1 de novembre de 2006
El novel·lista nord-americà
William Styron (Newport News,
Virgínia, 1925) mor a Martha’s
Vineyard
(Massachusetts).
Guanyador del Premi Pulitzer i
del National Book Award, és l’autor d’Esta
casa en llamas, La decisión de Sophie
(adaptada al cinema) i la polèmica i èxit de
vendes Las confesiones de Nat Turner.

7 de novembre de 1940
Naix a Antofagasta (Xile) el
guanyador
del
Premi
Nacional de Literatura de Xile
Antonio
Skármeta.
Molt
relacionat amb el món del
cinema, és l’autor de la
novel·la guió Ardiente Paciencia, així com de
les novel·les La chica del trombón, El baile de
la victoria (Premi Planeta), Los días del
arcoiris...

8 de novembre de 1998
Rumer Godden, escriptora
anglesa nascuda a Eastbourne
l’any 1907, mor a Moniaive
(Escòcia). Poeta, assagista i
autora de llibres infantils,
també va conrear la novel·la
amb obres com En esta casa de clausura i El
río. L’any 1993 va ser nomenada Oficial de
l’Orde de l’Imperi Britànic.
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9 de novembre de 1818
El novel·lista i dramaturg rus
Ivan Turguénev naix a Oriol
(Imperi Rus). Considerat el
narrador rus més europeista
del segle XIX, la seua obra
s’emmarca dins del realisme.
Padres e hijos, La reliquia viviente, La
desdichada, En vísperas i l’obra teatral Un
mes en el campo són les seues obres més
conegudes. L’autor va morir a Bougival
(França) l’any 1883.

9 de novembre de 1918
Guillaume Apollinaire, poeta,
dramaturg, novel·lista i crític
d’art francés, mor a París.
Nascut a Roma l’any 1880, va
participar en els moviments
artístics del surrealisme, el
cubisme i l’orfisme. Moltes de les seues obres
van ser publicades després de la seua mort.

11 de novembre de 1928
Naix a Panamà l’escriptor
mexicà
Carlos
Fuentes.
Membre
del
boom
llatinoamericà, la seua obra
s’emmarca dins del moviment
modernista. La muerte de
Artemio Cruz, La silla del aguila o Adán en
Edén són alguns dels seus títols. El Príncep
d’Astúries i el Premi Cervantes destaquen
entre
els
seus
nombrosos
premis
i
reconeixements. Fuentes va morir a Ciutat de
Mèxic l’any 2012.

11 de novembre de 2003
El poeta i traductor català
Miquel Martí i Pol (Roda de Ter,
1929) mor a Vic. Els seus
poemes parlen de la vida
interior, de la lluita contra un
sistema que considera injust i
de la batalla contra la seua malaltia. Autor,
entre altres, d’Estimada Marta, Llibre de les
solituds i Haikús en temps de guerra, va ser
guardonat amb la Creu de Sant Jordi, el
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i el
Premi Nacional de Literatura.

13 de
1952

novembre

de

Naix a Ivars d’Urgell la poeta
en llengua catalana Maria
Mercè Marçal. Guardonada
amb la Medalla d’Honor de
Barcelona, de 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 novembre de 2013
Doris
Lessing,
novel·lista
britànica guanyadora del
Nobel de Literatura l’any
2007,
mor
a
Londres.
Nascuda
a
Kermanxah
(actual Iran) l’any 1919, també va ser
guardonada amb el Príncep d’Astúries de les
Lletres. De la seua obra, en la qual uneix
elements autobiogràfics i ciència-ficció,
podem destacar El quadern daurat, Mara i
Dann, El somni més dolç, La clivella...

21 de novembre de 1932

27 de novembre de 1998

Naix a Liverpool l’escriptora,
guionista
i
actriu
Beryl
Bainbridge.
Coneguda
principalment per les seues
novel·les psicològiques, també
va conrear l’assaig, el relat i
els llibres de viatges. La cena de los infieles, La
excursión i Lo que dijo Harriet són algunes de
les seues novel·les més importants. L’autora va
morir a Londres l’any 2010.

Gloria
Fuertes,
poeta
madrilenya nascuda l’any
1917, mor a la seua ciutat
natal. Molt coneguda per les
seues obres orientades al
públic infantil i juvenil, també
és autora de poesia per a adults de tema
reivindicatiu (Garra de la guerra, Es difícil ser
feliz una tarde, Historia de Gloria...), en la qual
també està present l’humor i el surrealisme.

22 de novembre de 1993

28 de novembre de 1904

Anthony Burgess, escriptor i
compositor anglés nascut a
Manchester l’any 1917, mor a
Londres. Conegut per la seua
novel·la distòpica La naranja
mecánica
(adaptada
al
cinema per Stanley Kubrick), és l’autor d’una
prolífica obra en la qual també trobem títols
com Poderes terrenales, Vacilación o Sinfonía
napoleónica.

Naix a Londres la novel·lista i
biògrafa Nancy Mitford. Amb
un to còmic recrea, en les
seues novel·les, la vida de les
classes
altes
angleses
i
franceses. Obres: Amor en
clima frío, La bendición, Trifulca a la vista,
Voltaire enamorado... MItford va morir a
Versalles (França) l’any 1973.

3 de novembre de 1976
L’escriptor i polític francés
André Malraux (París, 1901)
mor a Créteil (França).
Militant
antifeixista
i
combatent
pel
bàndol
republicà durant la Guerra
Civil espanyola. Va obtenir el Premi Gouncort
per La condición humana. La esperanza i
l’autobiografia Antimemorias són altres de les
seues obres.

Efemèrides
novembre de 2018

30 de novembre de 1984
El poeta català Joan Vinyolí
mor a Barcelona, ciutat on
havia nascut l’any 1914.
Guanyador,
entre
altres
guardons, de la Creu de Sant
Jordi (1976) i del Premi
Nacional de Poesia de les Lletres Espanyoles
(1985). La seua poesia registra una evolució
que va del romanticisme i postsimbolisme al
realisme existencial.

Doris Lessing (1919-2013)

