
1 de febrer de 1918 

Naix a Edimburg la 
novel·lista i escriptora del 
New Yorker Muriel Spark. 
La plenitud de la señorita 
Brodie, Las señoritas de 
escasos medios, El 

asiento del condutor o Los solteros són 
algunes de les seues obres. Va morir a 
Florència l’any 2006. 

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, ha escrit, entre 
d’altres, El gran número, Paisaje con grano 
de arena, Instante, Dos puntos, Aquí, 
Lecturas no obligatorias... 

4 de febrer de 1968 

L’escriptor i poeta nord-
americà Neal Cassady 
(Salt Lake City, 1926) mor 
a San Miguel d’Allende 
(Mèxic). Membre de la 
Generació Beat i del 
moviment psicodèlic, 

apareix amb el nom de Dean Moriarty en 
la novel·la A la carretera de Jack Keoruac. 
La seua obra més coneguda és El primer 
tercio. 

 

 

5 de febrer de 1914 

William Burroughs, 
novel·lista, assagista i 
crític social, naix a Saint 
Louis (Missouri). Membre 
de la Generació Beat 
després d’haver 

participat en la literatura pulp. El almuerzo 
desnudo és el seu títol més conegut. Altres 
obres: Tierras del occidente, Marica, Los 
chicos salvajes… Va morir a Lawrence 
(Kansas) l’any 1997. 

7 de febrer de 1932 

Naix a Ocean City (Nova 
Jersey) l’escriptor i reporter 
Gay Talese. Talese va 
definir, juntament amb Tom 
Wolfe, l'anomenat 
periodisme literari o Nou 
periodisme. De les seues novel·les 
destaquem Retratos y encuentros, La 
mujer de tu prójimo, Honrarás a tu padre… 

8 de febrer de 1911 

La poetessa i traductora 
nord-americana 
Elizabeth Bishop naix a 
Worcester 
(Massachusetts). 
Guanyadora del Pulitzer 
de poesia l’any 1956 i del 
National Book Award 

l’any 1969 va formar part del moviment 
modernista. Va morir a Boston l’any 1979. 
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8 de febrer de 1999 

Iris Murdoch, escriptora 
i filòsofa nascuda a 
Dublín l’any 1919, mor a 
Oxfordshire 
(Anglaterra). A la seua 
primera novel·la Bajo la 
red, la seguiren d’altres 

com ara El castillo de arena, La campana, 
La negra noche, Henry y Cato… L’any 
1987 va ser distingida amb l'Orde de 
l'Imperi Britànic. 

10 de febrer de 2013 

El filòsof català Eugenio 
Trias mor a Barcelona, 
ciutat on havia nascut 
l’any 1942. L’any 1995 
guanyà el Premi 
Internacional Friedrich 
Nietzsche (màxim guardó 
internacional de filosofia). De les seues 
obres destaquen El artista y la ciudad i Lo 
bello y lo siniestro (ambdues guardonades 
amb el Premi Nacional d’Assaig de les 
Lletres Espanyoles). 

16 de febrer de 1944 

Naix a Jackson 
(Mississipí) el narrador 
nord-americà Richard 
Ford. Autor de novel·les i 
relats curts, és conegut 
per la seua trilogia sobre 
la vida social i moral dels 

Estats Units de la posguerra formada pels 
títols El periodista deportivo, El día de la 
independencia i Acción de gracias. 



18 de febrer de 1931 

Toni Morrison, escriptora 
afroamericana 
guardonada amb el 
Premi Pulitzer d’obres de 
ficció l’any 1988 i amb el 
Premi Nobel de 

Literatura l’any 1993, naix a Lorain (Ohio). 
Títols: Jazz, La canción de Salomón, La 
gran caja, Sula, Paraíso, Una bendición, 
Amor… 

21 de febrer de 1962 

Naix a Pasco 
(Washington) el 
novel·lista satíric i 
periodista independent 
Chuck Palahniuk. Famós 
per la seua novel·la El 
club de la lucha 
(adaptada al cinema per David Fincher) 
és un dels escriptors més populars de la 
Generació X. Nana i Error humano són 
altres dels seus títols. 

21 de febrer de 1962 

L’escriptor post-
modernista David Foster 
Wallace naix a Ithaca 
(Nova York). Conreà la 
novel·la i el relat curt. Dins 
de les primeres 

destaquen La escoba del sistema i La 
broma Infinita. Alguns dels seus relats curts 
els trobem en La niña del pelo raro o 
Entrevistas breves con hombres repulsivos. 
Va morir a Claremont (Califòrnia) l’any 
2008. 

22 de febrer de 1917 

Naix a Nova York 
l’escriptora Jane Bowles 
(Jane Auer de soltera). 
Casada amb el també 
escriptor Paul Bowles, és 
l’autora de la novel·la Dos 

damas muy serias i de l’obra teatral En la 
casa de verano. Va morir a Màlaga, on 
estava ingressada en una clínica, l’any 
1973. 

27 de febrer de 2013 

Stéphane Hessel, 
diplomàtic, escriptor i 
militant polític, mor a 
París. Nascut a Berlín l’any 
1917, va participar en la 
redacció de la 
Declaració Universal dels 
Drets Humans de 1948. En Mi baile con el 
siglo narra com va salvar la vida en el 
camp de concentració de Buchenwald. 
Amb el seu llibre ¡Indignaos! (2010) va 
donar nom a tot un moviment social. L’any 
2011 publicava ¡Comprometeos!.  

28 de febrer de 
2004 

L’escriptora catalana 
Carmen Laforet 
(Barcelona, 1921) mor 
a Majadahonda. Amb 
la seua novel·la més 

coneguda, Nada (1944), va guanyar la 
primera edició del Premi Nadal. Altres títols: 
La isla y los demonios, La mujer nueva, La 
insolación… 
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