2 de juliol de 1977

13 de juliol de 2014

16 de juliol de 1974

L’escriptor
d’origen
rus
Vladimir
Nabokov
(Sant
Petersburg, 1899) mor a
Montreux
(Suïssa).
Va
començar escrivint en rus,
però aviat va sobresortir
gràcies a les seues novel·les escrites en anglés
com Barra siniestra, Ada o el ardor, Cosas
transparentes i, sobretot, Lolita, escrita l’any
1955, la qual va ser adaptada per Kubrick al
cinema.

Nadine
Gordimer,
escriptora guanyadora del
Nobel de Literatura l’any
1991 “per la seua èpica i
magnífica escriptura que
ha estat de gran benefici
per a la humanitat” mor a Johannesburg.
Nascuda a Springs (Sud-àfrica) l’any 1923,
també va ser una activista contra l’apartheid
i la lluita contra la sida. Obres: Saqueo, Atrapa
la vida, Mejor hoy que mañana...

Naix a Bilbao l’escriptora i
columnista Espido Freire.
Guanyadora
del
Premi
Planeta per Melocotones
helados quan tenia 25 anys,
ha conreat la novel·la, el
relat, l’assaig i la poesia i ha treballat en
premsa, ràdio i televisió. Novel·les: Diabulus in
musica, Soria Moria, La flor del Norte...

6 de juliol de 2011

14 de juliol de 2016

L’escriptor, crític literari i
periodista
català
Miquel
Pairolí mor a Quart, municipi
on havia nascut l’any 1955.
Amb una prosa clara, va
aprofundir en la naturalesa
humana i el retrat de la realitat. Les novel·les
Cera, El manuscrit de Virgili i el dietari Octubre
són les seues obres més conegudes.

L’escriptor hongarés Péter
Esterházy mor a Budapest,
ciutat on havia nascut l’any
1950. La història del seu país
és un dels principals temes de
les seues obres, d’on podem
destacar La mirada de la condesa HahnHahn, Armonía celestial, Sin arte...

El dramaturg i poeta en
llengua
catalana
Àngel
Guimerà mor a Barcelona.
Natural de Santa Cruz de
Tenerife (1845), va ser un dels
màxims exponents de la
Renaixença, tant política com
literària. Conegut sobretot per la seua obra
teatral, va tractar temes molt variats, però
destaca la realitat de la societat catalana de
l’època. Obres: Mar i cel, Terra baixa, La filla
del mar, Sainet trist...

12 de juliol de 2016
Mor a Vigo l’escriptor gallec
(Villalba,
1947)
Agustín
Fernández Paz. Guanyador
del
Premi
Nacional
de
Literatura Infantil i Juvenil l’any
2008, és l’autor d’una prolífica
i variada obra, d’on podem destacar Cartes
d’hivern, Només ens queda l’amor, No hi ha
nit tan llarga, La neu interminable, Aire
negre...

Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

15 de juliol de 1919
Naix a Dublín l’escriptora i
filòsofa Iris Murdoch. La
seua prolífica obra tracta
temes morals dins les
classes altes i en ella
podem
trobar
drama,
humor i aspectes filosòfics. El castillo de arena,
La campana, La negra noche o Henry y Cato
són algunes de les seues novel·les. Murdoch
va morir a Oxford l’any 1999.

18 de juliol de 1924

19 de juliol de 1957
Kurt Erich Suckert, conegut
literàriament
com
Curzio
Malaparte, mor a Roma.
Escriptor,
diplomàtic
i
corresponsal de guerra italià
nascut a Prato l’any 1898, és
l’autor de novel·les com Kaputt, El Volga
nace en Europa, La piel, Sodoma y
Gomorra...

23 de juliol de 2000
L’escriptora
salmantina
Carmen Martín Gaite mor a
Madrid.
Nascuda
l’any
1925, va ser membre de
l’anomenada
Generació
de 1950. Coneguda per les
seues novel·les i relats curts, va obtenir el
Premi Nadal, el Premi Príncep d’Astúries de les
Lletres i el Premi Nacional de les Lletres
Espanyoles. Obres: Entre visillos, El cuarto de
atrás, La Reina de las Nieves, Lo raro es vivir...

23 de juliol de 2012
L’escriptora i editora Esther
Tusquets mor a Barcelona,
ciutat on va nàixer l’any
1936. Com a editora va
dirigir
l’editorial
Lumen
durant 40 anys. Com a
escriptora és l’autora d’obres com El mismo
mar de todos los veranos, Para no volver,
Confesiones de una vieja dama indigna...
L’any 2005 va rebre la Creu de Sant Jordi.

26 de juliol de 1925
Naix a Barcelona la novel·lista
i
professora
Ana
María
Matute. La seua obra tracta
molts aspectes socials, polítics
i morals durant el període de
postguerra.
Olvidado
rey
gudú, Pequeño teatro i La torre vigia són
algunes de les seues novel·les, dins d’un obra
amb molts relats curts i contes. Dels seus
guardons destaca el Premi Nacional de les
Lletres Espanyoles, la Creu de Sant Jordi i el
Premi Miguel de Cervantes. Va morir a la seua
ciutat natal l’any 2014.

28 de juliol de 1917
Gloria Fuertes, poeta de la
Generació del 36, naix a
Madrid. En la seua poesia
va defensar la igualtat entre
dones i homes, el pacifisme i
la
defensa
del
medi
ambient. Autora tant de poemes infantils i
juvenils com de poemes per a adults,
d’aquests últims destaquen els recopilatoris Es
difícil ser feliz una tarde, Garra de la guerra,
Obras incompletas... L’autora va morir a
Madrid l’any 1998.

Efemèrides
juliol de 2017

28 de juliol de 1947
Naix a Santa Rosa de Osos
(Antioquia)
el
poeta,
novel·lista
i
assagista
colombià Darío Jaramillo.
Les novel·les La voz interior i
Historia de Simona i el
poemari Cuadernos de música són alguns
dels seus títols més destacats.

29 de juliol de 1927
El
novel·lista, dramaturg,
poeta i assagista Harry
Mulisch naix a Haarlem
(Països Baixos). Guanyador
de nombrosos premis tant al
seu país com a França i a
Alemanya, la seua obra
tracta la Segona Guerra Mundial així com
temes mitològics grecs i místics jueus. Obres: El
procedimiento, Sigfrido, El descubrimiento del
cielo, El juicio a Eichmann... Va morir a
Àmsterdam l’any 2010.

Gloria Fuertes (1917 - 1998)

