1 de novembre de 2006
L’escriptor francés Léon Bloy
(Périgueux, 1846) mor a
Bourg-la-Reine. Novel·lista i
assagista, es va guanyar
l’enemistat del món literari
per les seues crítiques als
literats del moment. Místic i
apocalíptic, és l’autor d’obres com La sangre
del pobre, En tinieblas, Exégesis de los lugares
comunes…

5 de novembre de 1977
Mor a París, ciutat on havia
nascut
l’any
1926,
el
guionista i dibuixant de
còmics
René
Goscinny.
Nomenat Cavaller de les
Arts i de les Lletres pel
govern francés, Cavaller de l’Orde del Mèrit i
guanyador del Premi César, és conegut
mundialment per la saga de còmics d’Astèrix,
creada amb el dibuixant Uderzo.

7 de novembre de 2016
Leonard Cohen, poeta,
novel·lista i cantant nascut
a Mont-real l’any 1934, mor
a Los Angeles. Guardonat
l’any 2011 amb el Premi
Príncep d’Astúries de les
Lletres. Els temes recurrents
en l'obra de Cohen són l'amor, el sexe, la
religió, la depressió psicològica i la música.
Obres més destacades: El juego favorito,
Hermosos perdedores…

8 de novembre de 1954
Naix a Nagasaki l’escriptor
britànic Kazuo Ishiguro. Autor
de les novel·les Nunca me
abandones (adaptada al
cinema), Pálida luz en las
colinas, El gigante enterrado i
del conjunt de relats Nocturnos: cinco historias
de música y crepúsculo. L’any 2017 ha
guanyat el Nobel de literatura “per les
novel·les de gran força emocional, on ha
descobert l'abisme sota l’il·lusori sentit de
connexió amb el món”.

8 de novembre de 1928
Anne Sexton, poeta nordamericana reconeguda per la
seua poesia confessional, naix
a Newton (Massachusetts). Va
començar a publicar els seus
poemes en revistes com el New
Yorker o Harper’s Magazine. L’any 1967 va
obtenir el Pulitzer de poesia. Va morir a
Weston (Massachusetts) l’any 1974.

10 de novembre de 2007
El novel·lista americà Norman
Mailer (Long Branch, Nova
Jersey, 2007) mor a Nova
York. Guanyador del Pulitzer
en dues ocasions i del
National Award, també va
conrear l’assaig, la poesia i el
teatre. El fantasma de Harlot, América i El
castillo en el bosque són algunes de les seues
obres més conegudes.
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10 de novembre de 2016
Francisco Nieva, dramaturg
nascut a Valdepeñas l’any
1924, mor a Madrid. Membre
de
la
Reial
Acadèmia
Espanyola de la Llengua, la
seua producció teatral li va
valer, entre d’altres, el Premi
Nacional de Teatre i el Premi Príncep
d’Astúries de les Lletres. La seua obra teatral
s’emmarca dins de diversos gèneres.

12 de novembre de
1942
Naix
a
Montevideo
l’escriptora i activista
política Cristina Peri Rossi.
Com a escriptora, Rossi
va explorar molts gèneres
(poesia, assaig, relat, novel·la). Els seus articles
destaquen per la defensa dels drets humans,
del feminisme i de l’homosexualitat. De les
seues novel·les podem destacar Los museos
abandonados,
Solitario
de
amor,
Habitaciones privadas…

12 de novembre de 2007
El novel·lista Ira Levin, nascut
al Bronx l’any 1929, mor a
Nova
York.
El
seu
reconeixement li va arribar
amb la novel·la La semilla del
diablo, publicada l’any 1967,
que ràpidament es va convertir en un bestseller de la literatura de terror, a la qual cosa
va contribuir l’adaptació cinematogràfica de
Roman Polanski l’any següent.

13 de
1952

novembre

de

Naix a Ivars d’Urgell la
poeta en llengua catalana
Maria Mercè Marçal. També
va
ser
una
activista
feminista, política i cultural.
Va rebre la Medalla d’Honor de Barcelona.
Dins la seua obra, tant en poesia com en
prosa, podem destacar Contraban de llum:
antologia poètica, El senyal de la pèrdua:
Escrits inèdits dels últims anys, La passió segons
Renée Vivien… Va morir a Barcelona l’any
1998.

17 de
1947

novembre

de

Viktor Lvovič Kibalčič, més
conegut com Victor Serge,
mor a Ciutat de Mèxic.
Escriptor,
revolucionari
i
intel·lectual rus, va nàixer a
Brussel·les l’any 1890. De les seues obres més
conegudes, on conrea tant la ficció com
l’assaig, podem destacar El caso Tuláyev i
Memorias de un revolucionario.

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, El cuento de la criada… L’any
2008 fou guardonada amb el Príncep
d’Astúries de les Lletres.

20 de novembre de 1923
L’escriptora
sud-africana
Nadine Gordimer naix a
Springs. Va ser 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.

Efemèrides
novembre de 2017

21 de novembre de 2007
Mor a Madrid el novel·lista,
actor, dramaturg i director
Fernando
Fernán Gómez.
Nascut a Lima l’any 1921,
l’any 1995 va obtenir el Premi
Príncep d’Astúries de les Arts.
Las bicicletas son para el
verano, El viaje a ninguna parte i Stop novela
de amor són alguns dels seus llibres més
coneguts. Com a actor va participar en més
de 150 pel·lícules.

25 de novembre de
1985
Elsa Morante, escriptora
italiana nascuda a Roma
l’any 1912, mor a la seua
ciutat natal. Va començar
publicant contes infantils,
poemes i relats breus amb poc més de 20
anys. La seua última novel·la, Araceli, va ser
escrita l’any 1982 i va obtenir el Premi Medicis
de novel·la estrangera.
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