
2 de novembre de 1911 

Naix a la ciutat de Càndia, 
a l’illa de Creta, el poeta 
Odysséas Elýtis. Membre de 
la generació literària dels 
anys 30 en la literatura 
grega és conegut, 
especialment, pel seu 

extens poema de 1959 Dignum est. 
Guanyador del Premi Nacional Grec de 
Poesia l’any 1960 i del Premi Nobel de 
Literatura l’any 1979. Altres de les seues obres 
són Orientaciones, El Sol primero, El Sol 
Soberano... Mor a Atenes l’any 1996. 

2 de novembre de 1975 

Mor a Òstia (Roma) Pier 
Paolo Pasolini. Nascut a 
Bolonya l’any 1922 Pasolini 
va ser un escriptor, poeta i 
director cinematogràfic 
italià. Impulsor del furlà 
(llengua romànica parlada 
al nord-est d’Itàlia) i crític del feixisme, el 
catolicisme i el marxisme oficial, va escriure 
obres com ara Teorema, Petroleo, El olor de la 
India o Nueva York. 

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 1880 

L’escriptor austríac Robert 
Musil naix a Klagenfurt. És 
autor de L'home sense 
atributs, una novel·la que 
retrata el seu país natal a 
partir d'un fresc històric. 

També va escriure la novel·la Tres dones i la 
novel·la adaptada al cinema Las 
tribulaciones del estudiante Törless. Va morir 
l’any 1942 a Ginebra. 

7 de novembre de 1940 

Antonio Skármeta naix a 
Antofagasta (Xile). L’any 1985 
escriu Ardent paciència, 
també coneguda com El 
Carter de Neruda. L’any 1996 
guanya el Premi Internacional de Literatura 
Bocaccio per No va passar res. L'any 2001 
s’adjudica el Premi Grinzane Cavour per la 
seua novel·la La boda del poeta. A l'octubre 
del mateix any rep el Premi Planeta per la 
seua obra El ball de la victòria. Amb aquesta 
novel·la també va guanyar el Premi Municipal 
de Literatura de Santiago de Xile. 

11 de novembre de 1926 

Naix a Jerez de la Frontera el 
novel·lista, poeta i assagista 
José Manuel Caballero Bonald. 
Ha escrit, entre altres, Ágata 
ojo de gato, Dos días de 
septiembre, El laberinto de la 

fortuna, Breviario del vino i La novela de la 
memoria. També ha rebut nombrosos premis, 
entre els quals destaquen el Premi Reina Sofia 
de Poesia Iberoamericana, el Premi Nacional 
de les Lletres Espanyoles i el Premi Nacional 
de Poesia. 

11 de novembre de 
2010 

Carlos Edmundo de 
Ory mor a la ciutat 
francesa de Thézy-
Glimont als 87 anys. 
Poeta gadità, va 

fundar el postisme (moviment post-surrealista) 
per a després passar-se al corrent de 
l’introrealisme. De les seues obres podem 
destacar Lee sin temor, Aerolitos o Metanoia. 

14 de novembre de 1893 

El novel·lista i assagista Carlo 
Emilo Gadda naix a Milà. El 
1957 va publicar la seua 
obra més famosa 
anomenada El zafarrancho 
aquel de vía Merulana, on 
barreja argot, dialectes 
romans, paraules estrangeres, al·lusions 
clàssiques i paròdies. El conocimiento del 
dolor (1963) és una altra de les seues obres 
més conegudes. 

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. 

 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, Diáspora i 
Descripción de un naufragio. 

24 de novembre de 1713 

Naix a Clonmel (actual 
Irlanda) l’escriptor i 
sacerdot anglés Laurence 
Sterne. Va escriure 
diverses novel·les, de les 
quals destaca Tristam 

Shandy, una sàtira que li valgué el 
reconeixement de tots els cercles 
intel·lectuals per la seua novetat en 
l'estructura. Sterne va morir l’any 1768 a la 
ciutat de Londres. 
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25 de novembre de 1985 

L’escriptora italiana Elsa 
Morante mor a Roma, 
ciutat on havia nascut l’any 
1912. Va estar casada 
durant 20 anys amb el 
també escriptor Alberto 

Moravia, de qui es va separar l’any 1961. Amb 
la seua primera novel·la Mentira y Sortilegio 
va guanyar el Premi Viareggio i amb la seua 
segona novel·la La isla de Arturo va guanyar 
el Premi Strega. La seua última novel·la 
Araceli va guanyar el Premi Médicis. 

29 de novembre de 1899 

Pere Quart, pseudònim de 
Joan Oliver, naix a 
Sabadell. Poeta i 
dramaturg en llengua 
catalana va crear el Grup 
de Sabadell amb el 
novel·lista Francesc Tabal i 
el poeta Armand Obiols. 
Ball robat, La fam i Allò que tal vegada 
s’esdevingué són algunes de les seues obres 
de teatre més representatives. Va morir a 
Barcelona l’any 1986. 

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. 
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