1 de febrer de 1918
La novel·lista, poetessa i
dramaturga Muriel Spark
naix
a
Edimburg.
Coneguda sobretot per
les
seues
novel·les
carregades d’humor negre i ironia, amb
títols com La plenitud de la señorita Brodie,
Las señoritas de escasos medios, Los
solteros, La abadesa de Crewe... Muriel va
morir l’any 2006 a Florència.

2 de febrer de 1918
Hella Haasse, escriptora
holandesa de novel·les,
poemes i obres de
teatre, naix a Batàvia
(Indonèsia). Amb obres
com La ciudad escarlata, El bosque de la
larga espera o El ojo de la cerradura ha
rebut nombrosos premis i reconeixements
al seu país. Va morir l’any 2011 a
Àmsterdam.

3 de febrer de 1947
Naix
a
Saragossa
l’escriptora i membre de la
Reial Acadèmia Soledad
Puértolas. Va estar la
guanyadora del Premi
Planeta l’any 1989 per Queda la noche i
guardonada amb el Premi de les Lletres
Aragoneses l’any 2003. Altres obres: Cielo
nocturno, Compañeras de viajes, Mi amor
en vano...
Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

6 de febrer de 1916

17 de febrer de 1930

Rubén
Darío,
poeta,
periodista
i
diplomàtic
nicaragüenc, mor a León
(Nicaragua). Nascut a la
ciutat de Metapa (actual
Ciudad Darío) l’any 1867 és el màxim
exponent del modernisme literari. Se’l
coneix com el Príncep de les lletres
castellanes i va influir en els escriptors de la
Generació del 98. Azul és la seua obra més
coneguda.

Naix a Londres Ruth Barbara
Grasemann,
coneguda
literàriament
com
Ruth
Rendell. Prolífica autora del
gènere
policíac
utilitzà
clàssics universals per a crear nous
arguments. Va morir a la seua ciutat natal
l’any 2015. Títols: La casa de las escaleras,
Falsa identidad, El agua está esplendida...

9 de febrer de 1944

L’escriptora Jean Marie
Auel naix a Chicago
(Illinois). Autora dels bestsellers de la saga Los hijos
de la tierra, formada per El
clan del oso cavernario, El
valle de los caballos, Los cazadores de
mamuts, Las llanuras del tránsito, Los
refugios de piedra i La tierra de las cuevas
pintadas.

L’escriptora
afroamericana i activista
Alice
Walker
naix
a
Putnam County (Geòrgia,
EUA). Guanyadora del
Pulitzer i del National Book Award amb la
novel·la El color púrpura, adaptada al
cinema per Steven Spielberg. Activista pels
drets civils, també s’ha implicat en causes
mediambientals, feministes i pels drets dels
animals.

12 de febrer de 1984
Julio Cortázar, escriptor i
traductor argentí, mor a
París. Nascut a Brussel·les
l’any 1914, va adoptar la
nacionalitat francesa com
a protesta al règim militar
argentí. La seua novel·la Rayuela és una
de
les
obres centrals
del
boom
llatinoamericà. També és autor de relats
curts com La otra orilla, Bestiario, Las armas
secretas...

18 de febrer de 1936

19 de febrer de 1917
Lula
Carson
Smith,
coneguda com Carson
McCullers, naix a Columbus
(EUA). La seua obra exposa
la vida dels marginats i
tracta
temes
com
l’adulteri,
l’homosexualitat i el racisme. El cor és un
caçador solitari i Rellotge sense busques
són algunes de les seus novel·les. Va morir
a Nova York l’any 1967.

19 de febrer de 1939
L’escriptor peruà Alfredo
Bryce Echenique naix a
Lima. Ha estat guardonat
amb
premis
com
el
Nacional de Narrativa per
Reo de nocturnidad i el
Planeta per El huerto de mi amada. Altres
dels seus títols són Un mundo para Julius,
No me esperen en abril, Dándole pena a
la tristesa... A més de la novel·la també ha
conreat el conte i el relat curt.

21 de febrer de 1903
Naix a Le Havre (França)
l’escriptor, poeta i novel·lista
Raymond Queneau. Cofundador del taller de
literatura
experimental
OuLiPo sempre es va sentir atret pel
moviment surrealista. Zazie en el metro, El
instante fatal i Odile són algunes de les
seues obres. També va escriure sota
l’heterònim de Sally Mara. Queneau va
morir l’any 1976 a París.

22 de febrer de 1942
Stefan Zweig, escriptor i
activista social austríac,
mor a Petrópolis (Brasil).
Nascut a Viena l’any 1881,
va
escriure
novel·les,
històries curtes, biografies i
una
autobiografia
publicada
pòstumament amb el títol El mundo de
ayer. A més de Novela de ajedrez (la seua
novel·la més famosa) és l’autor de Carta
de una desconocida, Mendel el de los
libros, El amor de Erika Ewald...

22 de febrer de 1985
Salvador Espriu, poeta,
novel·lista
i
dramaturg
català (Santa Coloma de
Farners, 1913) mor a
Barcelona.
Noucentista
reformador de la prosa
catalana va ser guardonat amb el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes l’any
1972. Candidat al Nobel de Literatura,
podem destacar, dins la seua prolífica
obra, La pell de brau, Laia i Ariadna al
laberint grotesc.

Efemèrides
febrer de 2016

26 de febrer de 1918
Naix a Staten Island (Nova
York)
l’escriptor
de
ciència-ficció
Theodore
Sturgeon
(pseudònim
d’Edward
Hamilton
Waldo). Guanyador del Premi Nebula, un
dels més prestigiosos de la literatura
fantàstica i de ciència-ficció és l’autor,
entre d’altres, de Venus más X i Los
cristales soñadores. Va morir a Eugene
(Oregon) l’any 1985.

28 de febrer de 1916
L’escriptor i crític literari
nord-americà Henry James
mor a Londres. Nascut a
Nova York l’any 1843, és
conegut fonamentalment
per les seus obres basades
en temes de consciència i moral. Autor
d’una amplíssima obra, va destacar amb
títols com Otra vuelta de tuerca, Las
bostonianas, Washington Square...

Soledad Puértolas

