2 de juliol de 1923
Wislawa
Szymborska,
poetessa guanyadora del
Nobel de literatura l’any
1996,
naix
a
Prowent
(Polònia). Paisaje con grano
de arena, Aquí, Instante i Dos puntos són
alguns dels seus reculls de poemes. També va
conrear l’assaig amb títols com Lecturas no
obligatorias i Más lecturas no obligatorias. Va
morir a Cracòvia l’any 2012.

6 de juliol de 2005
L’escriptor francés Claude
Simon, considerat un dels
pares de la nouveau roman,
mor a París. Nascut a
Antananarivo (Madagascar)
l’any 1913, va estar guardonat
amb el Nobel de Literatura “per la qualitat de
les seues novel·les, que combinen la
creativitat del poeta i la del pintor en donar
un profund testimoniatge de la complexitat
de la condició humana”. Obres: Les
Geòrgiques, El tramvia...

10 de juliol de 1913
Naix a Santa Coloma de
Farners el poeta, dramaturg i
novel·lista
en
llengua
catalana Salvador Espriu.
Renovador de la prosa
catalana, la seua obra ha
estat reconeguda amb premis com el Lletra
d’Or i el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes. Algunes de les seues obres més
importants són: La pell de brau, Ariadna al
laberint grotesc, Laia... L’any 1985 va morir a
Barcelona.

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.

12 de juliol de 1959
Carles Riba, escriptor, poeta i
traductor nascut a Barcelona
l’any 1893, mor a la seua
ciutat natal. Autor en llengua
catalana, també va utilitzar el
gallec en alguna de les seues
obres. Elegies de Bierville,
Estances i Del joc i del foc són algunes de les
seues obres. Va traduir nombrosos autors
clàssics al català.

14 de juliol de 1916
La novel·lista, assagista i
dramaturga italiana Natalia
Ginzburg naix a Palermo. En
les seues obres explora les
relacions familiars, la política
dels anys del feixisme i dels
anys posteriors, la Segona Guerra Mundial i la
filosofia. Las pequeñas virtudes, Léxico familiar
o Sagitario són algunes de les seues obres més
conegudes. Va morir a Roma l’any 1991.

17 de juliol de 1932
Naix a Ciudad de Mendoza
(Argentina) Joaquín Salvador
Lavado, humorista gràfic i
creador de còmics conegut
com
Quino.
Famós
mundialment per la tira
còmica de Mafalda, Quino va estar
guardonat l’any 2014 amb el Príncep
d’Astúries de Comunicació i Humanitats i amb
la Legió d’Honor Francesa.

19 de juliol de 1936
Apel·les
Mestres,
artista
polifacètic dedicat al dibuix,
l’escriptura i la música, mor a
Barcelona, ciutat on havia
nascut l’any 1854. Com a
escriptor va conrear gèneres
com la poesia, el teatre i la prosa que sovint
fusionava i il·lustrava. Obres: Idil·les, La
presentalla, Llegendes del Montseny...

19 de juliol de 2009
L’escriptor
nord-americà
Frank McCourt (Nova York,
1930) mor a la seua ciutat
natal. Amb la seua primera
novel·la,
Les
cendres
d’Àngela (adaptada al
cinema), va guanyar el
premi Pulitzer l’any 1997. I tant i El professor
són els altres dos títols de la trilogia biogràfica
de McCourt que tracta la seua infància a
Limerick, els seus primers anys quan retorna a
Amèrica i els seus primers anys com a
professor.

21 de juliol de 2015
Edgard Lawrence Doctorow,
conegut com E. L. Doctorow,
mor a Nova York, ciutat on
havia nascut l’any 1931. Autor
de novel·les, relats breus i
obres teatrals, tracta temes
històrics i crítica social. Guardonat amb
nombrosos premis, és l'autor d’obres tan
conegudes com La gran marcha, Ragtime
(adaptada al cinema per Milos Forman), El
libro de Daniel...

22 de juliol de 1972
Max
Aub,
novel·lista,
dramaturg i poeta nascut a
París l’any 1903, mor a Ciutat
de Mèxic. Va tenir quatre
nacionalitats al llarg de la
seua vida: alemanya (per
herència paterna), francesa (per naixement),
espanyola (en traslladar-se i residir a València
sent menor d’edat) i mexicana (per elecció
pròpia en exiliar-se a causa de la Guerra Civil
espanyola). Obres: El laberinto mágico, Las
buenas intenciones, La calle de Valverde...

23 de juliol de 2001
Mor a Jackson (Mississipi),
ciutat on havia nascut l’any
1909, l’escriptora Eudora
Welty. Autora de novel·les i
contes sobre el sud dels
Estats Units, va guanyar el
Pulitzer l’any 1973 per La hija del optimista. Las
batallas perdidas i La palabra heredada són
altres de les seus obres.

24 de juliol de 1896
El
novel·lista
i
guionista
japonés Junichiro Tanizaki
naix a Tòquio. Autor clau en
l’encreuament de la cultura i
l’art entre Orient i Occident se
centra, en les seues obres, en l’evocació
d’ambients i estats d’ànim. Algunes de les
seues novel·les són Las Hermanas Makioka,
Arenas movedizas, La madre del capitán
Shigemoto... Va morir a Yugawara l’any 1965.

Efemèrides
juliol de 2016

24 de juliol de 1964
Naix a Tòquio Mahoko
Yoshimoto,
novel·lista
japonesa
coneguda
literàriament com Banana
Yoshimoto.
Amb
obres
como Sueño profundo, Un viaje llamado vida
i Recuerdos de un callejón sin salida, és
admirada per mostrar en les seues novel·les la
vida plena de frustració dels japonesos d’avui
en dia.

30 de juliol de 2012
Maeve Binchy, escriptora i
periodista irlandesa (Dalkey,
1940) mor a Dublin. Va estar
autora d’una prolífica obra de
novel·les i relats breus de
caràcter
costumista
amb
ambientació històrica. La pluma escarlata,
Noches de lluvia y estrellas o Los bosques de
Whitethorn són alguns dels seus títols més
coneguts.
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