
3 de desembre de 2003 

L’escriptora i poeta 
extremenya Dulce Chacón 
(Zafra, 1954) mor a Madrid. 
Germana bessona de la 
també escriptora Inma 
Chacón, és l’autora de 

Cuatro gotas, Algún amor que no mate, 
Cielos de Barro (Premi Azorín), La voz dormida 
(Premi Llibre de l’Any 2013)... 

5 de desembre de 1934 

Naix a Sacramento 
(Califòrnia) la novel·lista i 
assagista Joan Didion. Dels 
seus títols podem destacar 
El año del pensamiento 
mágico, Una liturgia común, 
Noches azules, Los que 
sueñan el sueño dorado... 

6 de desembre de 1942 

Peter Handke, escriptor 
austríac, naix a Griffen 
(Caríntia). A més de 
novel·lista, poeta i autor 
teatral és també guionista i 
director de cine. De la seua 

prolífica obra podem destacar El miedo del 
portero al penalty, La repetición, Vivir sin 
poesía, Los avispones, Preguntando entre 
lágrimas... 

7 de desembre de 1990 

Mor a Nova York l’escriptor 
cubà Reinaldo Arenas. 
Nascut a Aguas Claras 
(Cuba) l’any 1943 va 
conrear la novel·la, la 

poesia i el teatre. El color del verano o Nuevo 
Jardín de las Delicias i El palacio de las 
blanquísimas mofetas són algunes de les 
seues novel·les. 

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. Obres:  
La pasión de G.H., La hora de la estrella, 
Correo femenino, Queridas mías… 

13 de desembre de 
1983 

L’escriptora britànica Mary 
Renault (Londres, 1905) mor 
a Ciutat del Cap (Sud-
àfrica). Va ser autora de 
nombroses novel·les 
històriques ambientades en l’antiga Grècia 
com ara Fuego del paraíso, El muchacho 
persa, El cantante de salmos… 

13 de desembre de 1988 

Mor a Madrid l’escriptora 
María Teresa León. Nascuda 
a Logronyo l’any 1903, es va 
casar amb Rafael Alberti 
l’any 1930 i amb ell va viure 
exiliada tant a l’Argentina 

com a Itàlia degut a la Guerra Civil. 
Juntament amb altres intel·lectuals va salvar 
la pinacoteca del Prado i del Palau Reial dels 
bombardejos de la Legió Condor. Obres: 
Memoria de la melancolía, Juego limpio... 

14 de desembre de 
1993 

Silvina Ocampo, escriptora 
argentina nascuda a 
Buenos Aires l’any 1903, mor 
a la seua ciutat natal. 
Casada amb Adolfo Bioy 

Casares va conrear el conte, la novel·la i la 
poesia. Obres destacades: La furia, Las 
repeticiones, El pez desconocido, La torre sin 
fin, La promesa... 

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). 

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. 

 



18 de desembre de 2011 

Václav Havel, últim president 
de Txecoslovàquia i primer de 
la República Txeca, mor a 
Vlcice. En l’àmbit literari 
destacà com a dramaturg i 
novel·lista. Guanyador del 

Príncep d’Astúries de Comunicació i 
Humanitats 1997 ha escrit  Cartas a Olga, Sea 
breve, por favor, La tentación... Havel havia 
nascut a Praga l’any 1936. 

23 de desembre de 2012 

Mor a Sevilla el periodista, 
assagista, novel·lista, poeta i 
contista brasiler Ledo Ivo 
(Maceió, Brasil, 1924). Amb la 
seua obra Rèquiem va 
guanyar el Premi Casa de las 
Américas en la categoria de 
literatura brasilenya. La aldea de la sal i 
Plenilunio són altres dels seus títols. 

24 de desembre de 
1957 

L’escriptor Arturo Barea mor 
a Faringdon (Anglaterra). 
Nascut a Badajoz l’any 1897 
es va exiliar degut a la 
guerra. És conegut 
principalment per la seua 

trilogia La forja de un rebelde (La forja, La 
ruta, La llama), adaptada com a sèrie de 
televisió l’any 1990. 
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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 1932 

Naix a General Villegas 
(Argentina) el novel·lista i 
dramaturg Manuel Puig. 
Aficionat al cinema des de 
menut també va escriure 
guions de cine. Novel·les 
més conegudes: Boquitas 
pintadas, The Buenos Aires Affair, Pubis 
Angelical, El beso de la mujer araña... Va 
morir a Cuernavaca (Mèxic) l’any 1990. 

28 de desembre de 2004 

Susan Sontag, novel·lista, 
assagista i corresponsal de 
guerra nord-americana, mor 
a Nova York, ciutat on havia 
nascut l’any 1933. L’any 2003 
guanyà el Príncep d’Astúries 

de les Lletres juntament amb Fátima Mernissi. 
Obres: El amante del volcán, Cuestión de 
énfasis, En América, El caso Tuláyev... 

 

 

 

 

 

Efemèrides 
Desembre de 2013 

Joan Didion 


