
1 de desembre de 
1941 

Jesús Moncada naix a 
Mequinensa (Saragossa). 
Escriptor en llengua 
catalana ha guanyat 
premis tan importants com 

el Premi Ciutat de Barcelona (1989) o la Creu 
de Sant Jordi (2001). Entre les seues novel·les i 
relats curts trobem Camí de Sirga, La galeria 
de les estàtues, Històries de la mà esquerra o 
El café de la granota. Moncada va morir 
l’any 2005 a Barcelona. 

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. 

5 de desembre de 
1954 

Naix a Londres l’escriptor, 
dramaturg i director Hanif 
Kureishi. Mi hermosa 
lavanderia, El buda de los 
suburbios i Intimidad són 
alguns dels seus treballs en 

els quals es tracten temes com la raça, el 
nacionalisme, la immigració o la sexualitat. 
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8 de desembre de 1945 

L’escriptor irlandés John 
Banville naix a Wexford. 
Guanyador del Premi 
Booker l’any 2005 ha escrit 
obres com El libro de las 
pruebas, El mar o Imágenes 
de Praga. També ha escrit 

novel·la negra sota el pseudònim de 
Benjamin Black; com ara El secreto de 
Christine i El otro nombre de Laura. 

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,... 

12 de desembre de 
1914 

Patrick O’Brian naix a 
Buckinghamshire 
(Anglaterra). És conegut 
principalment per la sèrie 
de novel·les històriques 
d'Aubrey-Maturin, 

ambientades en l'Armada Reial anglesa 
durant les guerres napoleòniques, en la qual 
es va ambientar la pel·lícula Master and 
Commander. O’Brian va morir a Dublín l’any 
2000. 

 

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). 

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 
1911 

Mor a Barcelona, ciutat on 
havia nascut l’any 1860, 
l’escriptor, poeta i periodista 
català Joan Maragall. Figura 
cabdal de la poesia 

modernista va guanyar els Jocs Florals en 
quatre ocasions. Algunes de les seues obres 
més conegudes són El comte Arnau, El cel 
ben seré, Elogi de la paraula, La vaca cega i 
altres poemes... 



20 de desembre de 
1917 

El poeta xilé Gonzalo 
Rojas naix a Lebu. Rojas 
va guanyar premis com el 
Reina Sofía de Poesia 
Iberoamericana (1992), el 

Premi Nacional de Literatura de Xile (1992) i el 
Premi Cervantes (2003). De la seua prolífica 
obra podem destacar La miseria del hombre, 
Desocupado lector, Latín y Jazz, Esquizo... El 
passat abril va morir a la ciutat de Santiago. 

21 de desembre de 1958 

Lion Feuchtwanger, també 
conegut pel pseudònim J. L. 
Wetcheek, mor a Los Ángeles 
(EUA). Nascut a Munic el 
1884, durant l’ascens del 
règim nazi es va mostrar molt 
crític amb aquest, raó per la qual va perdre la 
seua nacionalitat i va ser declarat enemic 
número 1 de l’Estat. La seua novel·la El diable 
a França recull aquests episodis de la seua 
vida. També va escriure La Guerra de los 
judíos, Los hermanos Oppermann, La duquesa 
fea... 

22 de desembre de 
1911 

Naix a Mondoñedo 
l’escriptor en llengua 
gallega i castellana Álvaro 
Cunqueiro. Amb la novel·la 
Un hombre que se parecía a 

Orestes va guanyar el Premi Nadal (1968) i 
amb Os outros feriantes el Premi de la Crítica 
de narrativa gallega (1979). Va morir l’any 
1981 a Vigo. 

22 de desembre de 
1989 

L’escriptor dublinés Samuel 
Beckett mor a París. Nascut 
l’any 1906 va cultivar tots els 
gèneres literaris tant en 
anglés com en francés. Va 
ser figura clau del teatre 

modernista on destaca la seua obra Tot 
esperant Godot, escrita l’any 1952. Beckett va 
ser guardonat amb el Premi Nobel de 
Literatura l’any 1969 “per la seua escriptura, 
que, renovant les formes de la novel·la i el 
drama, adquireix la seua grandesa a partir de 
la indigència moral de l'home modern”. 

25 de desembre de 
1956 

El suís Robert Walser (1878-
1956) mor a Herisau, prop 
del manicomi on estava 
voluntàriament ingressat. El 
ayudante, El bandido, 
Escrito a lápiz, Los hermanos 
Tanner o El paseo són algunes de les seues 
obres més conegudes. 

28 de desembre de 2004 

L’escriptora Susan Sontag 
mor a Nova York on havia 
nascut el 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.  
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