1 de febrer de 1918
Naix
a
Edimburg
l’escriptora Muriel Sarah
Camberg,
més
coneguda com Muriel
Spark. Encara que va
començar
escrivint
poesia, van ser les seues novel·les les que li
donaren
reconeixement.
Algunes
d’aquestes són: La abadesa de Crewe, Los
solteros, La plenitud de la señorita Brodie,
Memento Mori… Muriel va morir l’any 2006
a Florència.

2 de febrer de 1918
Hella Haasse, escriptora
holandesa
d’obres
teatrals, poemes, assaigs
i, sobretot, novel·les, naix
a Jakarta (Indonèsia).
Moltes de les seues obres estan
ambientades a les Índies Orientals, on va
passar la major part de la seua infància.
De les seues novel·les podem destacar La
ciudad escarlata, El bosque de la larga
espera i El ojo de la cerradura. L’autora va
morir a Amsterdam l’any 2011.

3 de febrer de 1948
El novel·lista i dramaturg
suec Henning Mankell naix
a Estocolm. És conegut per
les
seues
novel·les
policíaques, sobretot per la
saga protagonitzada per l’inspector Kurt
Wallander, on podem trobar títols com La
pirámide, Antes de que hiele, Huesos en el
jardín, El hombre inquieto… Mankell va
morir a Göteborg l’any 2015.

8 de febrer de 1998

10 de febrer de 1898

El poeta i assagista islandés
Halldór Laxness (Reykjavík,
1902) mor a Mosfellsbaer.
L’any
1955
va
ser
guardonat amb el Nobel
de literatura per «la seua
energia èpica viva que ha renovat el gran
art narratiu d'Islàndia». També va escriure
novel·les i llibres de viatge. Obres: Gente
independiente, El concierto de los peces,
La campana de Islandia…

Bertold Brecht, un dels
dramaturgs més influents
del segle XX, naix a
Augsburg. Creador del
teatre
èpic,
també
conegut com a teatre
dialèctic, les seues obres estan lligades a
temes polítics i històrics, sempre amb una
estètica molt treballada i buscant la
consciència crítica dels espectadors.
Brecht va morir al Berlín Oriental l’any 1956.

8 de febrer de 1999

14 de febrer de 1928

Iris Murdoch, poeta,
novel·lista, biògrafa i
filòsofa
nascuda
a
Dublín l’any 1919, mor a
Oxford.
Les
seues
novel·les és caracteritzen per l’humor
negre i els girs inesperats. El castillo de
arena, La campana, La negra noche o
Henry y Cato són algunes de les seues
obres.

Naix a Madrid l’escriptor
Juan García Hortelano.
Amb una temàtica molt
variada,
és
conegut
fonamentalment pels seus
relats, agrupats en l’edició
«Cuentos completos» que va publicar
Alfaguara, i les seues novel·les, on trobem
títols com Nuevas amistades, Tormenta de
verano i Gramática parda. L’autor va morir
a la seua ciutat natal l’any 1992.

9 de febrer de 1940
Naix a Ciutat del Cap
l’escriptor
d’origen
australià John Maxwell
Coetzee. En les seues
obres, marcades per un
estil simbòlic i metafòric,
qüestiona el règim de l'apartheid i
qualsevol tipus de racisme. L’any 2003 va
guanyar el Nobel de literatura «per una
obra que retrata d'innombrables maneres
la sorprenent implicació del foraster».
Obres: La infancia de Jesús, Tierras de
poniente, Desgracia, Foe…

17 de febrer de 1930
L’escriptora britànica Ruth
Rendell naix a Londres.
Conreadora de la novel·la
negra, va escriure tant
novel·les, relats i històries
curtes. De les primeres
podem destacar La casa de las escaleras,
Falsa identidad i El agua está espléndida.
Va morir a la seua ciutat natal l’any 2015.

18 de febrer de 1938
Leopoldo Lugones, poeta,
dramaturg,
novel·lista,
assagista i polític argentí,
mor
a
San
Fernando
(Buenos Aires). Nascut a
Villa de María del Río Seco
l’any 1874, és conegut, en l’àmbit literari,
pels seus poemes i relats, els quals podem
trobar a les obres Lunario sentimental i
Cuentos fantásticos.

19 de febrer de 1958
Naix a Morley (Leeds,
Anglaterra)
l’escriptora
Helen Fielding. Coneguda
sobretot per la novel·la El
diari de Bridget Jones i les
seues seqüeles, que, adaptades al
cinema, situen l’autora com a una de les
creadores del gènere conegut com a
chick-lit.

21 de febrer de 1903
L’escriptora
francoamericana
d’ascendència cubana i
catalana Anaïs Nin naix a
Neuilly-sur-Seine
(França).
Coneguda pel seus Diaris, és
també autora de títols com Delta de
Venus i Ser mujer. Una gran part de la seua
obra va ser publicada pòstumament.
L’autora va morir a Los Angeles l’any 1977.
Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

21 de febrer de 1962
David
Foster
Wallace,
escriptor i assagista nordamericà, naix a Ithaca
(Nova York). Autor de
nombrosos assaigs i relats
curts, els quals podem
trobar en recopilatoris com La niña del
pelo raro i Entrevistas breves con hombres
repulsives, és molt conegut per la novel·la
La broma infinita, sàtira de la societat
americana. Wallace es va suïcidar a
Claremont (Califòrnia) l’any 2008.

Efemèrides
febrer de 2018

26 de febrer de 1918
L’escriptor de ciènciaficció Theodore Sturgeon,
pseudònim
d’Edward
Hamilton Waldo, naix a
Nova York. L’originalitat de
la seua obra el va
convertir en influència d’altres escriptors
com ara Ray Bradbury. Obres més
destacades: Venus más X, Los cristales
sonadores… Va morir a Eugene (Oregon)
l’any 1985.

27 de febrer de 1963
Naix a
Buenos
Aires
l’escriptor,
guionista
i
periodista Pablo de Santis.
Ha
conreat
tant
la
literatura per a adults com
la literatura juvenil. Dins de
la primera podem trobar novel·les com El
enigma de París (Premi Planeta Casa
d’Amèrica) i La sexta lámpara. També ha
escrit nombroses historietes gràfiques.

Hella Haasse (1918-2011)

