
2 de juliol de 1923  

Naix a Bnin, Kornik 
(Polònia) Wislawa 
Szymborska, Premi Nobel 
de Literatura 1996. Autora 
d’El gran número, Vista 
amb un gra de sorra, 
Instante, Amor feliz y otros poemas... 

2 de juliol de 1961 

Mor a Ketchum, EUA, 
l’escriptor i periodista Ernest 
Hemingway, nascut a Oak 
Park, Illinois, l’any 1899. 
Durant la Guerra Civil 
Espanyola va treballar com 
a corresponsal de guerra a 

Madrid, on es va sentir fortament implicat en 
la causa republicana. Aquesta experiència a 
Espanya li va servir per a escriure l’any 1940 la 
seua obra Per qui toquen les campanes. 
L’any 1953 va guanyar el Pulitzer per la seua 
obra El vell i el mar i l’any següent va guanyar 
el Nobel de Literatura “pel seu mestratge de 
l'art de la narrativa i per la influència que ha 
exercit en l'estil literari contemporani”. 

2 de juliol de 1977 

Vladímir Nabókov mor a 
Montreux, Suïssa. L’escriptor 
russoamericà (havia nascut a 
Sant Petersburg l’any 1899) va 
escriure els seus primers treballs 
en rus, però aviat va sobresortir 
gràcies a les seues novel·les escrites en un 
anglés ric en descripcions detallistes. La seua 
obra més coneguda, de vegades 
considerada una de les novel·les més 
importants del segle XX, fou Lolita (1955).  

3 de juliol de 1970 

L’escriptora Lolita Bosch naix 
a Barcelona. El 2004 va 
guanyar l’Òmnium Cultural 
d’Experimentació Literària. El 
2006 va ser elegida Nou 
Talent Fnac i el 2007 va rebre 
el Premi Serra d’Or. És autora d’Això que veus 
és un rostre, Tres historias europeas, Qui vam 
ser, Insòlit somni, insòlita veritat, La família del 
meu pare, Camps abans de tot això... 

5 de juliol de 1998  

Mor a Barcelona Maria Mercè 
Marçal, autora de llibres de 
poemes com Desglaç, Bruixa 
de dol, El meu amor sense 
casa, La germana, 
L’estrangera i de la novel.la 
La passió de Renée Vivien, 

amb la qual obtingué, entre altres, el Premi 
Carlemany 1994. Havia nascut a Barcelona el 
13 de novembre de 1952. 

8 de juliol de 1947 

Jenny Diski naix a Londres. És 
autora de novel·les, llibres de 
viatges, assajos i relats curts. 
Cal destacar: De los intentos 
de permanecer quieto, 
Extraña en un tren, Patinando 
a la Antártida, Mi hermano Stanley i Apología 
para la mujer que escribe. 

10 de juliol de 1931 

Alice Munro, escriptora en llengua anglesa, 
naix a Wingham, Ontario (Canadà). És autora 
de les obres El amor de una mujer generosa, 
Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio, 

La vista desde Castle Rock o 
Demasiada felicidad. Ha estat 
guardonada amb el Premi 
Reino de Redonda 2005 i el 
Man Booker International 2009. 

14 de juliol de 2003 

Mor a Barcelona Roberto 
Bolaño Ávalos, escriptor i 
poeta nascut a Santiago de 
Xile el 1953. Amb la seua 
novel.la pòstuma 2666 ha 
obtingut, entre altres, el 

Premi Ciutat de Barcelona, el Premi de la 
Fundació Lara i el National Book Critics Circle 
Award. Altres obres seues són Los detectives 
salvajes, La literatura nazi en América, Los 
perros románticos,... 

22 de juliol de 2000 

Carmen Martín Gaite mor a 
Madrid. És autora d’obres 
com ara: Entre visillos, Irse 
de casa o La Reina de las 
Nieves. Ha estat 
guardonada amb el Premi Nadal, el Nacional 
de Literatura 1978, el Príncep d’Astúries 1988 i 
el Nacional de les Lletres Espanyoles 1994. Va 
nàixer a Salamanca el 1925. 

23 de juliol de 2001 

L’escriptora nord-americana 
Eudora Welty mor a Jackson, 
ciutat on havia nascut el 
1909. Entre les seues obres 
destaquem Las manzanas 
doradas, Las batallas 

perdidas i La hija del optimista (Premi Pulitzer 
1973). 



24 de juliol de 1964 

Mahoko Yoshimoto, 
coneguda com a Banana 
Yoshimoto, naix a Tòquio. 
Amb poc més de vint anys 

va aconseguir un gran èxit amb la seua 
primera novel·la Kitchen, amb la qual va 
guanyar  el Newcomer Writers Prize el 1987, i el 
Izumi Kyoka el 1989. A aquesta la seguiren 
novel·les com Sueño profundo, Tsugumi o 
Recuerdos de un callejón sin salida. 

24 de juliol de 1991 

Mor, a Miami, l’escriptor i 
periodista d’origen polonés 
Isaac Bashevis Singer (nascut 
a Leoncin l’any 1904). L'any 
1973 fou guardonat amb el 
National Book Award i el 1978 
fou guardonat amb el Premi Nobel de 
Literatura “pel seu apassionat art narratiu 
amb el qual, amb unes arrels emmarcades en 
una tradició cultural juevopolonesa, ha 
descrit unes condicions humanes universals 
de la vida”. Dins de la seua prolífica obra 
podem destacar Los herederos, Sombras 
sobre el Hudson, Un amigo de Kafka, La 
familia Moskat, Shosa... 

26 de juliol de 1926 

Naix a Barcelona Ana María 
Matute Ausejo, novel.lista i 
membre de la Reial Acadèmia 
Espanyola de la Llengua. Li 
han estat concedits, entre 

altres, el Premi de la Crítica 1958, el Premi 
Nacional de Literatura 1959 i el Premi 
Nacional de les Lletres Espanyoles 2007. És 
autora de Los Abel, Los hijos muertos, Primera 
memoria, Olvidado rey Gudú,... 

27 de juliol de 1939 

Manuel Vázquez Montalbán 
naix a Barcelona. Fou un 
prolífic escriptor, que conreà 
múltiples gèneres: novel·la, 
poesia, assaig i fins i tot 
escrigué sobre gastronomia. 

Potser la seua obra més coneguda és la sèrie 
policíaca Carvalho, protagonitzada pel 
detectiu gallec Pepe Carvalho. Vázquez 
Montalbán va morir a Bangkok, Tailàndia, el 
2003. L'any 2004 es va lliurar la primera edició 
dels Premis Manuel Vázquez Montalbán, 
creats en la seua memòria. 

31 de juliol de 1919 

L’escriptor italià d’origen jueu 
Primo Levi naix a Torí. És 
conegut sobretot per les obres 
que va dedicar a donar 
testimoniatge sobre 
l'Holocaust, del qual va sobreviure. Les més 
conegudes són: Si això és un home, La treva o 
Els enfosats i els salvats. El 1987 va morir a Torí. 

31 de juliol de 1933 

Naix a l’Haia, Països Baixos, 
Cees Nooteboom. Novel·lista, 
assagista, poeta, traductor i 
hispanista neerlandés, va 
guanyar el Premi Ana Frank 
amb la seua primera novel·la 

titulada Phillip y los otros (1957). Uns altres títols 
de la seua extensa producció són El desvío a 
Santiago, Hotel nómada, Lluvia roja, El 
enigma de la luz... 
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