
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. 

1 de novembre de 2012 

L’escriptor, poeta, 
dramaturg, assagista i 
traductor Agustín García 
Calvo (Zamora, 1926) mor a 
la seua ciutat natal. L’any 
1990 va guanyar el Premi 
Nacional d’Assaig per 
Hablando de lo que debía i l’any 1999 el 
Nacional de Literatura Dramàtica per La 
Baraja del rey don Pedro. Altres obres: Feniz o 
la manceba de un padre, Cosas de la vida... 

5 de novembre de 1963 

Mor a ciutat de Mèxic el 
poeta Luis Cernuda. Nascut 
a Sevilla l’any 1902 fou 
membre de la generació 
del 27. La seua poesia, 
intimista i romàntica, va 
tractar el tema de la 

nostàgia i la marginació, fruit del seu exili a 
causa de la Guerra Civil. La realidad y el 
deseo i Cosecha Roja són algunes de les 
seues obres. 

 

7 de novembre de 1913 

Albert Camus, escriptor i 
filòsof francés, naix a 
Mondovi (Algèria). 
Considerat, juntament amb 
Sartre, un dels principals 
membres de l’existencialisme, 
va guanyar el Nobel de 

Literatura l’any 1957. El extranjero i La peste 
són les seues novel·les més conegudes. Va 
morir a Villeblevin (França) l’any 1960. 

8 de novembre de 1953 

Mor a París l’escriptor i poeta 
rus Ivan Bunin (Vorónezh, 
1870). El 1933 va rebre el 
Premi Nobel de Literatura 
pel seu art, amb el qual ha 
continuat les tradicions 
russes clàssiques en 
l'escriptura de la prosa. Obres: Cuando la 
vida empieza, El amor de Mitia, Días 
malditos... 

11 de novembre de 
1933 

Naix a Barcelona 
l’escriptora Rosa Regàs. 
Directora de la Biblioteca 
Nacional entre 2004 i 
2007, dels seus guardons 

com a escriptora podem destacar el Premi 
Nadal per Azul, el Ciutat de Barcelona per 
Luna Lunera, el Premi Planeta per La canción 
de Dorotea i la Creu de Sant Jordi. 
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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. 

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... 

18 de novembre de 
1939 

Naix a Ottawa (Canadà) la 
poetessa, novel·lista, crítica 
literària i activista política 
Margaret Atwood. 
Conreadora de diversos 

gèneres ha escrit, entre altres, El año del 
diluvio, El asesino ciego, La maldición de Eva, 
Érase una vez... L’any 2008 fou guardonada 
amb el Príncep d’Astúries de les Lletres. 



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... 

21 de novembre de 2007 

L’actor, director i escriptor 
espanyol Fernando Fernán 
Gómez mor a Madrid. Nascut 
a Lima l’any 1921, durant la 
seua prolífica carrera en el 
cine va guanyar 6 Premis 
Goya. Com a escriptor és 
l’autor de Las bicicletas son para el verano, El 
viaje a ninguna parte o El ascensor de los 
borrachos. L’any 1995 va guanyar el Príncep 
d’Astúries de les Arts. 

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. 

24 de novembre de 
1713 

Naix a Clonmel (Irlanda) 
l’escriptor Laurence 
Sterne. La picaresca, 
l’humor i la sàtira estan 
ben presents en les seues 
obres, de les quals podem 

destacar La vida y opiniones del caballero 
Tristram Shandy. Sterne va morir l’any 1768 a 
Londres. 

25 de novembre de 
1951 

L’escriptor, periodista i 
membre de la Reial 
Acadèmia Arturo Pérez 
Reverte naix a Cartagena. 
Conegut per la saga Las 
aventuras del Capitán 
Alatriste, també és l’autor, entre d’altres, d’El 
maestro de esgrima, La tabla de Flandes, La 
piel del tambor, El tango de la guardia vieja... 

28 de novembre de 
1904 

Nancy Mitford, novel·lista 
i biògrafa britànica, naix 
a Londres. És coneguda 
per la seua sèrie de 
novel·les sobre la vida de 
les classes altes angleses i 

franceses. Obres més conegudes: La 
bendición, Voltaire enamorado, Trifulca a la 
vista... Va morir a Versalles l’any 1973.  
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