
3 de gener de 1951 

L’escriptora i periodista 
Rosa Montero naix a 
Madrid. És autora 
d’obres com ara Te 
trataré como a una 
reina, Bella y oscura, La 
hija del caníbal (Premi 
Primavera 1997), La loca de la casa, 
Historia del rey transparente,... 

5 de gener de 1932 

Umberto Eco naix a 
Alessandria (Itàlia). És 
autor d’El nom de la 
rosa, El pèndol de 
Foucault, L’illa del dia 
abans, Cinc escrits 
morals, Història de la 

bellesa, Baudolino, La misteriosa flama de 
la reina Loana,... Premi Príncep d’Astúries 
de Comunicació i Humanitats 2000. 

8 de gener de 1933 

Juan Marsé naix a 
Barcelona. Últimas tardes 
con Teresa, La oscura 
historia de la prima 
Montse, Si te dicen que 
caí, El embrujo de 
Shangai, El amante 
bilingüe i Rabos de 
lagartija són algunes de les seues obres. El 
2008 li va ser concedit el Premi Cervantes. 
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9 de gener de 1908 

Simone de Beauvoir 
naix a París, ciutat on 
morí el 14 d’abril de 
1986. Va escriure 
Memòries d’una jove 
formal, El segon sexe, La 
vellesa, Les belles imatges,... 

10 de gener de 
1955 

Yasmina Khadra, 
pseudònim de 
l’escriptor algerià 
Mohammed 

Moulessehoul, naix a Kenadsa. Obres 
destacades: La impostura de las palabras, 
Lo que sueñan los lobos, Las golondrinas 
de Kabul, Les sirenes de Bagdad... 

10 de gener de 1956 

L’escriptor Antonio Muñoz 
Molina naix a Úbeda 
(Jaén). Premi de la 
Crítica 1987 i Nacional de 
Narrativa 1987 i 1992. 
Obres: Beltenebros, El 
invierno en Lisboa, El jinete polaco 
Plenilunio, La noche de los tiempos. 
Membre de la Reial Acadèmia de la 
Llengua Espanyola. 

10 de gener de 1957 

Mor a Hampstead 
(Nova York) Gabriela 
Mistral. Premi Nobel de 
Literatura el 1945, 
escrigué Sonetos de la 

muerte, Desolación, Ternura, Tala, Lagar,... 
Havia nascut a Vicuña (Elqui, Mèxic) el 7 
d’abril de 1889. 

11 de gener de 1943 

Eduardo Mendoza naix 
a Barcelona. D’entre les 
seues obres destaquem: 
La verdad sobre el caso 
Savolta (Premi de la 
Crítica 1975), Sin noticias 

de Gurb, El año del diluvio, La aventura del 
tocador de señoras, Tres vidas de santos... 
Ha rebut també els premis Ciutat de 
Barcelona, Grinzane Cavour, Medicis, 
Femina, Elle... 

12 de gener de 1949 

L’escriptor i traductor 
Haruki Murakami naix a 
Kyoto. De les seues 
obres destaquen: 
Tòquio blues, El meu 
amor Sputnik, Kafka a la 
platja, Sauce ciego, 
mujer dormida, El fin del mundo y un 
despiadado país de las maravillas... Ha 
rebut nombrosos premis: el Franz Kafka, el 
Premi Jerusalem, el Tanizaki,... 

13 de gener de 1941 

Mor a Zuric (Suïssa) 
James) Joyce. 
Dublinesos, Retrat de 
l’artista adolescent o 
Ulisses són algunes de les 
seues obres. Va nàixer a 
Dublín el 2 de febrer de 

1882.  



19 de gener de 1946 

Naix a Leicester 
(Anglaterra) Julian 
Barnes, autor de novel�les 
com ara Antes de 
conocernos, El loro de 
Flaubert, La mesa limón, 
Arthur & George,... Ha 
rebut  premis com el E.M. Foster, el William 
Shakespeare i el Prix Femina. 

23 de gener de 
1962 

Elvira Lindo naix a 
Cadis. És la creadora 
del personatge de 
Manolito Gafotas. 
Amb Los trapos sucios 
de Manolito Gafotas 

va obtenir el Premi Nacional de Literatura 
Infantil i Juvenil 1998. Una palabra tuya, 
Algo más inesperado que la muerte i El 
otro barrio són algunes de les seues obres 
per a adults. 

28 de gener de 
1936 

Naix a Girokastra 
(Albània) el novel�lista 
Ismail Kadaré. És autor 
d’El general de l’exèrcit 
mort, Crònica sobre la 
pedra, La fortalesa, El 
palau dels somnis, Els cosins del àngels, 
L’accident... Ha estat guardonat amb el 
Premi Booker Internacional el 2005 i amb el 
Premi Príncep d’Astúries de les Lletres el 
2009. 

28 de gener de 1996 

Mor a Nova York Joseph 
Brodsky. Nascut a Sant 
Petersburg el 24 de 
maig de 1940, 
aconseguí el Premi 
Nobel de Literatura el 
1987. Poeta i assagista, 
les seues obres més famoses són La cançó 
del pèndol, Menys que un, Part de l’oració 
i altres poemes, Marca d’aigua, Del dolor i 
la raó... Està soterrat a Venècia. 

31 de gener de 
1923 

Norman Mailer naix a 
Long Branch (Nova 
Jersey). Assagista, 
novel�lista (Premi 
Pulitzer 1969) i 
periodista (està 

considerat juntament amb Truman Capote 
el gran innovador del periodisme literari). 
La seua obra més coneguda és Els nus i els 
morts. Va morir a Nova York el 10 de 
novembre de 2007. 

31 de gener de 1946 

L’escriptor i periodista 
Juan José Millàs naix a 
València. És autor d’El 
desorden de tu nombre, 
La soledad era esto, 
Laura y Julio, Ella 
imagina, Dos mujeres en 
Praga,... El 2008 li va ser 
concedit el Premi Nacional de Narrativa 
per El mundo. 
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