
7 de juny de 1952 

Naix a Istanbul (Turquia) 
Orhan Pamuk, autor de La 
nova vida, Em dic Vermell, 
Neu i Istanbul, entre altres 
obres. Premi Nobel de 

Literatura el 2006. 

7 de juny de 1957 

Fred Vargas naix a París. És 
escriptora de novel�les 
policíaques i creadora del 
personatge Jean-Baptiste 
Adambsberg, comissari de 
policia protagonista d’obres 
com El hombre de los círculos azules o Huye 
rápido, vete lejos. 

10 de juny de 1925 

Naix a Nova York l’escriptor 
James Salter. La seua obra 
té un tarannà fatalista i està 
basada en les experiències 
a les forces aèries, on va 

romandre com a pilot dotze anys. Són 
novel�les seues: Anochecer, Años luz, Pilotos 
de caza, La última noche o les memòries 
Quemar los días. El 1998 va rebre el 
PEN/Faulkner Award i des de l’any 2000 és 
membre de l’Acadèmia Americana de les 
Arts i les Lletres. 

13 de juny de 1946 

Naix a Barcelona 
Montserrat Roig i 
Fransitorra, autora d’El 
temps de les cireres, L’hora 
violeta, L’agulla daurada, 

La veu melodiosa,... Premi Sant Jordi 1976 i 
Premi de Literatura Catalana de la 
Generalitat de Catalunya 1986.  Mor el 10 de 
novembre de 1991 a Barcelona.  

13 de juny de 2005 

Jesús Moncada mor a 
Barcelona. Traductor i 
escriptor en llengua 
catalana nascut a 
Mequinensa (Baix Cinca) l’1 
de desembre de 1941, se’l 
considera un dels autors en català més 
importants de la seua època. Cal destacar les 
novel�les Camí de Sirga, La galeria de les 
estàtues i Estremida memòria, i relats curts 
com El cafè de la granota, Històries de la mà 
esquerra i altres narracions...  

16 de juny de 1938 

Joyce Carol Oates naix a 
Lockport (Nova York). 
Novel.lista, editora, autora 
teatral i crítica ha escrit, entre 
altres, Qué fue de los 
Mulvaney, La hembra de 
nuestra especie i Mamá. Ha 

rebut el National Book Award 1970 i el Premi 
Femina 2005. 

19 de juny de 1945 

Naix a Birmingham, Alabama, 
EUA, Tobias Wolff, escriptor de 
ficció i memòries, teatre breu i 
autor de novel.les, com ara 
Vida de este chico i Vieja 
escuela. És guanyador del 
Premi PEN/ Faulkner 1985, Rea Award for the 
Short Story i The Story Prize. 

19 de juny de 1947 

Salman Rushdie naix a 
Bombai. Escriptor i 
assagista, és autor de 
Fills de la mitjanit, Els 
versos satànics i 

L’encantadora de Florència. Ha rebut, entre 
altres, el Booker Prize for Fiction i el Booker of 
Bookers. 

19 de juny de 1986 

Mor a Barcelona el poeta 
Pere Quart, pseudònim de 
Joan Oliver. És autor de Terra 
de naufragis, Les 
decapitacions, Vacances 
pagades,... Va nàixer a 
Sabadell el 22 de novembre 
de 1899. 

21 de juny de 1905 

Jean Paul Sartre naix a París, 
ciutat on va morir el 15 d’abril 
de 1980. És autor de Crítica 
de la razón dialéctica, La 
náusea, Les paraules,... El 
1964 va rebutjar el Premi 

Nobel de Literatura. 

21 de juny de 1948 

A Aldershot (Anglaterra) 
naix Ian McEwan. D’entre 
les seues novel.les 
destaquen: Expiació, 
Dissabte i A la platja de 
Chesil. Premi Femina 1993 i 
National Book Critics Circle Fiction Award 
2003. 



22 de juny de 1945 

Pere Gimferrer i 
Torrens naix a 
Barcelona. Poeta, 
prosista, traductor i 

crític literari, és autor d’El vendaval, Fortuny, 
La calle de la guardia prusiana, Los raros,... 
Premi de la Crítica de Narrativa Catalana 
1983 i de la Crítica de Poesia Catalana 1988, 
Nacional de Poesia 1989, Nacional de 
Literatura de la Generalitat de Catalunya 
1997 i Nacional de les Lletres Espanyoles 1998. 

23 de juny de 1939 

Naix a Santander Álvaro 
Pombo García de los Ríos, 
autor d’El héroe de las 
mansardas de Mansard, El 
cielo raso, Alrededores, El 
metro de platino iridiado, 
Una ventana al Norte,... Premi Nacional de la 
Crítica 1990 i Nacional de Narrativa 1997. 

23 de juny de 1959 

Boris Vian mor a París. 
Novel.lista, poeta, autor de 
peces teatrals, enginyer, 
inventor, traductor, crític, 
cantautor, trompetista de 
jazz,... Escopiré sobre les 
vostres tombes, L’escuma 

dels dies i L’herba roja són algunes de les 
seues obres. Havia nascut a Ville-d’Avray el 10 
de març de 1920. 
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27 de juny de 1949 

Naix a Tavernes de la 
Valldigna (València) Rafael 
Chirbes, escriptor i crític 
literari, guanyador del 
Premi Nacional de la 
Crítica 2007 per 
Crematorio. És autor també 

de La larga marcha, El novelista perplejo, La 
caída de Madrid,... 

28 de juny de 1966 

Asa Larsson naix a Uppsala 
(Suècia). Amb Aurora 
boreal va guanyar el Premi 
de l’Associació d’Escriptors 
Suecs de Novel�la Negra a 
la Millor Primera Novel�la. 
Sang vessada, la segona novel�la de la sèrie, 
va ser guardonada amb el Premi a la Millor 
Novel�la Negra Sueca. 

30 de juny de 1939 

José Emilio Pacheco naix a 
Ciutat de Mèxic. Poeta, 
assagista, traductor i 
contista integrant de 
l’anomenada ‘Generació 
dels anys cinquanta’ ha 
rebut, entre altres guardons, 
el Premi Pablo Neruda 2004, 
el García Lorca 2005, el 

Premi Cervantes 2009 i el Premi Reina Sofia de 
Poesia Iberoamericana 2009. És membre 
honorari de l’Acadèmia Mexicana de la 
Llengua des de 2006. Algunes obres seues són 
No me preguntes cómo pasa el tiempo, Islas 
a la deriva, Ciudad de la memoria, Como la 
lluvia i La edad de las tinieblas. 
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