
6 de gener de 1943 

Osvaldo Soriano, escriptor i 
periodista argentí, naix a 
Mar del Plata (Buenos 
Aires). A la seua primera 
novel·la Triste, solitario y 
final van seguir-ne d’altres 

com ara No habrá más penas ni olvido, 
Cuarteles de invierno, A sus plantas 
rendido un león... Va morir a Buenos Aires 
l’any 1997. 

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. 

10 de gener de 2011 

Mor a Buenos Aires, 
ciutat on havia nascut 
l’any 1930, la poeta i 
música María Elena 
Walsh. Destacà 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 1948 

L’escriptora en llengua 
catalana Carme Riera 
naix a Palma (Mallorca). 
Membre de la Reial 
Acadèmia Espanyola 
des d’abril de 2012, ha 

guanyat, entre altres, el Premi Nacional de 
Narrativa de les Lletres Espanyoles, el Premi 
Nacional de Literatura, la Creu de Sant 
Jordi i el premi Ramón Llull. Obres: Te deix, 
amor, la mar com a penyora, La meitat de 
l’ànima, L’estiu de l’anglés, Amb ulls 
americans... 

17 de gener de 2002 

Camilo José Cela, 
novel·lista i assagista gallec 
nascut a Iria Flavia (1916), 
mor a Madrid. Guanyador 
del Príncep d’Astúries de 
les Lletres (1987), del Nobel 
de Literatura (1987) i del Cervantes (1995) 
és l’autor, entre altres, de les conegudes 
La familia de Pascual Duarte i La Colmena. 

18 de gener de 1893 

El poeta, crític literari i 
membre de la 
Generació del 27 Jorge 
Guillén naix a Valladolid. 
L’any 1950 es va 
publicar la versió final de 
la seua obra més 

famosa, Cántico, dividida en 5 parts amb 
un total de 334 poemes. L’any 1976 va 
guanyar el Premi Cervantes. Va morir l’any 
1984 a Málaga. 

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. 
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23 de gener de 2007 

L’escriptor, historiador, 
periodista i assagista 
polonés Ryszard 
Kapuscinski mor a 
Varsòvia. Nascut a Pinsk 
(actual Bielorrúsia) l’any 

1932, va guanyar el Príncep d’Astúries de 
Comunicació i Humanitats l’any 2003. De 
la seua prolífica obra podem destacar Un 
dia més de vida, Viatges amb Heròdot, 
Crist amb la carabina al coll... 

25 de gener de 
1954 

David Grossman, 
escriptor i assagista 
israelí, naix a Jerusalem. 
Autor d’El duel, Escriure 
en la foscor o L’abraçada, ha guanyat 
diversos premis i ha sigut nomenat Caballer 
de les Arts i les Lletres pel govern francés.  

28 de gener de 2002 

Mor a Estocolm 
l’escriptora sueca Astrid 
Lindgren (Näs, 1907). 
Coneguda pel seu 
personatge Pippi 
Langstrump, va ser una 

destacada autora de literatura infantil 
amb títols com Los hermanos Corazón de 
León, Rasmus y el vagabundo, Historias de 
Navidad... Va guanyar el premi Hans 
Christian Andersen l’any 1958. Actualment 
s’atorga el premi Astrid Lindgren en el seu 
honor. 

 

29 de gener de 1963 

El poeta nord-americà 
Robert Frost mor a Boston. 
Nascut a San Francisco 
l’any 1874, Frost utilitzà 
freqüentment en la seua 
obra temes de la vida 

rural a Nova Anglaterra per examinar 
temes socials i filosòfics complexos. Va 
guanyar el Pulitzer en quatre ocasions. 

29 de gener de 2004 

Janet Frame, novel·lista i 
poetessa nascuda a 
Dunedin (Nova 
Zelanda) l’any 1924, 
mor a la seua ciutat 
natal. És considerada la 
segona escriptora més important del seu 
país per darrere de Katherine Mansfield. 
De les seues obres podem destacar Rostros 
en el agua, Hacia otro verano, Un ángel 

en la mesa... 

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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