3 de juny de 1954
La poetessa, novel·lista i
dramaturga Dulce Chacón
naix a Zafra (Badajoz). De les
seues
novel·les
podem
destacar Cielos de barro
(Premi Azorín 2000) i La voz
dormida (Premi Llibre de l’Any 2013). Va morir
a Brunete (Madrid) l’any 2003.

3 de juny de 1954
Inma Chacón, narradora i
poetessa espanyola, naix a
Zafra (Badajoz). Germana
bessona
de
la
també
escriptora Dulce Chacón, és
l’autora, entre altres, de La princesa india,
Nick, Tiempo de arena (finalista del Premi
Planeta 2011), Mientras pueda pensarte...

10 de juny de 1915
Naix a Lachine (Canadà)
l’escriptor d’origen jueu Saul
Bellow. Va ser guardonat amb
el National Book Award (en
tres ocasions), el Premi Pulitzer i
el Nobel de Literatura “per la seua
comprensió de l'ésser humà i l'anàlisi subtil de
la cultura contemporània que es combina en
el seu treball”. Obres: Herzog, Carpe diem, El
legado de Humboldt... Va morir a Brookline
(Massachusetts) l’any 2005.

11 de juny de 1925
Naix a Newport News (Virgínia)
l’escriptor
William
Styron.
Conegut
sobretot
per
Las
confesiones de Nat Turner (Premi

Pulitzer) que trata sobre l’esclavitud i La
decisión de Sophie (National Book Award)
que tracta sobre l’holocaust. Styron va morir a
Martha’s Vineyard (Massachusetts) l’any 2006.

11 de juny de 2005
L’escriptor argentí Juan José
Saer (Santa Fe, 1937) mor a
París. Prolífic novel·lista, també
va conrear la poesia, el conte i
l’assaig. Considerat un dels
escriptors
argentins
contemporanis més importants, és l’autor,
entre altres, de La pesquisa, El entenado,
Lugar, La grande, Cicatrices, Responso...

12 de juny de 2014
Francesc
Vallverdú
(Barcelona, 1935) mor a la
seua ciutat natal. Va ser un
poeta, assagista, traductor i
sociolingüista. Va traduir al
català
Alberto
Moravia,
Cesare Pavese, Italo Calvino i Leonardo
Sciascia. L’any 1986 va rebre la creu de Sant
Jordi. Dins la seua producció poètica
destaquem Regiment de la cosa pública.

13 de juny de 1865
Naix a Dublín el poeta i
dramaturg
William
Butler
Yeats, una de les figures més
representatives
del
renaixement literari irlandés i
un dels fundadors de l'Abbey
Theatre. Va ser guardonat amb el Nobel de
Literatura l’any 1923. Va morir a RoquebruneCap-Martin (França) l’any 1939.

20 de juny de 2005
John Lawrence Collins Jr., més
conegut com Larry Collins,
mor a Fréjus (França). Nascut
a Hartford (Connecticut) l’any
1929 va ser un escriptor i
periodista que va escriure
algunes de les seues obres més conegudes en
col·laboració amb Dominique Lapierre.
Algunes d’aquestes són ¿Arde París?, ¿Arde
Nueva York? o Esta noche, la libertad.

21 de juny de 1935
Françoise Sagan, escriptora i
directora francesa, naix a
Cajarc. La seua obra més
reconeguda va ser Buenos
días, tristeza, la qual es va
publicar quan tenia 18 anys. Altres títols:
Golpes en el alma, Las maravillosas nubes...
Va morir a Honfleur (França) l’any 2004.

21 de juny de 1948
Naix a Aldershot (Anglaterra)
el novel·lista anglés Ian
McEwan. L’any 1998 va
guanyar el Booker Prize per la
seua novel·la Amsterdam.
També és l’autor de títols com
ara En las nubes, Chesil Beach, Operación
dulce i Expiación, aquesta última adaptada
al cinema per Joe Wright.

22 de juny de 1945
L’escriptor, poeta, traductor i
crític català Pere Gimferrer
naix a Barcelona. Membre
de la Reial Acadèmia
Espanyola des de l’any 1985,
va guanyar el Premi Nacional de les Lletres
Espanyoles l’any 1988. Obres més conegudes:
Fortuny, La llum, L’agent provocador, El
diamant dins l’aigua...

22 de juny de 1865
Ángel María de Saavedra, més
conegut com el Duque de
Rivas, mor a Madrid. Nascut a
Còrdova l’any 1791, va ser un
dramaturg
i
poeta
del
romanticisme, a més de polític. El clàssic Don
Álvaro o la fuerza del sino és la seua obra més
coneguda.

25 de juny de 2014
Ana María Matute (Barcelona,
1925) mor a la seua ciutat
natal. Membre de la Reial
Acadèmia
Espanyola
va
obtenir el Premi Cervantes l’any
2010.
També
ha
estat
guardonada amb el Premi Nadal, el Planeta,
la Creu de Sant Jordi... Les seues obres més
conegudes són Olvidado Rey Gudú, Los hijos
muertos, Demonios familiares...

26 de juny de 1990
El prolífic escriptor en llengua
catalana Manuel de Pedrolo
mor a Barcelona. Nascut a
l’Aranyó l’any 1918, conreà
tots
els
gèneres
literaris
(poesia,
teatre,
narrativa,
contes). L’any 1979 va rebre el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes. Obres: Mecanoscrit
del segon origen, Des d’uns ulls de dona, Joc
brut...

Efemèrides
juny de 2015

28 de juny de 1966
Naix a Upsala Asa Larsson,
escriptora sueca de novel·la
negra. És l’autora de la sèrie
protagonitzada per Rebecka
Martinsson, formada pels títols
Aurora
boreal,
Sangre
derramada, La senda oscura, Cuando pase
tu ira i Sacrificio a Mólek.

30 de juny de 1973
Nancy Mitford, novel·lista i
biògrafa anglesa mor a
Versalles (França). Nascuda
a Londres l’any 1904, és
coneguda per les seues
novel·les sobre la vida de
l’alta societat anglesa i francesa. La
bendición, Trifulca a la vista i Voltaire
enamorado són alguns dels seus títols.
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