LLLLEETTRREESS ddee ll’’EESSTT
Ivo ANDRIC (1892 - 1975) Escriptor iugoslau de relat breu i novel·la,
Premi Nobel de Literatura 1961.
Un puente sobre el Drina (1945) Novel·la històrica sobre un
poble fronterer entre Bòsnia i Sèrbia
Miklós BÁNFFY (1873 - 1950) Noble, polític, editor i novel·lista
hongarès, va escriure la trilogia Transilvània o Escrit a la paret, on
retrata l’ Hongria de preguerra i el declivi de la nació. Inclou: Los días
contados (1934), Las almas juzgadas (1940) i El reino dividido (1940).
Stefan CHWIN (1949 - ) Escriptor polonès, prosista, assagista,
historiador de la literatura i professor universitari.
El doctor Hanemann (1995) Història ambientada a Danzig
(nom alemany) o Gdansk (nom polonès), ciutat víctima de
totes les misèries i part de les barbàries del segle XX
E.M. CIORAN (1911 - 1995) Escriptor i filòsof romanès.
Breviario de los vencidos (1946) Novel·la amb transfons
filosòfic sobre Romania i la seva gent
Anton DONCHEV (1930 - ) Llicenciat en Dret, polític i escriptor búlgar,
mestre del gènere èpic, centra la seva obra en la història, forma de
vida i resistència del seu poble a les invasions externes.
El misterioso caballero del libro sagrado (1999) Novel·la
històrica
Natasa DRAGNIC (1965 - ) Escriptora croata, llicenciada en Literatura i
Filologia Alemanyes.
Cada dia, cada hora (2011) Una història d’amor a Croàcia
entre els anys 70 i l’actualitat
Petr GINZ (1928 - 1944) Dibuixant txec d’origen jueu.
Diario de Praga: 1941 – 1942. Document autobiogràfic i relat
personal sobre l’ holocaust, la persecució jueva i els camps
de concentració
Witold GOMBROWICZ (1904 - 1969) Advocat, novel·lista i dramaturg
polonès. Basa la seva obra, crítica i tragicòmica, en l’anàlisi psicològic
de l’individu.
Pornografía (1960) Joc de paròdies sobre el món i la vida
Vasili GROSSMAN (1905 – 1964) Periodista soviètic, corresponsal de
guerra, enginyer i escriptor.

Elfriede JELINEK (1946 - ) Activista política i feminista austríaca
d’origen jueu i txec, escriptora de novel·la, poesia i teatre. Va estudiar
Música, Teatre i Història de l’Art i va ser Premi Nobel de Literatura
2004.
Les amants (1975)
Bambilandia (2004)
Els exclosos (1980)
Obsesión (2005)
La pianista (1983)
Què va passar quan Nora va deixar el seu home o els pilars de
les societats (1979) Teatre
Ismaïl KADARÉ (1936 - ) Escriptor i periodista albanès, considerat un
dels grans pensadors de l’Europa contemporània.
L'abril trencat (1978)
L'accident (2009) Novel·la policíaca
Crònica de la ciutat de pedra (1970)
Diario de Kosovo: artículos, cartas y otros textos (2007)
Fredes flors de març (2000)
Novembre d'una capital (1975)
El palacio de los sueños (1976)
Tres cants fúnebres per Kosovo (1999)
Ryszard KAPUSCINSKI (1932 - 2007) Periodista, historiador i escriptor
polonès.
Crist amb la carrabina al coll (1975) Periodisme d’investigació
Viatges amb Heròdot (2006)
Imre KERTÉSZ (1929 - ) Periodista, traductor i escriptor hongarès i
jueu, Premi Nobel de Literatura 2002.
Dossier K (2006) A partir d’autoentrevistes sobre la seva
pròpia vida i els seus treballs
Fiasco (1988)
Kaddish pel fill no nascut (1990)

Todo fluye (1970, obra pòstuma)

Sense destí (1975) Obra mestra sobre la destrucció massiva
alemanya i els camps de concentració

Vida y destino (1959) Novel·la històrica sobre la batalla de
Stalingrad i les barbàries nazis i estalinistes durant la II
Guerra Mundial

Yo, otro: crónica del cambio (1997)

Jaroslav HASEK (1883 – 1923) Bohemi i intel·lectual txec, escriu amb
ironia i humor sobre la vida i la milícia.
Las Aventuras del valeroso soldado Schwejk (1923) Sàtira
antimilitarista ambientada en la Gran Guerra
Bohumil HRABAL (1914 – 1997) Advocat i escriptor txec, de prosa
costumista senzilla, imaginativa i surrealista.
Els enraonaires (1997)
Jo he servit al rei d’Anglaterra (1971) Novel·la ambientada en
l’ocupació alemanya i comunista
Llegendes i romanços de cec (1980)

Danilo KIS (1935 – 1989) Escriptor serbi refugiat a Hongria, llicenciat
en Literatura Comparada i professor universitari.
Circo familiar, trilogia El reloj de arena (1972), Penas precoces
(1973) i Jardín, ceniza (1975)
Una tumba para Boris Davidovich: siete capítulos de una
misma historia (1976)
Ivan KLÍMA (1931 - ) Filòleg i editor txec d’origen jueu, va marxar als
EE.UU fugint de la invasió russa. Durant l’ocupació la seva obra va
estar prohibida per “radical”.
Amor y basura (1986)
Pavel KOHOUT (1928 - ) Escriptor txec, va formar part de la
“Primavera de Praga”. La seva obra va ser prohibida al seu país.
La hora estelar de los asesinos (2003) Novel·la policíaca
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Milan KUNDERA (1929 - ) Escriptor txec, professor de Literatura
Comparada, va participar a la “Primavera de Praga”; desposseït de la
nacionalitat txeca va adquirir la francesa.
La despedida (1975)
Un encuentro (2009)
La festa de la insignificança (2014)
Jacques i el seu amo: homenatge a Diderot (1971) Teatre
La lentitud (1993)
La ignorància (2000)
Stanislaw LEM (1921 - 2006 ) Escriptor polonès. La seva obra es
caracteritza per un particular to satíric i filosòfic.
El hospital de la transfiguración (1948)
Solaris (1961) Novel·la de ciència ficció
Vacío perfecto (1971)
Norman MANEA (1936 - ) Enginyer i escriptor romanès d’origen jueu,
va estar exiliat a Alemanya i posteriorment marxà als EE.UU.
La felicidad obligatoria (1999) Bucarest, anys 80, ciutat fosca
sotmesa a un règim dictatorial
Sándor MARAI (1900 - 1989) Periodista i escriptor hongarès,
considerat clau en la literatura d’entreguerres. Va escriure
principalment novel·la però també poesia, teatre, assaig i llibre de
memòries.
Alliberament (1945)
La amante de Bolzano (1940)
Divorcio en Buda (1935)
La dona justa (1941)
La extraña (1934)
L'herència d'Eszter (1939)
La hermana (1946)

Sergiusz PIASECKI (1901 - 1964) Soldat, contrabandista, espia i
escriptor polonès.
L’enamorat de l’Óssa Major (1937)
Andrzej SAPKOWSKI (1948 - ) Escriptor polonès de novel·la fantàstica
conegut per La Saga de Geralt de Rivia.
Bruno SCHULZ (1892 - 1942) Pintor i dibuixant polonès d’origen jueu,
la seva obra s’emmarca dins el realisme simbòlic.
Les botigues de color canyella i El sanatori de la clepsidra
(1930)
Mihail SEBASTIAN (1907 - 1945) Pseudònim de Iosíf Hechter. Escriptor
romanès d’origen jueu; va estudiar Filosofia i Dret i va exercir com
advocat i periodista. Va escriure poesia, teatre, novel·la i relat breu.
La ciudad de las acacias (1935)
Mujeres (1933)
Jaroslav SEIFERT (1901 - 1986) Periodista i escriptor txec, reconegut
com a poeta nacional i Premi Nobel de Literatura 1984.
Els galls, els morts i l’amor de les dones, recull i antologia
poètica
Magda SZABO (1917 - 2007) Escriptora hongaresa, llicenciada en
Filologia Llatina i Hongaresa. Part de la seva obra, ambientada a
Budapest, va ser censurada al seu país.
La balada de la Iza (1963)
La porta (2003)
Andrzej SZCZEKLIK (1938 - ) Metge i escriptor polonès.
Catarsis: sobre el poder curativo de la naturaleza y del arte
(2002)
Andrzej SZCZYPIORSKI (1928 - 2000) Novel·lista i polític polonès.
La bella senyora Seidenman, novel·la històrica ambientada a
Polònia, entre els anys 1939 i 1945, mostrari de personatges,
ideologies i creences a l’est d’Europa
Antal SZERB (1901 - 1945) Escriptor, humanista i pensador hongarès
d’origen jueu conegut per El viajero bajo el resplandor de la luna.

Los rebeldes (1930)
La leyenda de los Pendragon (1934)
L'última trobada (1942)
Slawomir MROZEK (1930 - 2013) Escriptor polonès, conegut per la
seva prosa i obres de teatre sobre la història, la política i la cultura del
seu país

Wislawa SZYMBORSKA (1923 - 2013) Poetessa, assagista i traductora
polonesa, va estudiar Llengua i Luteratura i Sociologia, Premi Nobel de
Literatura 1996.
Aquí (2009) Poesia

Huida hacia el sur (1961)
Herta MÜLLER (1953 - ) Novel·lista, poetessa i assagista romanesa,
Premi Nobel de Literatura 2009. Va estudiar Literatura Romanesa i
Alemanya i va formar part d’un grup d’escriptors defensors de la
llibertat d’expressió en el règim del dictador Ceausescu. També ha
escrit sobre la caiguda del mur i l’ Alemanya post RDA - RFA.
La bestia del corazón (1994) Sobre el règim Ceausescu
En tierras bajas (1982) Novel·la ambientada a Romania

Más lecturas no
obligatorias (1992)

obligatorias.

no

Monika ZGUSTOVÁ (1957 - ) Escriptora i traductora txeca, Doctora en
Literatura Comparada.
Contes de la lluna absent (2010) Relats breus
La dona silenciosa (2005)

L'home és un gran faisà en el món (1986)

Todo lo que tengo lo llevo conmigo (2009) Novel·la sobre els
camps de concentració de la URSS

lecturas

Vista amb un gra de sorra (1997)

El guarda saca su peine: sobre marcharse y desviarse; En el
moño mora una señora (2000) Poesia

Los pálidos señores con las tazas de moca (2005) Poesia
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