
1 de gener de 1919 

Naix a Nova York J. D. 
Salinger, autor de la 
novel·la El vigilant en el 
camp de sègol, la qual 
s’ha convertit en un clàssic 
de la literatura moderna 

nord-americana. Salinger va morir l’any 
2010 a Cornish, New Hampshire. 

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, Lágrimas en la lluvia, El amor 
de mi vida... 

8 de gener de 1996 

Mor a Madrid la poeta i 
narradora Carmen 
Conde. Nascuda a 
Cartagena l’any 1907, 
Conde va ser la primera 
acadèmica de número 

de la Reial Acadèmia Espanyola. El tiempo 
es un río lentísimo de fuego, Vivientes de 
los siglos i Carmen Conde y el mar són 
alguns dels seus reculls de poemes. 
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10 de gener de 1956 

Antonio Muñoz Molina 
naix a Úbeda, Jaén. 
Escriptor i membre de la 
Reial Acadèmia de la 
Llengua ha escrit, entre 
altres, El Invierno en 
Lisboa, El jinete polaco 

(Premi Planeta 1991 i Premi Nacional de 
Narrativa 1992), Plenilunio i La noche de los 
tiempos. 

10 de gener de 1961 

L’escriptor, guionista i 
activista polític Dashiell 
Hammett mor a Nova York. 
Autor de novel·la negra i 
detectivesca com ara 
Una dona a la foscor, El 
Falcó maltés, Collita roja, 
Quan la sort està de part 
teua... Hammett havia nascut l’any 1894 al 
comtat de St. Mary (Maryland). 

10 de gener de 2011 

Mor a Buenos Aires, 
ciutat on havia nascut 
l’any 1930, la poeta i 
música María Elena 
Walsh. En el camp 
literari, destaca pels 

seus llibres infantils com ara Versos 
tradicionales para cebollitas, El reino del 
revés o Manuelita la tortuga, personatge 
adaptat al cinema. L’any 1990 fou 
investida Doctora Honoris Causa per la 
Universitat Nacional de Còrdova 
(Argentina). 

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, El fin del 

mundo y un despiadado país de las 
maravillas, De qué hablo cuando hablo de 
correr, 1Q84... Ha rebut nombrosos premis: 
el Franz Kafka, el Premi Jerusalem, el 
Tanizaki,... 

14 de gener de 1925 

Kimitake Hiraoka, més 
conegut com Yukio 
Mishima, naix a Tòquio. 
Autor de novel·les, obres 
de teatre, llibres de relats i 
llibres d’assaig, va ser 
proposat tres vegades per al Nobel de 
Literatura, premi que l’any 1968 guanyaria 
el seu mentor Yasunari Kawabata. De les 
seues obres podem destacar Confessions 
d’una màscara, Colors prohibits, El temple 
del pavelló d’or i la tetralogia Sol i acer. 
Mishima es va suïcidar l’any 1970 a Tòquio 
mitjançant l’harakiri. 

18 de gener de 1989 

Bruce Chatwin mor a Niça. 
Escriptor i periodista anglés 
(Sheffield, 1940), Chatwin 
és conegut pels seus llibres 
de viatges. Retorno a la 
Patagonia, Utz i ¿Que 

hago yo aquí? són alguns del seus títols.  



19 de gener de 1946 

Naix a Leicester 
(Anglaterra) Julian Barnes, 
autor de novel·les com ara, 
El loro de Flaubert, Arthur & 
George, Res a témer, 
Pulso... Ha rebut  premis 
com el William Shakespeare, el Prix Femina 
o el Premio Booker. 

20 de gener de 1859 

Mor a Berlín Bettina von 
Arnim, comtessa d’Arnim. 
Escriptora del romanticisme 
i gran amiga de Goethe, 
fruit d’aquesta relació i de 
les cartes que s’enviaven 

va escriure Correspondència amb un 
infant. Bettina havia nascut a Frankfurt del 
Main l’any 1785. 

22 de gener de 1993 

Kobo Abe, pseudònim de 
Kimifusa Abe, mor a 
Tòquio, ciutat on havia 
nascut l’any 1924. La mujer 
de la arena, El rostro ajeno 
i Idéntico al ser humano 
són algunes de les seues obres. L’any 1951 
va guanyar el Premi Akutagawa, un dels 
més prestigiosos del Japó. 

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, Lo que me queda por vivir y 
Lugares que no quiero compartir con 
nadie  són algunes de les seues obres per a 
adults. 

28 de gener de 1977 

L’escriptor i poeta 
hispanoargentí Andrés 
Neuman naix a Buenos 
Aires. Ha escrit, antre 
altres, Una vez 
Argentina, Bariloche, El viajero del siglo, 
Hacerse el muerto... Neuman ha guanyat 
el Premi Alfaguara de Novel·la (2009) i el 
Premi de la Crítica (2010). 

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, El Purgatorio  i Santa Evita són altres 
de les seues novel·les. Va nàixer a 
Tucumán el 16 de juliol de 1934. 
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