
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, La misteriosa 

flama de la reina Loana, El cementiri de 
Praga,... Premi Príncep d’Astúries de 
Comunicació i Humanitats 2000.

7 de gener de 1986

L’escriptor mexicà Juan 
Rulfo mor a la Ciutat de 
Mèxic. A més a més de la 
coneguda Pedro 
Páramo, també va 
escriure El llano en 
llamas, El gallo de oro, 
Aire en las colinas,... Va nàixer a Apulco, 
en l’estat de Jalisco.
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8 de gener de 1921

Naix a Racalmuto 
(Itàlia) l’escriptor, 
assagista i autor de 
teatre Leonardo 
Sciascia. Obres 
destacades: Els oncles de Sicília, El consell 
d'Egipte, A cadascú el que és seu, Todo 
modo,... Va morir a Palermo el 20 de 
novembre de 1989.

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... En 2010 guanyà el premi 
Planeta per Riña de gatos.

12 de gener de 1976

L’escriptora anglesa de 
novel·la detectivesca 
Agatha Christie, la reina 
del crim, mor a 
Winterbrook House. 
També va escriure 
novel·les sentimentals 
sota el pseudònim de Mary Westmacott. 
De les seus obres destaquen: Assassinat a 
l'Orient Express, Deu negrets, Mort al Nil, 
Assassinat a Mesopotàmia,... Va nàixer a 
Torquay (Anglaterra) el 15 de setembre de 
1890.

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, De qué hablo cuando hablo de 
correr... 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, Res a témer... 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. 
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, El otro barrio  i Lo que me queda 
por vivir són algunes de les seues obres per 
a adults.

26 de gener de 1960

El narrador, articulista i 
crític de televisió Sergi 
Pàmies naix a París. Dins 
dels seus contes i novel·les 
destaquen: La gran 
novel·la sobre Barcelona 
(Premi de la Crítica Serra d'Or 1998), Si 
menges una llimona sense fer ganyotes 
(Premi Ciutat de Barcelona 2007), La 
primera pedra, La bicllceta estàtica...

27 de gener de 2010

Mor a Cornish (New 
Hampshire) l’escriptor nord-
americà Jerome David 
Salinger, conegut com J. D. 
Salinger i nascut a Nova York 
l’any 1919. El vigilant en el 

camp de sègol, escrita l’any 1951, ha sigut 
la novel·la més coneguda de l’escriptor.

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, El palau 
dels somnis, Els cosins del 
àngels, L’accident, El cerco... 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 1961

Arnaldur Indridason, 
periodista i escriptor 
islandés, naix a Reykjavik. 
De les seues obres 
destaquem: Las 
marismas (premi
Glasnyckeln o Clau de 
cristal i Premi de la Crítica 
Francesa a la millor novel·la negra), La 
mujer de verde, La voz, El hombre del 
lago,...

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, Lo que sé de los 

hombrecillos,... El 2008 li va ser concedit el 
Premi Nacional de Narrativa per El mundo.

31 de gener de 2010

Mor l’escriptor i guionista 
de cine argentí Tomás 
Eloy Martínez. Guanyador 
l’any 2002 del Premi 
Internacional Alfaguara 
de Novel·la per El vuelo 
de la reina, La Novela de 
Perón, El cantor de tango i El Purgatorio
són altres de les seues novel·les. Va nàixer 
a Tucumán el 16 de juliol de 1934.

Efemèrides
gener de 2011

Eduardo Mendoza


