
3 de febrer de 1947 

Naix a Saragossa 

l’escriptora aragonesa 

Soledad Puértolas. 

Membre de la Reial 

Acadèmia de la Llengua 

va obtenir el Premi 

Planeta l’any 1989 per l’obra Queda la 

noche, el Premi Anagrama d’assaig l’any 

1993 per La vida oculta i el Premi de les 

Lletres Aragoneses l’any 2003 per la seua 

trajectòria literària. 

4 de febrer de 1995 

Patricia Highsmith, 

escriptora de novel·les 

d’intriga nord-

americana (Fort 

Worth, 1921), mor a 

Locarno (Suïssa). Autora de la sèrie de 

novel·les protagonitzades per Tom Ripley, 

que va començar amb El talento de Mr. 

Ripley, és també l’autora d’altres novel·les 

adaptades al cinema com, Extraños en un 

tren, El amigo americano o Carol. 

6 de febrer de 2019 

L’escriptora anglesa de 

novel·les romàntiques 

Rosamunde Pilcher mor 

a Longforgan (Escòcia). 

Nascuda l’any 1924 a 

Lelant (Anglaterra), és 

l’autora d’obres com Los buscadores de 

conchas, Septiembre i La casa vacía. 

També va escriure contes curts amb el 

pseudònim de Janet Fraser. 

 

9 de febrer de 1940 

Naix a Ciutat del Cap (Sud-

àfrica) l’escriptor de 

nacionalitat australiana 

John Maxwell Coetzee. 

Guanyador del Nobel de 

Literatura l’any 2003 «per 

una obra que retrata d'innombrables 

maneres la sorprenent implicació del 

foraster» és l’autor de Tierras de poniente, 

La infancia de Jesús, Las manos de los 

maestros, Siete cuentos morales... 

9 de febrer de 2019 

Patricia Nell Warren, 

escriptora, periodista i 

activista pels drets dels 

homosexuals, mor a 

Sherman Oaks 

(Califòrnia). Nascuda a 

Helena (Montana) l’any 1936, la seua obra 

més coneguda és El corredor de fondo, 

escrita l’any 1974 i en la qual narra la 

història d’amor entre un entrenador 

d’atletisme i el jove corredor al qual 

entrena. 

10 de febrer de 2005 

El dramaturg i guionista 

nord-americà Arthur Miller 

(Nova York, 1915) mor a 

Roxbury (Connecticut). 

Autor de Las brujas de 

Salem, obra teatral 

al·legòrica en la qual Miller critica la «caça 

de bruixes» duta a terme durant el 

maccarthisme. També és l’autor d’ Una 

chica cualquiera, Incidente en Vichy o En 

el punto de mira. 

11 de febrer de 1955 

Naix a Madrid l’escriptor, 

guionista i productor Javier 

Moro. Guanyador del Premi 

Planeta l’any 2011 i del 

Premi Primavera de Novel·la 

l’any 2018, la majoria de les seues obres 

transcorren al continent asiàtic, com el cas 

de Passió índia o El sari vermell. 

14 de febrer de 1975 

L’escriptor anglés 

(Guilford, 1881) de 

novel·les humorístiques 

P. G. Wodehouse mor a 

Nova York. Les seues 

obres, plenes d’ironia i 

embolics amorosos, tenen l’aristocràcia 

britànica com a protagonista. Algunes de 

les més conegudes són El código de los 

Wooster, ¡Muy bien, Jeeves!, Un par de 

solteros... 

14 de febrer de 

2019 

Andrea Levy, escriptora 

britànica d’origen 

jamaicà nascuda a 

Londres l’any 1956, mor 

a la seua ciutat natal. 

Membre de la Royal Society of Literature,  

amb la seua novel·la Petita illa va obtenir 

el Commonwealth Writers Prize, l’Orange 

Prize i el Whitebread Book of the Year. 
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17 de febrer de 1930 

Naix a Londres l’escriptora 

Ruth Barbara Grasemann, 

coneguda literàriament 

com a Ruth Rendell i, en 

ocasions, com Barbara 

Vine. Prolífica autora de 

novel·les i relats de misteri, va obtenir 

nombrosos premis dels quals destaca el 

National Book Award. Las llaves de la calle, 

Falsa identidad i El agua está espléndida 

són algunes de les seus obres. Va morir a la 

seua ciutat natal l’any 2015. 

20 de febrer de 2005 

L’escriptor i periodista 

nord-americà Hunter S. 

Thompson mor a Woody 

Creek (Colorado). Nascut 

l’any 1937 a Louisville 

(Kentucky), va ser el 

creador de l’anomenat periodisme gonzo, 

en el qual el reporter  s’involucra totalment 

en la notícia. De la seua obra literària 

podem destacar Miedo y asco en Las 

Vegas i El diario del ron. 

22 de febrer de 1985 

Salvador Espriu, poeta, 

dramaturg i novel·lista 

català nascut a Santa 

Coloma de Farners l’any 

1913, mor a Barcelona. 

Considerat un dels 

renovadors de la prosa catalana va 

obtenir el Premi d’Honor de les Lletres 

Catalanes l’any 1972. El poemari crític 

contra l’Espanya de la postguerra La pell 

de brau és la seua obra més coneguda. 

23 de febrer de 1995 

L’escriptor i veterinari 

anglés (Sunderland, 

1916) James Alfred 

Wright, conegut 

literàriament com James 

Herriot, mor a Thirsk. Les 

seues obres, de llenguatge senzill,  són 

autobiogràfiques i es caracteritzen per 

l’humor i les anècdotes de la vida dels 

veterinaris com es pot apreciar en l’obra 

Todas la criaturas grandes y pequeñas. 

25 de febrer de 1953 

Naix a Mexicali (Mèxic) 

l’escriptor Daniel Sada. 

Conreador de la poesia, 

la novel·la i el relat, la 

seua obra presenta un 

estil barroc i tragicòmic. 

Autor de Casi nunca i El lenguaje del 

juego, va ser guardonat amb el Premi 

Herralde i el Premi Nacional de Ciències i 

Arts. Sada va morir a Ciutat de Mèxic l’any 

2011. 

28 de febrer de 2004 

Carmen Laforet, 

escriptora catalana 

nascuda a Barcelona 

l’any 1921, mor a 

Majadahonda. Amb la 

seua primera novel·la, Nada, va obtenir el 

Premi Nadal l’any 1944 en la primera 

edició. A aquesta novel·la seguiren altres 

com La isla y los demonios, La mujer nueva 

o La insolación. Laforet també va conrear 

el relat i la literatura de viatges. 
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