
1 de juny de 1937 

Colleen McCullough naix a 
Wellington (Austràlia). 
Escriptora de novel·les 
romàntiques i històriques va 
publicar Tim, el seu primer 
llibre, el 1974, però va ser 
amb la seua segona obra El 

pájaro espino quan aconseguí la fama de la 
qual gaudeix. Posteriorment ha escrit una 
sèrie de novel·les ambientades en l’antiga 
Roma. Antonio y Cleopatra ha estat l’última 
publicació d’aquesta saga. 

1 de juny de 1983 

Mor a Berlín l’escriptora 
alemanya Anna Seghers. La 
séptima cruz, Tránsito i La 
excursión de las muchachas 
muertas són algunes de les 
seues obres més importants. 
Ha rebut premis com el Kleist (1928) i el Georg 
Büchner (1947). Anna Seghers havia nascut a 
Mainz el 19 de novembre de 1900. 

2 de juny de 1903 

Naix a París l’escriptor 
hispanomexicà Max Aub. 
Establert a València des del 
1914 va haver d’exiliar-se l’any 
1939 a causa del seu 
compromís amb la defensa de 

la Segona República. És considerat un dels 
autors més importants de la literatura de l'exili, 
gràcies, sobretot, a la seua sèrie de novel·les 
El laberinto mágico que recreen els 
antecedents i el desenvolupament de la 
Guerra Civil. Max Aub va morir el 1972 a 
Ciutat de Mèxic. 

7 de juny de 1952 

Naix a Istanbul (Turquia) 
Orhan Pamuk, autor de La 
nova vida, Em dic Vermell, 
Neu, Istanbul i El museu de la 
innocència entre altres obres. 
Premi Nobel de Literatura el 2006. 

7 de juny de 1966 

Lorenzo Silva naix a 
Carabanchel. Algunes de les  
seues novel·les són La flaqueza 
del bolchevique (finalista del 
Premi Nadal 1997), El lejano 

país de los estanques (Premi El Ojo Crítico 
1998), El alquimista impaciente (Premi Nadal 
2000) i Carta blanca (Premi Primavera de 
Novel·la 2004) 

7 de juny de 1970 

L’escriptor nascut a Londres 
Edward Morgan Forster mor 
a la localitat anglesa de 
Coventry als 91 anys d’edat. 
Autor d’obres tan 
conegudes com El dia més 
llarg (1907), Una habitació amb vistes (1908), 
Howard’s End (1910) i Passatge a l’Índia 
(1924). El director cinematogràfic James Ivory 
va dur al cinema Una habitació amb vistes i 
Howard’s End i David Lean va adaptar 
Passatge a l’Índia. 

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. 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, Mamá i Memorias de una 
viuda. Ha rebut el National Book Award 1970 i 
el Premi Femina 2005. 

18 de juny de 1982 

John Cheever mor a Ossining, 
Estats Units. Conegut també 
amb el sobrenom del Txèkhov 
dels suburbis, és considerat 
com un dels contistes més 
importants del segle XX. 
Contes, Falconer i Això sembla el paradís! són 
algunes de les seues obres traduïdes. John 
Cheever havia nascut a Quincy, 
Massachussetts, el 27 de maig de 1912. 



18 de juny de 2010 

José Saramago mor a l’illla 
de Lanzarote als 87 anys (va 
nàixer a Azinhaga, Portugal, 
l’any 1922). Guanyador del 
Premi Nobel de Literatura 
l’any 1998 “per una obra 

que amb paràboles sustentades per la seva 
imaginació, compassió i ironia ens permet 
contínuament observar una nova realitat 
il·lusòria”. Cultivador de tots els gèneres 
literaris, especialment la novel·la, destaquem 
L'Evangeli segons Jesucrist, Assaig sobre la 
Ceguesa, La Caverna, Viatge a Portugal, El 
viatge de l’elefant, Caïm... 

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 2010 

Carlos Monsivais mor a Ciutat 
de Mèxic, ciutat on havia 
nascut el 4 de maig de 1938. 
Va escriure contes, faules, 
novel·les però sobretot se’l 
considera cronista i assagista. 
De les seues obres destaquem 

Aires de familia, Las alusiones perdidas, El 
centro histórico de la Ciudad de México... 
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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, Dietario, Rapsodia,... Premi de la 
Crítica de Narrativa Catalana 1983 i de la 
Crítica de Poesia Catalana 1988, Nacional de 
Poesia 1989, Nacional de les Lletres 
Espanyoles 1998 i Premi Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana 2000. 

24 de juny de 1911 

L’escriptor, assagista, físic i 
pintor Ernesto Sábato naix a 
Rojas, Buenos Aires.  
Autor de les novel·les El túnel, 
Sobre héroes y tumbas i 
Abaddón el exterminador, i 
de diversos assajos sobre la condició humana, 
ha rebut el Premi Medici 1976, el Premi 
Cervantes 1984, el Premi Jerusalem 1989,... Va 
ser candidat 3 vegades al Nobel de literatura. 
L’autor va morir a Santos Lugares, província 
de Buenos Aires, el passat 30 d’abril a l’edat 
de 99 anys. 

30 de juny de 1939 

José Emilio Pacheco naix a 
Ciutat de Mèxic. Ha rebut, 
entre altres, el Premi Pablo 
Neruda 2004, el García Lorca 
2005, el Premi Cervantes 2009 i 
el Premi Reina Sofia de Poesia 

Iberoamericana 2009. 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. 

 

Efemèrides 
juny de 2011 
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