
1 de juny de 1983 

Anna Seghers, escriptora 
alemanya nascuda l’any 
1900 a Magúncia, mor a 
Berlín. A la seua primera 
obra La revuelta de los 
pescadores de Santa 

Bárbara, la seguiren altres com La séptima 
cruz, La excursión de las muchachas muertas 
o Tránsito. L’any 1947 va guanyar el premi 
Georg Büchner. 

3 de juny de 1979 

L’escriptor i traductor 
alemany Arno Schmidt 
(Hamburg, 1914) mor a 
Celle. Individualista, ateu i 
solipsista va escriure, entre 
altres, El brezal de Brand, Los 
hijos de Nobodaddy, La república de los 
sabios... 

5 de juny de 2012 

Mor a Los Angeles l’escriptor 
Ray Bradbury. Novel·lista, 
assagista, poeta i 
dramaturg és especialment 
conegut per les seues obres 
Les cròniques marcianes 
(1950) i Fahrenheit 451 

(1953), considerada la seua millor novel·la i 
adaptada al cinema per François Truffaut. 
Bradbury havia nascut a Waukegan (Illinois) 
l’any 1920. 

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. 
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... 

8 de juny de 1903 

Marguerite Yourcenar, 
novel·lista, poeta i 
dramaturga francesa, naix a 
Brussel·les. Memòries d’Adrià, 
El tret de gràcia, Moneda del 
somni i Obra negra són 
algunes de les seues obres. 
Va ser la primera dona membre de 
l’Acadèmia Francesa l’any 1980. Va morir a 
Mount Desert Island (Maine, EUA) l’any 1987. 

10 de juny de 1953 

Andrés Trapiello, poeta, 
narrador i assagista, naix a 
Manzaneda de Torío 
(León). Acaso una verdad 
(Premi de la Crítica 1993), 
Los amigos del crimen 
perfecto (Premi Nadal 

2003), Apenas sensitivo, Los confines i Ayer no 
más són algunes de les seues obres.  

10 de juny de 2011 

L’escriptor, 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... 

11 de juny de 2012 

Héctor Bianciotti, escriptor 
argentí nascut a Luque l’any 
1930, mor a París. Escriptor en 
llengua francesa i castellana 
va ser membre de 
l’Acadèmia Francesa des de 
l’any 1996 (l’únic procedent 

d’un país hispà). El paso tan lento del amor o 
La nostalgia de la casa de Dios són algunes 
de les seues obres. 

13 de juny de 2005 

Jesús Moncada mor a 
Barcelona. Nascut a 
Mequinensa (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. 

16 de juny de 1938 

Naix a Lockport (Nova York) 
l’escriptora i professora 
Joyce Carol Oates. De la 
seua prolífica obra podem 
destacar La hija del 

sepulturero, Una hermosa doncella, Blonde, 
Hermana mía, mi amor... També ha escrit sota 
els pseudònims de Rosamond Smith i Lauren 
Kelly. 



17 de juny de 1948 

Leopoldo María Panero naix 
a Madrid. Poeta 
contemporani i membre del 
grup dels novísimos, és fill, 
germà i nebot de poeta. A 
més de la seua prolífica obra 
poètica també ha escrit 
novel·les com Palabras de 

un asesino i assaigs com Y la luz no es nuestra. 

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. 
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19 de juny de 2012 

L’escriptor en llengua 
catalana Emili Teixidor mor a 
Barcelona. Amb Pa negre, 
publicada l’any 2003, va 
guanyar el Lletra d’Or i el 
Premi Nacional de Literatura. 

També ha guanyat el Serra d’Or, la Creu de 
Sant Jordi i el premi Sant Jordi. Altres títols: 
Laura Sants, El llibre de les mosques, Els 
convidats, Retrat d’un assassí d’ocells... 
Teixidor va nàixer a Roda de Ter l’any 1933. 

21 de juny de 1948 

Naix a Aldershot (Anglaterra) 
el novel·lista i guionista Ian 
McEwan. Encara que 
començà escrivint relats és 
famós per novel·les com 
Amsterdam (Premi Booker 
1998), Expiación (adaptada 
al cinema), Chesil Beach, Solar... 

25 de juny de 1926 

Ingeborg Bachmann, 
escriptora i poeta 
austríaca, naix a 
Klagenfurt. Autora 
d’Invocación a la Osa 
Mayor, Malina, Tres 

senderos hacia el lago... Va morir a Roma 
l’any 1973. En el seu honor es concedeix 
anualment a la seua ciutat natal el premi 
Ingeborg Bachmann. 
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