
2 d’octubre de 1936 

Naix a Brazatortas (Ciudad 
Real) l’escriptor Antonio 
Gala. De la seua prolífica 
obra podem destacar El 
manuscrito carmesí (Premi 
Planeta de novel·la 1990), 
La pasión turca, Las afueras 

de Dios, Los invitados al jardín, Los papeles de 
agua... 

3 d’octubre de 1925 

L’escriptor, assagista i 
guionista Gore Vidal naix a 
West Point (Nova York). El 
juicio de París, Juliano el 
Apóstata i La edad de oro 
són algunes de les seues 
novel·les més conegudes i El 
último imperio, Una memoria 
i Soñando la guerra alguns del seus assajos 
més famosos. L’any 1993 va guanyar el 
National Book Award. Va morir el passat 31 de 
juliol a Los Angeles. 

5 d’octubre de 1924 

Naix a Santiago de Xile 
l’escriptor i periodista 
José Donoso. Emmarcat 
dins del boom 
llatinoamericà dels 60 i 70 
va guanyar el Premi 

Nacional de Literatura el 1990. Obres: 
Coronación, El lugar sin límites, Donde van a 
morir los elefantes... Donoso va morir a 
Santiago l’any 1996. En la seua memòria 
s’atorga el Premi José Donoso o Iberoamericà 
de Lletres. 

7 d’octubre de 2011 

Félix Romeo, escriptor, crític 
i agitador cultural nascut a 
Saragossa l’any 1968, mor a 
Madrid. Dibujos animados, 
Discothèque, Amarillo i 
Noche de los enamorados 
(publicada pòstumament 

l’any 2012) són les quatre novel·les que va 
escriure. 

9 d’octubre de 1970 

Mor a Manosque (França), 
ciutat on havia nascut l’any 
1895, l’escriptor Jean Giono. 
Autor de novel·les i obres 
teatrals, la seua obra pot 
dividir-se en dues etapes; la 
primera, amb la natura com 
a protagonista, i la segona, 
amb l’ésser humà en lloc d’aquesta. Obres: 
Un rey sin diversión, El húsar en el tejado, El 
hombre que plantaba árboles... 

11 d’octubre de 1936 

El novel·lista, periodista, 
inventor i empresari Alberto 
Vázquez Figueroa naix a 
Santa Cruz de Tenerife. 
Autor de més de 80 llibres 
publicats va escriure Arena 
y viento, la seua primera 

obra, amb 14 anys. A aquesta la seguiren 
altres títols com Tuareg, Por mil millones de 
dólares, Kalashnikov, El mar en llamas, La 
bella bestia... 

 

15 d’octubre de 1923 

Italo Calvino naix a Santiago 
de las Vegas (Cuba). De 
nacionalitat italiana, Calvino 
va virar de la creació 
neorealista dels seus 
començaments a una etapa 

fantàstica influïda per la literatura popular de 
les faules. Les ciutats invisibles, Marcovaldo o 
Les cosmicòmiques són alguns del seus títols. 
Va morir a Siena l’any 1985. 

16 d’octubre de 1906 

Naix a Belluno el novel·lista, 
periodista i pintor italià Dino 
Buzzati. El secreto del 
bosque viejo, Sesenta 
relatos, Un amor, i, sobretot, 
El desierto de los tártaros, 
són les seues obres més 
conegudes. Buzzati va morir 
a Milà l’any 1972. 

16 d’octubre de 1932 

L’escriptor islandés 
Gudbergur Bergsson naix a 
Grindavik. Conreador de la 
narrativa i la poesia és també 
un dels principals traductors a 
l’islandés d’obres en castellà. 
Algunes de les seues novel·les 
són Tota y el dedo de papá, 

El cisne, La magia de la niñez, Las maestras 
paralíticas... 
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17 d’octubre de 1973 

Ingeborg Bachmann, 
poetessa i autora 
austríaca (Klagenfurt, 
1926), mor a Roma. 
Guanyadora del Premi 
Buchner (1964) i del Premi 
Anton Wildgans (1972), és 

l’autora de Malina, Invocación a la Osa 
Mayor, Tres senderos hacia el lago... 

18 d’octubre de 1949 

L’escriptor, dramaturg i 
crític de cinema Vicente 
Molina Foix naix a Elx. De 
la seua prolífica obra 
podem destacar Los 
padres viudos (Premi 
Azorín 1983), La quincena 
soviética (Premi Herralde 
1988), El vampiro de la calle México (Premi 
Alfonso García Ramos 2002) i El abrecartas 
(Premi Nacional de Narrativa 2007) 

18 d’octubre de 1979 

Mor a Madrid Eduardo Haro 
Tecglen. Nascut a Pozuelo 
de Alarcón, l’any 1924, 
dedicà la major part de la 
seua carrera literària com a 
periodista i assagista. 
També va escriure llibres 
autobiogràfics com El niño 

republicano, Hijo del siglo i El refugio. El seu fill, 
Eduardo Haro Ibars, va ser un conegut poeta, 
novel·lista i assagista. 

 

25 d’octubre de 1976 

Raymond Queneau, poeta i 
novel·lista francés, mor a 
París. Va ser cofundador 
d’OuLiPo, grup d'investigació 
literària i científica, també 
conegut com Taller de 
Literatura Potencial. Dins les 

seues obres destaquen Pierrot, mi amigo, Los 
hijos del viejo limón, Odile, Zazie en el metro... 
Queneau havia nascut a Le Havre l’any 1903. 

26 d’octubre de 1957 

L’escriptor, poeta i 
assagista gallec Manuel 
Rivas naix a La Corunya. 
Escriptor majoritàriament 
en gallec ha guanyat el 
Premi de la Crítica 
Espanyola de narrativa 
gallega en tres edicions i el 
Premi Nacional de Narrativa. Algunes de les 
seues novel·les són Los libros arden mal, Un 
millón de vacas, ¿Qué me quieres, amor? 
(adaptada al cinema com La lengua de la 
mariposas) i El lápiz del carpintero (adaptada 
al cinema amb el  mateix títol) 

28 d’octubre de 1998 

Edward James Hughes, 
més conegut com Ted 
Hugues, mor a Londres. 
Nascut a Mytholmroyd 
l’any 1930, fou un 
conegut poeta anglés, 
autor, entre d’altres, de 

Cartas de cumpleaños i El azor en el páramo. 
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