1 de desembre de 2011
La novel·lista i assagista
alemanya Christa Wolf mor
a Berlín. Naix l’any 1929 a la
localitat
alemanya
de
Landsberg an der Warthe
(actualment
part
de
Polònia), reflecteix en les seues obres les seues
experiències durant la Segona Guerra
Mundial i la postguerra. Gran defensora de la
llibertat d’expressió va escriure obres com
Pieza de verano, En carne propia, La Ciudad
de Los Ángeles...

7 de desembre de 1966
Naix a València l’escriptora
Lucía Etxebarria. Conreadora
de la novel·la, l’assaig, el
teatre i la poesia, ha estat
guardonada amb el Premi
Nadal i el Premi Planeta. Beatriz y los cuerpos
celestes, Nosotras que no somos como las
demàs i Cosmofobia són algunes de les seues
novel·les.

7 de desembre de 1996
José Donoso, escriptor i
periodista xilé, mor a Santiago
(ciutat on havia nascut l’any
1924). Membre del boom
llatinoamericà,
és
especialment conegut per les seues novel·les i
els seus contes. El lugar sin límites i El obsceno
pájaro de la noche són les seues obres més
conegudes i valorades. L’any 1990 va obtenir
el Premi Nacional de Literatura de Xile.

9 de desembre de 1948
Naix a Managua la poeta,
novel·lista
i
activista
nicaragüenca
Gioconda
Belli. Va començar a escriure
poesia l’any 1970 i no va ser
fins al 1988 quan va publicar
la seua primera novel·la. Obres: El infinito en la
palma de la mano, El país de las mujeres, El
intenso calor de la luna, Mi íntima multitud...

9 de desembre de 1916
Natsume Kinnosuke, conegut
literàriament com Natsume
Soseki, mor a Tòquio, ciutat
on havia nascut l’any 1867.
Novel·lista, escriptor d’haikus i
professor, té com un dels seus
principals temes l’obertura que vivia el Japó
al món occidental. A la seua primera novel·la
Soy un gato, la seguiren altres com Botchan,
El caminante i Kokoro.

10 de desembre de 1936
El dramaturg i novel·lista Luigi
Pirandello (Agrigento, 1867)
mor a Roma. Va ser guardonat
amb el Nobel de literatura
l’any 1934 “per la seua audaç i
enginyosa renovació de l'art
dramàtic
i
escènic”.
Sis
personatges en cerca d’autor és la seua
peça més coneguda. Altres obres: L’home, la
bèstia i la virtut, Enric IV...
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14 de desembre de 1916
Naix
a
San
Francisco
l’escriptora Shirley Jackson.
Especialitzada en el gènere
del terror, va influir en autors
tan coneguts com Stephen
King i Richard Matheson. La
lotería és el seu relat més conegut i tracta
sobre l'existència d'un tètric i estremidor
submón en les petites ciutats de l'Amèrica
profunda. Altres obres: Siempre hemos vivido
en el mismo castillo, La maledicció de Hill
House... Va morir a North Bennington l’any
1965.

15 de desembre de 1932
Edna O’Brien, escriptora i
guionista irlandesa, naix a
Tuamgraney. Va assolir gran
fama amb la novel·la Las
chicas de
campo, on fa
crítica de la societat rural i de la censura
catòlica irlandesa. Amb el temps, va escriure
dues novel·les que conformaren, juntament
amb aquesta, la trilogia de Kate i Baba.
Aquestes dues són La chica de ojos verdes i
Chicas felizmente casadas.

17 de desembre de 1916
La
novel·lista,
poeta,
assagista i biògrafa Penelope
Fitzgerald naix a Lincoln
(Anglaterra).
Guanyadora
del Premi Booker l’any 1979,
va destacar amb novel·les
històriques amb temàtica romàntica com El
inicio de la primavera i La puerta de los
ángeles. Penelope va morir a Londres l’any
2000.

22 de desembre de 1933
Emili Teixidor, escriptor en
llengua catalana, naix a
Roda de Ter. Va conrear tant
la literatura infantil i juvenil
com la literatura d’adults.
Amb la novel·la Pa negre, va
obtenir el Lletra d’Or i el Premi Nacional de
Literatura. També va estar guardonat amb la
Creu de Sant Jordi per la seua trajectòria.
Altres obres: Laura Sants, Els convidats, El llibre
de les mosques... Va morir a Barcelona l’any
2012.

26 de
2011

desembre

de

L’escriptor gallec Gonzalo
Torrente Malvido (Ferrol,
1935) mor a Madrid. Fill de
Gonzallo Torrente Ballester.
Autor, entre d’altres, de La balada de Juan
Campos i Puro cuento, va conrear, sobretot,
la novel·la negra. Com a guionista de cine va
guanyar el Goya al Millor Guió Adaptat per El
rey pasmado, adaptació al cinema de la
novel·la escrita per son pare.

25 de desembre de 1956

31 de
1936

L’escriptor suís en llengua
alemanya Robert Walser (Biel,
1878) mor prop de la localitat
d’Herisau (Suïssa). La seua
prolífica obra es caracteritza
pel to poètic, romàntic i ple d’observacions
humorístiques i de mofa. El ayudante, El
bandido, Escrito a lápiz i Sueño són algunes
de les seues obres. Des de l’any 1933 fins que
va morir, va estar ingressat a la clínica
psiquiàtrica d’Herisau.

Mor a Salamanca l’escriptor
i filòsof Miguel de Unamuno
(Bilbao,
1864).
Membre
destacat de la Generació
del 98, va trencar amb els
rígids cànons establerts per escriure i publicar
una novel·la. Fruit d’això va escriure Niebla, a
la qual va catalogar de “nivola”. Abel
Sánchez, San Manuel Bueno, màrtir, La tía
Tula... són altres dels seus títols més coneguts.

26 de desembre de 1964
Naix
a
New
London
(Connecticut)
l’escriptora
nord-americana
Elizabeth
Kostova. La seua primera
novel·la, La historiadora, li va
suposar un èxit immediat. Es
tracta d’una novel·la històrica d’aventures
sobre la búsqueda de Vlad Tepes. L’any 2010
va publicar la seua segona novel·la, El rapto
del cisne.
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31 de desembre de 2008
Donald Westlake, guionista i
escriptor de novel·les de
misteri, mor a San Pancho
(Mèxic). Naix a Nova York
l’any 1933, va guanyar en 3
ocasions el Premi Edgar Allan
Poe, un dels més prestigiosos en el gènere de
misteri. Va escriure també amb els
pseudònims de Samuel Holt, Richard Stark i
Tucker Coe. Obres: Un diamante al rojo vivo,
A quemarropa, Un pichón recalcitrante...

José Donoso (1924-1996)

