
2 de novembre de 1975 

Pier Paolo Pasolini, escriptor, 

poeta i director de cine 

nascut a Bolònia, mor 

assassinat a Òstia. Emmarcat 

en el neorealisme, és l’autor 

d’El olor de la India, Teorema, 

Demasiada libertad sexual os convertirá en 

terroristas... i el director d’El evangelio según 

san Mateo, Mamma Roma, El Decamerón... 

5 de novembre de 2005 

El novel·lista i assagista anglés 

John Fowles mor a Lyme 

Regis. Nascut a Leigh-on-Sea 

l’any 1926, va utilitzar el lliure 

albir com a recurs recurrent 

de les seues obres, com en el 

cas de La mujer del teniente 

francés, que planteja dos finals diferents. La 

ironia també és un recurs constant en la seua 

obra. 

8 de novembre de 1954 

Naix a Nagasaki l’escriptor 

britànic Kazuo Ishiguro. 

Guanyador del Booker Prize, 

va començar la seua 

carrera literària escrivint 

guions de sèries de televisió i 

petits relats. Posteriorment, 

conreà la novel·la amb títols com Pálida luz 

en las colinas, Lo que queda del día o Nunca 

me abandones (adaptada al cinema). 

 

 

 

8 de novembre de 1990 

Mor a Sommières (França) 

l’escriptor britànic Lawrence 

Durrell. Nascut a Jalandhar 

(l’Índia) l’any 1912, és germà 

del també escriptor Gerald 

Durrell. Va conrear la novel·la, 

la poesia, el teatre, la 

biografia i la literatura de viatges. El cuarteto 

de Alejandría es considera la seua obra 

mestra. Altres títols: Trilogía mediterrània, El 

quinteto de Aviñón... 

9 de novembre de 1928 

La poetessa Anne Sexton, 

reconeguda per la seua 

poètica confessional, naix a 

Weston (Massachusetts). 

Aquesta poesia consisteix a 

expressar detalls íntims de la 

vida de la poetessa. L’any 1967 va guanyar el 

Premi Pulitzer. Obres: El asesino y otros 

poemas, Poemas de amor... 

11 de novembre de 1926 

Noah Gordon, novel·lista 

nord-americà, naix a 

Worcester (Massachusetts). El 

reconeixement internacional li 

arribà amb El médico, primera 

novel·la de la trilogia de la 

família Cole, a la qual 

seguiren Chamán i La doctora Cole. Altres 

títols: El último judío, La bodega... 

 
Aquest document està sota una llicència de                

Creative Commons 

 

12 de novembre de 

1865 

La novel·lista i escriptora de 

relats curts durant l’època 

victoriana Elizabeth Gaskell 

mor a Holybourne 

(Anglaterra). Nascuda a 

Cheyne Walk l’any 1810, les seues obres 

ofereixen un retrat social de molts sectors de 

l’època (incloent sovint les classes pobres). De 

la seua prolífica obra destaquen Cranford, 

Norte y sur i Vida de Charlotte Brönte (primera 

biografia d’aquesta autora). 

13 de novembre de 

1952 

Naix a Barcelona la 

poetessa, traductora i 

narradora en llengua 

catalana Maria Mercè 

Marçal. També va ser 

activista política i cultural. 

Guanyadora de nombrosos premis, és 

l’autora de La passió segons Renee Vivien, 

Cançó de saltar a corda, Contraban de llum, 

El senyal de la pèrdua... Va morir a la seua 

ciutat natal l’any 1998. 

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, Oryx y Crake,  La maldición de Eva, 

Érase una vez... L’any 2008 fou guardonada 

amb el Príncep d’Astúries de les Lletres. 
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20 de novembre de 

1923 

L’escriptora sud-africana 

Nadine Gordimer naix a 

Springs. Va estar la 

guanyadora del Premi 

Nobel de Literatura l’any 

1991 perquè “amb la seua escriptura èpica 

magnífica ha estat de gran benefici per a la 

humanitat”. De la seua prolífica obra podem 

destacar El conservador, Saqueo, Atrapa la 

vida, Mejor hoy que mañana... Va morir a 

Johannesburg l’any 2014. 

20 de novembre de 

1936 

Naix a Nova York l’escriptor 

Donald Richard DeLillo, més 

conegut com Don DeLillo. 

Considerat per la crítica 

figura central del 

postmodernisme literari, retrata en les seues 

novel·les la vida de finals del segle XX del seu 

país. Cosmópolis, Ruido de fondo, El ángel 

Esmeralda i La estrella de Ratner són alguns 

dels seus títols.  

23 de novembre de 1990 

Roald Dahl, novel·lista i autor 

de contes nascut a Cardiff 

l’any 1916, mor a Oxford. És 

autor tant de literatura infantil i 

juvenil com de literatura per a 

adults. D’aquesta última són 

títols com La venganza es mía S.A. i Relatos 

de lo inesperado, però és més conegut pels 

seus títols juvenils com ara Charlie y la fábrica 

de chocolate i Matilda. 

27 de novembre de 

2014 

Phyllis Dorothy James, 

coneguda literàriament 

com P. D. James, mor a 

Oxford, ciutat on havia 

nascut l’any 1920. 

Escriptora de novel·les policíaques, és la 

creadora de l’inspector Adam Dalgliesh, 

protagonista de moltes de les seues novel·les. 

Obres: La torre negra, Muerte de un forense, 

La muerte llega a Pemberley... 

29 de novembre de 

2014 

El poeta, assagista i 

traductor Mark Strand mor a 

Nova York. Havia nascut a 

Summerside (Canadà) l’any 

1934. Dels seus guardons 

destaca el Pulitzer de 

poesia el 1999 per Tormenta de uno. Sólo una 

canción i Casi invisible són altres dels seus 

poemaris. Com a assagista, va ser un 

reconegut crític d’art. 

30 de novembre de 1935 

Mor a Lisboa, ciutat on havia 

nascut l’any 1888, l’escriptor i 

poeta Fernando Pessoa. Es va 

desdoblar en diverses 

identitats i personalitats 

literàries, conegudes com a 

heterònims. Són part de la seua prolífica obra 

títols com ara El banquero anarquista, 

Máscaras y paradojas, Libro del desasosiego, 

Aforismos... 
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