
1 de novembre de 2006 

William Styron, escriptor 

americà nascut a Virginia 

l’any 1925, mor a Martha’s 

Vineyard (Massachusetts). La 

seua fama és deguda 

sobretot al seu llibre de 

memòries Esa visible 

oscuridad i algunes novel·les com ara Las 

confesiones de Nat Turner (Premi Pulitzer) o La 

decisión de Sophie. 

1 de novembre de 

2009 

La poetessa italiana 

Alda Merini mor a Milà, 

ciutat on havia nascut 

l’any 1931. Vacío de 

amor, La tierra santa, 

Baladas no pagadas i 

Clínica del abandono són alguns dels seus 

llibres. Alguns dels seus poemes han estat 

convertits en cançons. L’any 2002 va rebre 

L'Ordre al Mèrit de la República Italiana. 

1 de novembre de 

2012 

L’escriptor, poeta, 

dramaturg, assagista i 

traductor Agustín García 

Calvo (Zamora, 1926) mor 

a la seua ciutat natal. 

L’any 1990 va guanyar el 

Premi Nacional d’Assaig 

per Hablando de lo que debía i l’any 1999 el 

Nacional de Literatura Dramàtica per La 

Baraja del rey don Pedro. Altres obres: Feniz o 

la manceba de un padre, Cosas de la vida... 

4 de novembre de 

1954 

Stig Dagerman, escriptor 

anarquista suec 

(Älvkarleby, 1923), se 

suïcida a Estocolm. Va 

conrear la novel·la, el 

teatre i l’assaig. El hombre 

desconocido i Nuestra necesidad de 

consuelo es insaciable (una mena de 

testament de 10 pàgines escrit un parell 

d’anys abans de morir) són alguns dels seus 

títols. 

9 de novembre de 

1929 

Naix a Budapest 

l’escriptor Imre Kertész. 

Va ser el guanaydor del 

Nobel l’any 2002 “per 

una escriptura que 

manté l'experiència fràgil de l'individu contra 

el caràcter arbitrari i bàrbar de la història”, 

esdevé el primer escriptor en llengua 

hongaresa en aconseguir-ho. Obres: Sin 

destino, Fiasco, Liquidación, Dossier K, etc. 

 

10 de novembre de 

1991 

L’escriptora en català 

Montserrat Roig mor a 

Barcelona, ciutat on havia 

nascut l’any 1946. Autora 

de novel·les, contes, 

reportatges i articles periodístics. Va estar 

guardonada amb el Sant Jordi de novel·la 

per El temps de les cireres i el Premi Nacional 

de Literatura Catalana d’assaig per L’agulla 

daurada, entre d’altres. 

11 de novembre de 2003 

L’escriptor, traductor i poeta 

Miquel Martí i Pol mor a Vic. 

L’any 1954 va guanyar el 

Premi Óssa Menor amb el seu 

primer llibre de poesia 

Paraules al vent. L’any 1977 

va rebre el Premi Lletra d’Or 

per El llarg viatge. També va guanyar el Premi 

de la Crítica de poesia catalana en tres 

ocasions per Estimada Marta, Suite de Parlavà 

i Un hivern plàcid. Martí i Pol havia nascut a 

Roda de Ter l’any 1929. 

11 de novembre de 

2010 

Mor a Thézy-Glimont 

(França) el poeta, assagista 

i traductor Carlos Edmundo 

de Ory. Nascut a Cadis, 

l’any 1923, va ser el 

principal representant del 

postisme. Los aerolitos, Metanoia i Lee sin 

temor són alguns dels seus poemaris més 

coneguts. 

15 de novembre de 1969 

Ignacio Aldecoa, escriptor 

nascut a Vitoria l’any 1925, 

mor a Madrid. Va conrear la 

novel·la, la poesia i el relat 

(és considerat un dels millors 

escriptors de contes del segle 

XX). Dins la corrent 

neorrealista, dels seus títols podem destacar El 

fulgor y la sangre, Con el viento solano, 

Vísperas del silencio… Va estar casat amb la 

també escriptora Josefina Aldecoa. 

 



17 de novembre de 2013 

Doris Lessing, escriptora 

britànica nascuda a Pèrsia 

l’any 1919, mor a Londres. 

Dels seus nombrosos 

guardons destaca el Príncep 

d’Astúries de les Lletres (2001) 

i el Nobel de Literatura (2007). 

Dins la seua prolífica obra destaquen El 

quadern daurat, El somni més dolç, La clivella, 

Dintre meu… 

18 de novembre de 

1939 

Naix a Ottawa (Canadà) 

la poetessa, novel·lista, 

crítica literària i activista 

política Margaret 

Atwood. Conreadora de 

diversos gèneres ha escrit, entre altres, El año 

del diluvio, El asesino ciego, La maldición de 

Eva, Érase una vez... L’any 2008 fou 

guardonada amb el Príncep d’Astúries de les 

Lletres. 

18 de novembre de 1999 

L’escriptor i compositor Paul 

Bowles mor a Tànger. Viatger 

incansable va conrear la 

novel·la, la poesia, el conte, 

els llibres de viatges i 

l’autobiografia. Obres: Déjala 

que caiga, La tierra caliente, 

Muy lejos de casa, Puntos en el tiempo… 

Bowles havia mort a Nova York l’any 1910. 
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27 de novembre de 1909 

Naix a Knoxville (Tennessee) 

l’escriptor i periodista James 

Agee. Amb la seua novel·la 

autobiogràfica Una muerte 

en la familia va guanyar el 

Premi Pulitzer de ficció l’any 

1958. També va escriure 

guions de cine com el de La 

reina de África i La noche del cazador. Agee 

va morir a Nova York l’any 1955. 

27 de novembre de 

1950 

L’escriptor francés Philippe 

Delerm naix a Auvers-sur-

Oise. És autor de diversos 

reculls de poemes en 

prosa. Dels sues títols 

podem destacar Que bé, 

Xut a porta, o la coneguda El primer glop de 

cervessa i altres plaers minúsculs. 

28 de novembre de 

1904 

Nancy Mitford, novel·lista i 

biògrafa britànica, naix a 

Londres. És coneguda per 

la seua sèrie de novel·les 

sobre la vida de les classes 

altes angleses i franceses. 

Obres més conegudes: La bendición, Voltaire 

enamorado, Trifulca a la vista... Va morir a 

Versalles l’any 1973.  
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