
1 de desembre de 

2011 

Christa Wolf, novel·lista, 

assagista i guionista 

alemanya (Landsberg an 

der Warthe, 1929) mor a 

Berlín. L’humanisme i el feminisme són alguns 

dels seus temes més recurrents. Obres: 

Noticias sobre Christa T, En carne propia, La 

Ciudad de Los Ángeles, Pieza de verano... 

 

2 de desembre de 1985 

El bibliotecari, poeta i 

novel·lista anglés Philip Larkin 

mor a Hull (Anglaterra). Encara 

que destacà per la seua 

poesia amb títols com Las 

bodas de Pentecostés, dins la 

seua obra també trobem novel·les com ara 

Jill. Havia nascut a Coventry l’any 1922. 

5 de desembre de 1954 

Naix a Londres el novel·lista, 

dramaturg i director de cine 

Hanif Kureishi. Amb El buda 

de los suburbios, adaptada 

a sèrie televisiva, va 

guanyar el Premi Whitbread. 

Altres dels seus títols són Intimidad, Mi oído en 

su corazón, Algo que contarte... 

8 de desembre de 1945 

Naix a Wexford (Irlanda) 

l’escriptor John Banville. 

Guanyador de nombrosos 

premis, dins dels quals 

destaquen el Booker 2005 i el 

Príncep d’Astúries 2014. 

Algunes de les seues obres les ha signat amb 

el pseudònim de Benjamin Black. Títols: El 

secret de Christine Falls, L’altre nom de Laura, 

Mort a l’estiu... 

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… 

12 de desembre de 1914 

L’escriptor britànic Patrick 

O’Brian naix a Dublín. Famós 

per la saga Aubrey-Maturin 

sobre l’armada anglesa 

durant les Guerres 

Napoleòniques, va viure des 

de 1948 fins a la seua mort (l’any 2000) al 

municipi nord-català de Cotlliure, on està 

soterrat. 

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 ha escrit  Cartas a 

Olga, Sea breve, por favor, La tentación... 

Havel havia nascut a Praga l’any 1936. 

 

 



21 de desembre de 1940 

Mor a Hollywood l’escriptor 

Francis Scott Fitzgerald. 

Nascut a Saint Paul 

(Minnesota) l’any 1896, se’l 

considera novel·lista de 

l’època del jazz. Dins la seua 

prolífica obra destaquen El curioso caso de 

Benjamin Button i, sobretot, El Gran Gatsby, 

considerada la seua obra mestra. 

21 de desembre de 2002 

El poeta madrileny José 

Hierro mor a la seua ciutat 

natal. Nascut l’any 1922, 

formà part de la generació 

de la postguerra, dins de la 

poesia existencial o 

desarraigada. Guanyador de guardons tant 

importants com el Príncep d’Astúries de les 

Lletres 1981, el Premi Nacional 1990 i el 

Cervantes 1998. El Libro de las alucinaciones i 

Cuaderno de Nueva York són alguns dels seus 

poemaris. 

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. 
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26 de desembre de 1904 

Naix a Lausana (Suïssa) el 

novel·lista i narrador cubà 

Alejo Carpentier. Escriptor en 

llengua castellana, va ser dels 

primers en introduir lo real 

maravilloso i el neobarroc a 

l’Amèrica Llatina. L’any 1977 

va guanyar el Cervantes. El reino de este 

mundo, El siglo de las luces i Los pasos 

perdidos són alguns dels seus títols. Va morir a 

París l’any 1980. 

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... 

30 de desembre de 2004 

L’escriptor Alberto Méndez 

mor a Madrid, ciutat on 

havia nascut l’any 1941. Es 

va fer famós per la seua obra 

Los girasoles ciegos, formada 

per quatre relats i adaptada 

al cinema per José Luis 

Cuerda. L’any 2005, de forma pòstuma, va ser 

guardonat amb el Premi Nacional de 

Narrativa. 
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