1 de maig de 1959
Naix a París la novel·lista,
dramaturga,
traductora
i
actriu Yasmina Reza. Autora
d’obres com Felices los felices
i Un dios salvaje (adaptada al
cinema per Roman Polanski),
va obtenir el Gran Premi de Teatre de
l’Acadèmia Francesa en reconeixement a la
seua carrera dramàtica. També ha estat
guardonada amb el Premi Molière.

2 de maig de 1959
La poeta i novel·lista Zoé
Valdés naix a l’Habana. De
la seua prolífica obra podem
destacar les novel·les La
nada cotidiana, Lobas de
mar (Premi Fernando de
Lara), La mujer que llora (Premi Azorín)... L’any
1996 va ser finalista del Premi Planeta.

3 de maig de 1930
Juan Gelman, poeta argentí
guanyador
del
Premi
Cervantes, naix a Buenos
Aires. En la seua poesia està
present tant l’humor i
l’absurd com el dolor i la
barbàrie. Les seues primeres publicacions les
va fer als anys 50. Obres: Valer la pena, Oficio
ardiente, Sidney West, El emperrado corazón
amora... Va morir a Ciutat de Mèxic l’any
2014.

7 de maig de 1867
El
novel·lista
polonés
Wladyslaw Reymont naix a
Kobiele-Wielkie. Va començar
escrivint històries curtes i degut
a la seua acceptació va
continuar amb la novel·la.
L’any 1924 va obtenir el Premi Nobel de
Literatura. Inscrit en el corrent literari Polònia
jove, és l’autor, entre d’altres, de La tierra de
la gran promesa. Va morir a Varsòvia l’any
1925.

7 de maig de 1960
Naix a Madrid l’escriptora,
periodista
i
guionista
Almudena Grandes. Va
debutar amb la novel·la
Las edades de Lulú
(adaptada al cinema per
Bigas Luna). A aquesta seguiren altres com Te
llamaré Viernes, El corazón helado, Los besos
en el pan i la sèrie Episodios de una guerra
interminable amb Inés y la alegria, El lector de
Julio Verne i Las tres bodas de Manolita.

7 de maig de 2016
Pep
Subirós,
narrador,
assagista, activista polític i
filòsof català (Figueres, 1947),
mor a Torroella de Montgrí.
Cita a Tombuctú (Premi Josep
Pla de Narrativa) i Ara sé que
és ella són dues de les sues novel·les més
conegudes.
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8 de maig de 2014
Mercedes
Salisachs,
escriptora
de
novel·la,
conte i teatre, mor a
Barcelona, ciutat on havia
nascut
l’any
1916.
Guanyadora
del
Premi
Planeta l’any 1975 per La gangrena, és autora
d’una prolífica obra on també destaquen La
conversación, El último laberinto (Premi
Fernando Lara), Goodbye, España... L’any
1999 va rebre la Gran Cruz de Alfonso X el
Sabio.

13 de maig de 1940
Naix a Sheffield (Anglaterra) el
novel·lista i escriptor de
viatges Bruce Chatwin. Es
caracteritza per un estil sec i
lapidari on sovint crea ficció a
partir
de
llocs,
fets
i
personatges reals. Obres: Los trazos de la
canción, ¿Qué hago yo aquí?, Utz... Va morir
a Niça l’any 1989.

15 de maig de 2012
L’escriptor i diplomàtic mexicà
d’origen panameny Carlos
Fuentes (Panamà, 1928) mor a
Ciutat de Mèxic. Ha estat
guanyador
del
Premi
Cervantes 1987 i del Príncep
d’Astúries de les Lletres 1994. Autor modernista
i membre del boom llatinoamericà, és l’autor
d’obres com ara La muerte de Artemio Cruz,
Adán en Edén, La voluntad y la fortuna, La
silla del águila...

16 de maig de 1917
Juan Rulfo, escriptor, guionista
i fotògraf mexicà, naix a
Sayula
(Jalisco).
Figura
destacada
del
realisme
màgic i gran influència de les
generacions posteriors, rep la
seua fama degut sobretot al recull de relats El
llano en llamas i a la novel·la Pedro Páramo.
L’any 1983 va obtenir el Príncep d’Astúries de
les Lletres. L’autor va morir a Ciutat de Mèxic
l’any 1986.

25 de maig de 2011
L’escriptora
i
pintora
surrealista anglesa amb
nacionalitat
mexicana
Leonora Carrington mor a
Ciutat
de
Mèxic.
Nascuda a Lancashire
(Anglaterra) l’any 1917, l’any 1940 va ingressar
a un psiquiàtric a Santander, fet que va
condicionar la seua posterior obra. El séptimo
caballo i Memorias de abajo són dues de les
sues novel·les més conegudes.

27 de maig de 1867
Naix a Hanley (Anglaterra) el
novel·lista i periodista Arnold
Bennett. De la seua obra
destaca sobretot la novel·la
Cuento de viejas, on descriu la
monòtona vida a la regió The
Potteries, districte industrial d’Straffordshire
que coneixia molt bé. Bennet va morir a
Londres l’any 1931.

27 de maig de 1939
Joseph Roth, novel·lista i
periodista austríac, mor a
París. Nascut a Brody (actual
Ucraïna)
l’any
1894,
va
escriure sempre amb un estil
realista. Les seues obres van
obtenir gran reconeixement de manera
pòstuma. D’elles destaca La marcha
Radetzky. Altres obres: Hotel Savoy, Crónicas
berlineses, Los cien días...
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28 de maig de 1940
La novel·lista, oradora i
periodista Maeve Binchy naix
a Dalkey (Irlanda). De forta
inspiració
costumista,
les
seues novel·les tracten sobre
les diferències de la vida rural
i urbana i les diferències entre Irlanda i
Anglaterra. Noches de lluvia y estrellas, La
pluma escarlata i Los bosques de Whitethorn
són algunes de les seues obres més
destacades. Va morir a Dublin l’any 2012.

30 de maig de 1951
Naix a Sedaví (València)
l’escriptor i periodista Ferran
Torrent. El seu èxit representa la
culminació de la normalització
lingüística als territoris de parla
catalana. Autor d’una prolífica
obra, el que més ha treballat
és la novel·la negra. Obres: La gola del llop,
No emprenyeu el comissari!, Ombres en la nit,
Cambres d’acer inoxidable...
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