
3 de novembre de 
2009

Avui  fa  un  any  de  la 
mort  a  Madrid  de 
Francisco  Ayala. 
Escriptor  de  la 
Generació  del  27,  va 
destacar com a narrador 
conreant el relat curt i la novel·la. Membre 
de  la  Reial  Acadèmia  Espanyola  de  la 
Llengua des de 1983, va ser guardonat el 
mateix  any  amb  el  Premi  Nacional  de 
Narrativa  per  Recuerdos  y  Olvidos:  1.  El 
exilio. El 1988 fou guardonat amb el Premi 
Nacional  de  les  Lletres  Espanyoles  pel 
conjunt  de  la  seua  obra;  el  1991,  amb el 
Premi  Cervantes,  i  el  1998,  amb el  Premi 
Príncep d’Astúries de les Lletres.

5 de novembre de 
1926

John  Berger naix  a 
Londres.  Crític  d’art, 
pintor,  novel.lista  i 
poeta,  és  autor  d’obres 
com  ara:  Un  pintor  de 
hoy, Lila y Flag, Hacia la 

boda,  Aquí  nos  vemos,  Esa  belleza, 
Fotocopias  i G,  amb la qual  va guanyar el 
Booker Prize el 1972.

6 de novembre de 
1940

La  poeta  i  traductora 
Clara  Janés naix  a 
Barcelona. És autora de 
poesia,  novel·la, 
biografia,  assaig  i 
traductora  del  txec, 
francés,  anglés  i  de 
poetes turcs i perses. El 1997 va obtenir el 

Premi Nacional de Traducció pel conjunt de 
la seua obra. 

7 de novembre de 
1913

Naix  Albert  Camus a 
Mondovi  (actualment 
Drean,  Algèria).  Premi 
Nobel  de  Literatura  el 
1957,  va  escriure 
L’estranger,  La  pesta, 
L’home rebel.  Va  morir 
en  un  accident  automobilístic  a  Villeblerin 
(França) el 4 de gener de 1960.

10  de  novembre 
de 1991

Avui fa deu anys de la 
mort  de  l’escriptora 
Montserrat  Roig a 
Barcelona,  ciutat  on 
havia nascut el 13 de 
juny  de  1946. 

Novel·lista,  assagista i  periodista,  va rebre 
el  1970 el  Premi  Víctor  Català  amb  Molta 
roba i poc sabó... i tan neta que la volen, el 
Premi Sant Jordi el 1977 amb  El temps de 
les cireres i el Premi Nacional de Literatura 
Catalana 1985 amb L’agulla daurada.

11  de  novembre 
de 1928

Naix  a  Panamà 
l’escriptor  mexicà 
Carlos  Fuentes.  Premi 
Cervantes  1988  i  Premi 
Príncep d’Astúries de les 
Lletres  1994.  Són seues 
les  novel.les  Cambio  de 
piel,  La  silla  del  águila,  
Diana o la cazadora solitaria,...

13  de  novembre 
de 1936

L’escriptora  italiana 
Dacia Maraini naix a 
Fiesole  (Toscana).  És 
autora  de  La  larga 
vida  de  Marianna 
Ucria (Premi Campiello 
i Llibre de l’Any 1990),  Voces, Bucio (Premi 
Strega 1999) i  Il  gioco dell’universo (Premi 
Cimitile 2007).

16 de novembre 
de 1922

Naix  a  Azinhaga 
(Portugal)  José 
Saramago.  Premi 
Nobel de Literatura el 
1998.  Destaquem  ací 
les novel.les: Alçat del 

sòl, Memorial del convent, L’any de la mort 
de Ricardo Reis, La balsa de piedra, Història 
del setge de Lisboa, La caverna, L’evangeli  
segons Jesucrist,  L’home duplicat,  Tots  els 
noms, Assaig sobre la ceguera, Assaig sobre 
la lucidesa,... Mor a Tías, Lanzarote, el 18 de 
juny de 2010.

18 de novembre de 1939

Margaret  Atwood 
naix  a  Ottawa 
(Canadà).  Poeta, 
novel.lista  i  crítica 
literària,  li  va  ser 
atorgat  el  Premi 
Príncep d’Astúries de 
les  Lletres  el  2008. 
És autora de  La puerta, Resurgir, L’assassí  
cec, La mujer comestible  i El cuento de la 
criada.



19 de novembre de 
1923

Nadine Gordimer naix a 
Springs  (Sud-àfrica).  És 
autor d’obres com ara: El 
conservador,  La  filla  del 
Burger,  La  gent  de  July,  
Història del meu fill,...  Li 
va ser concedit el Premi Nobel de Literatura 
el 1991.

20  de  novembre 
de 1910

Avui  fa  cent  anys  que 
l’escriptor  Lleó Tolstoi 
va  morir  a  Astapovo 
(Rússia). Havia nascut a 
Iàsnaia Poliana (Rússia) 
el  9  de  setembre  de 
1828.  Tolstoi  és  autor 

d’algunes  de  les  obres  cabdals  de  la 
literatura  universal:  Guerra  i  pau,  Anna 
Karénina i  la  novel·la  breu  La mort  d’Ivan 
Ilitx.

 21 de novembre 
de 1941

Naix  a  Montevideo 
Cristina  Peri  Rossi, 
escriptora,  traductora 
i  periodista.  Com  a 
escriptora ha explorat 
la  poesia,  l’assaig, 
relats  i  novel.la.  D’entre  les  seues  obres 
destaquen:  La  nave  de  los  locos,  Indicios 
pánicos,  Una  pasión  prohibida,  Desastres  
íntimos i Descripción de un naufragio.
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23 de novembre 
de 1922

Joan  Fuster  i 
Ortells naix a Sueca. 
Els  seus  primers 
escrits  foren  llibres 
de  poesia  (Narcís,  
Terra a la boca,...) i amb El descrèdit de la 
realitat inicia  una  brillant  carrera 
assagística:  Nosaltres  els  valencians, 
Combustible  per  a  falles,  Diccionari  per  a 
ociosos,  Cansar-se d’esperar, El blau en la 
senyera,  La  Decadència  del  País  Valencià. 
Premis  que  va  rebre:  Premi  Lletres  d’Or 
1963  i  Premi  d’Honor  de  les  Lletres 
Catalanes 1975. Va morir a Sueca el 21 de 
juny de 1992.

24 de novembre de 
1961

L’escriptora  i  activista 
índia  Arundhati  Roy 
naix a Shillong. És autora 
d’obres  com  ara  El  déu 
de les petites coses (amb 
la  qual  va  guanyar  el 

Premi  Booker  el  1996),  El  final  de  la 
imaginació i El preu de viure.

30  de  novembre 
de 1935

Mor a Lisboa  Fernando 
Pessoa,  poeta  i 
assagista.  Va  publicar 
sota  diferents 
heterònims  (Ricardo 
Reis,  Alberto  Caeiro, 
Álvaro  de  Campos, 
Bernardo Soares,...). El llibre del desfici és la 
seva  obra  més  coneguda.  Havia  nascut  a 
Lisboa el 13 de juny de 1888.

Efemèrides
novembre, 2010

                                            Lleó Tolstoi
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