
3 de maig de 1914 

Martí de Riquer, escriptor i 
filòleg, naix a Barcelona. 
Membre de la Reial 
Acadèmia Espanyola va ser 
un estudiós de la literatura 
en llengua romanç tant en 

occità com en castellà i català. Dels seus 
guardons destaquen el Premi Nacional 
d’Assaig, la Creu de Sant Jordi, el Príncep 
d’Astúries de Ciències Socials i el Premi 
Nacional de les Lletres Espanyoles. Va morir a 
Barcelona l’any 2013. 

3 de maig de 1937 

L’escriptora brasilera Nélida 
Piñón naix a Rio de Janeiro. 
L’any 2005 va guanyar el 
Príncep d’Astúries de les 
Lletres per la “seua incitant 
obra narrativa, artísticament sustentada en la 
realitat i la memòria, i també en la fantasia i 
els somnis”. Obres: La república de los sueños, 
Voces del desierto, Libro de horas... 

8 de maig de 1914 

Naix a Vílnius (Lituània) 
l’escriptor jueu i rus 
nacionalitzat francés Romain 
Gary. És l’únic escriptor en 
guanyar dues vegades el 
Premi Goncourt, la segona 

d’elles amb el pseudònim d’Émile Ajar. De les 
seues obres destaquen La promesa del alba, 
La angustia del rey Salomón, Europa... L’any 
1980 es va suïcidar a París. 

 

8 de maig de 1937 

L’escriptor nord-americà 
Thomas Pynchon naix a Glen 
Cove (Nova York). Encara 
que començà publicant 
contes va adquirir fama amb 
les seues novel·les, com ara 
Vineland, El arco iris de 

gravedad, Contraluz, Vicio propio... 

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... 

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 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... 

16 de maig de 1955 

Mor a Nova York l’escriptor i 
periodista James Agee. 
Nascut a Knoxville l’any 
1909, va guanyar el Premi 
Pulitzer l’any 1958 per Una 
muerte en la familia. A més 
de novel·les i assaigs també 
va escriure guions de cine com ara el de La 
reina de África i el de La noche del cazador. 

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 1864 

El novel·lista i contista 
Nathaniel Hawthorne naix a 
Salem (Massachusetts). 
Considerat figura clau en el 
desenvolupament de la 

literatura nord-americana en els seus orígens, 
és l’autor d’obres com ara El libro de las 
maravillas, La casa de los siete tejados, 
Musgos de una vieja casa parroquial, La letra 
escarlata... Va morir a Plymouth l’any 1864. 

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 i el 
Premi Cervantes. 

21 de maig de 1949 

Klaus Mann, escriptor alemany 
nascut a Munic l’any 1906, mor 
a París. Exiliat a causa de la 
Segona Guerra Mundial, va 
conrear la poesia, el teatre i la 
novel·la. Encara que no va 

poder superar la fama de son pare Thomas 
Mann, fou un exitós escriptor amb títols com 
ara Huida al norte, Hijo de este tiempo, El 
condenado a vivir... 
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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. 

27 de maig de 1894 

Naix a Courbevoie (França) 
l’escriptor Louis-Ferdinand 
Céline. La seua novel·la Viaje 
al fin de la noche obtingué 
una enorme repercussió, i va 
esdevenir una obra cabdal de 
la literatura francesa del segle XX, en part, pel 
seu llenguatge directe. Altres títols: De un 
castillo a otro, Norte, Cartas desde la cárcel... 
Céline va morir a Meudon (França) l’any 1961. 

27 de maig de 1894 

L’escriptor de novel·la 
detectivesca i contes curts 
Dashiell Hammett naix a 
Maryland. Creador de 
coneguts personatges com 
Sam Spade i l’agent de la 
Continental, va fer-se famós 

per l’obra El halcón maltés. A més és l’autor 
d’altres com Cosecha roja, El hombre flaco o 
La maldición de los Dain. Va morir a Nova 
York l’any 1961 i enterrat amb honors (com a 
veterà de dues guerres mundials) al 
Cementeri d’Arlingtong. 
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