
1 de juliol de 2009 

Baltasar Porcel, escriptor 
nascut a Andratx 
(Mallorca) l’any 1937, mor 
a Barcelona. Considerat 
un dels més grans 
novel·listes de les lletres 

catalanes de la segona meitat del segle XX, 
va guanyar nombrosos premis, destaca el 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes l’any 
2007. Obres: El cor del senglar, Olympia a 
mitjanit, Cada castell i totes les ombres... 

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. 

5 de juliol de 1998 

La poeta i escriptora 
catalana Maria Mercè 
Marçal mor a Barcelona, 
ciutat on havia nascut 
l’any 1952. El seu primer 
llibre de poemes Cau de 
llunes va guanyar el Premi 

Carles Riba 1976. També va ser una 
destacada activista política i cofundadora de 
l’editorial Llibres del Mall. 

 

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. 

15 de juliol de 2003 

Roberto Bolaño (Santiago 
de Xile, 1953), novel·lista i 
poeta xilé, mor a 
Barcelona. Creador del 
moviment infrarrealista, va 
guanyar el Premi Rómulo 
Gallegos i el Herralde de 
novel·la amb Los detectives salvajes. Altres 
títols: Los perros románticos, 2666, La 
universidad desconocida... 

18 de juliol de 2000 

El poeta i assagista José 
Ángel Valente (Orense, 
1929) mor a Ginebra. De la 
seua obra poètica podem 
destacar No amanece el 
cantor, Tres lecciones de 
tinieblas, Tránsito... Va 
guanyar el Príncep 

d’Astúries de les Lletres (1988), el Premi 
Nacional de Poesia en dues ocasions (1993 i 
2001) i el Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana (1998). 

23 de juliol de 2000 

Mor a Madrid l’escriptora 
salmantina Carmen Martín 
Gaite. Guanyadora del  
Premi Nadal (1957), del 
Príncep d’Astúries (1988), i 
del Premi Nacional de les 

Lletres Espanyoles (1994). Va conrear la 
novel·la, el conte, el teatre, la poesia i 
l’assaig. Entre visillos, Retahílas, El cuarto de 
atrás i Lo raro es vivir són algunes de les seues 
novel·les. 

23 de juliol de 2001 

L’escriptora Eurdora Welty 
(Jackson, Mississipí, 1909) mor 
a la seua ciutat natal. Autora 
de novel·les i contes va 
guanyar el Pulitzer l’any 1973 
per La hija del optimista. Altres títols: Las 
batallas perdidas, La palabra heredada... 

23 de juliol de 2012 

Esther Tusquets, editora i 
escriptora catalana, mor a 
Barcelona, ciutat on va 
nàixer l’any 1936. Fundà i 
dirigí durant 40 anys l’editorial 
Lumen. L’any 1978 publicà la 
seua primera novel·la El 

mismo mar de todos los veranos, que formaria 
trilogia amb El amor es un juego solitario i 
Varada tras el último naufragio.  
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26 de juliol de 1942 

Mor a Buenos Aires 
l’escriptor i assagista 
Roberto Arlt. Novel·lista, 
contista i dramaturg és 
l’autor, entre d’altres, d’El 
juguete rabioso, Los siete 

locos, Los lanzallamas, El criador de gorilas, 
Trescientos millones... Arlt havia nascut a 
Buenos Aires l’any 1900. 

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 1988 

El poeta polonés Zbigniew 
Herbert mor a Varsòvia. 
Nascut a Lvov (actual 
Ucraïna) l’any 1924, fou un 
membre actiu de la 
resistència davant 
l’acupació nazi. Informe 
des de la ciutat assetjada i 

Un bàrbard al jardí són dues de les seues 
obres traduïdes al català. 

 

 

 

30 de juliol de 2012 

Mor a Dublín l’escriptora 
irlandesa de novel·la 
costumbrista Maeve 
Binchy. Moltes de les seues 
obres estan ambientades a 
Irlanda i presenten 

personatges comuns. Noches de lluvia y 
estrellas, La pluma escarlata i Los bosques de 
Whitethorn són algunes d’aquestes novel·les. 
L’autora havia nascut a Dalkey l’any 1940. 

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). 

31 de juliol de 2012 

Gore Vidal (West Point, 
1925), novel·lista, assagista, 
dramaturg i guionista, mor a 
Los Ángeles. De la seua 
prolífica obra podem 
destacar El juicio de París, 
Muerte en la noche, La 
edad de oro, Soñando la 

guerra, Juliano, el Apóstata... Va ser candidat 
al Nobel de Literatura.  
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