
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. 

 

8 de juny de 1903 

Naix a Brussel·les la novel·lista, 

assagista, dramaturga i poeta 

Marguerite Yourcenar. Autora 

d’una prolífica obra va 

destacar, sobretot, com a 

novel·lista. Títols: Alexis o el 

tractat del combat inútil, El tret de gràcia, 

Memòries d’Adrià, Contes orientals… Va morir 

a Northeast Harbor (Maine, EUA) l’any 1987. 

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. 

10 de juny de 1949 

L’escriptora noruega Sigrid 

Undset mor a Lillehammer 

(Noruega). Nascuda a la 

ciutat danesa de 

Kalundborg l’any 1882, és 

l’autora d’obres com 

Cristina, hija de Lavrans i La zarza ardiente. 

L’any 1928 va obtenir el Nobel de literatura 

“per les seues descripcions de gran abast de 

la vida nòrdica durant l'edat mitjana”. 

 

 

13 de juny de 1946 

Naix a Barcelona 

l’escriptora en llengua 

catalana Montserrat Roig. 

Autora de novel·les, 

contes i assaigs, va ser 

membre de l’Associació 

d’Escriptors en Llengua Catalana. De la seua 

prolífica obra podem destacar La veu 

melodiosa, El temps de les cireres, L’agulla 

daurada (Premi Nacional de Literatura 

Catalana), El cant de la joventut… Va morir a 

la seua ciutat natal l’any 1991. 

16 de juny de 1938 

Naix a Lockport (Nova York) 

l’escriptora, editora i crítica 

Joyce Carol Oates. Ha 

conreat la novel·la, el relat, 

la poesia, el teatre i l’assaig. 

Les seues novel·les i relats han 

rebut nombrosos premis als Estats Units. 

Carthage, Mujer de barro, Ave del paraiso i 

La hija del sepulturero són algunes de les 

seues novel·les més actuals. 

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. 

21 de juny de 1948 

Naix a Aldershot (Anglaterra) 

el novel·lista anglés Ian 

McEwan. L’any 1998 va 

guanyar el Booker Prize per 

la seua novel·la Amsterdam. 

També és l’autor de títols 

com ara En las nubes, Chesil Beach, 

Operación dulce i Expiación, aquesta última 

adaptada al cinema per Joe Wright 

22 de juny de 1945 

L’escriptor, poeta, traductor i 

crític català Pere Gimferrer 

naix a Barcelona. Membre 

de la Reial Acadèmia 

Espanyola des de l’any 1985, 

va guanyar el Premi Nacional de les Lletres 

Espanyoles l’any 1988. Obres més conegudes: 

Fortuny, La llum, L’agent provocador, El 

diamant dins l’aigua... 
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25 de juny de 1926 

Ingeborg Bachmann, poeta i 

novel·lista austríaca, naix a 

Klagenfurt. Considerada una 

de les escriptores més 

destacades del segle XX en 

llengua alemanya va 

començar a publicar amb 20 anys. 

Anualment es concedeix el Premi Ingeborg 

Bachmann en el seu honor. Obres més 

conegudes: Malina, Tres senderos hacia el 

lago, Invocación a la Osa Mayor… L’autora 

va morir a Roma l’any 1973. 

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 1990 

El prolífic escriptor en llengua 

catalana Manuel de Pedrolo 

mor a Barcelona. Nascut a 

l’Aranyó l’any 1918, conreà 

tots els gèneres literaris 

(poesia, teatre, narrativa, 

contes). L’any 1979 va rebre el Premi d’Honor 

de les Lletres Catalanes. Obres: Mecanoscrit 

del segon origen, Des d’uns ulls de dona, Joc 

brut... 
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