
1 de febrer de 1917 

L’escriptor José Luis 
Sampedro naix a 
Barcelona. Membre de 
la RAE des de 1990, és 
autor de novel�les com 
ara El río que nos lleva, 
La sonrisa etrusca, La 
vieja sirena; i assaigs com El mercado y la 
globalización, Los mongoles en Bagdad, 
Economía humanista o Algo más que cifras. 

3 de febrer de 
1947 

Paul Auster naix a 
Newark (Nova Jersey). 
Novel�lista, poeta, 
guionista i director de 
cinema, ha obtingut 
nombrosos guardons: 

Premi Médicis 1993 (França), Premi Príncep 
d’Astúries de les Lletres 2006... D’entre les 
seues obres cal destacar: La triologia de 
Nova York, La invenció de la solitud, El palau 
de la lluna, La música de l’atzar, Tombuctú... 

3 de febrer de 1947 

L’escriptora Soledad 
Puértolas naix a 
Saragossa. És autora de 
Queda la noche, El 
bandido doblemente 
armado, La vida 
oculta, La rosa de 
plata, Historia de un abrigo... 
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3 de febrer de 1948 

Naix a Estocolm 
l’escriptor i dramaturg 
Henning Mankell. El seu 
personatge més 
conegut és l’inspector 
de policia Kurt 
Wallander, protagonista 
de novel�les com Els 
gossos de Riga, La quinta mujer o Abans de 
la gelada. Altres obres de Mankell són 
Profunditats, Sabates italianes, Moriré, però 
la meva memòria sobreviurà... El 2006 va 
rebre el Premi Pepe Carvalho de novel�la 
negra. 

6 de febrer de 1905 

L’escriptora alemanya 
Irmgard Keun naix a 
Charlottenburg (Berlín, 
Alemanya). És autora 
de Gilgi, una mujer 
como  nosotras, El 
juego de los países, La 

chica con la que no dejaban ir a los niños, 
Después de medianoche, La chica de seda 
artificial, Ferdinand: el hombre de corazón 
amable,... Va morir a Colònia el 5 de maig 
de 1982. 

7 de febrer de 1812 

Charles Dickens naix a 
Portsmouth (Anglaterra). 
Va escriure Papers 
pòstums del Club 
Picwick, Oliver Twist, 
David Copperfield,... Va 
morir el 9 de juny de 
1870 a Gadshill-Place (Anglaterra). 

8 de febrer de 1828 

Naix a Nantes (França) 
l’escriptor Jules Verne, 
autor de La volta al món 
en 80 dies, Vint-mil llegües 
de viatge submarí, Cinc 
setmanes en globus, 
Viatge al centre de la 
terra,... Mor a Amiens 
(França) el 24 de març del 1905. 

8 de febrer de 1931 

El poeta, novel�lista i 
dramaturg en llengua 
alemanya Thomas 
Bernhard naix a Heerlen 
(Països Baixos). 
Correcció, Extinció, El 
Malaguanyat, El nebot 
de Wittgenstein, Tala o 
Trasbals són algunes de 

les seues obres. Va morir a Ohlsdorff (Àustria) 
el 12 de febrer de 1989. Premis: Nacional 
Austríac de Literatura 1968, Georg Büchner 
1970, Grillparzer 1972, Médicis 1988,... 

9 de febrer de 1881 

Mor Fiodor Mijailovich 
Dostoievski a Sant 
Petersburg. Havia 
nascut l’11 de 
novembre de 1821 a 
Moscú. És conegut, 
sobretot, per Crim i 
càstig, Els germans 
Karamazov, El jugador i 
Memòries del subsol. 

 



9 de febrer de 1940 

John Maxwell Coetzee naix 
a Ciutat del Cap (Sud-
àfrica). D’entre les seues 
obres, marcades per un 
estil simbòlic i metafòric, 
cal destacar Esperant els 
bàrbars, Foe, Desgràcia, L’edat del ferro, 
Home lent,... Ha rebut el Premi Booker en 
dues ocasions: 1983 i 1999; l’any 2003 
obtingué Nobel de Literatura. 

10 de febrer de 1890 

El novel�lista i poeta Boris 
Pasternak naix a Moscú. 
La seua obra més 
coneguda: El doctor 
Zhivago. Es va veure 
obligat a rebutjar el Nobel 
de Literatura el 1958. Va 

morir a Peredelkino el 30 de març de 1960. 

19 de febrer de 1955 

Siri Hustvedt naix a 
Northfield (Minnesota). 
Novel�lista, assagista i 
poeta, és autora de Los 
ojos vendados, El hechizo 
de Lily Dahl, Todo cuanto 
amé, Elegía para un americano, En 

lontananza, Una súplica 
para Eros,... 

21 de febrer de 1984 

Mor a Vióixenskaia (Unió 
Soviètica) Mikhaïl 
Xólokhov, Premi Nobel de 
Literatura el 1965. La seua 

obra més coneguda és El Don apacible. 
Havia nascut a Krujilin el 24 de maig del 
1905. 

22 de febrer de 1989 

L’escriptor i periodista 
hongarés Sándor Márai se 
suïcida a San Diego 
(Califòrnia). Havia nascut 
a Kassa (Hongria), avui 
Kosice (Eslovàquia), l’11 
d’abril de 1900. 
Completament oblidat, han estat 
redescobertes en els anys 1990 L’última 
trobada, L’herència d’Esther, Divorci a Buda, 
L’amant de Bolzano, La dona justa, La 
germana,... 

25 de febrer de 1949 

Amin Maalouf naix a 
Beirut. Escriptor en 
llengua francesa, és 
autor de Lleó l’africà, 
Samarcanda, Els jardins 
de llum, El segle primer 
després de Beatrice, La 

roca de Tanios (Premi Goncourt 1993), Les 
escales de Llevant,... 

25 de febrer de 1983 

Mor a Nova York 
Tennessee Williams, poeta 
i dramaturg. Autor de La 
gata damunt la teulada 
de zinc, El zoo de cristall, 
Un tramvia anomenat 
desig,... Havia nascut el 29 
de març de 1914 a Columbus (Mississipí, 
EUA). 

 

 

Efemèrides 
mes de febrer 
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