
1 de novembre de 2009 

La poeta italiana Alda 
Merini (Milà, 1931) mor a la 
seua ciutat natal. Alda va 
començar a escriure des 
de menuda i va dedicar 
molts dels seus poemes a 

persones que van ser importants al llarg de la 
seua vida. La Tierra Santa i Vacío de amor són 
alguns dels seus poemaris. 

3 de novembre de 2009 

Francisco Ayala, escriptor 
nascut a Granada l’any 
1906, mor a Madrid. Dins la 
seua llarga trajectòria, Ayala 
va destacar sobretot en el 
camp de la narrativa 
(novel·la i assaig). Guanyador, entre altres 
guardons, del Premi Cervantes i del Premi 
Príncep d’Astúries, és l’autor de La cabeza del 
cordero, Muertes de perro, El jardín de las 
delicias... 

9 de novembre de 1929 

Naix a Budapest l’escriptor i 
periodista Imre Kertész. Autor 
de novel·les com Fiasco, 
Liquidación, Cartas a Eva 
Haldimann i La última 
posada, va obtenir el Nobel 

de Literatura l’any 2002 «per una escriptura 
que manté l'experiència fràgil de l'individu 
contra el caràcter arbitrari i bàrbar de la 
història». Kertész va morir a la capital 
hongaresa l’any 2016. 

 

 

10 de novembre de 1991 

Montserrat Roig, escriptora i 
periodista en llengua catalana 
nascuda a Barcelona l’any 
1946, mor a la seua ciutat 
natal. Guanyadora del Premi 
Sant Jordi per la novel·la El 
temps de les cireres, és també 

l’autora de L’hora violeta, La veu melodiosa i 
Ramona, adéu. També va conrear el relat, 
l’assaig i el teatre. 

13 de novembre de 1929 

Naix a Barcelona el poeta 
Jaime Gil de Biedma. 
Membre de la Generació del 
50, la seua poesia tracta 
temes socials i existencials 
amb ironia i un llenguatge 
col·loquial. Volver, Moralidades i Las personas 
del verso són alguns dels seus poemaris. Gil de 
Biedma va morir a Barcelona l’any 1990. 

14 de novembre de 
2018 

L’escriptor, pintor i acadèmic 
mexicà Fernando del Paso 
mor a Guadalajara (Mèxic). 
Nascut a Ciutat de Mèxic 
l’any 1935, és l’autor de 
novel·les com José Trigo i 

Noticias del imperio, a més de poemes, 
assaigs, contes i obres teatrals. L’any 2015 va 
ser guardonat amb el Premi Cervantes. 
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15 de novembre de 1969 

Ignacio Aldecoa, escriptor 
basc nascut a Vitòria l’any 
1925, mor a Madrid. Autor de 
novel·les, poemes i una gran 
quantitat de relats curts, se’l 
considera una figura del nou 

realisme de la Generació dels 50. Obres més 
conegudes: Con el viento solano, Gran Sol, 
Parte de una historia... 

18 de novembre de 
1939 

Naix a Ottawa (Canadà) la 
novel·lista i poeta Margaret 
Atwood. Autora d’una 
prolífica obra, és molt 
coneguda per les seues 
novel·les distòpiques com El cuento de la 
criada, Oryx y Carke o El año del diluvio. 
També ha escrit novel·les romàntiques, llibres 
humorístics i d’assumptes polítics. L’any 2008 
va obtenir el Príncep d’Astúries de les Lletres. 

18 de novembre de 1999 

L’escriptor i compositor Paul 
Bowles (Nova York, 1910) mor a 
Tànger. La seua primera 
novel·la, El cielo protector, va 
ser adaptada al cinema per 
Bernardo Bertolucci. A aquesta 
seguiren altres obres com La 
tierra caliente, Muy lejos de 

casa, Puntos en el tiempo, Por encima del 
mundo... 

 

 



20 de novembre de 
1923 

Nadine Gordimer, escriptora 
sud-africana en llengua 
anglesa, naix a Springs. 
Autora de novel·les com 
Saqueo, Atrapa la vida i 

Mejor hoy que mañana, va guanyar el Nobel 
de Literatura l’any 1991 per «la seua èpica i 
magnífica escriptura que ha estat de gran 
benefici per a la humanitat». Gordimer va 
morir a Johannesburg l’any 2014. 

22 de novembre de 
1819 

L’escriptora britànica Mary 
Anne Evans, més conguda 
pel pseudònim George 
Eliot, naix a Nuneaton 
(Anglaterra). Les seues històries estan situades 
a l’Anglaterra provinciana i es caracteritzen 
pel seu realisme. Les més conegudes són 
Middlemarch, El molino del Floss i Daniel 
Deronda. Mary Anne va morir l’any 1880 a 
Londres. 

22 de novembre de 1869 

Naix a París el novel·lista, 
assagista i poeta André Gide. 
Inclòs a l’índex de llibres 
prohibits per l’església catòlica 
després de la seua mort, Gide 
va ser guardonat amb el 

Nobel de Literatura l’any 1947. Obres: Los 
monederos falsos, Los sotanos del Vaticano, 
Paludes... L’autor va morir a la seua ciutat 
natal l’any 1951. 

 

27 de novembre de 
2014 

Mor a Oxford (Regne Unit), 
ciutat on va nàixer l’any 
1920, l’escriptora de 
novel·la detectivesca Phyllis 
Dorothy James, més 

coneguda com P.D. James. La majoria de les 
seues novel·les estan protagonitzades per 
l’inspector Adam Dalgliesh, personatge que 
es va fer molt conegut al Regne Unit. Algunes 
d’aquestes són Muerte de un forense, Mortaja 
para un ruiseñor, Un impulso criminal... 

29 de novembre de 2014 

El poeta, assagista i traductor 
Mark Strand mor a Brooklyn 
(Nova York). Nascut a 
Summerside (Canadà) l’any 
1934, va obtenir la nacionalitat 
nord-americana. En la seua 
poesia evoca els llocs i records de la seua 
infantesa incloent elements surrealistes. L’any 
1999 va obtenir el Pulitzer de Poesia. Obres: 
Tormenta de uno, Casi invisible, Sólo una 
canción... 

29 de novembre de 2018 

Miguel Romero Esteo, 
dramaturg andalús nascut a 
Montoro (Còrdova) l’any 1930, 
mor a Màlaga. Va conrear, en 
menor mesura, la poesia i la 
novel·la, però va ser gràcies al 

seu teatre grotesc i a les seues tragèdies que 
va obtenir el Premi Nacional de Literatura 
Dramàtica. Pizzicato irrisorio y gran pavana 
de lechuzos va ser la seua primera obra 
teatral. 

 

Efemèrides 
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André Gide (1869-1951) 


