
2 de desembre 
de 1950 
 
Olvido García 
Valdés naix a 
Santianes de Pravia 
(Astúries). Poeta, 
assagista i 
traductora, va 
obtenir el 2007 el 
Premi Nacional de Poesia per Y todos 
estábamos vivos. Altres obres seues són: El 
tercer jardín, Exposición, Ella, los pájaros i 
Esa polilla que delante de mí revolotea. 
 

4 de desembre de 
1927 
 
Rafael Sánchez 
Ferlosio naix a Roma. 
És autor d’Industrias 
y andanzas de 
Alfanhuí, El Jarama, 
El testimonio de 

Yarfoz, Vendrán más años malos y nos 
harán más ciegos, El alma y la vergüenza, 
Sobre la guerra, Guapo y sus isótopos... Ha 
rebut, entre altres, el Premi Nacional 
d’Assaig 1994 i el Premi Cervantes 2004. 
 
6 de desembre 
de 1942 
 
Naix a Griffen 
(Caríntia, Àustria) 
l’escriptor Peter 
Handke. Algunes 
de les seues obres 
són La por del 
porter davant del penalty, Ensayo sobre el 
cansancio, Carta breve para un largo adiós, 
La mejor zurda, La tarde de un escritor, La 

repetición, El año que pasé en la bahía de 
nadie... Premi Georg Büchner 1973.  
 
7 de desembre 
de 1985 
 
Mor a Deià 
(Mallorca) Robert 
(von Ranke) 
Graves. Autor de 
Yo, Claudio, Adiós a 
todo eso, El conde 
Belisario, La diosa blanca, Los mitos 
griegos... Famós especialment per la prosa, 
ell es considerava poeta. Va nàixer el 26 de 
juliol de 1895 a Wimbledon (Gran 
Bretanya). 
 

9 de desembre de 
1948 
 
L’escriptora Gioconda 
Belli naix a Managua. 
És autora de La mujer 
habitada, El País bajo 
mi piel, Sofía de los 
presagios, El infinito 

en la palma de la mano i Llibres de poesia. 
Premi Casa de les Amèriques 1978 (Cuba), 
Anna Seghers 1989 (Alemanya) i Sor Juana 
Inés de la Cruz 2008. 
 
9 de desembre de 
1970 
 
La periodista i 
escriptora Anna 
Gavalda naix a 
Boulogne-Billancourt 
(França). La seua obra 
està formada per un 
llibre de relats i quatre 

novel�les: M’agradaria que algú m’esperés en 
algun lloc, L’estimava, Junts i prou, 35 quilos 
d’esperança i El consol. 
 
10 de desembre de 
1923 
 
Jorge Semprún Maura 
naix a Madrid. 
Escriptor i guionista 
cinematogràfic, ha 
escrit quasi tota la seua 
obra en francés. És 
autor d’obres com ara 
El largo viaje, 
Autobiografía de Federico Sánchez, Adiós luz 
de veranos, El hombre europeo... Ha rebut, 
entre altres, els premis Fémina 1969 
(França), Premi de la Pau dels Llibreters 
Alemanys 1994, Premi Llibertat 1997 
(Jerusalem) i Medalla Goethe 2003. 
 
11 de desembre de 1911 

 
Naguib Mahfouz naix 
al barri d’Al-
Gamaliyyah del Caire 
(Egipte), ciutat on va 
morir el 30 d’agost de 
2006. Premi Nobel de 
Literatura el 1988. Ha 
escrit El callejón de los 
milagros, Entre dos 
palacios, Palacio del 
deseo, La azucarera, El 

ladrón y los perros... 
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16 de desembre 
de 1902 
 
Naix el poeta Rafael 
Alberti Merello al 
Puerto de Santa María 
(Cadis), on va morir el 
28 d’octubre de 1999. 
Algunes obres: 
Marinero en tierra, La arboleda perdida, 
Canciones para Altair, Fustigada luz... 
 

17 de desembre de 
2008 
 
Francisco Casavella 
(pseudònim de 
Francisco García 
Hortelano) mor a 
Barcelona, ciutat on 
havia nascut el 15 
d’octubre de 1963. Amb 

la seua última novel.la, Lo que sé de los 
vampiros, va obtenir el Premi Nadal 2008. 
 
18 de desembre 
de 1987 
 
La novel�lista, poeta, 
assagista i 
traductora 
Marguerite 
Yourcenar mor a 
Mount Desert, Maine 
(EUA). Nascuda a 
Brussel�les el 8 de juny de 1903, és autora 
de Memòries d’Adrià, Alexis o el tractat del 
combat inútil, Arxius del Nord, Opus 
nigrum... Va ser la primera dona membre de 
l’Acadèmia Francesa l’any 1980. 
 

20 de desembre de 
1968 
 
Mor a Nova York John 
Steinbeck, guanyador 
del Premi Nobel de 
Literatura el 1962. 
Nascut a Salinas, 
Califòrnia (EUA) el 27 
de febrer de 1902, és 
autor de La perla, Al 
este del edén, A un dios desconocido, De 
ratones y hombres, Las uvas de la ira... 
 
21 de desembre de 1940 

 
Francis Scott Key 
Fitzgerald mor a 
Hollywood. Se’l 
considera com un dels 
més importants 
escriptors nord-
americans del segle XX 
i portaveu de la 
Generació Perduda. És 

autor d’El gran Gatsby, En aquest costat del 
paradís, Tendra és la nit... Havia nascut el 
24 de setembre  de 1896. 
 
26 de desembre de 1904 
 
Naix a l’Havana (Cuba) 
Alejo Carpentier 
Valmont. Autor de Los 
pasos perdidos, Concierto 
barroco, El siglo de las 
luces, La consagración de 
la primavera... Premi 
Cervantes 1977 i Médicis 
1979. Mor a París el 24 
d’abril de 1980. 
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