
1 de novembre de 2006 

Mor a Martha’s Vineyard 
(Massachusetts) l’escriptor 
nord-americà William Styron. 
Nascut a Newport News 
(Virgínia) l’any 1925, és 
conegut, sobretot, per tres 
novel·les: Tendidos en la 

oscuridad, Las confesiones de Nat Turner 
(guanyadora del Premi Pulitzer l’any 1968), i La 
decisión de Sophie (guanyadora del National 
Book Award l’any 1980). 

1 de novembre de 
2009 

La poetessa italiana Alda 
Merini mor a Milà, ciutat on 
havia nascut l’any 1931. 
Vacío de amor, La tierra 
santa, Baladas no 
pagadas i Clínica del 
abandono són alguns dels seus llibres. Alguns 
dels seus poemes han estat convertits en 
cançons. L’any 2002 va rebre L'Ordre al Mèrit 
de la República Italiana. 

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. 

 

7 de novembre de 2011 

El valencià Tomàs Segovia 
mor a Mèxic. Escriptor, 
poeta i assagista nascut 
l’any 1927, ha guanyat, 
entre altres, el Premi Juan 
Rulfo, el Premi Internacional 
de Poesia Federico García 

Lorca i, pòstumament, el Premi de la Crítica 
2011 per Estuario. D'altres de les seues moltes 
obres són Lucido Invierno, Salir con vida, En los 
ojos del día, Noticia natural... 

8 de novembre de 1954 

Naix a Nagasaki (Japó) 
l’escriptor britànic Kazuo 
Ishiguro. Les seues novel·les 
se centren en l’angoixa i el 
record del passat. Algunes 
d’aquestes són El que resta 
del dia, Els inconsolables, 
Quan érem orfes, No em deixis mai, 
Nocturns... Ha estat nominat 4 vegades als 
Premis Booker. 

9 de novembre de 
1928 

Anne Sexton, poetessa 
nord-americana, naix a 
Norton. Va començar 
publicant els poemes en 
prestigioses revistes com el 

New Yorker o Harper’s Magazine. El asesino y 
otros poemas, Vive o muere i Poemas de 
amor són alguns dels seus poemaris traduïts al 
castellà. Sexton es va suïcidar l’any 1974 a 
Boston. 

 

11 de novembre de 2003 

L’escriptor, traductor i poeta 
Miquel Martí i Pol mor a Vic. 
L’any 1954 va guanyar el Premi 
Óssa Menor amb el seu primer 
llibre de poesia Paraules al 
vent. L’any 1977 va rebre el 
Premi Lletra d’Or per El llarg 

viatge. També va guanyar el Premi de la 
Crítica de poesia catalana en tres ocasions 
per Estimada Marta, Suite de Parlavà i Un 
hivern plàcid. Martí i Pol havia nascut a Roda 
de Ter l’any 1929. 

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. 

12 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. 



18 de novembre de 
1922 

Marcel Proust (Auteuil, 
1871) mor a París. Proust és 
una figura de la literatura 
universal gràcies a la seua 
obra A la recerca del 

temps perdut, escrita en set volums entre els 
anys 1913 i 1927 i considerada una de les 
obres més influents del segle XX. D'altres de les 
seues obres són Els plaers i els dies, Cròniques, 
Jean Santeuil... 

20 de novembre de 
1923 

Naix a Gauteng (Sud-àfrica) 
l’escriptora Nadine 
Gordimer. Guanyadora del 
Premi Nobel de Literatura 
l’any 1991 “pel seu gran benefici a la 
humanitat mitjançant la seua escriptura èpica 
magnífica” podem destacar, dins la seua 
prolífica obra, El conservador, La historia de 
mi hijo, Saqueo, Atrapa la vida... 

20 de novembre de 1936 

L’escriptor postmodernista 
nord-americà Don Delillo naix 
a Nova York. Les seues 
novel·les retraten la vida del 
seu país a finals del segle XX i 
començaments del XXI. 
Algunes d’aquestes són 

Jugadores, Ruido de fondo, Cosmópolis 
(adaptada al cinema), Punto Omega... 
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22 de novembre de 1963 

Aldous Huxley, escriptor, poeta 
i assagista britànic (Godalming, 
1894) mor a Los Ángeles 
(Califòrnia). Amb les seues 
obres, Huxley critica els rols 
socials, les normes i els ideals 

de l'època. La seua novel·la més famosa, Un 
món feliç, se centra en un món utòpic 
d’aparent felicitat, però que renuncia a 
aspectes molt importants de la vida. 

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. 

27 de novembre de 1909 

Naix a Knoxville (Tennessee) 
l’escriptor i periodista James 
Agee. Amb la novel·la 
autobiogràfica Una mort a la 
família va guanyar el Premi 
Pulitzer l’any 1958. També va 
escriure guions de cine, entre 

aquests, el de La reina d'Àfrica, dirigida per 
John Huston. Agee va morir l’any 1955 a Nova 
York d’un atac al cor. 

 

Efemèrides 
novembre de 2012 

 
Alda Merini 


