
6 d’octubre de 1979 

La poeta nord-americana 
Elizabeth Bishop 
(Worcester, 
Massachusetts, 1911) mor 
a Boston. Distingida com 
a poetessa llorejada dels 
Estats Units (1949-1950) i 

guanyadora del Pulitzer de poesia 1956, 
compta amb títols com ara  Antología 
poética o Una locura cotidiana. 

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 1999 

Mor a Clareville (Austràlia) 
l’escriptor australià Morris 
West. Nascut a Saint Kilda 
l’any 1916, els seus llibres 
s’han centrat en la política 
internacional i el paper de 
l’església en assumptes 
internacionals. Obres: La 

segunda victoria, El abogado del diablo, Las 
sandalias del pescador, El verano del lobo 
rojo... 

 

 

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. 

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 2003 

Mor a Bangkok (Tailàndia) 
l’escriptor català Manuel 
Vázquez Montalbán 
(Barcelona, 1939). La sèrie 
protagonitzada pel detectiu 
Carvalho el van convertir en 
un dels autors espanyols més 

llegits. A aquesta sèrie pertanyen El balneario, 
El laberinto griego, El hermano pequeño, 
Milenio Carvalho... L’any 1995 va guanyar el 
Premi Nacional de les Lletres Espanyoles. 

18 d’octubre de 2005 

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. 

21 d’octubre de 1931 

El novel·lista i dramaturg 
austríac Arthur Schnitzler 
(Viena, 1862) mor a la seua 
ciutat natal. L’erotisme, la 
mort i la psicologia són 
temes recurrents en les 
seues obres. De la seua 
prolífica obra podem 

destacar El teniente Gusti, El regreso de 
Casanova, La señorita Else, Relato soñado... 



22 d’octubre de 1870 

Naix a Voronej (Rússia) 
l’escriptor Ivan Bunin. Va 
conrear la prosa i la poesia. 
L’any 1933 va ser 
guardonat amb el Nobel 
de Literatura “pel seu art, 
amb el qual ha continuat 
les tradicions russes 

clàssiques en l'escriptura de la prosa”. Obres: 
Cuando la vida empieza, El amor de Mitia, 
Días malditos... Va morir a París l’any 1953. 

22 d’octubre de 1919 

Doris Lessing, escriptora i 
feminista britànica, naix a 
Kermanshah, Pèrsia 
(actual Iran). Dels seus 
guardons literaris 
destaquen el Nobel de 
Literatura (2007) i el 
Príncep d’Astúries de les Lletres 2001. Algunes 
de les seues obres més conegudes són El 
quadern daurat, El somni més dolç, La 
clivella... 

25 d’octubre de 1957 

Edward John Plunkett, 
dramaturg i novel·lista 
angloirlandés, conegut 
literàriament com a Lord 
Dunsany, mor a Dublín. 
Nascut a Londres l’any 1878 
va ser conegut pels seus 
contes meravellosos 

(pioners de la fantasia heroica). La hija del rey 
del país de los elfos és la seua novel·la més 
coneguda. 

26 d’octubre de 1957 

L’escriptor, poeta i 
assagista 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. Obres: Los libros arden mal, Un 
millón de vacas, ¿Qué me quieres, amor? 
(adaptada al cinema com La lengua de las 
mariposas). 

26 d’octubre de 1998 

Mor a Lisboa l’escriptor 
portugués José Cardoso 
(Vila de Rei, 1925). 
Cardoso va escriure relats 
breus, novel·les, obres de 
teatre i sàtires polítiques, 
amb els quals va guanyar 
nombrosos premis dins l’àmbit de la llengua 
portuguesa. Obres: Balada de la playa de los 
perros, De profundis, El delfín... 

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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