
2 de maig de 1959 

La poeta, novel·lista i 
guionista Zoé Valdés naix 
a l’Havana. De la seua 
prolífica obra podem 
destacar les premiades Te 
di la vida entera (finalista 
del Premi Planeta), La 
nada cotidiana (Premi 

Liberatur), Lobas de mar (Premi Fernando 
Lara) i La eternidad del instante (Premi Ciutat 
de Torrevella). 

6 de maig de 1862 

Mor a Concord 
(Massachusetts), ciutat on 
havia nascut l’any 1817, 
l’escriptor i filòsof Henry 
David Thoreau. 
Desobediencia civil, on 
argumenta la idea d'una 
resistència individual envers 
un govern sovint injust, i Walden, on reflexiona 
sobre una vida senzilla als boscos i lluny de la 
tecnologia són les seues obres més 
conegudes. 

7 de maig de 1812 

Robert Browning naix a 
Camberwell (Anglaterra). 
Poeta i dramaturg va 
escriure, entre altres, La 
licencia y el límite, La 
apología del obispo 
Blougram, El anillo y el 
libro... Va morir a Venècia 

l’any 1889 i va ser enterrat a l’abadia de 
Westminster. 

11 de maig de 1973 

El poeta, músic i crític d’art 
Juan-Eduardo Cirlot mor a 
Barcelona, ciutat on havia 
nascut l’any 1916. A més 
dels seus assaigs d’art, 
podem destacar dels seus 
poemaris, Donde las lilas 
crecen, Cosmogonía, Orfeo, 

44 sonetos de amor... 

13 de maig de 1930 

Naix a Langa (Àvila) 
l’escriptor José Jiménez 
Lozano. Los lobeznos, El 
viaje de Jonás, El azul 
sobrante o Un hombre en la 
raya són algunes de les 
seues obres. Dels seus 
guardons cal destacar el 
Premi Nacional de les Lletres Espanyoles 
(1992) i el Premi Cervantes (2002). 

14 de maig de 1912 

L’escriptor i dramaturg 
suec August Strindberg 
mor a Estocolm. 
Destaquen, dins les seues 
obres teatrals, Mestre Olof, 
La senyoreta Júlia i Un 
somni. La cambra 

vermella, L’infern i Llibres blaus són les seues 
novel·les més conegudes. Strindberg havia 
nascut l’any 1849 a Estocolm. 
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15 de maig de 1962 

Arthur Schnitzler naix a 
Viena. Metge neuròleg de 
professió, va conrear tant la 
novel·la com el teatre. 
Algunes de les seues obres 
són La ronda, El camí solitari, 

La senyoreta Else i Història somiada. Aquesta 
última va ser adaptada al cinema per Stanley 
Kubrick amb el títol Eyes Wide Shut. Va morir a 
Viena l’any 1931. 

16 de maig de 1955 

Mor a Nova York l’escriptor i 
periodista James Agee. 
Amb la seua novel·la Una 
muerte en familia va 
guanyar el Premi Pulitzer 
pòstumament l’any 1958. 
Vigilia o Elogiamos ahora a 
hombres famosos són altres dels seus títols. 
Agee havia nascut a Knoxville l’any 1909. 

17 de maig de 2009 

L’escriptor, poeta i 
assagista Mario Benedetti 
mor a Montevideo. 
Integrant de la Generació 
del 45, la seua prolífica 
producció literària consta 
de més de 80 obres. Cal 
destacar: La tregua, Con y 

sin nostalgia, Primavera con una esquina rota, 
El olvido está lleno de memoria... Benedetti 
havia nascut el 14 de setembre de 1920 a 
Paso de los Toros (Uruguai) i, entre d’altres, va 
rebre el Premi Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana el 1999. 



18 de maig de 2010 

L’escriptor italià Edoardo 
Sanguineti mor a Gènova, 
ciutat on va nàixer el 9 de 
desembre de 1930. 
Sanguineti va escriure 
novel·les com ara Capricho 
italiano o El juego de la 
oca, i poemaris com Opus 

metricum o Postkarten. A més a més ha 
traduït nombroses obres d’autors tan 
rellevants com James Joyce, Shakespeare o 
Bertolt Brecht. 

19 de maig de 1932 

Naix a París l’escriptora 
mexicana Elena 
Poniatowska. La seua obra 
ha sigut guardonada amb 
nombrosos premis com 
ara el Premi Alfaguara de 
Novel·la per La piel del 
cielo, el Premi Nacional de Lingüística i 
Literatura, el Premi Rómulo Gallegos per El 
tren pasa primero o el Premi Biblioteca Breu 
per Leonora. 

19 de maig de 1962 

Maitena Burundarena, 
coneguda en l’àmbit 
literari com Maitena, naix 
a Buenos Aires. La 
historietista argentina 
d’ascendència basca és 
l’autora de Mujeres 

alteradas, Curvas peligrosas, Superadas i 
Rumble. 

 

25 de maig de 2011 

Leonora Carrington mor a 
Ciutat de Mèxic. Escriptora i 
pintora surrealista mexicana 
d’origen anglés (Lancashire, 
1917) va guanyar el Premi 
Nacional de Belles Arts de 
Mèxic l’any 2005. El séptimo 

caballo, Memorias de abajo, La casa del 
miedo i Conejos blancos són algunes de les 
seues obres. 

30 de maig de 1947 

L’escriptor i poeta Josep 
Piera naix a Gandia. La 
seua primera obra en 
prosa Rondalla del retorn 
va guanyar el Premi 
Andròmina. A aquest 
premi el seguiren el 
Carles Riba, el Josep Pla i la Creu de Sant 
Jordi. Piera també ha conreat la narrativa 
infantil, l’assaig, la crítica literària i la biografia. 

30 de maig de 1951 

Naix a Sedaví (València) 
l’escriptor i periodista Ferran 
Torrent. De la seua prolífica 
obra destaquem No 
emprenyeu el comissari, 
Gràcies per la propina, La 
mirada del tafur, L’illa de 
l’holandés, Ombres en la 
nit... Torrent ha guanyat el 

Premi Sant Jordi i ha sigut finalista del Premi 
Planeta amb La vida en l’abisme. 
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