1 de febrer de 2012
Wislawa
Szymborska,
poeta polonesa (Bnin,
1923) guanyadora del
Nobel de Literatura l’any
1996 “per una poesia
que,
amb
la
seua
precisió irònica, permet que el context
històric i biològic surta a llum en fragments
de la realitat humana”, mor a Cracòvia.
Autora de Instante, Aquí, Dos puntos,
Paisaje con grano de arena... la seua
poesia es caracteritza pel seu caràcter
filosòfic i llenguatge senzill.

2 de febrer de 1959
Naix a Barcelona el
novel·lista
Ildefonso
Falcones. La seua primera
novel·la, La catedral del
mar, va ser una de les
més venudes l’any 2007.
A aquesta seguiren La mano de Fátima, La
reina descalza i Los herederos de la tierra,
totes elles dins del gènere de novel·la
històrica.

6 de febrer de 1984
El poeta i crític literari
Jorge Guillén mor a
Màlaga.
Nascut
a
Valladolid l’any 1893 va
ser
membre
de
la
Generació
del
27.
Conegut com el poeta de l’optimisme, va
obtenir el Premi Miguel de Cervantes l’any
1976. Obres: Cántico, Clamor, Homenaje,
Aire nuestro...

8 de febrer de 1999
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.

9 de febrer de 1944
Naix a Putnam County
(EUA)
l’escriptora
i
activista afroamericana
Alice
Walker.
Guanyadora del Premi
Pulitzer i de l’American
Book Award l’any 1983 per la novel·la El
color púrpura (adaptada al cinema per
Steven Spielberg). Walker també ha
conreat el relat, l’assaig i la poesia.

12 de febrer de 1984
El narrador i traductor
argentí Julio Cortázar mor
a París. Nascut a Brussel·les
l’any 1914, tenia la doble
nacionalitat argentina i
francesa. De la seua
prolífica i variada obra destaca la novel·la
Rayuela i els relats que podem trobar en
recopilatoris com Bestiario, Las armas
secretas, Todos los fuegos el fuego...
Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

18 de febrer de 1931
Chloe Anthony Wooford,
coneguda literàriament
com Toni Morrison, naix a
Lorain (EUA). Escriptora
afroamericana
guanyadora del Nobel
de Literatura l’any 1993 “perquè amb les
seues novel·les caracteritzades per una
força visionària i la importància poètica,
dona vida a un aspecte essencial de la
realitat americana” és l’autora de Sula,
Jazz, Paraíso, Amor, La noche de los
niños...

18 de febrer de 1936
Naix
a
Chicago
la
novel·lista
d’ascendència
finlandesa Jean M. Auel.
Coneguda per la saga de
novel·les ambientades a la
prehistòria Los hijos de la tierra, la qual
consta de sis títols com ara El clan del oso
cavernario, El valle de los caballos o Los
cazadores de mamuts.

19 de febrer de 1939
L’escriptor
i
periodista
peruà
Alfredo
Bryce
Echenique naix a Lima.
Autor de Un mundo para
Julius, No me esperen en
abril o La vida exagerada
de Martín Romaña, ha estat guardonat
amb el Premi Nacional de Narrativa per
Reo de nocturnidad i amb el Premi Planeta
per El huerto de mi amada.

19 de febrer de 1952
Naix
a
Oakland
(Califòrnia) la novel·lista
d’ascendència
xinesa
Amy Tan. La seua primera
novel·la, El club de la
buena estrella (adaptada
al cinema), la va catapultar a la fama.
Altres novel·les: La esposa del Dios del
fuego, Un lugar llamado nada, El valle del
asombro... També ha publicat llibres
infantils.

19 de febrer de 2016
Harper Lee, novel·lista
guanyadora del Pulitzer,
nascuda a Monroeville
(Alabama) l’any 1926,
mor a la seua ciutat
natal. Durant 55 anys, Matar un ruiseñor
(adaptada al cinema) va ser l’única obra
publicada de Lee. L’any 2015 en va
publicar Ve y pon un centinela (escrita
amb anterioritat a aquesta).

22 de febrer de 1939
El poeta andalús Antonio
Machado (Sevilla, 1875) mor
a Colliure (França). Membre
de la Generació del 98, la
seua poesia va evolucionar
del
simbolisme
i
romanticisme a una poesia de compromís i
contemplació. Soledades, Galerías, Otros
poemas i Campos de Castilla són les seus
obres més reconegudes. També va
conrear la prosa (Juan de Mairena) i el
teatre.

22 de febrer de 1989
Sándor Márai, novel·lista,
dramaturg i periodista
hongarés (Kosice, 1900)
mor
a
San
Diego
(Califòrnia). La història
hongaresa és el tema
principal de les seues obres. Dins la seua
prolífica obra podem destacar Divorcio en
Buda, El último encuentro, La verdadera,
La hermana, La gaviota...

Efemèrides
febrer de 2019

25 de febrer de 1949
Naix a Beirut (Líban)
l’escriptor
en
llengua
francesa Amin Maalouf.
Ha
escrit
novel·les
històriques, de ciènciaficció, de realisme social...
L’any 2010 va ser guardonat amb el
Príncep d’Astúries de les Lletres. León el
Africano, El primer siglo después de
Béatrice i Los desorientados són algunes
de les seues novel·les més conegudes.

28 de
2004

febrer

de

L’escriptora catalana
Carmen
Laforet
(Barcelona, 1921) mor
a Majadahonda. Va
estar la guanyadora del Premi Nadal amb
la novel·la existencial Nada (primera obra
que
va
escriure),
on
mostra
la
preocupació pel paper de la dona en la
societat, tema present en tota la seua
obra. Altres títols: La isla y los demonios, La
mujer nueva, La insolación...

Alice Walker

