1 d’octubre de 2013
L’escriptor
nord-americà
Tom
Clancy
mor
a
Baltimore, ciutat on havia
nascut l’any 1947. Conegut
per les seues novel·les
d’espies, ambientades principalment durant
la Guerra Freda, també va conrear l’assaig.
Algunes d’aquestes novel·les van ser OpCenter i Pánico nuclear (adaptada al
cinema).

2 d’octubre de 1999
Heinz
Günther,
conegut
literàriament
com
Heinz
Konsalik, mor a Salzburg.
Escriptor alemany nascut a
Colònia
l’any
1921,
va
plasmar en les seues obres la
seua experiència com a militar i corresponsal
de guerra. Va publicar més de 200 novel·les,
com ara Un caballo llamado Amor, El médico
de Stalingrado, La hija del diablo…

6 d’octubre de 1923
Yasar Kemal, pseudònim de
Kemal Sadik Gökceli, naix a
Gökçedam
(Turquia).
Escriptor, periodista i reporter,
és cèlebre pel seu llenguatge
ordenat i senzill i la descripció lírica de la vida
bucòlica de l'Anatòlia turca. La trilogia El
Halcón, La sombra del Halcón i El último
combate del Halcón són les seues novel·les
més conegudes.
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Creative Commons

6 d’octubre de 1979

12 d’octubre de 2013

Mor a Boston la poeta
modernista Elizabeth Bishop
(Worcester, Massachusetts,
1911). Guanyador del Premi
Pulitzer l’any 1956 i del
National Book Award l’any
1969, també va conrear l’assaig. La seua
poesia
es
caracteritza
per
unir
la
impersonalitat amb la intimitat.

Oscar Hijuelos, primer hispà a
guanyar el Pulitzer a la millor
obra de ficció per Los reyes
del mambo tocan canciones
de amor, 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 obres.

8 d’octubre de 1919

17 d’octubre de 1973

Naix a Balaguer (Lleida)
l’escriptora Teresa Pàmies.
Guardonada amb la Creu de
Sant Jordi l’any 1984 i el Premi
d’Honor
de
les
Lletres
Catalanes l’any 2001, és
l’autora de novel·les com
Testament a Praga (Premi Josep Pla), Va
ploure tot el dia, Nadal a Porto… Pàmies va
morir a Granada l’any 2012.

La
poeta,
novel·lista
i
assagista austríaca Ingeborg
Bachmann (Klagenfurt, 1926)
mor a Roma. Membre del
Grup 47, la finalitat del qual
era la renovació de la llengua alemanya.
Obres: Invocación a la Osa Mayor (poesia),
Tres senderos hacia el lago (relats), Malina
(novel·la)…

10 d’octubre de 1908
L’escriptora catalana Mercè
Rodoreda naix a Barcelona.
Guanyadora de nombrosos
guardons,
dels
quals
destaquen el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes, el
Premi Sant Jordi i el Premi Serra d’Or. Autora
d’una prolífica obra amb títols com La plaça
del Diamant, Aloma, Mirall trencat, El carrer
de les Camèlies... Rodoreda va morir a Girona
l’any 1983.

18 d’octubre de 2003
Mor a Bangkok (Tailàndia)
l’escriptor
català
(Barcelona, 1939) Manuel
Vázquez
Montalban.
Conegut sobretot per les
seues
novel·les
detectivesques (El balneario, El laberinto
griego, Sabotaje olímpico...), va guanyar,
entre d’altres, el Premi Nacional de Narrativa i
el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles.

20 d’octubre de 1946

25 d’octubre de 1923

Elfriede
Jelinek,
escriptora
guanyadora del 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», naix a
Mürzzuschlag (Àustria). Conreadora de la
novel·la, la poesia, el drama i l’assaig, és
l’autora de Los excluidos, La pianista,
Obsesión…

L’escriptor i periodista Stig
Dagerman naix a Älvkarleby
(Suècia). L’ansietat i el temor
fruit de la Segona Guerra
Mundial estan molt presents
en la seua obra, en què
podem trobar títols com Nuestra necesidad
de consuelo es insaciable i El hombre
desconocido.
Dagerman
va
morir
a
Danderyd (Suècia) l’any 1954.

21 d’octubre de 1943

Naix a Boston la poeta,
novel·lista,
relatista
i
assagista Sylvia
Plath.
Coneguda sobretot per la
seua poesia confessional,
la qual podem trobar en
l’obra Ariel. Dins la seua producció en prosa,
destaca la novel·la autobiogràfica La
campana de vidre. L’autora va morir a
Londres l’any 1963.

Naix a Lahore (Pakistan)
l’escriptor,
historiador
i
director de cinema Tariq
Ali.
Conreador
de
la
novel·la històrica (El libro de
Saladino), ha sigut un periodista i activista
molt crític amb les polítiques neoliberals, com
es pot apreciar en el seu llibre La historia
oculta de los Estados Unidos.

23 d’octubre de 2014
L’escriptor basc Ramiro
Pinilla (Bilbao, 1923) mor a
Barakaldo.
Principalment
conegut per les seues
novel·les, va formar part
del corrent renovador de la narrativa
espanyola que es va iniciar en la dècada de
1960. La trilogia Verdes valles, colinas rojas és
la seua obra més coneguda. També és l’autor
de La higuera, El cementerio vacío…

Efemèrides
octubre de 2018

27 d’octubre de 1932

28 d’octubre de 2003
Joan Perucho, novel·lista i
poeta en llengua catalana,
mor a Barcelona, ciutat on
havia nascut l’any 1920.
Perucho
va
simultaniejar
elements
tradicionals
i
avantguardistes en un mateix discurs literari.
Destaca també l'ús de temàtica fantàstica en
les seues obres, algunes de les quals són Les
històries naturals, Diana i la mar morta, L’arc
de Sant Martí i Els pares del desert. L’any 1991
va obtenir la Creu de Sant Jordi.
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