix als 

clàssics elements de la novel·la negra 

aspectes i temes sobrenaturals. 
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