
2 de maig de 1959 

Zoé Valdés, poeta i 

novel·lista hispanocubana, 

naix a l’Havana. 

Guanyadora, entre d’altres, 

del Premi Fernando Lara i del 

Premi Azorín, i finalista del 

Planeta, és l’autora de La nada cotidiana, 

Café nostalgia, El todo cotidiano, La mujer 

que llora... 

7 de maig de 1960 

Naix a Madrid l’escriptora 

Almudena Grandes. 

Coneguda per títols com 

Malena es un nombre de 

tango o El corazón 

helado, actualment està 

escrivint una sèrie de novel·les anomenada 

“Episodios de una guerra interminable”, del 

les quals ja s’han editat Inés y la alegria, El 

lector de Julio Verne i Las tres bodas de 

Manolita. 

8 de maig de 1985 

L’escriptor de ciència-ficció 

Theodore Sturgeon mor a 

Eugene (Oregon). Guanyador 

d’importants premis en el 

camp de la ciència-ficció con 

el Nébula i l’Hugo, va ser una 

gran influència d’escriptors com Bradbury o 

Delany. Obres: Venus más X, Los cristales 

soñadores... Havia nascut a Staten Island 

(Nova York) l’any 1918. 
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8 de maig de 2014 

Mercedes Salisachs, 

novel·lista, contista i 

dramaturga nascuda a 

Barcelona l’any 1916, mor a 

la seua ciutat natal. També 

va treballar com a directora 

editorial. L’any 1975 va guanyar el Premi 

Planeta per La gangrena. Altres títols: La 

conversación, El último laberinto, Goodbye, 

España... També va ser escriptora de literatura 

infantil. 

13 de maig de 1907 

La novel·lista britànica 

Daphne du Maurier naix a 

Londres. Néta del també 

escriptor George du 

Maurier, va escriure la 

seua primera novel·la amb 

només vint anys. Rebeca, El muñeco, Espíritu 

de amor i La posada de Jamaica són alguns 

dels seus títols més coneguts. Va morir a 

Cornwall (Anglaterra) l’any 1989. 

14 de maig de 1912 

Mor a Estocolm, ciutat on 

havia nascut l’any 1849, 

l’escriptor i dramaturg August 

Strindberg. Renovador del 

teatre suec va passar d’una 

etapa naturalista a una altra 

expressionista. Com a 

novel·lista podem destacar les obres 

Banderas negras, Alegato de un loco, El salón 

rojo... 

 

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. 

18 de maig de 1944 

Winfried Georg Sebald, més 

conegut com W. G. Sebald, 

naix a Wertach (Alemanya). 

Conreador de la novel·la, la 

poesia i l’assaig és conegut 

per títols com ara Vértigo, 

Austerlitz, Campo Santo, Del natural... Sebald 

va morir a Norfolk (Regne Unit) l’any 2001 a 

causa d’un accident de trànsit. 

18 de maig de 1981 

L’escriptor i dramaturg 

William Saroyan (Fresno, 

1908) mor a la seua ciutat 

natal. Fill d’un emigrant 

armeni, reflecteix la situació 

d’aquests en algunes de les 

seues obres. L’any 1940 va guanyar el Pulitzer 

de Teatre. Obres: El joven audaz sobre el 

trapecio, Me llamo Aram, El tigre de Tracy... 
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24 de maig de 1905 

Naix a Rostov del Don (Rússia) el 

novel·lista i polític soviètic Mijaíl 

Shólojov. Principal exponent de 

la cultura soviètica va guanyar 

el Nobel de Literatura l’any 1965 

pel poder artístic i la integritat 

amb la qual ha donat expressió a una fase 

històrica en la vida del poble rus. Va morir a la 

seua ciutat natal l’any 1984. El Don apacible 

és la seua obra més coneguda. 

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 1939 

L’escriptor i periodista 

d’origen jueu Joseph Roth 

mor a París. Nascut a Brody 

(Imperi austrohongarés) 

l’any 1894, la seua obra més 

coneguda és La marxa 

Radetzky, que descriu una 

família durant el declivi de l'Imperi 

austrohongarés. Roth va formar part de la 

literatura de l'exili provocat pel nazisme. 

 

 

28 de maig de 1940 

L’escriptora de novel·la 

costumista Maeve Binchy 

naix a Dalkey (Irlanda). 

Binchy compta amb una 

sèrie de personatges 

recurrents que apareixen en 

diverses de les seues novel·les. Alguns dels 

seus títols són Noches de lluvia y estrellas, La 

pluma escarlata, Los bosques de Whitethorn... 

Va morir a Dublín l’any 2012. 

30 de maig de 1931 

Naix a Oviedo el poeta 

guanyador del Premi 

Cervantes 2006 Antonio 

Gamoneda. També ha estat 

guardonat amb el Premi 

Nacional de Literatura i el 

Premi Reina Sofia. Membre del grup poètic 

dels 50 és l’autor de Lápidas, Arden las 

pérdidas, Un armario lleno de sombra, 

Canción errónea... 

30 de maig de 1951 

Ferran Torrent, escriptor i 

periodista en llengua catalana, 

naix a Sedaví (València). A la 

seua primera novel·la No 

emprenyeu el comissari! la 

seguiren d’altres com ara 

Gràcies per la propina, 

Cambres d’acer inoxidable, L’illa de 

l’holandés, Ombres en la nit, Un dinar un dia 

qualsevol... Del seus nombrosos guardons 

destaquen el Premi Sant Jordi i el Nacional de 

la Crítica. 
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W. G. Sebald 


