
1 d’octubre de 2013 

Tom Clancy, escriptor nord-

americà nascut a Baltimore 

l’any 1947, mor a la seua 

ciutat natal. Conreador de la 

novel·la militar, policíaca i 

del techno-thriller, és 

conegut per la saga 

protagonitzada per Jack Ryan amb títols com 

ara La caza del Octubre Rojo. 

2 d’octubre de 1991 

La novel·lista, dramaturga i 

assagista catalana Maria 

Aurèlia Capmany mor a 

Barcelona, ciutat on havia 

nascut l’any 1918. 

Guanyadora del Joanot 

Martorell l’any 1948 i del 

Sant Jordi de novel·la l’any 1968, va escriure 

títols com ara Feliçment jo sóc una dona, Lo 

color més blau, Un lloc entre els morts, 

Aquelles dames d’altres temps... 

4 d’octubre de 1941 

Naix a Nova Orleans 

l’escriptora de temàtica 

gòtica i religiosa Anne 

Rice. Las Crónicas 

vampirícas (sèrie 

començada amb 

Entrevista con el vampiro) 

la convertiren en una supervendes. A aquesta 

seguiren altres com la trilogia El Mesías.  

 

 

4 d’octubre de 1974 

La poetessa Anne Sexton 

mor a Watson 

(Massachussetts). 

Reconeguda per la seua 

poesia confessional va 

guanyar el Premi Pulitzer 

de poesia l’any 1967. El 

asesino y otros poemas i Poemas de amor són 

alguns dels seus recopilatoris. També va 

escriure llibres infantils. Sexton havia nascut a 

Newton (MA) l’any 1928. 

8 d’octubre de 1919 

Teresa Pàmies, escriptora i 

periodista catalana, naix a 

Balaguer (Lleida). Amb 

Testament a Praga va 

guanyar el Josep Pla de 

narrativa i el Serra d’Or. 

També va rebre la Creu de 

Sant Jordi, la Medalla d’Honor de Barcelona i 

el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Va 

morir a Granada l’any 2012. Altres títols: Va 

ploure tot el dia, Nadal a Porto... 

8 d’octubre de 1920 

Naix a Tacoma (Washington) 

l’escriptor de ciència-ficció 

Frank Herbert. De la seua 

obra destaca la saga Las 

crónicas de Dune que inclou 

aquestes sis novel·les: Dune, 

El mesías de Dune, Hijos de 

Dune, Dios emperador de 

Dune, Herejes de Dune y Casa capitular 

Dune. Va morir a Madison (Wisconsin) l’any 

1986. 

11 d’octubre de 1925 

Elmore Leonard, escriptor i 

guionista nord-americà, naix a 

Nova Orleans. En els seus inicis 

començà escrivint novel·les 

de l’oest a les quals seguiren 

nombroses obres de novel·la 

negra i policial. Dels seus títols 

podem destacar Fulgor de muerte, Jugar 

duro, El día de Hitler... Va morir a Detroit l’any 

2013. 

12 d’octubre de 2013 

El novel·lista Oscar 

Hijuelos, primer hispà que 

va guanyar el Premi 

Pulitzer a la Millor Obra de 

Ficció per Los reyes del 

mambo, mor a Nova York, 

ciutat on havia nascut l’any 1951. Las catorce 

hermanas de Emilio Montez O'Brien i Bella 

María de mi alma són altres de les seues 

novel·les. 

15 d’octubre de 1814 

Naix a Moscú l’escriptor i 

poeta romàntic rus Mijaíl 

Lérmontov. Conegut com 

el poeta del Caucas va 

participar en diversos duels 

i a conseqüència d’un 

d’ells va morir l’any 1841 a 

Piatigorsk (Imperi Rus). Obres més conegudes: 

La muerte del poeta, Un héroe de nuestro 

tiempo... 
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17 d’octubre de 1915 

Naix a Nova York el 

dramaturg i guionista 

Arthur Miller. Amb Muerte 

de un viajante va guanyar 

el Pulitzer i 3 premis Tony. 

En Las brujas de Salem fa 

referència a la persecució que va sofrir pel 

maccarthisme. Altres obres: Todos eran mis 

hijos, Después de la caída, Una chica 

cualquiera... L’any 2005 va morir a Roxbury. 

20 d’octubre de 1946 

L’escriptora i dramaturga 

austríaca Elfriede Jelinek naix 

a Mürzzuschlag. Ha escrit 

obres com ara Los excluidos, 

Los amantes, Deseo, 

Obsesión... L’any 2004 va ser 

guardonada amb el Nobel de 

Literatura “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”. 

21 d’octubre de 1943 

Tariq Ali, historiador, 

novel·lista i director de cine 

britanicopakistanés, naix a 

Lahore (actual Pakistan). Ha 

escrit llibres d’història i 

política com La historia 

oculta de los Estados Unidos 

(juntament amb Oliver Stone) i ha publicat 

cinc novel·les com ara El libro de Saladino, A 

la sombra del granado, Un sultán en 

Palermo… 

25 d’octubre de 1941 

Naix a Minneapolis 

l’escriptora guanyadora del 

Pulitzer Anne Tyler. Autora de 

novel·les i de llibres infantils. 

Algunes de les primeres són El 

matrimonio amateur, La 

brújula de Noé, Reunión en el 

restaurante Nostalgia, El hombre que dijo 

adiós… 

27 d’octubre 1975 

L’escriptora anglesa Zadie 

Smith naix a Londres. La 

seua primera novel·la 

Dents blanques es va 

convertir ràpidament en un 

best-seller. A aquesta la 

van seguir L’home dels 

autògrafs i Sobre la bellesa (Premi Orange 

2006). 

28 d’octubre de 2003 

Joan Perucho, poeta i 

novel·lista en català, mor a 

Barcelona, ciutat on havia 

nascut l’any 1920. Dels seus 

guardons destaquen la 

Creu de Sant Jordi (1991), 

el Premi Nacional de 

Literatura (1995) i el Premi Nacional de les 

Lletres Espanyoles (2003). De la seua prolífica 

obra destaquem Els dies de la Sicília i la 

Germània, Diana i la mar morta, L’arc de Sant 

Martí, Les històries naturals... 

 

 

 

Efemèrides 

octubre de 2014 

Oscar Hijuelos 


