4 de desembre de 1927
Naix a Roma l’escriptor
realista, fantàstic i assagista
Rafael
Sánchez
Ferlosio.
Guanyador
del
Premi
Cervantes l’any 2004 i del
Premi Nacional de les Lletres
l’any 2009, la seua fama es deu, sobretot, a El
Jarama (Pemi Nadal) i Industrias y andanzas
de Alfanhuí. Els seus assaigs han estat
recopilats per l’editorial Destino.

8 de desembre de 1925
Carmen
Martín
Gaite,
novel·lista,
relatista
i
assagista guanyadora del
Premi Príncep d’Astúries de
les
Lletres,
naix
a
Salamanca. Va ser la
primera dona en obtenir el Premi Nacional de
les Lletres. Obres: Entre visillos, El cuarto de
atrás, Irse de casa… Va morir a Madrid l’any
2000.

9 de desembre de 1977
L’escriptora
brasilera
Clarice Lispector mor a Rio
de Janeiro. Nascuda l’any
1920
a
Chechelnik
(Ucraïna), la seua obra
engloba la narrativa, els
contes i el periodisme.
Escriptora lírica molt preocupada pel detall,
és l’autora de Cerca del corazón salvaje, La
lámpara, Correo femenino, entre d’altres.

Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

11 de
1937

desembre

de

Naix a Grayling (Michigan ,
EUA) el novel·lista, assagista i
poeta Jim Harrison. La seua
novel·la més coneguda és
Leyendas
de
pasión,
adaptada al cinema, on l’autor recrea la
història americana durant la primera part del
segle XX. Harrison va morir a Patagònia
(Arizona) l’any 2016.

13 de
1983

desembre

Eileen
Mary
Challans,
coneguda
literàriament
com Mary Renault, mor a
Ciutat del Cap (Sud-àfrica).
Natural de Forest Gate
(Anglaterra), on va nàixer l’any 1905, és una
reconeguda autora de novel·les històriques
ambientades a l’antiga Grècia, com ara
Alexia de Atenas, El cantante de salmos, El
auriga o Alejandro Magno, entre d’altres.

desembre

Naix
a
Nova
Orleans
l’escriptor
John
Kennedy
Toole. Autor de la coneguda
La conjura de los necios,
guanyadora del Premi Pulitzer,
i de La biblia de Neón, no va
poder publicar en vida cap de les seues
obres, ja que Toole es va suïcidar l’any 1969 a
Biloxi i les novel·les es van publicar els anys
1980 i 1989, respectivament.

17 de desembre de 1987

de

16 de
1917

17 de desembre de 1937

de

L’escriptor i científic britànic
Arthur C. Clarke naix a
Minehead.
Autor
de
novel·les de ciència-ficció i
d’obres
de
divulgació
científica, va obtenir en dues ocasions el
Premi Hugo i, també en dues ocasions, el
Premi Nébula. La seua obra més coneguda és
2001: Una odisea espacial, adaptada al
cinema per Stanley Kubrick. Clarke va morir
l’any 2008 a Colombo (Sri Lanka).

La
novel·lista,
poeta
i
dramaturga
francesa
Marguerite
Yourcenar,
nascuda com Marguerite
Cleenewerck de Crayencour
l’any 1903 a Brussel·les, mor a
Mount Desert Island (Maine, EUA). De la seua
prolífica obra podem destacar Memòries
d’Adrià, Alexis o el tractat del combat inútil,
Contes orientals, El tret de gràcia...

20 de desembre de 1916
Gonzalo Rojas, poeta xilé
que pertanyia a la generació
del 38, naix a Lebu. Autor
d’una àmplia obra poètica,
aquesta s’emmarca dins les
avantguardes literàries de la
poesia hispanoamericana del segle xx. Dels
seus nombrosos premis i guardons destaca el
Reina Sofia de Poesia Iberoamericana (1992) i
el Premi Cervantes (2003). Va morir l’any 2011.

21 de
1917

desembre

de

24 de
1957

desembre

de

Naix a Colònia l’escriptor
alemany
Heinrich
Böll.
Guanyador del Nobel de
Literatura l’any 1972 “per la
seua escriptura que, amb la
combinació d'una àmplia perspectiva en el
seu temps i d'una habilitat sensible en la
caracterització, ha contribuït a una renovació
de la literatura alemanya”. Obres: Cruz sin
amor, Pero ¿qué será de este muchacho?,
Billar a las nueve y media... Böll va morir a la
seua ciutat natal l’any 1985.

L’escriptor
extremeny
(Badajoz, 1897) Arturo Barea
mor
a
Faringdon
(Anglaterra). És l’autor de
l’obra
històrica
i
autobiogràfica La forja de un rebelde, la qual
consta de La forja, La ruta i La llama, que va
escriure entre els anys 1940 i 1945 mentre
estava exiliat. També va escriure La raíz rota.
Les obres anteriors van ser publicades
originalment en anglés i posteriorment en
castellà.

22 de desembre de 2007

28 de desembre de
2004

Julien Gracq, pseudònim de
Louis Poirier, mor a Angers.
Nascut a Saint-Florent-le-Vieil
l’any 1910, aquest escriptor i
professor francés va crear
una obra on el surrealisme i
el simbolisme fantàstic estan
molt presents. Guanyador del Premi Goncourt
per El mar de las Sirtes, és també l’autor de
Las aguas estrechas, A lo largo del camino, La
península, El rey Cophetua…

24 de desembre de 1929
L’escriptora especialitzada en
novel·les d’intriga i misteri Mary
Higgins Clark naix a Nova York.
Autora d’una prolífica obra, les
seus novel·les són autèntics
èxits de venda per tot el món.
Asesinato en directo, Legado mortal o Fraude
al descubierto són algunes de les seues
últimes novel·les.

Efemèrides
Desembre de 2017

Susan Sontag, novel·lista,
directora
teatral
i
assagista nascuda a Nova
York l’any 1933, mor a la
seua ciutat natal. Crítica
de la societat nord-americana i de la guerra,
és l’autora de En América, Cuestión de énfasis
i Yo, etcètera. L’any 2003 fou guardonada
amb el Premi Príncep d’Astúries de les Lletres.

31 de desembre de 1965
Naix a Omaha (EUA) el
novel·lista Nicholas Sparks.
Autor, entre altres títols, de les
novel·les La boda, Cuando te
encuentre, i de les adaptades
al cinema Querido John,
Mensaje en una botella i El cuaderno de
Noah. L’amor, la tragèdia i el destí són els
seues temes més recurrents.

Gonzalo Rojas

