
1 de desembre de 1944 

Naix a Fez (Marroc) l’escriptor 

en llengua francesa Tahar Ben 

Jelloun. Guanyador del Premi 

Goncourt l’any 1987, ha 

conreat la novel·la, el relat i la 

poesia. Algunes de les seues 

obres més importants són El retorno, Sufrían 

por la luz, El castigo, El niño de arena... 

1 de desembre de 1944 

Daniel Pennac, escriptor 

francés d’origen marroquí, 

naix a Casablanca. Va 

començar la seua carrera 

escrivint literatura infantil, 

d’on va passar a conrear la 

novel·la negra i d’humor. Senyors nens i Diari 

d’un cos són algunes de les seues 

publicacions. 

5 de desembre de 1934 

La novel·lista i assagista 

Joan Didion naix a 

Sacramento (Califòrnia). La 

seua obra, de caràcter 

social i realista, se centra en 

les diferents subcultures 

americanes dels seixanta i setanta. Temes que 

podem trobar en Noches azules, Los que 

sueñan el sueño dorado, El año del 

pensamiento mágico... 
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5 de desembre de 1954 

Naix a Londres l’escriptor, 

dramaturg i director 

anglopakistanés Hanif 

Kureishi. Amb obres com El 

buda de los suburbios, Algo 

que contarte o La última 

palabra, els temes de la raça, el nacionalisme 

i la sexualitat són els més recurrents en la seua 

obra. 

9 de desembre de 1977 

Clarice Lispector, escriptora 

ucraïnesa que va viure la 

major part de la seua vida 

a Brasil, mor a Rio de 

Janeiro. Nascuda a 

Tchetchelnick l’any 1920, va escriure la seua 

obra (novel·les, relats i articles periodístics) en 

portugués. La pasión según G. H. és la seua 

novel·la més coneguda. 

12 de desembre de 1989 

El poeta, polític i editor català 

Carlos Barral (Barcelona, 

1928) mor a la seua ciutat 

natal. Fill dels fundadors de 

l’editorial Seix Barral, Barral va 

ser membre de la Generació 

dels 50. L’any 1983 va ser guardonat amb la 

Creu de Sant Jordi. Encara que va conrear 

sobretot la poesia, també va escriure alguna 

novel·la com El azul del infierno i reculls 

d’assajos com Observaciones a la mina de 

plomo. 

 

 

13 de desembre de 2014 

Joan Barril, escriptor i periodista 

en llengua catalana, nascut a 

Barcelona l’any 1952, mor a la 

seua ciutat natal. Autor de 

novel·les com Les terres 

promeses, El caçador 

d’ombres i La dona immòbil (publicada 

pòstumament), va ser guardonat amb el 

Premi Ramon Llull de novel·la i el Premi Sant 

Joan de narrativa. 

14 de desembre de 

1984 

El poeta andalús Vicente 

Aleixandre (Sevilla, 1898) 

mor a Madrid. Integrant de 

la Generació del 27, va 

obtenir el Nobel de Literatura l’any 1977 per 

«una escriptura poètica creativa que il·lumina 

la condició de l'home en el cosmos i en la 

societat actual, al mateix temps representant 

de la gran renovació de la tradició poètica 

espanyola d'entre guerres». 

22 de desembre de 1933 

Naix a Roda de Ter 

(Barcelona) l’escriptor, 

periodista i pedagog Emili 

Teixidor. Autor de contes 

infantils, novel·la juvenil i 

novel·la d’adults, estan ambientades en la 

situació social que va viure l’autor. L’any 2004 

va obtenir el Premi Nacional de Literatura per 

la novel·la Pa negre. Altres obres: El llibre de 

les mosques, Laura Sants... 
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22 de desembre de 1989 

Samuel Beckett, dramaturg, 

novel·lista i poeta irlandés 

(Dublín, 1906), mor a París. 

Autor minimalista i pessimista 

però amb un gran sentit de 

l’humor, se’l considera un dels autors més 

destacats del teatre de l’absurd. Autor de la 

coneguda Tot esperant Godot, va ser 

guardonat amb el Nobel de Literatura l’any 

1969 «per la seua escriptura, que en la misèria 

de l'home modern adquireix la seua 

elevació». 

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 

seues novel·les són autèntics 

èxits de venda arreu del món. Asesinato en 

directo, Legado mortal, La misma canción o 

Fraude al descubierto són algunes de les 

seues últimes novel·les. 

26 de desembre de 1964 

Naix a New London 

(Connecticut, EUA) la 

novel·lista d’origen eslovac 

Elizabeth Kostova. La seua 

primera novel·la, La 

historiadora, li va suposar un 

gran reconeixement de crítica i públic. Cinc 

anys després va publicar la seua segona 

novel·la anomenada El rapto del cisne. 

 

 

28 de desembre de 

2004 

Mor a Nova York, ciutat on 

havia nascut l’any 1933, la 

novel·lista, filòsofa, directora 

i assagista Susan Sontag. 

Interessada sempre en els temes més actuals, 

ha escrit obres com Cuestión de énfasis, El 

caso Tuláyev, En América i Yo, etcétera. L’any 

2003 va obtenir el Premi Príncep d’Astúries de 

les Lletres. 

28 de desembre de 2018 

L’escriptor i periodista en 

llengua hebrea Amos Oz mor 

a Pétah Tiqvà (Israel). Nascut 

a Jerusalem l’any 1939, té un 

estil molt poètic dins d’una 

temàtica realista molt compromesa amb els 

problemes del món. Algunes de les seues 

obres  són Mi Querido Mijael, Escenas de la 

vida rural, Contra el fanatismo... Va guanyar 

el Príncep d’Astúries de les Lletres l’any 2007. 

30 de novembre de 2004 

Alberto Méndez, escriptor 

nascut a Madrid l’any 1941, 

mor a la seua ciutat natal. 

Méndez tan sols compta 

amb una obra, la col·lecció 

de relats Los girasoles ciegos (l’últim relat va 

ser adaptat al cinema per José Luis Cuerda), 

la qual li va suposar obtenir el Premi Nacional 

de Narrativa de les Lletres Espanyoles l’any 

2005. 
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