4 de gener de 1986
Christopher
Isherwood,
escriptor
britànic
amb
nacionalitat
nordamericana, mor a Santa
Mònica (EUA). Nascut a
Chesire (Anglaterra) l’any 1904, és l’autor
d’obres com Adiós a Berlín o Un hombre
soltero, ambdues adaptades al cinema.
També va escriure obres teatrals juntament
amb l’escriptor W. H. Auden.

5 de gener de 1936
El dramaturg, poeta i
novel·lista Ramón María
del Valle-Inclán (Vilanova
de Arousa, 1866) mor a
Santiago de Compostel·la.
Modernista i pròxim a la
Generació del 98, és el creador de
l’esperpent (deformació grotesca de la
realitat amb intenció crítica). Obres més
importants: Luces de Bohemia, Sonatas,
Martes de Carnaval, Tirano Banderas...

7 de gener de 1986
Mor a Ciutat de Mèxic
l’escriptor,
fotògraf
i
guionista
Juan
Rulfo
(Sayula,
Jalisco,
1917).
Màxim
exponent
del
realisme màgic i una gran
influència per als membres del boom
llatinoamericà, va guanyar el Príncep
d’Astúries de les Lletres l’any 1983. A la
seua primera obra El llano en llamas (una
recopilació de contes), la va seguir la seua
obra millor valorada, la novel·la Pedro
Páramo.

8 de gener de 1996
La poeta i narradora
Carmen Conde mor a
Madrid.
Natural
de
Cartagena, on va nàixer
l’any 1907, és autora d’una
prolífica obra poètica amb reculls com
Creció espesa la yerba i El tiempo es un río
lentísimo de fuego. Dels nombrosos premis
que ha guanyat podem destacar el
Nacional de Poesia i el Nacional de
Literatura Infantil i Juvenil.

10 de gener de 1956
Naix a Úbeda (Jaén)
l’escriptor i membre de la
Reial Acadèmia Espanyola
Antonio Muñoz Molina. És
l’autor de títols com El
invierno en Lisboa (Premi
Nacional de Narrativa 1988), El jinete
polaco (Premi Nacional de Narrativa 1992 i
Premi Planeta 1991), Plenilunio, La noche
de los tiempos, Como la sombra que se
va... També ha estat guardonat amb el
Príncep d’Astúries 2013.

10 de gener de 1986
Jaroslav Seifert, poeta i
periodista txec nascut a
Praga l’any 1901, mor a la
seua ciutat natal. Va
guanyar el Nobel de
Literatura l’any 1984 per la seua poesia
que, dotada amb frescor i una inventiva
rica, proporciona una imatge alliberadora
de l'esperit indomable i la versatilitat de
l'ésser humà. El crit dels fantasmes i altres
poemes és un dels seus recopilatoris.

12 de gener de 1976
L’anomenada reina del
crim, Agatha Christie, mor
a Wallingford (Anglaterra).
Autora
d’una
prolífica
obra
de
novel·la
detectivesca, amb títols com Asesinato en
el Orient Express, Muerte en el Nilo, Cita
con la muerte..., és l’autora més venuda a
excepció de Shakespeare. Agatha va
nàixer a Torquay l’any 1890.

12 de gener de
1991
Vasco
Patrolini,
novel·lista italià nascut
a Florència l’any 1913,
mor a Roma. Va ser un
dels iniciadors del neorealisme, juntament
amb autors com Italo Calvino, Alberto
Moravia i Cesare Pavese. Crónica familiar i
Crónica de pobres amantes són alguns
dels seus tíols més coneguts.

13 de gener de 1941
James Joyce, escriptor i
poeta dublinés nascut l’any
1882, mor a Zuric. Dins del
corrent modernista, Joyce
és un dels principals autors
del segle XX gràcies sobretot
a la seua novel·la Ulisses, protagonitzada
pel personatge Leopold Bloom (que dóna
nom a la celebració del Bloomsday).
Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

13 de gener de 1966
Naix a Palma l’escriptora
mallorquina Maria de la Pau
Janer. Filla del també
escriptor Gabriel Janer, ha
conreat la novel·la, la
poesia, l’assaig i la literatura
infantil i juvenil. Obres: Quan siguis lliure,
Cartes que sempre he esperat, L’hora dels
eclipsis, Pasiones romanas (Premi Planeta),
Lola (Premi Ramon Llull)...

19 de gener de 1921
L’escriptora de novel·la
negra Patricia Highsmith
naix
a
Fort
Worth
(Texas). Coneguda pels
seus thrillers psicològics,
té un estil literari molt personal, sovint
macabre, satíric i ple d’humor negre.
Alguns dels seus títols més coneguts, com
ara El talento de Mr Ripley i Extraños en un
tren han estat adaptats al cinema. Va
morir a Locarno (Suïssa) l’any 1995.

19 de gener de 1946
Julian Barnes, novel·lista
guanyador del Booker Prize
l’any 2011 per El sentido de
un final, naix a Leicester. A
més de les seues novel·les
també és conegut pels seus llibres de
relats. Títols: La mesa limón, Al otro lado del
canal, La historia del mundo en diez
capítulos y medio, Niveles de vida...

28 de gener de 1936
L’escriptor albanés Ismaíl
Kadaré naix a Gjirokastra.
Poeta i novel·lista, va
guanyar
el
Príncep
d’Astúries de les Lletres
l’any 2009 per la bellesa i el
compromís profund de la seua creació
literària. El Palacio de los sueños,
Noviembre de una capital i La cena
equivocada són alguns dels seus llibres
més coneguts.

Efemèrides
gener de 2016

29 de gener de 1957
Naix a Elda (Alacant)
l’escriptora Elia Barceló,
considerada una de les
escriptores de ciènciaficció més importants en
llengua castellana. És
autora tant de literatura d’adults con de
literatura juvenil. Obres més conegudes:
Disfraces terribles, El secreto del orfebre...

31 de gener de 1946
L’escriptor,
periodista
i
assagista Juan José Millás
naix a València. Amb la
novel·la autobiogràfica El
mundo va obtenir el Premi
Planeta i el Premi Nacional
de Narrativa. De la seua prolífica obra, en
què qualsevol fet quotidià pot esdevenir
fantàstic, podem destacar Laura y Julio, El
jardín vacío, Los objetos nos llaman, Dos
mujeres en Praga...

Ismaíl Kadaré

