
3 de juny de 1924 

Franz Kafka, escriptor 
d’origen jueu en llengua 
alemanya, mor a 
Klosterneuburg (Àustria). 
Nascut l’any 1883 a Praga, 
va escriure les novel·les El 

procés, El castell i Amèrica i les novel·les 
curtes A la colònia penitenciària i La 
metamorfosi. 

7 de juny de 1967 

Mor a Nova York 
l’escriptora, poeta i crítica 
Dorothy Parker. 
Coneguda pel seu enginy 
i sarcasme per captar el 
costat fosc de la vida 
urbana. La solitud de les parelles és una de les 
seues obres més conegudes. Havia nascut a 
Nova Jersey l’any 1893. 

7 de juny de 2011 

Jorge Semprún mor a París. 
Nascut a Madrid l’any 1923 
va ser un escriptor, polític i 
guionista que va escriure la 
seua obra majoritàriament en 
francés. Ministre de Cultura 

entre 1988 i 1991 i membre de l’Acadèmia 
Gouncourt des de l’any 1996, va escriure, 
entre altres, El Largo viaje, La segunda muerte 
de Ramón Mercader (Premi Femina 1969), 
Autobiografía de Federico Sánchez (Premi 
Planeta 1977), El hombre europeo... 
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8 de juny de 1993 

El novel·lista, assagista i 
poeta cubà Severo Sarduy 
(Camagüey, 1937) mor a 
París. De les seues obres 
destaquem Gestos, Cobra 
(premi Médicis 1972), Colibrí, 

Cocuyo i Pájaros de la playa. 

9 de juny de 1887 

Andrés García de Barga, 
més conegut com Corpus 
Barga, naix a Madrid. És 
l’autor de La vida rota, La 
baraja de los desatinos, 
Fuegos fugitivos i Los pasos 
contados (quatre volums de 
memòries amb l’últim dels quals guanyà el 
premi de la Crítica). Barga va morir a Lima 
l’any 1975. 

10 de juny de 1925 

Naix a Nova York James 
Salter. La seua novel·la Pilotos 
de Caza, escrita l’any 1956, el 
va catapultar a la fama. A 
aquesta la seguiren Juegos y 
distracción, Años luz, En 
solitario, Quemar los días... 

10 de juny de 2011 

L’escriptor, historiador i militar 
britànic Patrick Leigh Fermor 
(Londres, 1915) mor a 
Worcestershire. En l’àmbit 
literari és conegut per la 
literatura de viatges, dins la 
qual trobem El tiempo de los 

regalos (premi WH Smith), Entre los bosques y 
el agua, Mani: viajes por el sur del 
Peloponeso, Roumeli: viajes por el norte de 
Grecia... 

13 de juny de 2005 

Jesús Moncada mor a 
Barcelona. Nascut a 
Mesquinensa (Saragossa) 
l’any 1941 ha sigut 
guardonat amb el premi 
Ciutat de Barcelona, el 

Premi Nacional de la Crítica i la Creu de Sant 
Jordi. Ha escrit les novel·les Camí de sirga i La 
galeria de les estàtues i els relats curts Històries 
de la mà esquerra i El café de la granota. 

18 de juny de 1812 

El novel·lista rus Ivan 
Gontxarov naix a Simbirsk. 
Una història corrent (1847) va 
ser la seua primera obra, 
però seria Oblómov (1958) la 
seua obra mestra i una de les 
més importants de la 
literatura rusa i la novel·la social. Gontxarov 
va morir a Sant Petersburg l’any 1891. 

18 de juny de 2010 

Mor a Lanzarote José 
Saramago (Azinhaga, 
Portugal, 1922). Novel·lista, 
poeta, dramaturg i 
periodista va escriure, entre 
altres, L’evangeli segons 

Jesucrist, Assaig sobre la ceguesa, la 
Caverna, Viatge a Portugal, Caïm, 
Claraboia... L’any 1998 va guanyar el premi 
Nobel de Literatura. 



19 de juny de 2010 

Carlos Monsivais mor a Ciutat 
de Mèxic, ciutat on havia 
nascut el 4 de maig de 1938. 
De les seues obres 
destaquem Aires de familia, 
Las alusiones perdidas, 

Historia mínima de la cultura mexicana en el 
siglo XX i Democracia, primera llamada. El 
movimiento estudiantil de 1968. 

21 de juny de 1912 

Naix a Seattle la novel·lista i 
assagista Mary McCarthy. 
Autora d’Una vida 
encantada, Piedras de 
Florencia, El grupo, Pájaros 
de América... ha sigut 
guardonada amb la 
National Medal for Literature i el Premi Edward 
MacDowell. Va morir a Nova York el 1989. 

21 de juny de 1935 

L’escriptora francesa 
Françoise Quoirez, més 
coneguda com Françoise 
Sagan, naix a Cajarc. 
Coneguda per la seua 
novel·la Bon dia, tristesa 
(adaptada al cinema per 

Otto Preminger) també va escriure obres de 
teatre. Françoise va morir a Honfleur 
(Calvados) l’any 2004  

21 de juny de 1947 

Fernando Savater, filòsof i escriptor espanyol, 
naix a Sant Sebastià. Guanyador del premi 
Planeta 2008 per La Hermandad de la buena 

suerte i finalista d’aquest mateix 
l’any 1993 per El jardín de las 
dudas, és també l’autor de La 
tarea del héroe (Premio 
Nacional de Ensayo 1982) o Los 
invitados de la princesa (premi 
Primavera de novel·la 2012). 

26 de juny de 1957 

Mor a Ripe (Anglaterra) el 
novel·lista i poeta Malcolm 
Lowry. Nascut a New 
Brighton l’any 1909 és 
conegut, sobretot, per la 
seua novel·la Bajo el volcán. 
Altres títols: Ferry de octubre 
a Gabriola, Piedra infernal... 

28 de juny de 1712 

Jean-Jacques Rousseau, 
escriptor, filòsof de la 
Il·lustració i precursor del 
Romanticisme, naix a Ginebra. 
Emili, o de l’ educació, Discurs 
sobre l’ origen i fonaments de 

la desiguatat entre els homes i, sobretot, El 
contracte social són les seues obres més 
reconegudes. Rousseau va morir l’any 1778 
però la seua influència, difundida durant la 
Revolució Francesa, arriba fins als nostres dies. 

29 de juny de 1929 

Naix a Florència, ciutat on va 
morir l’any 2006, l’escriptora i 
periodista Oriana Fallaci. 
Antifeixista, liberal i laica, va 
escriure, entre altres, Nada y 
así sea, La rabia y el orgullo, Inshallah, La 
fuerza de la razón... 
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