
2 de gener de 1948 

Vicente Huidobro, poeta 
xilé nascut a Santiago l’any 
1893, mor a Cartagena 
(Xile). Va ser el fundador i 
un dels màxims exponents 
de la corrent estètica del 
creacionisme. Algunes de 

les seues obres són Cagliostro, Temblor de 
cielo i Altazor (el seu poema més 
conegut). 

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. 

9 de gener de 1923 

Mor a Fontainebleau 
(França) l’escriptora 
modernista neozelandesa 
Katherine Mansfield 
(pseudònim de Kathleen 
Beauchamp). Nascuda a 
Wellington l’any 1888, va 
destacar en el camp dels 

relats. Obres: En una pensión alemana, 
Preludio, Fiesta en el jardín... 
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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 2008 

El poeta asturià Ángel 
González (Oviedo, 1925) 
mor a Madrid. Membre 
de la Reial Acadèmia 
Espanyola des de l’any 
1996, va guanyar 
nombrosos premis, dels 
quals destaquen el Príncep d’Astúries de 
les Lletres (1985) i el Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana (1996). Otoño y otras luces 
i Nada grave són alguns dels seus títols. 

13 de gener de 
1957 

Naix a Glens Falls 
(Nova York) 
l’escriptora Lorrie 
Moore. Autora de 
novel·les i relats, es 

caracteritza pel seu humor irònic i 
intel·ligent. Amb 26 anys publicà el seu 
primer llibre. Obres: Al pie de la escalera, 
Pájaros de Amèrica... 

18 de gener de 1914 

Arno Schmidt, escriptor i 
traductor alemany, naix a 
Hamburg. Individualista, 
ateu i solipsista, creà una 
ortografia molt particular. 
Momentos de la vida de 
un fauno, El brezal de 
Brand i Espejos negros són 
algunes de les seues 

obres. Va morir a Celle (Alemanya) l’any 
1979. 

18 de gener de 1989 

Mor a Niça (França) 
l’escriptor anglés Bruce 
Chatwin (Sheffield, 
1940). Novel·lista i 
escriptor de llibres de 
viatges, dins la seua 
obra trobem títols com 
ara Los trazos de la canción, Retorno a la 
Patagonia, ¿Qué hago yo aquí?, Utz... 

21 de gener de 1964 

L’escriptor espanyol, 
nascut a Larache 
(Marroc), Luis Martín-
Santos mor a Vitòria. La 
seua obra més important 
va ser Tiempo          
de Silencio, publicada per 

primera vegada l’any 1962 amb 20 
pàgines censurades (l’edició de 1981 es 
considera la definitiva). 

 

 



27 de gener de 1931 

Naix a Montreal el 
novel·lista, assagista, 
escriptor de llibres 
infantils i guionista 
Mordecai Richler. 
Guanyador de 

nombrosos premis literaris i cinèfils, és 
conegut per títols com ara Solomon Gursky 
estuvo aquí o La versión de Barney. 
Mordecai va morir a la seua ciutat natal 
l’any 2001. 

28 de gener de 1961 

Arnaldur Indridason, 
escriptor islandés de 
novel·la negra, naix a 
Reikiavik. Els seus títols més 
coneguts són Las 
marismas, La mujer de 
verde, La voz, Invierno 
ártico i  Paisaje de las sombras (Premi RBA 
de Novel·la Negra). Actualment treballa 
en una novel·la que es centrarà en la crisi 
islandesa del 2008. 

28 de gener de 1977 

L’escriptor argentí 
Andrés Neuman naix a 
Buenos Aires. Poeta i 
novel·lista, també ha 
conreat el conte i 
l’assaig. Amb la seua 

novel·la El viajero del siglo va guanyar el 
Premi Alfaguara de Novel·la, el Premi de la 
Crítica i el Premi Rómulo Gallegos. Altres 
títols: Bariloche, Hacerse el muero, Hablar 
solos… 

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.  

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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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 2008 

El poeta asturià Ángel 
González (Oviedo, 1925) 
mor a Madrid. Membre 
de la Reial Acadèmia 
Espanyola des de l’any 
1996, va guanyar 
nombrosos premis, dels 
quals destaquen el Príncep d’Astúries de 
les Lletres (1985) i el Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana (1996). Otoño y otras luces 
i Nada grave són alguns dels seus títols. 

13 de gener de 
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Naix a Glens Falls 
(Nova York) 
l’escriptora Lorrie 
Moore. Autora de 
novel·les i relats, es 

caracteritza pel seu humor irònic i 
intel·ligent. Amb 26 anys publicà el seu 
primer llibre. Obres: Al pie de la escalera, 
Pájaros de Amèrica... 

18 de gener de 1914 

Arno Schmidt, escriptor i 
traductor alemany, naix a 
Hamburg. Individualista, 
ateu i solipsista, creà una 
ortografia molt particular. 
Momentos de la vida de 
un fauno, El brezal de 
Brand i Espejos negros són 
algunes de les seues 

obres. Va morir a Celle (Alemanya) l’any 
1979. 

18 de gener de 1989 

Mor a Niça (França) 
l’escriptor anglés Bruce 
Chatwin (Sheffield, 
1940). Novel·lista i 
escriptor de llibres de 
viatges, dins la seua 
obra trobem títols com 
ara Los trazos de la canción, Retorno a la 
Patagonia, ¿Qué hago yo aquí?, Utz... 

21 de gener de 1964 

L’escriptor espanyol, 
nascut a Larache 
(Marroc), Luis Martín-
Santos mor a Vitòria. La 
seua obra més important 
va ser Tiempo          
de Silencio, publicada per 

primera vegada l’any 1962 amb 20 
pàgines censurades (l’edició de 1981 es 
considera la definitiva). 

 

 



27 de gener de 1931 

Naix a Montreal el 
novel·lista, assagista, 
escriptor de llibres 
infantils i guionista 
Mordecai Richler. 
Guanyador de 

nombrosos premis literaris i cinèfils, és 
conegut per títols com ara Solomon Gursky 
estuvo aquí o La versión de Barney. 
Mordecai va morir a la seua ciutat natal 
l’any 2001. 

28 de gener de 1961 

Arnaldur Indridason, 
escriptor islandés de 
novel·la negra, naix a 
Reikiavik. Els seus títols més 
coneguts són Las 
marismas, La mujer de 
verde, La voz, Invierno 
ártico i  Paisaje de las sombras (Premi RBA 
de Novel·la Negra). Actualment treballa 
en una novel·la que es centrarà en la crisi 
islandesa del 2008. 

28 de gener de 1977 

L’escriptor argentí 
Andrés Neuman naix a 
Buenos Aires. Poeta i 
novel·lista, també ha 
conreat el conte i 
l’assaig. Amb la seua 

novel·la El viajero del siglo va guanyar el 
Premi Alfaguara de Novel·la, el Premi de la 
Crítica i el Premi Rómulo Gallegos. Altres 
títols: Bariloche, Hacerse el muero, Hablar 
solos… 

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.  

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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Carmen Conde y el mar són alguns dels 
seus reculls de poemes. 

9 de gener de 1923 

Mor a Fontainebleau 
(França) l’escriptora 
modernista neozelandesa 
Katherine Mansfield 
(pseudònim de Kathleen 
Beauchamp). Nascuda a 
Wellington l’any 1888, va 
destacar en el camp dels 

relats. Obres: En una pensión alemana, 
Preludio, Fiesta en el jardín... 

 
Aquest document està sota una llicència de          

Creative Commons 

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 2008 

El poeta asturià Ángel 
González (Oviedo, 1925) 
mor a Madrid. Membre 
de la Reial Acadèmia 
Espanyola des de l’any 
1996, va guanyar 
nombrosos premis, dels 
quals destaquen el Príncep d’Astúries de 
les Lletres (1985) i el Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana (1996). Otoño y otras luces 
i Nada grave són alguns dels seus títols. 

13 de gener de 
1957 

Naix a Glens Falls 
(Nova York) 
l’escriptora Lorrie 
Moore. Autora de 
novel·les i relats, es 

caracteritza pel seu humor irònic i 
intel·ligent. Amb 26 anys publicà el seu 
primer llibre. Obres: Al pie de la escalera, 
Pájaros de Amèrica... 

18 de gener de 1914 

Arno Schmidt, escriptor i 
traductor alemany, naix a 
Hamburg. Individualista, 
ateu i solipsista, creà una 
ortografia molt particular. 
Momentos de la vida de 
un fauno, El brezal de 
Brand i Espejos negros són 
algunes de les seues 

obres. Va morir a Celle (Alemanya) l’any 
1979. 

18 de gener de 1989 

Mor a Niça (França) 
l’escriptor anglés Bruce 
Chatwin (Sheffield, 
1940). Novel·lista i 
escriptor de llibres de 
viatges, dins la seua 
obra trobem títols com 
ara Los trazos de la canción, Retorno a la 
Patagonia, ¿Qué hago yo aquí?, Utz... 

21 de gener de 1964 

L’escriptor espanyol, 
nascut a Larache 
(Marroc), Luis Martín-
Santos mor a Vitòria. La 
seua obra més important 
va ser Tiempo          
de Silencio, publicada per 

primera vegada l’any 1962 amb 20 
pàgines censurades (l’edició de 1981 es 
considera la definitiva). 

 

 



27 de gener de 1931 

Naix a Montreal el 
novel·lista, assagista, 
escriptor de llibres 
infantils i guionista 
Mordecai Richler. 
Guanyador de 

nombrosos premis literaris i cinèfils, és 
conegut per títols com ara Solomon Gursky 
estuvo aquí o La versión de Barney. 
Mordecai va morir a la seua ciutat natal 
l’any 2001. 

28 de gener de 1961 

Arnaldur Indridason, 
escriptor islandés de 
novel·la negra, naix a 
Reikiavik. Els seus títols més 
coneguts són Las 
marismas, La mujer de 
verde, La voz, Invierno 
ártico i  Paisaje de las sombras (Premi RBA 
de Novel·la Negra). Actualment treballa 
en una novel·la que es centrarà en la crisi 
islandesa del 2008. 

28 de gener de 1977 

L’escriptor argentí 
Andrés Neuman naix a 
Buenos Aires. Poeta i 
novel·lista, també ha 
conreat el conte i 
l’assaig. Amb la seua 

novel·la El viajero del siglo va guanyar el 
Premi Alfaguara de Novel·la, el Premi de la 
Crítica i el Premi Rómulo Gallegos. Altres 
títols: Bariloche, Hacerse el muero, Hablar 
solos… 

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.  

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. 

 

Efemèrides 
gener de 2014 

 

Lorrie Moore 



2 de gener de 1948 

Vicente Huidobro, poeta 
xilé nascut a Santiago l’any 
1893, mor a Cartagena 
(Xile). Va ser el fundador i 
un dels màxims exponents 
de la corrent estètica del 
creacionisme. Algunes de 

les seues obres són Cagliostro, Temblor de 
cielo i Altazor (el seu poema més 
conegut). 

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. 

9 de gener de 1923 

Mor a Fontainebleau 
(França) l’escriptora 
modernista neozelandesa 
Katherine Mansfield 
(pseudònim de Kathleen 
Beauchamp). Nascuda a 
Wellington l’any 1888, va 
destacar en el camp dels 

relats. Obres: En una pensión alemana, 
Preludio, Fiesta en el jardín... 

 
Aquest document està sota una llicència de          

Creative Commons 

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 2008 

El poeta asturià Ángel 
González (Oviedo, 1925) 
mor a Madrid. Membre 
de la Reial Acadèmia 
Espanyola des de l’any 
1996, va guanyar 
nombrosos premis, dels 
quals destaquen el Príncep d’Astúries de 
les Lletres (1985) i el Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana (1996). Otoño y otras luces 
i Nada grave són alguns dels seus títols. 

13 de gener de 
1957 

Naix a Glens Falls 
(Nova York) 
l’escriptora Lorrie 
Moore. Autora de 
novel·les i relats, es 

caracteritza pel seu humor irònic i 
intel·ligent. Amb 26 anys publicà el seu 
primer llibre. Obres: Al pie de la escalera, 
Pájaros de Amèrica... 

18 de gener de 1914 

Arno Schmidt, escriptor i 
traductor alemany, naix a 
Hamburg. Individualista, 
ateu i solipsista, creà una 
ortografia molt particular. 
Momentos de la vida de 
un fauno, El brezal de 
Brand i Espejos negros són 
algunes de les seues 

obres. Va morir a Celle (Alemanya) l’any 
1979. 

18 de gener de 1989 

Mor a Niça (França) 
l’escriptor anglés Bruce 
Chatwin (Sheffield, 
1940). Novel·lista i 
escriptor de llibres de 
viatges, dins la seua 
obra trobem títols com 
ara Los trazos de la canción, Retorno a la 
Patagonia, ¿Qué hago yo aquí?, Utz... 

21 de gener de 1964 

L’escriptor espanyol, 
nascut a Larache 
(Marroc), Luis Martín-
Santos mor a Vitòria. La 
seua obra més important 
va ser Tiempo          
de Silencio, publicada per 

primera vegada l’any 1962 amb 20 
pàgines censurades (l’edició de 1981 es 
considera la definitiva). 

 

 



27 de gener de 1931 

Naix a Montreal el 
novel·lista, assagista, 
escriptor de llibres 
infantils i guionista 
Mordecai Richler. 
Guanyador de 

nombrosos premis literaris i cinèfils, és 
conegut per títols com ara Solomon Gursky 
estuvo aquí o La versión de Barney. 
Mordecai va morir a la seua ciutat natal 
l’any 2001. 

28 de gener de 1961 

Arnaldur Indridason, 
escriptor islandés de 
novel·la negra, naix a 
Reikiavik. Els seus títols més 
coneguts són Las 
marismas, La mujer de 
verde, La voz, Invierno 
ártico i  Paisaje de las sombras (Premi RBA 
de Novel·la Negra). Actualment treballa 
en una novel·la que es centrarà en la crisi 
islandesa del 2008. 

28 de gener de 1977 

L’escriptor argentí 
Andrés Neuman naix a 
Buenos Aires. Poeta i 
novel·lista, també ha 
conreat el conte i 
l’assaig. Amb la seua 

novel·la El viajero del siglo va guanyar el 
Premi Alfaguara de Novel·la, el Premi de la 
Crítica i el Premi Rómulo Gallegos. Altres 
títols: Bariloche, Hacerse el muero, Hablar 
solos… 

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.  

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. 

 

Efemèrides 
gener de 2014 

 

Lorrie Moore 



2 de gener de 1948 

Vicente Huidobro, poeta 
xilé nascut a Santiago l’any 
1893, mor a Cartagena 
(Xile). Va ser el fundador i 
un dels màxims exponents 
de la corrent estètica del 
creacionisme. Algunes de 

les seues obres són Cagliostro, Temblor de 
cielo i Altazor (el seu poema més 
conegut). 

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. 

9 de gener de 1923 

Mor a Fontainebleau 
(França) l’escriptora 
modernista neozelandesa 
Katherine Mansfield 
(pseudònim de Kathleen 
Beauchamp). Nascuda a 
Wellington l’any 1888, va 
destacar en el camp dels 

relats. Obres: En una pensión alemana, 
Preludio, Fiesta en el jardín... 

 
Aquest document està sota una llicència de          
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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 2008 

El poeta asturià Ángel 
González (Oviedo, 1925) 
mor a Madrid. Membre 
de la Reial Acadèmia 
Espanyola des de l’any 
1996, va guanyar 
nombrosos premis, dels 
quals destaquen el Príncep d’Astúries de 
les Lletres (1985) i el Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana (1996). Otoño y otras luces 
i Nada grave són alguns dels seus títols. 

13 de gener de 
1957 

Naix a Glens Falls 
(Nova York) 
l’escriptora Lorrie 
Moore. Autora de 
novel·les i relats, es 

caracteritza pel seu humor irònic i 
intel·ligent. Amb 26 anys publicà el seu 
primer llibre. Obres: Al pie de la escalera, 
Pájaros de Amèrica... 

18 de gener de 1914 

Arno Schmidt, escriptor i 
traductor alemany, naix a 
Hamburg. Individualista, 
ateu i solipsista, creà una 
ortografia molt particular. 
Momentos de la vida de 
un fauno, El brezal de 
Brand i Espejos negros són 
algunes de les seues 

obres. Va morir a Celle (Alemanya) l’any 
1979. 

18 de gener de 1989 

Mor a Niça (França) 
l’escriptor anglés Bruce 
Chatwin (Sheffield, 
1940). Novel·lista i 
escriptor de llibres de 
viatges, dins la seua 
obra trobem títols com 
ara Los trazos de la canción, Retorno a la 
Patagonia, ¿Qué hago yo aquí?, Utz... 

21 de gener de 1964 

L’escriptor espanyol, 
nascut a Larache 
(Marroc), Luis Martín-
Santos mor a Vitòria. La 
seua obra més important 
va ser Tiempo          
de Silencio, publicada per 

primera vegada l’any 1962 amb 20 
pàgines censurades (l’edició de 1981 es 
considera la definitiva). 

 

 



27 de gener de 1931 

Naix a Montreal el 
novel·lista, assagista, 
escriptor de llibres 
infantils i guionista 
Mordecai Richler. 
Guanyador de 

nombrosos premis literaris i cinèfils, és 
conegut per títols com ara Solomon Gursky 
estuvo aquí o La versión de Barney. 
Mordecai va morir a la seua ciutat natal 
l’any 2001. 

28 de gener de 1961 

Arnaldur Indridason, 
escriptor islandés de 
novel·la negra, naix a 
Reikiavik. Els seus títols més 
coneguts són Las 
marismas, La mujer de 
verde, La voz, Invierno 
ártico i  Paisaje de las sombras (Premi RBA 
de Novel·la Negra). Actualment treballa 
en una novel·la que es centrarà en la crisi 
islandesa del 2008. 

28 de gener de 1977 

L’escriptor argentí 
Andrés Neuman naix a 
Buenos Aires. Poeta i 
novel·lista, també ha 
conreat el conte i 
l’assaig. Amb la seua 

novel·la El viajero del siglo va guanyar el 
Premi Alfaguara de Novel·la, el Premi de la 
Crítica i el Premi Rómulo Gallegos. Altres 
títols: Bariloche, Hacerse el muero, Hablar 
solos… 

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.  

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. 

 

Efemèrides 
gener de 2014 

 

Lorrie Moore 



2 de gener de 1948 

Vicente Huidobro, poeta 
xilé nascut a Santiago l’any 
1893, mor a Cartagena 
(Xile). Va ser el fundador i 
un dels màxims exponents 
de la corrent estètica del 
creacionisme. Algunes de 

les seues obres són Cagliostro, Temblor de 
cielo i Altazor (el seu poema més 
conegut). 

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. 

9 de gener de 1923 

Mor a Fontainebleau 
(França) l’escriptora 
modernista neozelandesa 
Katherine Mansfield 
(pseudònim de Kathleen 
Beauchamp). Nascuda a 
Wellington l’any 1888, va 
destacar en el camp dels 

relats. Obres: En una pensión alemana, 
Preludio, Fiesta en el jardín... 
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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 2008 

El poeta asturià Ángel 
González (Oviedo, 1925) 
mor a Madrid. Membre 
de la Reial Acadèmia 
Espanyola des de l’any 
1996, va guanyar 
nombrosos premis, dels 
quals destaquen el Príncep d’Astúries de 
les Lletres (1985) i el Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana (1996). Otoño y otras luces 
i Nada grave són alguns dels seus títols. 

13 de gener de 
1957 

Naix a Glens Falls 
(Nova York) 
l’escriptora Lorrie 
Moore. Autora de 
novel·les i relats, es 

caracteritza pel seu humor irònic i 
intel·ligent. Amb 26 anys publicà el seu 
primer llibre. Obres: Al pie de la escalera, 
Pájaros de Amèrica... 

18 de gener de 1914 

Arno Schmidt, escriptor i 
traductor alemany, naix a 
Hamburg. Individualista, 
ateu i solipsista, creà una 
ortografia molt particular. 
Momentos de la vida de 
un fauno, El brezal de 
Brand i Espejos negros són 
algunes de les seues 

obres. Va morir a Celle (Alemanya) l’any 
1979. 

18 de gener de 1989 

Mor a Niça (França) 
l’escriptor anglés Bruce 
Chatwin (Sheffield, 
1940). Novel·lista i 
escriptor de llibres de 
viatges, dins la seua 
obra trobem títols com 
ara Los trazos de la canción, Retorno a la 
Patagonia, ¿Qué hago yo aquí?, Utz... 

21 de gener de 1964 

L’escriptor espanyol, 
nascut a Larache 
(Marroc), Luis Martín-
Santos mor a Vitòria. La 
seua obra més important 
va ser Tiempo          
de Silencio, publicada per 

primera vegada l’any 1962 amb 20 
pàgines censurades (l’edició de 1981 es 
considera la definitiva). 

 

 



27 de gener de 1931 

Naix a Montreal el 
novel·lista, assagista, 
escriptor de llibres 
infantils i guionista 
Mordecai Richler. 
Guanyador de 

nombrosos premis literaris i cinèfils, és 
conegut per títols com ara Solomon Gursky 
estuvo aquí o La versión de Barney. 
Mordecai va morir a la seua ciutat natal 
l’any 2001. 

28 de gener de 1961 

Arnaldur Indridason, 
escriptor islandés de 
novel·la negra, naix a 
Reikiavik. Els seus títols més 
coneguts són Las 
marismas, La mujer de 
verde, La voz, Invierno 
ártico i  Paisaje de las sombras (Premi RBA 
de Novel·la Negra). Actualment treballa 
en una novel·la que es centrarà en la crisi 
islandesa del 2008. 

28 de gener de 1977 

L’escriptor argentí 
Andrés Neuman naix a 
Buenos Aires. Poeta i 
novel·lista, també ha 
conreat el conte i 
l’assaig. Amb la seua 

novel·la El viajero del siglo va guanyar el 
Premi Alfaguara de Novel·la, el Premi de la 
Crítica i el Premi Rómulo Gallegos. Altres 
títols: Bariloche, Hacerse el muero, Hablar 
solos… 

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.  

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. 

 

Efemèrides 
gener de 2014 

 

Lorrie Moore 



2 de gener de 1948 

Vicente Huidobro, poeta 
xilé nascut a Santiago l’any 
1893, mor a Cartagena 
(Xile). Va ser el fundador i 
un dels màxims exponents 
de la corrent estètica del 
creacionisme. Algunes de 

les seues obres són Cagliostro, Temblor de 
cielo i Altazor (el seu poema més 
conegut). 

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. 

9 de gener de 1923 

Mor a Fontainebleau 
(França) l’escriptora 
modernista neozelandesa 
Katherine Mansfield 
(pseudònim de Kathleen 
Beauchamp). Nascuda a 
Wellington l’any 1888, va 
destacar en el camp dels 

relats. Obres: En una pensión alemana, 
Preludio, Fiesta en el jardín... 
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Creative Commons 

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 2008 

El poeta asturià Ángel 
González (Oviedo, 1925) 
mor a Madrid. Membre 
de la Reial Acadèmia 
Espanyola des de l’any 
1996, va guanyar 
nombrosos premis, dels 
quals destaquen el Príncep d’Astúries de 
les Lletres (1985) i el Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana (1996). Otoño y otras luces 
i Nada grave són alguns dels seus títols. 

13 de gener de 
1957 

Naix a Glens Falls 
(Nova York) 
l’escriptora Lorrie 
Moore. Autora de 
novel·les i relats, es 

caracteritza pel seu humor irònic i 
intel·ligent. Amb 26 anys publicà el seu 
primer llibre. Obres: Al pie de la escalera, 
Pájaros de Amèrica... 

18 de gener de 1914 

Arno Schmidt, escriptor i 
traductor alemany, naix a 
Hamburg. Individualista, 
ateu i solipsista, creà una 
ortografia molt particular. 
Momentos de la vida de 
un fauno, El brezal de 
Brand i Espejos negros són 
algunes de les seues 

obres. Va morir a Celle (Alemanya) l’any 
1979. 

18 de gener de 1989 

Mor a Niça (França) 
l’escriptor anglés Bruce 
Chatwin (Sheffield, 
1940). Novel·lista i 
escriptor de llibres de 
viatges, dins la seua 
obra trobem títols com 
ara Los trazos de la canción, Retorno a la 
Patagonia, ¿Qué hago yo aquí?, Utz... 

21 de gener de 1964 

L’escriptor espanyol, 
nascut a Larache 
(Marroc), Luis Martín-
Santos mor a Vitòria. La 
seua obra més important 
va ser Tiempo          
de Silencio, publicada per 

primera vegada l’any 1962 amb 20 
pàgines censurades (l’edició de 1981 es 
considera la definitiva). 

 

 



27 de gener de 1931 

Naix a Montreal el 
novel·lista, assagista, 
escriptor de llibres 
infantils i guionista 
Mordecai Richler. 
Guanyador de 

nombrosos premis literaris i cinèfils, és 
conegut per títols com ara Solomon Gursky 
estuvo aquí o La versión de Barney. 
Mordecai va morir a la seua ciutat natal 
l’any 2001. 

28 de gener de 1961 

Arnaldur Indridason, 
escriptor islandés de 
novel·la negra, naix a 
Reikiavik. Els seus títols més 
coneguts són Las 
marismas, La mujer de 
verde, La voz, Invierno 
ártico i  Paisaje de las sombras (Premi RBA 
de Novel·la Negra). Actualment treballa 
en una novel·la que es centrarà en la crisi 
islandesa del 2008. 

28 de gener de 1977 

L’escriptor argentí 
Andrés Neuman naix a 
Buenos Aires. Poeta i 
novel·lista, també ha 
conreat el conte i 
l’assaig. Amb la seua 

novel·la El viajero del siglo va guanyar el 
Premi Alfaguara de Novel·la, el Premi de la 
Crítica i el Premi Rómulo Gallegos. Altres 
títols: Bariloche, Hacerse el muero, Hablar 
solos… 

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.  

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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2 de gener de 1948 
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