
2 de maig de 2009 

Mor a Nova York 
l’escriptora nascuda a 
Brooklyn Marilyn French. 
Crítica amb la societat 
patriarcal del seu entorn 
i defensora d’un món 
feminista, va ser l’autora, entre d’altres, de 
Solo para mujeres, El corazón herido, La hija, 
La guerra contra las mujeres... 

4 de maig de 1938 

Carlos Monsiváis, un dels 
escriptors mexicans 
contemporanis més 
importants, naix a Ciutat de 
Mèxic (ciutat on va morir 
l’any 2010). De la seua 
prolífica obra podem 
destacar Aires de familia, 

Las alusiones perdidas, Los ídolos a nado, 
Escenas de pudor y liviandad... i dels seus 
nombrosos premis destaquen el Premi 
Anagrama d’assaig i el Premi Fil de literatura. 

4 de maig de 1949 

L’autor britànic Graham Swift 
naix a Londres. La luz del día, 
Fuera de este mundo, Desde 
aquel día, El país del agua i 
Últimos tragos són algunes de 
les seues obres. Amb aquesta 
última va guanyar el Booker 
Prize l’any 1996. 
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9 de maig de 1949 

L’escriptor i guionista 
Andreu Martín naix a 
Barcelona. Andreu és un 
destacat autor de 
novel·la juvenil, on 
destaca el seu 
personatge Flanagan, i de novel·la d’adults, 
sobretot, en el camp de la novel·la negra. 
Obres: Si cal matar, matem, De tot cor, El com 
del crim, Cabaret Pompeya... 

11 de maig de 2001 

Mor a Santa Barbara 
(Califòrnia) l’escriptor, 
humorista i dramaturg anglés  
Douglas Adams (Cambridge, 
1952). La seua obra més 
famosa és la sèrie Guía del 
autoestopista galáctico, 

obra que va nàixer com una sèrie radiofònica 
l’any 1978 i que va ser pubicada en cinc 
volums. Cada 25 de maig se celebra en 
honor de l’autor el Dia de la Tovallola. 

14 de maig de 
1978 

Jean Rhys, 
pseudònim d’Ella 
Gwendolen Rees 
Williams, mor a 
Exeter (Anglaterra). Nascuda a Roseau 
(Dominica) l’any 1890 va unir tècniques 
modernistes amb característiques de la 
societat caribenya. Amb L’ampla mar dels 
Sargassos (preqüela de Jane Eyre) va 
guanyar el WH Smith Literary Award l’any 
1967. 

15 de maig de 1950 

Naix a San Fernando 
(Cadis) l’escriptora, poeta i 
dramaturga Ana Rossetti. 
Inicios vehementes, La 
nota del blues i Llenar tu 
nombre són alguns dels 
seus poemaris i Plumas de España i Mentiras 
de papel algunes de les seues novel·les. 

15 de maig de 2012 

Carlos Fuentes (Ciutat de 
Panamà, 1928), escriptor 
mexicà membre del boom 
llatinoamericà, mor a Ciutat 
de Mèxic. Guardonat amb el 
Premi Cervantes (1987) i el 
Premi Príncep d’Astúries de 
les Lletres (1994), és l’autor, 

entre altres, de La voluntad y la fortuna, Adán 
en edén, La gran novela latinoamericana, 
Federico en su balcón... 

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 l’any 1920 a Paso de 
los Toros (Uruguai) i, entre d’altres, va rebre el 
Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana 
el 1999. 



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. 

21 de maig de 1938 

L’escriptora i actriu Ana 
Diosdado naix a 
Buenos Aires. Com a 
escriptora és autora de 
novel·les, obres teatrals 
i guions televisius i 
radiofònics. Obres: Anillos de oro, El teatro por 
dentro, Olvida los tambores, Los comuneros, 
Los ochenta son nuestros... 

24 de maig 1963 

Naix a Washington DC 
l’escriptor Michael 
Chabon. Amb la novel·la 
Las asombrosas aventuras 
de Kavalier y Clay va 
guanyar el Pulitzer de 2001 
i amb la novel·la El 
sindicato de policía 

yiddish va guanyar els premis Hugo i Nebula. 

 

 

25 de maig de 1938 

Raymond Carver naix a 
Clatskanie (Oregón). 
Membre del moviment del 
dirty realism, Carver va 
conrear la novel·la, el 
conte i el teatre. Catedral, 
Sin heroísmos, por favor, 
Todos nosotros i Tres rosas 

amarillas són alguns dels seus títols. 

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 1994 

Mor a Madrid l’escriptor 
uruguaià Juan Carlos Onetti 
(Montevideo, 1909). És 
considerat un dels pares de 
la novel·la llatinoamericana. 
Dels seus guardons destaca 
el Premi Cervantes que va 

guanyar l’any 1980. Juntacadáveres, El 
astillero i Los adioses són algunes de les seues 
obres més famoses. 
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Carlos Fuentes 


