7 de juny de 1966
Lorenzo
Silva,
escriptor
guanyador del Premi Planeta
per La marca del meridiano,
naix a Madrid. Conegut per la
sèrie Bevilacqua i per la
Trilogía de la nostalgia, ha
estat també finalista i guanyador del Premi
Nadal amb La flaqueza del bolchevique i El
alquimista impaciente respectivament.

7 de juny de 2011
L’escriptor, guionista i polític
Jorge Semprún mor a París.
Nascut a Madrid l’any 1923,
va escriure la seua obra
majoritàriament en francés.
La seua obra s’ha vist influïda
pel seu pas pel camp de
concentració de Buchenwald amb obres
com Aquel domingo, El largo viaje i La
escritura o la vida. L’any 1995 va ser
guardonat amb la Creu de Sant Jordi.

8 de juny de 1903
Naix
a
Brussel·les
la
novel·lista,
assagista,
dramaturga
i
poeta
Marguerite
Yourcenar.
Autora d’una prolífica obra
va destacar, sobretot, com
a novel·lista. Títols: Alexis o el tractat del
combat inútil, El tret de gràcia, Memòries
d’Adrià, Contes orientals… Va morir a
Northeast Harbor (Maine, EUA) l’any 1987.

9 de juny de 1956
Naix a Miami (Florida) Patricia
Carroll Daniels, coneguda
literàriament com Patricia
Cornwell.
Escriptora
de
novel·les de misteri, ha assolit
gran fama amb la sèrie
protagonitzada per la metgessa forense Kay
Scarpetta. Causa de muerte, El factor
Scarpetta, Port Mortuary i Niebla roja són
alguns títols d’aquesta sèrie.

10 de juny de 1949
L’escriptora noruega Sigrid
Undset mor a Lillehammer
(Noruega). Nascuda a la
ciutat
danesa
de
Kalundborg l’any 1882, és
l’autora
d’obres
com
Cristina, hija de Lavrans i La zarza ardiente.
L’any 1928 va obtenir el Nobel de literatura
“per les seues descripcions de gran abast de
la vida nòrdica durant l'edat mitjana”.

10 de juny de 2011
Patrick Leigh Fermor, escriptor,
historiador i militar britànic
nascut a Londres l’any 1915,
mor a Worcestershire. Després
de participar en la Segona
Guerra
Mundial
és
va
convertir en un conegut
escriptor de literatura de
viatges, amb títols com Mani, Roumeli i Entre
los bosques y el agua, gràcies als seus
nombrosos viatges per tot el món.

13 de juny de 1946
Naix
a
Barcelona
l’escriptora en llengua
catalana Montserrat Roig.
Autora
de
novel·les,
contes i assaigs, va ser
membre de l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana. De la seua
prolífica obra podem destacar La veu
melodiosa, El temps de les cireres, L’agulla
daurada (Premi Nacional de Literatura
Catalana), El cant de la joventut… Va morir a
la seua ciutat natal l’any 1991.

14 de juny de 1986
Jorge Luis Borges, un dels
escriptors més destacats del
segle XX, mor a Ginebra
(Suïssa). Nascut a Buenos Aires
(Argentina) l’any 1899, és
l’autor d’una prolífica obra,
moltes vegades inclassificable, de la qual
destaca El Aleph, recull de contes escrit l’any
1949. Va rebre guardons tan importants com
el Premi Cervantes de 1979.

14 de juny de 1996
L’escriptor italià Gesualdo
Bufalino mor a Comiso, ciutat
on havia nascut l’any 1920.
Va començar conreant la
poesia però va ser la seua
primera novel·la, Perorata
del apestado, la que li va
donar gran fama. A aquesta seguiren altres
com El hombre invadido, Argos el ciego,
Calendas griegas…

16 de juny de 1938
Naix a Lockport (Nova
York) l’escriptora, editora i
crítica Joyce Carol Oates.
Ha conreat la novel·la, el
relat, la poesia, el teatre i
l’assaig. Les seues novel·les i relats han rebut
nombrosos premis als Estats Units. Carthage,
Mujer de barro, Ave del paraiso i La hija del
sepulturero són algunes de les seues novel·les
més actuals.

18 de juny de 1936
Maksim
Gorki,
escriptor
soviètic
(Nijni
Novgorod,
Imperi rus, 1868) fundador del
realisme socialista, mor a
Moscou.
Activista
polític
contrari al règim tsarista
conreà la novel·la i el teatre. La madre, Los
vagabundos i Por el mundo són alguns dels
seues títols més coneguts. També va escriure
les memòries de Tolstói i Chéjov.

18 de juny de 1986
El
poeta,
dramaturg
i
periodista català Joan Oliver
mor a Barcelona. Natural de
Sabadell, on va nàixer l’any
1899, va emprar com a poeta
el pseudònim de Pere Quart.
Va estar guardonat amb el
Lletra d’Or (1962) i amb el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes (1970). L’any 1982 va
rebutjar la Creu de Sant Jordi.

Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

20 de juny de 1946
L’escriptor francés JeanClaude Izzo naix a Marsella.
A més de polític i redactor,
va destacar com a escriptor
gràcies a la seua trilogia
marsellesa de novel·la negra
formada pels títols Total Khéops, Chourmo i
Soleá. També va escriure poesia. Va morir a la
seua ciutat natal l’any 2000.
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25 de juny de 1926
Ingeborg Bachmann, poeta
i novel·lista austríaca, naix a
Klagenfurt.
Considerada
una de les escriptores més
destacades del segle XX en
llengua
alemanya
va
començar a publicar amb
20 anys. Anualment es concedeix el Premi
Ingeborg Bachmann en el seu honor. Obres
més conegudes: Malina, Tres senderos hacia
el lago, Invocación a la Osa Mayor… L’autora
va morir a Roma l’any 1973.

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.

Jorge Semprún

