
1 de juliol de 2009 

L’escriptor i periodista balear 
Baltasar Porcel (Andratx, 1937) 
mor a Barcelona. Autor 
majoritàriament en llengua 
catalana, va conrear una 
gran varietat de gèneres 

(novel·la, teatre, assaig, relat…). Guanyador 
del Premi Josep Pla i del Premi Ramon Llull de 
novel·la, és l’autor de Cada castell i totes les 
ombres, El cor del senglar, Solnegre, Els 
condemnats… 

2 de juliol de 1977 

Mor a Montreux (Suïssa) 
l’escriptor nord-americà 
d’origen rus (Sant Petersburg, 
1899) Vladimir Nabokov. 
Autor d’una prolífica obra, va 
escriure les novel·les La 
dádiva, Ada o el ardor, Rey, dama, valet i la 
famosa i polèmica obra Lolita (adaptada al 
cinema per Kubrick). 

2 de juliol de 1999 

Mario Puzo, novel·lista i 
guionista nascut a Nova York 
l’any 1920, mor a la seua 
ciutat natal. La màfia és el 
tema central de la seua obra 
literària i cinematogràfica 

entre la qual destaca El Padrino (que 
Coppola va adaptar al cinema en una 
trilogia), adaptació amb la qual Puzo va 
guanyar dos Oscars al Millor Guió. 
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5 de juliol de 1998 

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 1931 

Naix a Wingham 
l’escriptora canadenca de 
contes i relats Alice Munro. 
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. 

12 de juliol de 1959 

Carles Riba, poeta i traductor 
català nascut a Barcelona 
l’any 1893, mor a la Ciutat 
Comtal. Escriptor en llengua 
catalana, va traduir al català 
obres clàssiques i 

contemporànies gregues, llatines, alemanyes, 
franceses, italianes i hebrees. Com a poeta, 
va publicar Elegies de Bierville, Del joc i del 
foc, Estances… 

 

13 de juliol de 2014 

L’escriptora sud-africana 
en llengua anglesa Nadine 
Gordimer (Springs, Sud-
àfrica, 1923) mor a 
Johannesburg. Activista i 
defensora de la igualtat i 

els drets humans, va guanyar el Nobel de 
literatura l’any 1991 «per la seua èpica i 
magnífica escriptura, que ha estat de gran 
benefici per a la humanitat». Obres: El 
conservador, Saqueo, Atrapa la vida… 

15 de juliol de 1919 

Naix a Dublín la novel·lista i 
filòsofa irlandesa Iris 
Murdoch. Autora d’una 
prolífica obra, va obtenir el 
Booker Price l’any 1978 per 
la novel·la El mar, el mar. 
Els seus temes més recurrents són les qüestions 
ètiques tractades dramàticament i 
humorísticament. L’autora va morir a Oxford 
l’any 1999. 

16 de juliol de 1989 

Nicolás Guillén, poeta i 
periodista cubà nascut a 
Camagüey l’any 1902, mor a 
l’Havana. Considerat el poeta 
del so, el ritme i el ball, va ser 
un activista polític contra el 

racisme. Guanyador de la primera edició del 
Premi Nacional de Literatura de Cuba, és 
l’autor de poemaris com Sóngoro cosongo, 
Por el mar de las Antillas anda un barco de 
papel i El son entero. 

 



19 de juliol de 2009 

Frank McCourt, escriptor i 
professor nord-americà 
(Brooklyn, Nova York, 1930), 
mor a Manhattan. Amb la 
seua primera novel·la, Les 
cendres d’Àngela, va obtenir 

el Premi Pulitzer. Hi narra la seua infància a 
Limerick (Irlanda) abans de tornar als Estats 
Units. A aquesta novel·la la seguiren I tant i El 
professor.  

23 de juliol de 2012 

L’escriptora i editora 
catalana (Barcelona, 1936) 
Esther Tusquets mor a la 
seua ciutat natal. Directora 
durant quaranta anys de 
l’Editorial Lumen, com a 
escriptora ha conreat la novel·la, el relat, 
l’assaig i l’autobiografia, amb obres com El 
mismo mar de todos los veranos, Para no 
volver i Habíamos ganado la guerra. Ha estat 
guardonada amb la Creu de Sant Jordi i la 
Medalla d’Or al Mèrit en el Treball. 

24 de juliol de 1969 

Mor a Vença (França) el 
novel·lista i dramaturg polonés 
Witold Gombrowicz. Nascut a 
Maloszyce l’any 1904, la seua 
primera novel·la, Ferdydurke, 
va suposar una revolució 

literària dins del corrent del modernisme. 
Corrosiu i crític amb la societat polonesa de 
l’època també és l’autor de Los hechizados, 
Transatlántico, Pornografía…  

 

26 de juliol de 1925 

Naix a Barcelona 
l’escriptora i membre de la 
RAE Ana María Matute. Dels 
seus nombrosos guardons 
podem destacar la Creu de 
Sant Jordi, el Premi 

Cervantes i el Príncep d’Astúries de les Lletres. 
Autora de novel·les, relats i contes, de la seua 
producció podem destacar Olvidado rey 
Gudú, Aranmanoth, Los niños tontos, 
Demonios familiares…  

27 de juliol de 1939 

Louis Poirier, conegut 
literàriament pel pseudònim 
Julien Gracq, naix a Saint-
Florent-le-Vieil (França). 
Inspirat en el romanticisme i 
el surrealisme, la seua obra 
conté molts elements fantàstics. Autor de 
novel·les, assaigs i obres teatrals, les seues 
obres més conegudes són El mar de las Sirtes, 
Las aguas estrechas i El rey Cophetua. Gracq 
va morir a Angers l’any 2007. 

31 de juliol de 1919 

Primo Levi, escriptor italià 
d’origen jueu, naix a Torí. 
Antifeixista supervivent de 
l’Holocaust, Levi va escriure 
novel·les, poemes, relats curts 
i assaigs. En la seua obra més 

coneguda, Si això és un home, l’autor reflexa 
les seues memòries i vivències als camps de 
concentració. Primo Levi va morir a la seua 
ciutat natal l’any 1987. 
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