
2 de juliol de 1923 

Naix a Prowent (Polònia) la 

poeta i assagista Wislawa 

Szymborska. Guanyadora 

del Nobel de literatura 

l’any 1996 “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” és l’autora de títols com Instante, 

Aquí, Hasta aquí, Lecturas no obligatorias... 

Va morir a Cracòvia l’any 2012. 

2 de juliol de 2010 

La novel·lista anglesa Beryl 

Bainbridge (Liverpool, 1932) 

mor a Londres.  Autora de 

novel·les com La excursión 

(Premi Guardian Book) o La 

cena de los infieles (Premi 

Whitbread), ha escrit també llibres de viatges, 

assaigs, relats i obres per a teatre i televisió. 

4 de juliol de 1994 

Juan Gil-Albert, poeta i 

assagista nascut a Alacant 

l’any 1904, mor a València. 

Les seues primeres obres es 

consideren avantguardistes i 

surrealistes, però poc a poc 

la seua obra esdevé més realista i social 

centrada en les seues experiències durant la 

Guerra Civil i el seu posterior exili. 

 

 

 

5 de juliol de 1948 

La poeta, narradora, editora 

i activista catalana Maria 

Mercè Marçal mor a 

Barcelona. Nascuda a Ivars 

d’Urgell l’any 1952, és de les 

primeres a tractar en la 

literatura catalana temes com l'amor lèsbic, 

l'embaràs o la maternitat. Llengua abolida, La 

passió segons Renee Vivien i Contraban de 

llum són algunes de les seues obres més 

conegudes. 

10 de juliol de 1913 

Salvador Espriu, poeta, 

dramaturg i novel·lista en 

llengua catalana, naix a 

Santa Coloma de Farners. 

Renovador de la prosa 

catalana, juntament amb 

Josep Pla i Josep Maria de Sagarra, és l’autor 

d’obres com Laia, La pell de brau, Ariadna al 

laberint grotesc, Per a la bona gent... Va morir 

a Barcelona l’any 1985. 

10 de juliol de 1931 

L’escriptora canadenca 

de contes i relats Alice 

Munro naix a Wingham. 

L’any 2013 va obtenir el 

Nobel de literatura “per 

ser mestra del conte 

contemporani” i va esdevenir la primera 

persona canadenca a obtenir aquest 

guardó. Alguns dels seus relats es troben en 

títols com Dansa de les ombres felices o 

Massa felicitat.  

 

16 de juliol de 1943 

Reinaldo Arenas, novel·lista, 

poeta i dramaturg cubà, naix 

a Aguas Claras. La seua obra, 

fortament censurada al seu 

país, se centra, principalment, 

en la situació d’aquest. L’any 

2000 es va estrenar la pel·lícula Antes que 

anochezca, basada en la seua autobiografia. 

Algunes de les seues novel·les més 

destacades són El palacio de las blanquísimas 

mofetas i El color del verano. Arenas va morir 

a nova York l’any 1990. 

17 de juliol de 1932 

Naix a Mendoza (Argentina) 

l’humorista gràfic i autor de 

còmics Joaquín Salvador 

Lavado, més conegut com a 

Quino. Creador de la tira 

còmica Mafalda ha estat 

guardonat amb nombrosos premis, dels quals 

destaca el Princesa d’Astúries de 

Comunicació i Humanitats 2014. 

21 de juliol de 2013 

L’escriptor italià Ugo 

Riccarelli (Cirié, 1954) mor a 

Roma. Ha estat guanyador 

del Premi Strega per El dolor 

perfecto, novel·la històrica 

ambientada en l’època de 

la unificació italiana. També és l’autor de Un 

helado para la gloria, inspirada en famosos 

esportistes com ara Federico Martín 

Bahamontes.  

 



23 de juliol de 2001 

L’escriptora nord-americana 

Eudora Welty mor a Jackson, 

ciutat on havia nascut l’any 

1909. Escriptora de relats i 

novel·les ambientades al sud 

dels Estats Units és l’autora, 

entre altres, de La palabra heredada, Las 

batallas perdidas i La hija del optimista (amb 

la qual va guanyar el Premi Pulitzer l’any 

1973). 

24 de juliol de 1964 

Naix a Tòquio la novel·lista 

Mahoko Yoshimoto, 

coneguda literàriament 

com Banana Yoshimoto. Les 

seues novel·les, centrades 

en la frustrant realitat dels joves en l’actualitat, 

han sigut un èxit de vendes al Japó. Algunes 

d’aquestes són Sueño profundo, Tsugumi, 

Recuerdos de un callejón sin salida, Un viaje 

llamado vida... 

27 de juliol de 2011 

Agota Kristof, escriptora 

hongaresa en llengua francesa, 

mor a Neuchatel (Suïssa). 

Nascuda a Köszeg l’any 1935, 

va començar conreant la 

poesia i el teatre però va ser com a novel·lista 

quan va obtenir major reconeixement. Obres: 

El gran cuaderno, La prueba, La analfabeta, 

Claus y Lucas... 
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28 de juliol de 1988 

Zbigniew Herbert, poeta 

polonés nascut l’any 1924 a 

Lviv, mor a Varsòvia. La seua 

obra, plena d’inquietud 

moral i els seus assaigs 

antidictatorials van marcar 

la seua obra. El poemari Informe des de la 

ciutat assetjada o la novel·la Un bàrbar al 

jardí són algunes de les seues obres més 

conegudes.  

30 de juliol de 1818 

Naix a Thornton (Anglaterra) 

la poeta i novel·lista Emily 

Brönte. La seua única 

novel·la, Cumbres 

borrascosas, és considerada 

un clàssic de la literatura anglesa. Dins del 

moviment romàntic en l’època victoriana, va 

ser publicada per primera vegada amb el 

pseudònim d’Ellis Bell a causa de la dificultat 

que tenien les dones per a publicar en 

aquella època. Emily va morir a Haworth a 

l’edat de 30 anys.  

31 de juliol de 1933 

El novel·lista, poeta i assagista 

Cees Noteboom naix a la Haia. 

Ambienta les seues novel·les 

per tot el món i la seua poesia 

lírica expressa el pas del temps, 

la precarietat de l’existència i 

el desig de permanència. El desvío a 

Santiago, Lluvia roja, Los zorros viene de 

noche i El Caballero ha muerto són algunes 

de les sues novel·les. 

 

Efemèrides 

juliol de 2018 

 

Emily Brönte (1818-1848) 
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