
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. 

1 de desembre de 1944 

Naix a Casablanca (Marroc) 
l’escriptor francés Daniel 
Pennac. Va començar la 
seua carrera amb llibres 
infantils. Entre les seues 
novel·les d’adults destaquen 
Senyors nens, Diari d’un cos i Mal d’escola 
(guanyadora del premi Renaudot l’any 2007) 

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. 
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9 de desembre de 1977 

Clarice Lispector, escriptora 
brasilera nascuda a Ucraïna 
l’any 1920, mor a Rio de 
Janeiro. Pertanyent al 
modernisme i al moviment 
de la Generació del 45,  ha 
conreat, sobretot, la novel·la i el relat. La 
pasión de G.H., La hora de la estrella, Correo 
femenino i Queridas mías són alguns dels seus 
títols. 

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 
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 1916 

Naix a Lincoln (Anglaterra) la  novel·lista, 
poetessa, assagista i biògrafa Penélope 

Fitzgerald. Guanyadora del 
premi Booker (1979) i del 
National Book Critics Circle 
Award. Obres: La librería, El 
inicio de la primavera, A la 
deriva, La flor azul... Va morir 
l’any 2000. 

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. 

19 de desembre de 1910 

José Lezama Lima naix a 
l’Havana, ciutat on va morir 
l’any 1976. Membre de 
l’anomenat boom 
llatinoamericà, va assolir gran 
fama gràcies a la novel·la 
Paradiso, publicada l’any 

1966. També va conrear la poesia, l’assaig i el 
conte.  

21 de desembre de 
1921 

Naix a Tegucigalpa 
l’escriptor de nacionalitat 
mexicana Augusto 
Monterroso. Conegut pels 
seus relats breus i hiperbreus ha guanyat 



premis tant importants com el premi FIL (1996), 
el Premi Nacional de Literatura de Guatemala 
(1997) i el Príncep d’Astúries de les Lletres 
(2000). Movimiento perpetuo, Viaje al centro 
de la fábula i Pájaros de Hispanoamérica són 
alguns dels seus títols. Va morir l’any 2003 a 
Ciutat de Mèxic. 

21 de desembre de 2002 

El poeta madrileny José Hierro 
mor a Madrid. Nascut l’any 
1922,  va ser membre de la 
primera generació de la 
posguerra. El Príncep 
d’Astúries de les Lletres (1981), 

el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles 
(1990), el Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana (1995) i el Cervantes (1998) 
són alguns dels seus guardons. 

22 de desembre de 1989 

L’escriptor dublinés Samuel 
Beckett mor a París. Nascut 
l’any 1906 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. 

22 de desembre de 2007 

Julien Gracq mor a Angers 
(França). Natural de Saint-
Florent-le-Vieil (1910), va ser un 
escriptor francés que va 
conrear pràcticament tots els 
gèneres literaris. Obres: Las 

aguas estrechas, A lo largo del camino, El rey 
Cophetua, La península... 

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. 

26 de desembre de 
1964 

Naix a New London (EUA) 
l’escriptora Elizabeth 
Kostova. La seua primera 
novel·la anomenada La 
historiadora narra la cerca 
històrica de Vlad Draculea. 
L’any 2010 va publicar la seua segona 
novel·la, El rapto del cisne. 

28 de desembre de 1932 

Manuel Puig, escriptor argentí 
pertanyent al boom 
llatinoamericà, naix a 
General Villegas (Buenos 
Aires). És autor de vuit 
novel·les i quatre obres 
teatrals, entre les quals 

podem destacar, Boquitas pintadas, El beso 
de la mujer araña, Pubis angelical, Sangre de 
amor correspondido... Va morir a 
Cuernavaca (Mèxic) l’any 1990. 
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