2 de gener de 2000

4 de gener de 1960

Patrick O’Brian, novel·lista
i traductor nascut a
Dublín l’any 1914, mor a
Colliure (França). Autor
d’una sèrie de novel·les
sobre l’Armada anglesa
durant les guerres contra Napoleó, va ser
molt conegut gràcies a l’adaptació que
va fer Peter Weir d’aquestes amb la
pel·lícula Master & Commander.

Albert Camus, escriptor,
filòsof i periodista francés
nascut a Algèria l’any 1913,
mor a Villeblevin (França).
Associat a l’existencialisme i
al corrent de l’absurd, va
obtenir el Nobel l’any 1957 gràcies a una
prolífica obra de la qual destaquen obres
com El extranjero i La peste, escrites els
anys 1942 i 1947 respectivament.

4 de gener de 1920

9 de gener de 1923

L’escriptor canari Benito
Pérez
Galdós
(Las
Palmas, 1843) mor a
Madrid.
Figura
del
realisme literari del segle
XIX, va ser membre de la
Reial Acadèmia de la Llengua. Autor dels
Episodios Nacionales (formats per 46
novel·les històriques), és també l’autor de
novel·les com Marianela, Fortunata y
Jacinta, Doña Perfecta, Miau…

L’escriptora
modernista
Katherine Mansfield mor a
Fontaineblau
(França).
Nascuda l’any 1888 a
Wellington (Nova Zelanda)
i coneguda sobretot pels
seus contes i relats, l’autora introdueix
molts elements autobiogràfics i records en
aquests. Fiesta en el jardín y otros cuentos i
Preludio y otros relatos són alguns dels seus
llibres publicats.

4 de gener de 1940
Naix a Ganzhou l’escriptor
francés d’origen xinés Gao
Xingjian. Conreador de la
novel·la, el relat, el teatre i
la poesia, va obtenir el
Nobel de literatura l’any
2000, i va esdevenir el primer autor en
llengua xinesa a obtenir-lo. La muntanya
de l’ànima i Una canya de pescar per al
meu avi són algunes de les seues obres
més conegudes.

11 de gener de 1980
Mor a Oxford l’escriptora
anglesa
Barbara
Pym.
Natural d’Oswestry, on va
nàixer l’any 1913. La seua
obra (catalogada com a
comèdia
de
costums)
s’ambienta en suburbis de ciutats
angleses. Jane y Prudence i Los Hombres
de Wilmet són les seues novel·les més
conegudes.

13 de gener de 1957
Naix a Glens Falls (Nova
York) l’escriptora Lorrie
Moore. Coneguda per les
seues novel·les i pels seus
contes
de
caràcter
humorístic i incisiu, Moore
també ha conreat l’assaig i la literatura
infantil. Ocells d’Amèrica és un dels seus
llibres de relats més conegut.

15 de gener de 1940
L’escriptor català Luis
Racionero naix a la Seu
d’Urgell.
Escriptor
en
català i en castellà, ha
sigut guardonat amb
premis con el Fernando
de Lara i l’Azorín. Autor de novel·les i
assaigs, algunes de les primeres obres són
Raimon o el seny fantàstic, La sonrisa de la
Gioconda i La muerte de Venus.

17 de gener de 2019
Sam Savage, escriptor nordamericà nascut a Camden
(Carolina del Sud) l’any
1940, mor a Wisconsin.
Poeta i novel·lista, és capaç
d’unir ambdós gèneres en
una sola obra. La seua obra
més coneguda, Firmin: aventuras de una
alimaña
urbana,
és
una
novel·la
humorística protagonitzada per una rata
bibliòfila i erudita.

Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

21 de gener de 1950

25 de gener de 1990

L’escriptor i periodista Eric
Arthur Blair, més conegut
com George Orwell, mor a
Londres. Nascut a Motihari
(Índia)
l’any
1903,
és
conegut per les seues
novel·les de caràcter crític 1984 i Rebelión
en la granja, encara que abans
d’aquestes
va
escriure
obres
autobiogràfiques com Sense ni cinc a París
i Londres i Homenatge a Catalunya.

Naix a Elda (Alacant)
l’escriptora valenciana en
llengua castellana Elia
Barceló.
Coneguda
sobretot per les seues
novel·les de ciència-ficció,
va ser guardonada amb el Premi Celsius,
un dels més prestigiosos de la literatura
fantàstica, de terror i de ciència-ficció.
Obres: Disfraces terribles, El secreto del
orfebre…

23 de gener de 1930

29 de gener de 2004

Naix a Castries (Saint
Lucia)
el
poeta,
dramaturg i artista visual
Derek Walcott. La seua
obra més coneguda és el
poema èpic Omeros, que
segueix la tradició del viatge homèric però
pels mars del Carib i que li va valer per a
obtenir el Nobel de literatura l’any 1992.
Walcott va morir a Gros-Islet (Saint Lucia)
l’any 2017.

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.

23 de
1962

gener

de

Elvira Lindo, novel·lista,
guionista i periodista
andalusa, naix a Cadis.
Creadora del cèlebre
personatge de literatura infantil Manolito
Gafotas, també ha escrit novel·les per a
adults com Una palabra tuya, Lo que me
queda por vivir, Don de gentes o 30
maneras de quitarse el sombrero.

Efemèrides
gener de 2020

31 de gener de 2010
L’escriptor argentí Tomás
Eloy Martínez (Tucumán,
1934) mor a Buenos Aires.
Novel·lista,
assagista,
guionista
i
periodista,
uneix ficció i realitat amb
un estil periodístic en les
seues novel·les, de les quals podem
destacar Santa Evita (en referència a Eva
Perón), El vuelo de la reina (Premi
Alfaguara de novel·la) i Purgatorio.

Sam Savage (1940-2019)

