1 de gener de 1919
Naix a Nova York el
novel·lista J. D. Salinger.
Autor de contes i relats, la
seua única novel·la és la
coneguda El vigilant en el
camp de sègol, una visió dels problemes i
interessos adolescents que Salinger va
començar a escriure l’any 1945. L’autor va
morir a Cornish l’any 2010.

12 de gener de 1949
L’escriptor
i
traductor
japonés Haruki Murakami
naix a Kyoto. Surrealisme i
música són dos factors
molt presents en les seues
novel·les i relats. Al llarg de
la seua carrera ha guanyat nombrosos
premis com ara el Premi Internacional de
Catalunya. Obres: Tokio blues, Kafka en la
orilla, After
Dark, La
muerte
del
comendador...

14 de gener de 1977
Anaïs Nin, escriptora nordamericana nascuda a
França l’any 1903, mor a
Los Angeles. Autora de
novel·les d’estil surrealista,
és coneguda pels escrits
sobre la seua vida i la
seua època, recollits amb el títol de Diario.
Alguns dels seus títols, com Delta de Venus,
van ser publicats pòstumament.

Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

14 de gener de 2014
Juan
Gelman,
poeta
argentí (Buenos Aires, 1930)
guanyador
del
Premi
Cervantes l’any 2007, mor
a Ciutat de Mèxic. La seua
poesia,
amb
un
fort
compromís polític i social, ha estat
fortament marcada per la seua vida
personal. Valer la pena, País que fue será i
Mundar són algunes de les seues obres.

19 de gener de 1919
Naix a Barcelona el
poeta,
dramaturg
i
artista
plàstic
Joan
Brossa.
Poeta
avantguardista, va ser un
dels primers defensors de
la poesia visual amb una obra que
abraçava tots els aspectes de l’art. Obres
més destacades: Càntir de càntics, Ventall
de poemes urbans, La clau a la boca, Els
ulls de l’òliba... Brossa va morir a Barcelona
l’any 1998.

21 de gener de 1964
L’escriptor i psiquiatra Luis
Martín-Santos
(Larraix,
Marroc, 1964) mor a
Vitòria
a causa d’un
accident
de
trànsit.
Conegut per ser l’autor
de Tiempo de silencio(publicada l’any
1962 de forma incompleta a causa de la
censura), en què busca una renovació de
la narrativa amb un estil complex en el
qual el llenguatge està per davant de la
trama.

22 de gener de 2018
Mor a Portland (Oregon)
l’escriptora de fantasia i
ciència-ficció Ursula K. Le
Guin. Nascuda a Berkeley
(Califòrnia)
l’any
1929,
també va conrear la
poesia, l’assaig i la literatura infantil. Dins
de la seua prolífica obra destaca la sèrie
de Terramar, formada per Un mago de
Terramar, Las tumbas de Atuan, La costa
más lejana (National Book Award), Tehanu
(Premi Nébula) i En el otro viento.

23 de gener de 2018
Nicanor Parra, poeta,
matemàtic i físic xilé (San
Fabián de Alico, 1914)
mor a Santiago. Creador
de l’antipoesia, el seu
estil ha sigut molt variat:
surrealisme, avantguarda, realisme… Dels
seus guardons podem destacar el Premi
Reina Sofia de Poesia Iberoamericana i el
Premi Cervantes. Obres: Poemas y
antipoemas, Artefactos, Discursos de
sobremesa…

26 de gener de 2014
José
Emilio
Pacheco,
poeta mexicà nascut a
Ciutat de Mèxic l’any 1939,
mor a la seua ciutat natal.
Premi Cervantes 2009, el
pas
del
temps
i
la
irreverència són aspectes claus de la seua
poesia. Autor de La edad de las tinieblas,
El silencio de la luna o Como la lluvia.

27 de gener de 1999

29 de gener de 2004

El novel·lista i dramaturg
gallec Gonzalo Torrente
Ballester (Ferrol, 1910)
mor a Salamanca. Autor
de La saga/fuga de J.
B., Don Juan, El rey
pasmado i la trilogia Los gozos y las
sombras va ser guardonat amb el Premi
Cervantes, el Príncep d’Astúries de les
Lletres i el Premi Nacional de Narrativa.

Nene Janet Paterson
Clutha, més coneguda
com Janet Frame, mor a
Dunedin
(Nova
Zelanda),
ciutat
on
havia nascut l’any 1924. Conreadora de la
novel·la, el relat, la poesia i l’assaig, és
autora d’una prolífica obra en la qual
destaquen títols com Rostros en el agua,
Hacia otro verano i Un ángel en mi mesa.

27 de gener de 2009

29 de gener de 2015

Mor
a
Beverly
Farms
(Massachusetts) el poeta i
novel·lista John Updike.
Nascut
a
Reading
(Pennsilvània) l’any 1932,
és conegut per la sèrie de
novel·les sobre Harry Conejo com ara
Corre, Conejo i Conejo es rico i la sèrie
d’Eastwick amb Las brujas de Eastwick i Las
viudas de Eastwick. Updike va guanyar el
National Book Award i el Premi Pulitzer en
dues ocasions.

L’escriptora australiana
de novel·les històriques i
romàntiques
Colleen
McCullough (Wellington,
1937) mor a l’Illa de
Norfolk. Després de l’èxit
d’El pájaro espino, McCullough va iniciar
una
sèrie
de
novel·les
històriques
ambientades en l’època de la República
Romana (César, Las mujeres de César, El
caballo de César…).

28 de gener de 1939
William Butler Yeats, poeta i
dramaturg irlandés (Dublín,
1856), mor a Menton
(França).
Figura
del
renaixement literari irlandés
i un dels fundadors de
l’Abbey Theatre, va obtenir
el Nobel de Literatura l’any 1923 «per la
seua inspirada poesia, que en una forma
altament artística dona l'expressió a
l'esperit d'una nació sencera».

Efemèrides
gener de 2019

30 de gener de 2014
Félix
Grande,
poeta
extremeny
nascut
a
Mèrida l’any 1937, mor a
Madrid. Membre de la
Generació del 50, la seua
poesia
varia
de
l’existencialisme dels primers anys a una
poesia social que, després, donaria lloc a
una poesia centrada en el llenguatge i
l’erotisme. L’any 1978 va obtenir el Premi
Nacional de Poesia i l’any 2004 el Premi
Nacional de les Lletres Espanyoles.

Nicanor Parra (1914-2018)

