
2 de juliol de 2010 

Mor a Londres la novel·lista 
Beryl Bainbridge. Nascuda 
a Liverpool l’any 1934 és 
l’autora de divuit novel·les 
de les quals detaquen La 
excursión (Guardian Book 

Price), La cena de los infieles, Sálvese quien 
pueda (ambdues guanyadores del Premi 
Whitbread), Master George... L’any 2003 va 
guanyar el Premi David Cohen. 

6 de juliol de 1962 

William Faulkner, narrador i 
poeta nord-americà 
nascut a New Albany l’any 
1897, mor a Byhaila 
(Mississippí). Entre els seus 
guardons destaquen el 
Premi Nobel de Literatura 
(1950) “per la seua 
contribució artística única i de gran abast a la 
novel·la americana moderna”, dos Premis 
Pulitzer (1955 i 1963) i el National Book Award 
(premi pòstum). Alguns dels seus títols més 
coneguts són Santuari, Absalom, Absalom!, Els 
invictes, La vila, La mansió... 

6 de juliol de 2011 

L’escriptor, assagista i crític 
literari Miquel Pairolí mor a 
Quart (Girona), municipi 
on havia nascut l’any 
1955. Octubre, El convit, El 
manuscrit de Virgili i Cera 
són alguns dels seus títols. 

 

10 de juliol de 1913 

Naix a Santa Coloma de 
Farners el poeta, dramaturg 
i novel·lista català Salvador 
Espriu. Autor de Laia, Salom, 
el caminant, Barques de 
paper, Per a la bona gent... 
ha guanyat, entre altres, el 

Premi Lletra d’Or, el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes i la Medalla d’Or de la 
Generalitat de Catalunya. Espriu va morir a 
Barcelona l’any 1985. 

11 de juliol de 1904 

Pablo Neruda, pseudònim 
de Ricardo Neftalí Reyes, 
naix a Parral (Xile). Poeta 
guanyador del Premi 
Nobel l’any 1971, ha 
publicat, entre altres, 
Crepusculario, Veinte 
poemas de amor y una canción 
desesperada, Tentativa del hombre infinito, 
Las uvas y el viento... Neruda va morir a 
Santiago de Xile l’any 1973. 

13 de juliol de 1934 

Naix a Abeokuta el 
novel·lista, poeta i 
dramaturg nigerià Wole 
Soyinka. Autor de El 
hombre ha muerto, Clima 
de miedo o Lanzadera en 
una cripta, Soyinka es va 

convertir l’any 1986 en el primer africà a ser 
guardonat amb el Nobel de Literatura.  

 

14 de juliol de 1916 

L’escriptora italiana Natalia 
Ginzburg naix a Palerm. 
Autora de Las palabras de la 
noche, Sagitario, Las 
pequeñas virtudes, Nuestros 
ayeres... va ser guardonada 
amb el Premis Strega i 

Bagutta. Va morir a Roma l’any 1991. 

18 de juliol de 1924 

Mor a Barcelona el 
dramaturg i poeta Àngel 
Guimerà. Nascut a Santa 
Cruz de Tenerife l’any 1845, 
va ser un dels exponents de 
la Renaixença de les lletres 
catalanes de finals del 
segle XIX. Mar i cel, L’ànima morta, Terra 
baixa i La filla del mar són les seues obres 
teatrals més conegudes. 

19 de juliol de 2009 

Frank McCourt, professor i 
escriptor criat a Limerick 
(Irlanda), mor a Nova York, 
ciutat on havia nascut l’any 
1930. Guanyador del Premi 
Pulitzer l’any 1997 per Les 

cendres d’Àngela  ha escrit també I tant i El 
professor. 

22 de juliol de 1972 

L’escriptor valencià 
d’adopció Max Aub mor a 
Ciutat de Mèxic. Nascut a 
París l’any 1903, va viure a 
Espanya fins que es va exiliar 



a causa de la Guerra Civil. Les seues obres 
més conegudes són El laberinto mágico, Las 
buenas intenciones, Campo francés... 

22 de juliol de 1990 

Mor a Cuernavaca (Mèxic) 
l’escriptor argentí Manuel 
Puig (General Villegas, 
Buenos Aires, 1932). Boquitas 
pintadas, El beso de la mujer 
araña i Pubis angelical (totes 
adaptades al cinema) són 

les seues obres més conegudes. 

27 de juliol de 1951 

José Irazu Garmendia, més 
conegut com Bernardo 
Atxaga, naix a Asteasu 
(Guipúscoa). Poeta, 
novel·lista, assagista i 
dramaturg en llengua 
basca ha guanyat el Premi Nacional de 
Narrativa i el Premi de la Crítica per 
Obabakoak. Altres títols: El hijo del 
acordeonista, Etiopía, Un espía llamado 
Sara... 

27 de juliol de 2011 

Agota Kristof mor a 
Neuchatel (Suïssa). 
Escriptora hongaresa 
(Köszeg, 1935), va conrear 
la novel·la i el teatre amb 
obres com ara La tercera 

mentida, Ahir, El gran quadern, La prova... 
Dels seus guardons podem destacar el Premi 
Austríac de Literatura Europea (2008). 

 

28 de juliol de 1917 

Naix a Madrid la poeta 
Gloria Fuertes. Coneguda 
per l’humor que afegia als 
seus poemes, va conrear 
tant la literatura infantil com 
la d’adults. D’aquesta 

última podem destacar Isla ignorada, Poeta 
de guardia, Sola en la sala, Es difícil ser feliz 
una tarde... Va morir a Madrid l’any 1998. 

28 de juliol de 1927 

John Ashbery naix a Nova 
York. Considerat el més 
gran poeta nord-americà 
vivent ha estat guardonat, 
entre altres, amb el Premi 
Pulitzer, el National Book 
Award i el Premi Bollingen. 
Una ola, Secretos chinos, Un país mundano i El 
juramento de la pista de frontón són alguns 
dels seus poemaris.  

31 de juliol de 2011 

L’escriptor cubà Eliseo 
Alberto (Arroyo Naranjo, 
1951) mor a Ciutat de 
Mèxic. Fill del poeta cubà 
Eliseo Diego, compta entre 
les seues novel·les, amb La 
fogata roja (Premi Nacional 

de la Crítica), Caracol Beach (premi 
Alfaguara) i Esther en alguna parte (finalista 
Premi Primavera de Novela) 
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