
1 de febrer de 1917 

José Luis Sampedro naix 
a Barcelona. Escriptor, 
humanista i economista 
és membre de la Reial 
Acadèmia Espanyola. 
Algunes de les seues 

novel·les són El río que nos lleva, La sonrisa 
etrusca, La vieja sirena o El amante 
lesbiano. Crític de la decadència moral i 
social d’occident, del neoliberalisme i del 
capitalisme salvatge ha participat en els 
llibres de Stéphane Hessel ¡Indignaos! i 
Reacciona. L’any 2011 Sampedro fou 
guardonat amb el Premi Nacional de les 
Lletres. 

1 de febrer de 1918 

Naix a Edimburg la 
novel·lista Muriel Spark. Una 
mujer al volante, Memento 
Mori, Las señoritas de 
escasos medios i El asiento 
del conductor són algunes 
de les seues obres. Va morir a Florència 
l’any 2006. 

3 de febrer de 1947 

L’escriptora aragonesa 
Soledad Puértolas naix a 
Saragossa. Dins la seua 
prolífica obra podem 
destacar El bandido 
doblemente armado 

(Premi Sèsam 1979), Queda la noche 
(Premi Planeta 1989) i La vida oculta (Premi 
Anagrama d’Assaig 1993). L’any 2010 va 
ser nomenada acadèmica de la llengua. 

5 de febrer de 1972 

Marianne Moore, escriptora 
i poeta modernista nord-
americana nascuda l’any 
1887 a Kirkwood, mor a la 
ciutat de Nova York. Amb el 
seu recull de poemes 

anomenat Collected Poems (1951) va 
guanyar el Pulitzer, el National Book Award 
i el Bollingen. 

7 de febrer de 1812 

Naix a Portsmouth Charles 
Dickens, un dels escriptors 
britànics més coneguts i el 
més important de l’era 
victoriana. Emmarcat en 
el realisme, la denúncia 
social està present en tota 
la seua obra. Oliver Twist, Cançó de Nadal, 
David Copperfield, Temps difícils, Una 
història de dues ciutats, El casalot... són 
alguns dels seus títols que han esdevingut 
obres de la literatura universal i molts dels 
quals han sigut adaptats al cinema. 
Dickens va morir l’any 1870 a Gadshill 
Place. 

8 de febrer de 1999 

La novel·lista irlandesa Iris 
Murdoch (Dublín, 1919) mor 
a Oxfordshire. Va conrear 
tots els gèneres però va 
destacar sobretot per les 
seus novel·les, com ara 

Bajo la red, El castillo de arena, La 
campana, La negra noche o Amigos y 
amantes. Va guanyar el Booker l’any 1978 
per El mar. 

11 de febrer de 1915 

Sir Patrick Michael Leigh 
Fermor naix a Londres. Va  
destacar en la literatura 
de viatges, experiència 
adquirida per un viatge 
que va fer per tot Europa 

quan era jove. Los violines de Saint-
Jacques, Un tiempo para callar, Roumeli, El 
tiempo de los regalos i Entre los bosques y 
el agua són alguns dels  seus títols. Va morir 
a Worcestershire l’any 2011. 

12 de febrer de 2000 

Mor a Santa Rosa 
(Califòrnia) l’autor de 
còmics Charles M. Schulz. 
Pare de Snoopy, Charlie 
Brown i els seus amics, va 
publicar les tires 
anomenades Peanuts amb aquests 
personatges des de l’any 1950 fins l’any 
2000. Va guanyar el Cartoonist of the year 
en dues ocasiones (1955 i 1964) i l’any 2000 
va obtenir la Medalla d’Or del Congrés 
dels Estats Units. Schulz va nàixer a 
Minneapolis l’any 1922. 

14 de febrer de 1928 

El novel·lista, assagista i 
poeta Juan García 
Hortelano naix a Madrid. 
Va escriure, entre altres, 
Nuevas amistades (Premi 
Biblioteca Breve 1959), 

Tormenta de verano (Premi Formentor 
1961) i Gramática parda (Premi de la 
Crítica 1982). L’any 1992 va morir al seu 
Madrid natal. 



17 de febrer de 1930 

Ruth Rendell naix a 
Londres. És una prolífica 
escriptora de literatura de 
misteri que també ha 
firmat amb el pseudònim 
de Barbara Vine. Ha 

guanyat diversos premis entre ells el 
National Book Award. Ha escrit, entre 
altres, Las llaves de la calle, La casa de las 
escaleras, Carne trémula i Falsa identidad, 
algunes d’elles adaptades al cinema. 

21 de febrer de 1903 

L’escriptora francoamericana 
Anaïs Nin naix a Neuilly-sur-
Seine (França). Als 12 anys va 
començar a escriure la seua 
obra mestra anomenada 
Diaris d’Anaïs Nin. La casa del 
incesto, Bajo la campana de cristal i 
Pájaros de fuego són altres dels seus títols. 
Anaïs va morir a Los Angeles l’any 1977. 

21 de febrer de 1962 

Naix a Pasco 
(Washington) el novel·lista 
i periodista Chuck 
Palahniuk. És famós per la 
seua guardonada 
novel·la El club de la 

lluita, que posteriorment David Fincher va 
adaptar al cinema. Altres obres: Error 
humano, Rant, Asfixia, Superviviente... 
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21 de febrer de 1962 

L’escriptor David Foster 
Wallace naix a Ithaca 
(Nova York). L’èxit li arribà 
amb La broma infinita 
(1996), considerada per la 
revista Time una de les 

millors cent novel·les en llengua anglesa 
escrites des de 1923. Després d’un llarg 
historial depressiu, es va suïcidar l’any 2008 
a Claremont (Califòrnia) a l’edat de 46 
anys. 

22 de febrer de 1942 

Stefan Zweig se suïcida 
amb la seua esposa a 
Petrópolis (Brasil) 
desesperats pel futur 
d’Europa ja que creien 
que el nazisme s’estendria 
per tot el planeta. Nascut a Viena l’any 
1881, Zweig va escriure novel·les, poemes, 
obres teatrals, biografies i assaigs. De la 
seua prolífica obra podem destacar Carta 
de una desconocida, La impaciencia del 
corazón, Los milagros de la vida, Viaje al 
pasado... 

27 de febrer de 1912 

Naix a Jalandhar (Índia) 
Lawrence Durrell. Va ser 
un escriptor conegut per 
les seues cròniques de 
viatges i per la tetralogia 
de novel·les El Quartet 

d'Alexandria, on es narra una mateixa 
història des de diferents punts de vista.  Va 
morir a Sommières l’any 1990. 
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