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...

3 de febrer de 1948
Naix
a
Estocolm
el
novel·lista i dramaturg
suec Henning Mankell. De
reconeguda
trajectòria
dins la novel·la negra, és
el creador del conegut
personatge Kurt Wallander, protagonista
de Los perros de Riga, La leona blanca, El
hombre inquieto, Huesos en el jardín...

4 de febrer de 1995
La
novel·lista
nordamericana
Patricia
Highsmith (Fort Worth,
Texas, 1921) mor a
Locarno (Suïssa). La
seua primera novel·la
Extraños en un tren va ser adaptada al
cinema per Hitchcock. També és l’autora
de la sèrie Ripley amb títols com El talento
de Mr. Ripley o El juego de Ripley.

7 de febrer de 2003

10 de febrer de 2013

L’escriptor
Augusto
Monterroso mor a Ciutat
de Mèxic. Nascut a
Tegucigalpa (Hondures)
l’any 1921, va adoptar la
nacionalitat
guatemalenca. Va conrear, principalment,
el relat breu. Dels seus títols podem
destacar Movimiento perpetuo, Viaje al
centro de la fábula, Pájaros de
Hispanoamérica... L’any 2000 va guanyar
el Príncep d’Astúries de les Lletres.

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).

8 de febrer de 1999

10 de febrer de 2005

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.

Arthur Miller, dramaturg i
guionista nascut a Nova
York l’any 1915, mor a
Roxbury
(Connecticut).
Víctima de la caça de
bruixes
durant
el
maccarthisme, va escriure arran d’això la
seua obra més coneguda: Las brujas de
Salem. Altres títols: Todos eran mis hijos,
Muerte de un viajante, Incidente en
Vichy...

9 de febrer de 1940
Naix a Ciutat de Cap
(Sud-àfrica) el guanyador
del premi Nobel de
Literatura
(2003)
John
Maxwell Coetzee. També
ha
estat
el
primer
guardonat amb el premi
Booker en dues ocasions (1983 i 1999). De
la seua prolífica obra podem destacar
Vida i època de Michael K, Desgràcia i
Esperant els bàrbars.

11 de febrer de 1915
Naix a Londres l’escriptor,
historiador i soldat anglés
Patrick
Leigh
Fermor.
Conegut per la seua
literatura de viatges és
l’autor d’obres com ara El
tiempo de los regalos,
Entre los bosques y el agua, Un tiempo
para callar... Va morir a Worcestershire
l’any 2011.

11 de febrer de 2007
Mor a Österskär (Suècia)
l’escriptora i periodista
Marianne
Frediksson.
Nascuda a Goteborg l’any
1927, va
publicar 13
novel·les
i
nombrosos
assajos de ficció. La seua
novel·la amb més èxit va estar Les filles de
Hanna.

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
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.
Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

21 de febrer de 2005
Mor a Londres l’escriptor i
guionista cubà Guillermo
Cabrera Infante (Gibara,
Cuba,
1929).
A
més
d’assajos, articles i contes
va escriure tres novel·les:
Tres
tristes
tigres,
La
Habana para un infante difunto i La ninfa
Inconstante. L’any 1997 va guanyar el
Premi Miguel de Cervantes.

Efemèrides
febrer de 2015

26 de febrer de 1958
Michel
Houellebecq,
poeta,
assagista
i
novel·lista francés, naix
a Saint-Pierre (Illa de la
Reunió).
Autor
provocador
i
controvertit, les seues novel·les es
consideren fites de la nova narrativa
francesa.
Títols:
El
mundo
como
supermercado, Las particulas elementales,
Plataforma, El mapa y el territorio...

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…

Patrick Leigh Fermor

