
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. 

3 de desembre de 
2003 

Dulce Chacón mor a 
Madrid. És autora de 
novel�les com ara Algún 
amor que no mate o La 

voz dormida i llibres de poemes com Matar al 
ángel i Cuatro gotas. Havia nascut a Zafra 
(Badajoz) el 3 de març de 1954. 

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 i el Premi Nacional de 
les Lletres Espanyoles 2009. 
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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 Franz Kafka 2009. 

7 de desembre de 
1966 

L’escriptora Lucía 
Etxebarría naix a 
València. D’entre les 
seues obres destaquen 
Beatriz y los cuerpos 
celestes (Premi Nadal 

1998), De todo lo visible y lo invisible (Premi 
Primavera 2001) i Un milagro en equilibrio 
(Premi Planeta 2004). És autora també de 
poesia, assaig i guions de cinema. 

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,... Premi Casa de les 
Amèriques 1978 (Cuba), Anna Seghers 1989 
(Alemanya), Sor Juana Inés de la Cruz 2008 i 
Premi Biblioteca Breve 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 anomenat 
M’agradaria que algú m’esperés en algun 
lloc (Grand Prix RTL-Lire 2000) i vàries novel.les: 
L’estimava, Junts i prou, 35 quilos 
d’esperança, 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), el Premi de la Pau dels Llibreters 
Alemanys 1994, el Premi Llibertat 1997 
(Jerusalem) i la 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,... 



14 de desembre de 
2001 

L’escriptor W.G. Sebald mor 
a Norfolk (Anglaterra). 
Nascut a Wertach im Allgäu 
(Baviera) el 18 de maig de 
1944, als 26 anys s’instal�la 
definitivament a Anglaterra, 
on passarà la resta de la 
seua vida. Tota la seua obra està escrita en 
alemany i d’entre ella cal destacar: Vertigen, 
Els emigrats, Els anells de Saturn i Austerlitz 
(National Books Critics Circle Award 2002). 

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. 

22 de desembre de 1933 

Emili Teixidor naix a Roda de 
Ter (Osona). És un dels 
escriptors més reconeguts de 
la llengua catalana, 
especialitzat en literatura 
infantil i juvenil: L’amiga més 
amiga de la formiga Piga (Premi Nacional de 
Literatura Infantil i Juvenil de les Lletres 
Espanyoles 1997), Amics de mort,...; encara 
que també ha escrit novel�les per a adults: El 
llibre de les mosques (Premi Sant Jordi 1999), 
Els convidats, Laura Sants o Pa negre (Premi 
Nacional de Literatura 2004). 

24 de desembre de 
2008 

Mor a Londres Harold Pinter. 
Dramaturg, poeta, 
guionista, director i actor, 
va ser guardonat amb el 

Premi Nobel de Literatura l’any 2005. D’entre 
les seues obres destaquen El portero, El 
sirviente, La fiesta de cumpleaños, El retornor 
al horgar... Havia nascut el 10 d’octubre de 
1930 a Londres. 

28 de desembre de 
2004 

L’escriptora Susan Sontag 
mor a la ciutat de Nova 
York on havia nascut el 
16 de gener de 1933. Assagista i novel�lista, és 
autora de La enfermedad y sus metáforas, El 
poder de la palabra, Yo, etcétera, El amante 
del volcán, En América,... El 2001 va rebre el 
Premi Jerusalem de Literatura, el 2003 el Premi 
de la Pau dels Llibreters Alemanys i el Premi 
Príncep d’Astúries de les Lletres.  

 

Efemèrides 
desembre, 2010 
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