
2 d’octubre de 1936 

El novel·lista, assagista, poeta 

i dramaturg Antonio Gala 

naix a Brazatortas (Ciudad 

Real). Guanyador del Premi 

Planeta per El manuscrito 

carmesí l’any 1990, és autor 

d’una prolífica i variada obra amb títols com 

Las afueras de Dios, La pasión turca, El 

corazón tardío, Quintaesencia… 

2 d’octubre de 1991 

Maria Aurèlia Capmany, 

novel·lista, dramaturga i 

assagista catalana, mor a 

Barcelona, ciutat on va 

nàixer l’any 1918. 

Guanyadora del Premi Sant 

Jordi de novel·la en dues ocasions, també va 

destacar com a activista cultural, feminista i 

antifranquista. De la seua prolífica obra 

podem destacar Un lloc entre els morts, 

Aquelles dames d’altres temps, Lo color més 

blau… 

4 d’octubre de 1941 

Naix a Nova Orleans 

Howard Allen O’Brien, 

coneguda literàriament 

com Anne Rice. Assolí gran 

fama amb el seu primer 

llibre Entrevista con el 

vampiro, adaptat al cine per Neil Jordan. A 

aquest seguiren els altres títols de la saga 

Crónicas vampíricas com ara Lestat el 

vampiro, La reina de los condenados, El 

ladrón de cuerpos… També és l’autora de la 

trilogia El Mesías. 

5 d’octubre de 1936 

Naix a Praga l’escriptor i polític 

Václav Havel. Va estar l’últim 

president de Txecoslovàquia i 

primer de la República Txeca. 

Com a escriptor va destacar 

com a dramaturg i assagista. 

Cartas a Olga i Sea breve, por favor són 

alguns dels seus títols. L’any 1997 va obtenir el 

Príncep d’Astúries de Comunicació i 

Humanitats. Va morir a Vlcice l’any 2011. 

5 d’octubre de 2015 

La dramaturga, guionista i 

actriu hispanoargentina Ana 

Diosdado mor a Madrid. 

Nascuda a Buenos Aires l’any 

1938, va ser finalista del Premi 

Planeta i l’any 2016 va rebre pòstumament la 

Creu de l’Orde Civil d’Alfons X el Savi. Anillos 

de oro, Olvida los tambores i Los comuneros 

són algunes de les obres teatrals que va 

escriure. 

5 d’octubre de 2015 

Henning Mankell, novel·lista i 

dramaturg suec nascut a 

Estocolm l’any 1948, mor a 

Göteborg. Ha conreat 

sobretot la novel·la negra, 

entre la qual destaca la sèrie 

protagonitzada per l’inspector Kurt Wallander, 

a la qual pertanyen títols com Los perros de 

Riga, El hombre sonriente, Huesos en el 

jardín… 

 

 

7 d’octubre de 1991 

Natalia Ginzburg, novel·lista, 

assagista, dramaturga i política 

italiana mor a Roma. Nascuda 

com Natalia Levi a Roma l’any 

1916, té la guerra i l’holocaust 

com a temes bàsics de la seua producció 

literària. Algunes de les seues obres són Las 

pequeñas virtudes, Léxico familiar, Y eso fue lo 

que pasó… 

11 d’octubre de 1936 

L’escriptor, periodista i guionista 

Alberto Vázquez-Figueroa naix 

a Santa Cruz de Tenerife. De 

jove va llegir clàssics de 

Conrad, Melville i Verne que 

van fer de la novel·la d’aventures el seu 

gènere favorit. De la seua obra podem 

destacar la sèrie Cienfuegos, basada en les 

aventures d’un pastor de La Gomera, i altres 

com Kalashnikov, El rey leproso, Barbarie… 

18 d’octubre de 1946 

Naix a Elx l’escriptor 

guanyador del Premi Nacional 

de Narrativa 2007 per El 

abrecartas Vicente Molina 

Foix. Conreador de la poesia, 

la novel·la i el teatre, també 

ha estat guardonat amb el Premi Herralde i el 

Premi Azorín. El recull de relats El hombre que 

vendió su propia cama i la novel·la El invitado 

amargo (escrita amb Luis Cremades) són 

alguns dels seus últims títols publicats. 
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20 d’octubre de 1946 

Naix a Mürzzuschlag 

l’escriptora austríaca Elfriede 

Jelinek. Guanyadora del 

Nobel de Literatura l’any 2004 

“pel seu corrent musical de 

veus i contraveus en novel·les i 

drames, que amb una passió verbal única 

desemmascaren l'absurditat dels clixés socials 

i el seu poder de submissió”. Obres: La 

pianista, Bambilandia, Obsesión… 

24 d’octubre de 2015 

El poeta i crític literari asturià 

(Boal, 1923) Carlos Bousoño 

mor a Madrid. Els seus primers 

poemes estaven emmarcats 

en l’existencialisme i la poesia 

desarrelada, comuns en els 

joves poetes després de la Guerra Civil. Amb 

els anys, el seu estil va anar evolucionant 

entre realisme i simbolisme. Com a teòric 

literari va escriure títols com Épocas literarias y 

evolución, La poesía de Vicente Aleixandre, 

Teoría de la expresión poética… 

25 d’octubre de 1941 

Anne Tyler, novel·lista 

guanyadora del Premi 

Pulitzer, naix a Hennepin 

County (Minnesota, EUA). 

Coneguda per les seues 

novel·les, com ara El 

matrimonio amateur, La 

brújula de Noé, Reunión en el restaurante 

Nostalgia o El hombre que dijo adiós, també 

és autora de llibres infantils. 

 

26 d’octubre de 1957 

Naix a Montealto (la Corunya) 

l’escriptor i periodista Manuel 

Rivas. Escriptor en gallec i 

castellà, va ser membre 

fundador de Greenpeace a 

Espanya. Ha conreat la 

novel·la, el relat, el teatre i la poesia. El lápiz 

del carpintero, Las voces bajas, Todo es 

silencio o el relat La lengua de las mariposas 

(el qual José Luis Cuerda va adaptar al 

cinema) són algunes de les seues obres. 

28 d’octubre de 1866 

El dramaturg, poeta i 

novel·lista Ramón María del 

Valle-Inclán naix a Vilanova 

d’Arousa (Pontevedra). Figura 

destacada del modernisme i 

proper, en les seues últimes 

obres, a la Generació del 98, 

és el creador de l’esperpent, estil que 

deforma grotescament la realitat amb 

intenció crítica de la societat. Va morir a 

Santiago de Compostel·la l’any 1936. Obres 

més importants: Luces de bohemia, Martes de 

carnaval, Tirano Banderas… 

30 d’octubre de 1956 

Pío Baroja, escriptor de la 

Generació del 98 nascut a 

Sant Sebastià l’any 1872, mor 

a Madrid. Màxima figura del 

realisme, té un estil ràpid, 

senzill i clar amb el qual retrata personatges 

irònics i absurds. De la seua prolífica obra 

destaquen Zalacaín el aventurero i El árbol de 

la ciencia (considerada pel mateix autor la 

seua millor novel·la). 

Efemèrides 

octubre de 2016 

 

Ana Diosdado 


