
1 de febrer de 2011 

Wislawa Szymborska, 
poetessa polonesa 
nascuda a Bnin l’any 
1923, mor a Cracòvia. 
Guanyadora del Nobel 

de literatura l’any 1996 “per una poesia 
que amb la seua precisió irònica permet 
que el context històric i biològic isca a la 
llum en fragments de la realitat humana” 
ha escrit, entre d’altres, El gran número, 
Paisaje con grano de arena, Instante, Dos 
puntos, Aquí, Lecturas no obligatorias... 

3 de febrer de 1997 

L’escriptor txec Bohumil 
Hrabal mor a Praga. Amb 
els gats i la cervesa com a 
elements recurrents de la 
seua obra, és l’autor d’Els 
sofriments del vell Werther, 
Jo he servit el rei d’Anglaterra, La petita 
ciutat on es va aturar el temps... Hrabal 
havia nascut l’any 1914 a Brno. 

4 de febrer de 1995 

Mor a Locarno (Suïssa) 
Patricia Highsmith, 
prolífica autora de 
novel·la negra nascuda 
a Fort Worth (Texas) l’any 

1921. De les seues obres podem destacar 
Extraños en un tren, El talento de Mr. 
Ripley, La máscara de Ripley i El juego de 
Ripley, totes elles adaptades al cinema.  

 

 

6 de febrer de 1991 

La filòsofa i assagista Maria 
Zambrano mor a Madrid. 
Nascuda a Vélez-Málaga 
el 1904 es va exiliar després 
de la Guerra Civil. L’any 

1981 va rebre el Príncep d’Astúries de 
comunicació i humanitats i l’any 1988 el 
Premi Cervantes. Obres: España, sueño y 
verdad, Los sueños y el tiempo, De la 
aurora, Los bienaventurados... 

10 de febrer de 1940 

John Maxwell Coetzee naix 
a Ciutat del Cap. Amb 
nacionalitat australiana, és 
un dels màxims exponents 
del postmodernisme. L’any 
2003 va guanyar el Nobel 
de literatura “per una obra 
que retrata d'innombrables maneres la 
sorprenent implicació del foraster”. 
Esperant els bàrbars, Vida i època de 
Michael K. i Temps d’estiu són algunes de 
les seues obres. 

10 de febrer de 2012 

Mor a València el 
historiador i hispanista 
alemany Ronald Fraser 
(Hamburg, 1930). 
Especialitzat en història oral 

i història d'Espanya, amb especial atenció 
a la Guerra Civil espanyola i la Guerra de 
la Independència, és l’autor de títols com 
ara Recuérdalo tú y recuérdalo a los otros. 
Historia oral de la Guerra Civil española i La 
maldita Guerra de España: historia social 
de la Guerra de la Independencia. 

11 de febrer de 1963 

Sylvia Plath, escriptora 
nord-americana (Boston, 
1932), mor a Londres. 
Coneguda, sobretot, pels 
seus poemes (Ariel, Sóc 
vertical), també va 

escriure novel·la (La campana de vidre) i 
llibres infantils (El vestit de color mostassa). 
L’any 1982 va guanyar el Pulitzer de 
poesia. 

14 de febrer de 1973 

Naix a Bilbao l’escriptor 
en llengua basca Unai 
Elorriaga. Amb la seua 
primera novel·la Un 
tranvía en SP va guanyar 
el Premi Nacional de 
narrativa 2002. A aquesta 
novel·la la seguiren El pelo de Van’t Hoff, 
Vredaman i Londres es de cartón. 

19 de febrer de 1937 

L’escriptor uruguaià 
Horacio Quiroga mor a 
Buenos Aires. Contista, 
dramaturg i poeta, és 
considerat el mestre del 
relat breu argentí. De 
vida tràgica i aventurera, 
va escriure Historia de un 

amor turbio, Cuentos de amor de locura y 
de muerte, Los desterrados, Más allá... 

 
Aquest document està sota una llicència de          

Creative Commons 



21 de febrer de 1907 

Naix a York (Anglaterra) el 
poeta, dramaturg i 
assagista Wystan Hugh 
Auden, més conegut com 
W. H. Auden. Premiat amb 
el Bollingen i el National 

Book Award, és l’autor d’obres com ara 
Cartas de Islandia, Gracias, niebla, Un 
poema no escrito... Va morir a Viena l’any 
1973. 

21 de febrer de 1964 

Luis Martín-Santos, 
escriptor espanyol 
nascut a Larache (el 
Marroc) l’any 1924, mor 
a Vitòria. Amb Tiempo 
de silencio, la seua 
única novel·la  a més 
de Tiempo de destrucción (inacabada), 
incorpora a la literatura espanyola 
elements europeus presents en autors com 
Proust o Joyce i està considerada com una 
de les millors novel·les espanyoles del segle 
XX. 

21 de febrer de 2005 

L’escriptor cubà 
guanyador del Premi 
Cervantes 1997 Guillermo 
Cabrera Infante mor a 
Londres. Nascut a Gibara 
(Cuba) l’any 1929, també 
va guanyar el Premi 

Biblioteca Breve 1964. Obres: Tres tristes 
tigres, La Habana para un infante difunto, 
Mea Cuba, La ninfa inconstante... 

22 de febrer de 1985 

Salvador Espriu, poeta, 
dramaturg i novel·lista en 
llengua catalana mor a 
Barcelona. Renovador de 
la prosa catalana, va 
rebre el Premi d’Honor de 

les Lletres Catalanes l’any 1972. Candidat 
al Nobel en dues ocasions (1971 i 1983), ha 
escrit Laia, Ariadna al laberint grotesc, 
Barques de paper, Per a la bona gent... 
Espriu havia nascut a Santa Coloma de 
Farnés l’any 1913. 

25 de febrer de 1983 

Mor a Nova York el 
dramaturg Tennessee 
Williams (Columbus, 
1911). Guanyador del 
Premi Pulitzer de teatre en 
dues ocasions amb Un 
tranvía llamado deseo 
(1948) i La gata sobre el tejado de Zinc 
(1955), moltes de les seues obres també 
han estat adaptades al cinema. 

26 de febrer de 2001 

L’escriptor veneçolà Arturo 
Uslar Pietri mor a Caracas, 
ciutat on havia nascut 
l’any 1906. Considerat 
com un dels intel·lectuals 
més importants del seu 

país, ha guanyat nombrosos premis, entre 
els quals destaca el Príncep d’Astúries de 
les Lletres 1990. Las lanzas coloradas, La isla 
de Robinson, Treinta hombres y sus 
sombras o Los ganadores són algunes de 
les seues creacions. 
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Patricia Highsmith 


