
1 de desembre de 1944 

L’escriptor francés Daniel 

Pennac naix a Casablanca 

(Marroc). Va començar 

escrivint llibres per a xiquets 

però va adquirir gran fama 

amb les novel·les negres protagonitzades per 

la família Malaussène. També és l’autor de 

Como una novela, en la qual enumera els 

drets del lector. L’any 2007 va rebre el Premi 

Renaudot per Mal de escuela. 

2 de desembre de 1995 

Robertson Davies, escriptor, 

periodista i professor 

canadenc, mor a Orangeville 

(Canadà). Nascut a 

Thomasville l’any 1913, és autor 

de novel·les, assaigs, obres de 

teatre i relats breus. De les seues novel·les 

podem destacar la Trilogia de Deptford, 

composta per El cinqué en joc (Premi Llibreter 

2006), La mantícora i El món dels prodigis. 

5 de desembre de 1934 

Naix a Sacramento 

(Califòrnia) l’escriptora i 

assagista Joan Didion. 

Guanyadora del National 

Book Award és l’autora de 

títols com El año del pensamiento mágico, 

Una liturgia azul, Noches azules, Los que 

sueñan el sueño dorado... 

 

 

 

7 de desembre de 1975 

Thornton Wilder, novel·lista i 

dramaturg nascut a Madison 

(Wisconsin) l’any 1897, mor a 

Hamden (Connecticut). Amb 

la seua segona novel·la, El 

Puente de San Luis rey, va guanyar el Pulitzer 

de narrativa l’any 1928. Un altre dels seus títols 

més coneguts és Los Idus de Marzo, escrita de 

manera epitoslar. 

7 de desembre de 

1985 

L’escriptor britànic Robert 

Graves mor a la localitat 

mallorquina de Deià. 

Nascut a Wimbledon 

(Londres) l’any 1895 va conrear la novel·la 

històrica amb títols tan coneguts com Yo, 

Claudio, El conde Belisario i La hija de 

Homero. També és autor d’assaigs com 

Lawrence y los árabes, La diosa blanca i Los 

mitos griegos. 

8 de desembre de 1925 

Naix a Salamanca 

l’escriptora Carmen Martín 

Gaite, representant de la 

Generació dels 50 i una de 

les escriptores més 

importants del segle XX. Ha estat la 

guanyadora del Príncep d’Astúries de les 

Lletres i del Premi Nacional de les Lletres 

Espanyoles. Obres: Entre visillos, Ritmo lento, El 

cuarto de atrás, El libro de la fiebre... Va morir 

a Madrid l’any 2000. 

 

9 de desembre de 1955 

Naix a Quart (Girona) el 

periodista i escriptor en 

llengua catalana Miquel 

Pairolí. Molt influït per Josep 

Pla, destaquen entre les 

seues obres, Octubre (un dietari sobre la seua 

vida), El manuscrit de Virgili (Premi Crítica 

Serra d’Or) i Cera (Premi El Seté Cel). Pairolí va 

morir l’any 2011 a la seua vila natal. 

13 de desembre de 1865 

L’escriptor i diplomàtic Ángel 

Ganivet naix a Granada. És 

considerat un precursor de la 

Generació del 98, i inclús un 

membre d’aquesta. Autor de 

Cartas finlandesas, Hombres 

del Norte i Idearium espanyol, es va suïcidar a 

Riga (Imperi Rus) l’any 1898, ciutat on era 

cònsol, afectat d’una fortíssima depressió. 

13 de desembre de 2014 

Joan Barril, periodista i escriptor 

en llengua catalana, mor a 

Barcelona, ciutat on havia 

nascut l’any 1952. És l’autor de 

títols com ara Gairebé una 

parella, Les terres promeses, El 

caçador d’ombres o La dona immòbil 

(publicada pòstumament). Ha guanyat, entre 

altres, el Premi Sant Joan, el Serra d’Or i el 

Ramon Llull. 
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16 de desembre de 1965 

William Somerset Maughan, 

escriptor britànic nascut a 

París l’any 1874, mor a Niça. 

Autor de 21 novel·les i més de 

100 relats, també va conrear 

el teatre, la biografia, la literatura de viatges i 

l’assaig. Durant la dècada dels 30 va ser 

considerat un dels escriptors més populars i 

millor pagats del món. De la seua prolífica 

obra podem destacar El velo pintado, El filo 

de la navaja i Julia. 

22 de desembre de 1989 

El novel·lista, poeta i 

dramaturg Samuel Beckett 

(Dublín, 1906) mor a París. 

Figura clau del teatre de 

l’absurd, va ser deixeble de 

James Joyce. Va estar 

guardonat amb el Nobel de Literatura l’any 

1969 “per la seua escriptura, que en la misèria 

de l'home modern adquireix la seua 

elevació”. La peça teatral Tot esperant 

Godot és la seua obra més reconeguda. 

24 de desembre de 1929 

Naix al barri del Bronx (Nova 

York) l’escriptora de novel·les 

de misteri Mary Higgins Clark. 

Pràcticament totes les seues 

novel·les han adquirit la 

condició de best-sellers. Alguns 

títols de la seua prolífica obra són Muerte en 

Cape Cod, La misma canción i Asesinato en 

directo. 

 

 

24 de desembre de 1972 

Naix a Buenos Aires 

l’escriptora i professora 

argentina Betina González. 

Ha estat la primera dona en 

guanyar el Premi Tusquets de 

novel·la, el qual va aconseguir l’any 2012 

amb Las poseídas, una novel·la d’iniciació 

sobre la pèrdua de la innocència, on es 

barreja la novel·la gòtica i la policial. 

25 de desembre de 1938 

Karel Čapek, escriptor i patriota 

txec, mor a Praga. Nascut l’any 

1890 a Malé Svatonovice 

(Bohèmia, Imperi 

Austrohongarés) té l’honor 

d’haver popularitzat la paraula 

robot. Va conrear la novel·la, el teatre i 

l’assaig. De les primeres podem destacar La 

kratatita, Hordubal i la seua obra més famosa, 

La guerra de las salamandras (una novel·la 

distòpica i satírica). 

30 de desembre de 1865 

El novel·lista, poeta i autor de 

relats i contes infantils 

Rudyard Kipling naix a 

Bombai (l’Índia britànica). 

L’any 1907 va ser el primer 

britànic en guanyar el Nobel de Literatura, 

premi atorgat “en consideració al seu poder 

d'observació, originalitat d'imaginació, força 

d'idees i un talent extraordinari per a la 

narració”. Va morir a Londres l’any 1936. 

Obres més conegudes: Llibre de la jungla, 

Kim... 
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