
2 de maig de 1959 

Zoé Valdés, escriptora 
cubana, naix a 
l’Havana. Actualment 
resideix a París, on duu 
a terme la seua tasca 

d’escriptora d’obres com ara: La nada 
cotidiana, Te di la vida entera, La eternidad 
del instante o La cazadora de astros. El 1999 
va ser considerada amb l’Ordre des Arts et 
des Lettres.  

3 de maig de 1937 

Nélida Piñón naix a Vila 
Isabel, Rio de Janeiro. 
Primera dona presidenta 
de l’Acadèmia Brasilera 
de les Lletres el 1996. 
Premi Juan Rulfo 1995, 
Premi Internacional 
Menéndez Pelayo 2003 i Premi Príncep 
d’Astúries de les Lletres 2005. És autora d’El 
pan de cada día, La república de los sueños i 
Voces del desierto, entre altres obres. 

4 de maig de 1939 

Amos Oz naix a Jerusalem. 
Escriptor i periodista, és 
autor d’obres com ara Un 
descanso verdadero, 
Inesperadament al fons del 
bosc o Mi querido Mijael. 
Premi Israel de Literatura el 
1988, Premi Goethe de 

Literatura el 2005 per Una historia de amor y 
oscuridad i Premi Príncep d’Astúries de les 
Lletres el 2007. 

 

7 de maig de 1960 

Naix a Madrid 
Almudena Grandes. 
Amb Las edades de 
Lulú va guanyar el XI 
Premi La Sonrisa Vertical 
el 1989. Altres obres 
seues són: Malena es un 

nombre de tango, Modelos de mujer o El 
corazón helado. 

8 de maig de 1937 

Thomas Pynchon naix a 
Glen Cove, Nova York. 
Considerat com un dels 
millors escriptors 
contemporanis, va rebre 
el National Book Award el 
1974 per L’arc de Sant 
Martí de gravetat. Unes 
altres obres seues són: V, La subhasta del lot 
49, Lent aprenentatge, Vineland i Contra el 
dia. A banda de la narrativa, ha escrit també 
assaig i crítica literària. 

11 de maig de 1916 

Naix a Iria Flavia (Padrón, 
La Corunya) Camilo José 
Cela Trulock, autor de La 
familia de Pascual 
Duarte, La colmena,... 
Premi Nobel de Literatura 

el 1989. Mor a Madrid el 17 de gener de 2002. 

 

 
Aquest document està sota una llicència de                

Creative Commons

11 de maig de 1938 

Joan Margarit i Consarnau 
naix a Sanaüja, comarca 
de la Segarra. Arquitecte i 
poeta, amb la seua obra 
Casa de Misericòrdia va 
obtindre el Premi Nacional 
de Literatura 2008 de la 
Generalitat de Catalunya 

i el Premi Nacional de Poesia del Ministeri de 
Cultura. 

17 de maig de 2009 

L’escriptor, poeta i 
assagista Mario 
Benedetti mor a 
Montevideo. Integrant 
de la Generació del 45, 
la seua prolífica 
producció literària 
consta de més de 80 obres, moltes de les 
quals han estat traduïdes a 20 idiomes. Cal 
destacar: La tregua, Con y sin nostalgia, 
Primavera con una esquina rota, El olvido está 
lleno de memoria... Benedetti havia nascut el 
14 de setembre de 1920 a Paso de los Toros 
(Uruguai) i, entre d’altres, va rebre el Premi 
Reina Sofia de Poesia Iberoamericana el 1999. 

18 de maig de 1872 

Naix a Trelleck (Gal.les) 
Bertrand (Arthur Wiliam) 
Russell, matemàtic, 
filòsof i escriptor. Premi 
Nobel de Literatura el 
1950. Autor de La saviesa 
d’occident, Per què no 

sóc cristià o Història de la filosofia occidental. 
Va morir a Penrhyndeudraeth l’any 1970. 



18 de maig de 1944 

Winfred Georg Maximilian 
Sebald (W.G. Sebald) naix 
a Wertach, Baviera, 
Alemanya. Instal.lat a 
Anglaterra, tota la seua 
obra la va escriure en 
alemany. Els emigrats, Els anells de Saturn o 
Austerlitz destaquen del seu llegat literari.  Va 
morir el 14 de desembre de 2001 a Norfolk 
(Regne Unit). 

20 de maig de 1882 

Naix a Kalundborg 
(Dinamarca) Sigrid Undset, 
Premi Nobel de Literatura el 
1928. Algunes de les seues 
obres: La zarza ardiente, La 
filla de Gunnar i Kristin 
Lavransdatter. Va morir el 

10 de juny de 1949 a Lillehammer (Noruega). 

23 de maig de 1908 

Annemarie Schwarzenbach 
naix a Zuric. Filòsofa, 
arqueòloga, periodista, 
fotògrafa i novel�lista, és 
autora de Muerte en Persia, 
Todos los caminos están 
abiertos, Ver a una mujer... 

Va morir a Sils-Baselgia, 
Engadina (Suïssa) el 15 de 
novembre de 1942. 

24 de maig de 1940 

El poeta Joseph Brodsky 
naix a Leningrad (actual 
Sant Petersburg). Premi 

Nobel de Literatura el 1987, va morir el 28 de 
gener de 1996 a Nova York, on vivia des del 
1977. Algunes obres seues: Marca de agua, 
Menos que uno, Poemas de Navidad,... 

25 de maig de 1938 

Raymond Carver naix a 
Clatskanie (Oregon). 
Escriptor adscrit a 
l’anomenat realisme brut, 
és autor de: ¿Quieres 
hacer el favor de 
callarte, por favor?, De qué hablamos 
cuando hablamos de amor, Catedral, Si me 
necesitas, llámame... Va morir el 2 d’agost de 
1988 a Port Angeles, Washington (EUA). 

28 de maig de 1969 

L’escriptora francesa 
Muriel Barbery naix a 
Casablanca (el Marroc). 
L’any 2000 va aparéixer la 
seua primera obra: Una 
llaminadura; i el 2006 
publicava L’elegància de 

l’eriçó, que fou la sorpresa editorial de l’any. 
Aquesta novel�la ha estat traduïda a més de 
50 llengües i ha rebut nombrosos premis. 
Muriel Barbery resideix actualment al Japó. 

30 de maig de 1994 

Mor a Madrid Juan Carlos 
Onetti Borges, autor de 
Juntacadáveres, Los 
adioses, El astillero o 
Cuando ya no importe. 
Premi Cervantes 1980. Va 
nàixer l’1 de juliol de 1909 a Montevideo. 
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