
3 de juny de 1954 

La poeta i novel·lista Dulce 
Chacón va nàixer a Zafra 
(Badajoz). Bessona de la 
també escriptora Inma 
Chacón, Dulce és l’autora 
de les novel·les Algún amor 

que no mate, Cielos de barro (Premi Azorín), 
La voz dormida i de poemaris com Cuatro 
gotas. L’autora va morir a Brunete (Madrid) 
l’any 2003. 

3 de juny de 1979 

L’escriptor i traductor 
alemany Arno Schmidt 
(Hamburg, 1914) va morir al 
municipi saxó de Celle. Amb 
una obra que reflecteix la 
seua filosofia individualista i 
el seu pessimisme, Arno es va caracteritzar per 
l’ús del llenguatge col·loquial. Alguns dels seus 
títols són El brezal de Brand, Momentos de la 
vida de un fauno i Espejos negros. 

7 de juny de 1967 

Dorothy Parker, escriptora 
i periodista nascuda a 
Long Branch (Nova 
Jersey, EUA) l’any 1893, 
va morir a Nova York. 
Amb un humor sarcàstic i 

crític, va conrear, sobretot, la poesia i el 
conte. Autora d’Una rubia imponente i 
Colgando de un hilo, Dorothy va ser una gran 
activista cultural de l’època. 

 

 

12 de juny de 1929 

Annelies Marie Frank, més 
coneguda com Anna 
Frank, va nàixer a Frankfurt 
del Main (Alemanya). 
Coneguda pel diari que 
va escriure mentre ella i la 

seua família s’amagaven dels nazis i que es 
va publicar per primera vegada l’any 1944, 
un any abans de la mort d’Anna al camp de 
concentració de Bergen-Belsen. L’any 2009, la 
Unesco va afegir El diari d’Anne Frank a la 
llista del Patrimoni de la Humanitat. 

13 de juny de 1946 

L’escriptora en llengua 
catalana Montserrat Roig 
va nàixer a Barcelona. 
Autora de novel·les, 
contes i assajos, va ser 
membre de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana. De la seua 
prolífica obra podem destacar La veu 
melodiosa, El temps de les cireres, L’agulla 
daurada (Premi Nacional de Literatura 
Catalana), El cant de la joventut, etc. Va 
morir a la seua ciutat natal l’any 1991. 

14 de juny 1944 

Jordi Bernet, dibuixant de 
còmics català, va nàixer a 
Barcelona. La seua obra més 
coneguda és la sèrie 
Torpedo 1936, amb guions 
d’Enrique Sánchez Abulí, i 

guanyadora del Premi del Festival 
d’Angulema a la millor obra estrangera. 
Bernet també ha treballat amb guionistes 
com Antonio Segura i Carlos Trillo. 

18 de juny de 1986 

Joan Oliver, més conegut pel 
pseudònim de Pere Quart, va 
morir a Barcelona. Nascut a 
Sabadell l’any 1899, està 
considerat un dels poetes i 
dramaturgs més destacats de 

la literatura catalana. Guanyador del Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes, la seua 
poesia de caràcter realista està marcada per 
la ironia i l’escepticisme. 

19 de juny de 1994 

El dramaturg i novel·lista 
gallec Lauro Olmo (O Barco 
de Valdeorras, Ourense, 
1921) va morir a Madrid. És 
l’autor d’obres com La 
pechuga de la sardina, La 
señorita Elvira, Golfos de bien o El gran sapo, i 
la seua obra s’emmarca dins del realisme on 
el tema de la Guerra Civil i les seues 
conseqüències estan molt presents. 

21 de juny de 1935 

La novel·lista, dramaturga, 
guionista i directora de 
cinema Françoise Sagan va 
nàixer a Cajarc (França). La 
seua novel·la més 
coneguda, Bon dia, tristesa, 

la va escriure quan tenia només divuit anys i 
en ella tracta el tema de l’adolescència 
d’una forma espontània, característica del 
moviment cinematogràfic de la nouvelle 
vague, del qual també va formar part. 

 



23 de juny de 1959 

Boris Vian, escriptor, inventor i 
músic, va morir a París. Nascut 
a la Ville-d’Avray l’any 1920, 
Vian va ser un polifacètic 
home de lletres i ciències. Les 
seues primeres novel·les van 

ser censurades pel seu contingut violent i 
sexual. Les seues obres literàries més 
conegudes són La espuma de los días, La 
hierba roja i Que se mueran los feos. 

27 de juny de 1949 

L’escriptor i crític literari Rafael 
Chirbes va nàixer a Tavernes 
de la Valldigna. Guanyador 
en dues ocasions del Premi 
de la Crítica per El Crematorio 
(2006) i En la orilla (2012), és 
també l’autor de La larga marcha, La caída 
de Madrid, En la orilla, Mediterráneos, etc. 
Chirbes va morir a Beniarbeig l’any 2015.  

28 de juny de 1966 

L’escriptora sueca de novel·la 
negra Asa Larsson va nàixer a 
Uppsala. És coneguda per la 
sèrie de novel·les 
protagonitzades per 
l’advocada Rebecka 

Martinson formada per Aurora Boreal, Sangre 
derramada, La senda oscura, Cuando pase 
tu ira i Sacrificio a Mólek. 
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29 de juny de 1929 

L’escriptora i periodista 
Oriana Fallaci va nàixer a 
Florència. Primera dona 
italiana en ser corresponsal 
de guerra, Fallaci també va 
ser coneguda per les seues 
entrevistes a personatges 

famosos. De les seues obres podem destacar 
Nada y así sea, Inshallah i Un sombrero lleno 
de cerezas (publicada pòstumament). Fallaci 
va morir l’any 2006 a la seua ciutat natal. 

29 de juny 1979 

Blas de Otero, poeta en 
llengua castellana nascut a 
Bilbao l’any 1916, va morir a 
Majadahonda. Dins la corrent 
de la poesia social, també va 
ser un dels grans 
representants de la poesia intimista, encara 
que en els seus inicis també va conrear la 
poesia religiosa i la poesia existencial. 

30 de juny de 1939 

El poeta mexicà José Emilio 
Pacheco (Ciutat de Mèxic, 
1939) va morir a la seua ciutat 
natal. Encara que també ha 
conreat amb èxit la novel·la, 
el conte i l’assaig, se’l coneix 
per la seua poesia on, en una 

primera etapa, temes com el pas del temps i 
la renovació són molt presents, els quals 
donen pas a una poesia més crítica i irònica. 
L’any 2009 va ser guardonat amb el Premi 
Cervantes. 
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