
2 de juliol de 1961 

L’escriptor i periodista Ernest 

Hemingway mor a Ketchum 

(Idaho). Nascut a Oak Park 

(Illinois) l’any 1899 va ser un 

dels novel·listes més rellevants 

del s. XX. Autor de coneguts 

títols com ara Adiós a las 

armas, Por quién doblan las campanas,  El 

viejo y el mar (Premi Pulitzer) o París era una 

fiesta, va guanyar el Nobel de Literatura l’any 

1954.  

6 de juliol de 1962 

William Faulkner, narrador, 

poeta i guionista nascut a 

New Albany (Mississipí) l’any 

1897, mor a Oxford (Mississipí). 

Guardonat amb el Nobel de 

Literatura l’any 1949, va ser 

considerat el rival estilístic de 

Hemingway. També va ser guardonat amb el 

Pulitzer en dues ocasions. Obres: El villorrio, 

Santuario, ¡Absalón, Absalón!, El ruido y la 

fúria... 

10 de juliol de 1931 

Naix a la localitat 

canadenca de Wingham 

l’escriptora de contes i 

relats breus Alice Munro. 

Considerada la mestra del 

conte modern va guanyar 

l’any 2013 el Nobel de Literatura. Molts dels 

seus contes els trobem en les obres Secretos a 

voces, Demasiada felicidad i Mi vida querida. 

 

13 de juliol de 2014 

Nadine Gordimer, 

escriptora sud-africana 

(Springs, 1923) mor a 

Johannesburgo. Amb el 

tema racial sempre 

present en la seua 

temàtica, va obtenir el Nobel de Literatura 

l’any 1991 per “la seua èpica i magnífica 

escriptura que ha estat de gran benefici per a 

la humanitat”. Títols: El conservador, Saqueo, 

Atrapa la vida... 

15 de juliol de 1815 

L’escriptor romàntic 

Enrique Gil y Carrasco naix 

a Villafranca del Bierzo 

(Lleó). Poeta i novel·lista, 

destaca per la seua 

novel·la històrica El Señor 

de Bembibre, considerada obra mestra de la 

prosa romàntica en castellà. Gil y Carrasco va 

morir a Berlín (Alemanya) l’any 1846. 

15 de juliol de 1919 

Naix a Dublín la novel·lista, 

poetessa i filòsofa irlandesa 

Iris Murdoch. Autora, entre 

altres, de La campana, La 

negra noche, Amigos y 

amantes i Henry y Cato, es 

caracteritza per l’ús de l’humor negre i el 

tractament de temes ètics. Va morir a 

Oxfordshire (Anglaterra) l’any 1999. 

 

 

16 de juliol de 1985 

Heinrich Böll, escriptor 

alemany guardonat amb el 

Nobel de Literatura l’any 1972, 

mor a Colònia, ciutat on havia 

nascut l’any 1917. Les seues 

obres destaquen pel seu 

humor aspre i dràstic. Cruz sin amor, Pero 

¿qué será de este muchacho?, El tren llegó 

puntual i Billar a las nueve y media son alguns 

dels seus títols. 

19 de juliol de 2005 

L’escriptor, guionista i actor 

Edward Bunker (Hollywood, 

1933) mor a Burbank 

(Califòrnia). Va passar al 

voltant de 18 anys de la seua 

vida en reformatoris i presons. 

Com a escriptor destacà en el gènere de la 

novel·la negra amb títols com ara No hay 

bestia tan feroz i Perro come perro. 

23 de juliol de 2000 

Mor a Madrid l’escriptora 

salmantina Carmen Martín 

Gaite. Guanyadora del  

Premi Nadal (1957), del 

Príncep d’Astúries (1988), i 

del Premi Nacional de les 

Lletres Espanyoles (1994). Va conrear la 

novel·la, el conte, el teatre, la poesia i 

l’assaig. Entre visillos, Retahílas, Pido la 

palabra, Irse de casa, El cuarto de atrás i Lo 

raro es vivir són algunes de les seues novel·les. 

 



23 de juliol de 2012 

Esther Tusquets, editora i 

escriptora catalana, mor a 

Barcelona, ciutat on va 

nàixer l’any 1936. Fundà i 

dirigí durant 40 anys l’editorial 

Lumen. L’any 1978 publicà la 

seua primera novel·la El mismo mar de todos 

los veranos, que formaria trilogia amb El amor 

es un juego solitario i Varada tras el último 

naufragio.  

24 de juliol de 1895 

El poeta, novel·lista i erudit 

britànic Robert Graves naix 

a Wimbledon. Conreador 

de la novel·la històrica amb 

títols com Yo, Claudio i El 

conde Belisario, també va 

escriure obres de no-ficció com La diosa 

blanca i Los mitos griegos. Graves va morir 

l’any 1985 a la localitat mallorquina de Deià. 

26 de juliol de 1925 

Naix a Bacelona la novel·lista 

i escriptora de relat curt Ana 

María Matute. Ha guanyat 

prestigiosos premis, dels quals 

destaquen el Premi Nacional 

de les Lletres (2007), la Creu 

de Sant Jordi (2009) i el Premi Cervantes 

(2010). Va morir a la seua ciutat natal l’any 

2014. Obres: Olvidado rey Gudú, 

Aranmanoth, Paraíso inhabitado, Demonios 

famililares... 
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31 de juliol de 1919 

L’escriptor italià d’origen jueu 

Primo Levi naix a Torí. Autor de 

memòries, novel·les, poemes i 

relats va ser un antifeixista 

supervivent de l’Holocaust, 

del qual dóna testimoni en les 

seues obres, on destaca Si això és un home, 

testimoni dels camps de concentració 

alemanys i mostra de les grandeses i misèries 

de l’ésser humà. Levi va morir a Torí l’any 1987. 

31 de juliol de 1933 

Cees Nooteboom, 

pseudònim de Cornelis 

Johannes Jacobus Maria 

Nooteboom, naix a La Haia 

(Països Baixos). Poeta, 

assagista, novel·lista, 

traductor i hispanista neerlandés, és 

considerat un dels millors cronistes de viatges 

del segle XX. De les seues obres podem 

destacar Lluvia roja, El día de todas las almas, 

Los zorros vienen de noche, Rituales... 

31 de juliol de 1965 

Naix a Yate, South 

Gloucestershire, l’escriptora 

anglesa Joanne Rowling, 

coneguda literàriament com 

J. K. Rowling. Va assolir fama 

mundial amb la saga de Harry 

Potter, i es va convertir, segons la revista 

Forbes, en l’escriptora més rica del món. L’any 

2012 va publicar la novel·la d’adults Una 

vacante imprevista. 

 

 

Efemèrides 

juliol de 2015 

 

Nadine Gordimer 
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