1 de febrer de 1917
Naix
a
Barcelona
l’escriptor,
humanista
i
economista
José
Luis
Sampedro. Guanyador del
Premi Nacional de les
Lletres Espanyoles és l’autor
de novel·les com La sonrisa etrusca, El
amante lesbiano i La vieja sirena i autor
d’assaigs com Inflación, El mercado y la
globalización i Reacciona (aquest últim en
col·laboració
amb
altres
autors).
Sampedro va morir a Madrid l’any 2013.

1 de febrer de 2012
La poetessa polonesa
Wislawa
Szymborska
(Bnin,
1923)
mor
a
Cracòvia. La seua poesia
expressa l’odi, el terror i
l’estupidesa en un to on
barreja humor i ironia. El 1996 fou
guardonada amb el Premi Nobel de
Literatura “per una poesia que amb la
seua precisió irònica permet que el
context històric i biològic surti a llum en
fragments de la realitat humana”.

3 de febrer de 1947
Paul Auster, novel·lista, poeta
i guionista nord-americà, naix
a Newark (Nova Jersey). El
reconeixement internacional
li va arribar amb Trilogía de
Nueva York. Altres títols de la
seua prolífica obra són El palacio de la
luna, Sunset Park, Viajes por el scriptorium...
L’any 2006 va obtenir el Premi Príncep
d’Astúries de les Lletres.

3 de febrer de 1997
El novel·lista txec Bohumil
Hrabal (Brno, 1914) mor a
Praga. Encara que també
va conrear la poesia, és
conegut sobretot per
novel·les com Els sofriments del vell
Werther, Una solitud massa sorollosa, Jo he
servit el rei d’Anglaterra, La petita ciutat on
es va aturar el temps... Com a nota
curiosa, els gats i la cervesa són elements
recurrent en la seua obra.

4 de febrer de 1995
Mor a Locarno (Suïssa)
l’escriptora de novel·la
negra Patricia Highsmith.
Nascuda a Fort Worth
(Texas) l’any 1921, és
coneguda pels seus thrillers psicològics.
Moltes de les seues novel·les han sigut
adaptades al cinema com Extraños en un
tren, El talento de Mr Ripley, El juego de
Ripley (amb el títol El amigo americano)...

11 de febrer de 2007
Marianne
Frediksson,
escriptora
i
periodista
sueca
nascuda
a
Goteborg l’any 1927, mor
a Osterskär. L’amistad és
el tema principal de la
seua obra, la qual va començar quan ja
tenia més de 50 anys. Les filles de Hanna,
història d’una nissaga familiar, és la seua
obra més coneguda.

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 1952
Naix
a
Oakland
(Califòrnia) l’escriptora
nord-americana
d’origen xinés Amy Tan.
Les
seues
novel·les
exploren les relacions personals dins d’un
context històric prou autobiogràfic. El Club
de la buena estrella (adaptada al cinema)
és la seua obra més coneguda. Altres: La
esposa del Dios del fuego, Un lugar
llamado nada, El valle del asombro...

19 de febrer de 1952
El
novel·lista,
poeta
i
dramaturg
noruec
Knut
Hamsun, pseudònim de
Knut Pedersen, mor a
Grimstad. Nascut l’any 1859
a Lom, va estar guardonat
amb el Nobel de Literatura l’any 1920 “pel
seu monumental treball La bendición de la
tierra”. Pan i Hambre són altres dels seus
títols més coneguts.

19 de febrer de 2016

25 de febrer de 1937

La guanyadora del Premi
Pulitzer Harper Lee mor a
Monroeville
(Alabama),
localitat on havia nascut
l’any 1926. La novel·la
Matar a un ruiseñor,
adaptada al cinema i guanyadora del
premi anteriorment citat, és l’única que
havia publicat fins a l’any 2015, quan es va
publicar Ve y pon un centinela, escrita
amb anterioritat.

Naix a Camagüey (Cuba)
el
poeta,
narrador
i
periodista Severo Sarduy.
Com a novel·lista és autor
d’obres com Cobra (Premi
Médicis) o Cocuyo, però
és reconegut sobretot com a poeta. Va
morir a París l’any 1993 a causa d’una
malaltia.

19 de febrer de 2016

El poeta, novel·lista i
assagista francés Michel
Houellebecq naix a SaintPierre (Illa de la Reunió).
Guanyador del Premi
Goncourt, és un dels
escriptors més controvertits de l’actualitat.
De la seua prolífica obra podem destacar
Las partículas elementales, Plataforma, El
mapa y el territorio, Sumisión...

Umberto Eco, escriptor,
filòsof i professor italià
(Alessandria, 1932) mor a
Milà. Autor de novel·les i
assaigs, El nombre de la
rosa és la seua obra més
coneguda. Adaptada al cinema, se la
considera una novel·la històrica d’intriga.
Altres obres: Baudolino, El péndulo de
Foucault, El cementerio de Praga...

25 de febrer de 1917
Naix
a
Manchester
l’escriptor i compositor
anglés Anthony Burgess.
Va obtenir gran fama
amb l’adaptació feta per
Stanley Kubrick de la seua
novel·la La naranja mecánica. A més
d’aquest, va escriure i publicar més de 50
llibres com ara Poderes terrenales,
Vacilación, Sinfonía napoleónica... Burgess
va morir a Londres l’any 1993.

Efemèrides
febrer de 2017

26 de febrer de 1958

28 de febrer de 2004
Carmen
Laforet,
escriptora
catalana
nascuda a Barcelona
l’any
1921,
mor
a
Madrid.
Amb
una
temàtica centrada en
l’enfrontament entre l’idealisme juvenil i la
mediocritat de l’entorn, va guanyar el
Premi Nadal per Nada, la seua obra més
coneguda i una de les més importants de
la literatura espanyola del segle XX.
Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

Harper Lee (1926-2016)

