
6 d’octubre de 1979 

Elizabeth Bishop, poeta 

modernista nascuda a 

Worcester (Massachusetts) 

l’any 1911, mor a Boston. 

Guanyadora 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. 

7 d’octubre de 1981 

L’escriptor suís d’origen grec 

Albert Cohen (Corfú, 1895) mor 

a Ginebra. Escriptor en llengua 

francesa, va conrear la poesia, 

el teatre, les memòries i, 

sobretot, la novel·la. Comeclavos i Bella del 

Señor (guanyadora del Gran Premi de 

Novel·la de l’Acadèmia Francesa l’any 1968) 

són les seues obres més conegudes. 

7 d’octubre de 1991 

Mor a Roma la novel·lista, 

assagista, dramaturga i política 

italiana Natalia Ginzburg. 

Nascuda a Palerm l’any 1916, 

la seua obra va de la tristesa a 

l’humor. Amb Léxico familiar va 

obtenir el Premi Strega. També és l’autora de 

Las palabras de la noche, Sagitario, Y eso fue 

lo que pasó… 
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8 d’octubre de 1919 

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. 

9 d’octubre de 1999 

El novel·lista australià Morris 

West (St. Kilda, Austràlia, 

1916) mor a Clareville. 

Famós per predir en les 

seues novel·les l’elecció 

d’un papa eslau i la renúncia d’un papa per 

a viure en reclusió, és l’autor de Las sandalias 

del pescador (adaptada al cinema), Hijos del 

sol, Eminencia, El abogado del diablo… 

17 d’octubre de 1920 

Miguel Delibes, novel·lista, 

periodista i membre de la 

Reial Acadèmia Espanyola, 

naix a Valladolid. Guardonat 

amb el Príncep d’Astúries de 

les Lletres, el Premi Nacional 

de les Lletres, el Premi Nacional de Narrativa i 

el Premi Cervantes, és autor d’una prolífica 

obra en la qual destaquen títols com El 

hereje, Cinco horas con Mario, El camino, Los 

santos inocentes, La sombra del ciprés es 

alargada… Va morir a la seua ciutat natal 

l’any 2010. 

 

17 d’octubre de 1973 

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)… 

18 d’octubre de 1979 

Virgilio Piñera, narrador, 

poeta i dramaturg cubà 

nascut a Cárdenas l’any 

1912, mor a l’Havana. Va ser 

un dels primers autors a 

conrear el teatre de l’absurd. 

Respecte a la narrativa, va començar 

conreant el conte per a finalment publicar, 

l’any 1952, la seua primera novel·la: La carne 

de René. 

19 d’octubre de 1999 

Mor a París l’escriptora 

francesa d’origen rus 

Nathalie Sarraute. Nascuda 

a Ivànovo l’any 1900 com 

Natàlia Ilínitxna Txerniak, va 

ser una membre 

destacada del moviment literari francés de la 

noveau roman. Entre la vida y la muerte i El 

planetario són algunes de les seues novel·les 

més conegudes. També va escriure obres 

teatrals. 
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19 d’octubre de 2005 

Eduardo Haro Tecglen, 

periodista, assagista i 

escriptor de biografies i 

memòries, mor a Madrid. 

Natural de Pozuelo de 

Alarcón, on va nàixer l’any 1924, és l’autor 

d’obres com El niño republicano, Hijo del 

siglo, El refugio, La guerra de Nueva York… 

Haro Tecglen va ser el pare de l’escriptor 

membre de la movida madrileña Eduardo 

Haro Ibars. 

21 d’octubre de 1969 

El poeta i novel·lista americà 

Jack Kerouac (Lowell, 1922) 

mor a St. Petersburg (Florida). 

Creador de la Generació Beat, 

de la qual la novel·la de 

Kerouac A la carretera és 

considerada el seu manifest, i que estava 

formada, a més, per amics de Kerouac com 

Allen Ginsber, Neal Cassady i William S. 

Burroughs. 

22 d’octubre de 1919 

Naix a Kermanxah (antiga 

Pèrsia) l’escriptora britànica 

Doris Lessing. Amb una obra 

molt autobiogràfica, Lessing 

va ser guardonada amb el 

Príncep d’Astúries de les 

Lletres l’any 2001 i amb el Nobel de Literatura 

l’any 2007. Autora d’una prolífica obra entre 

la qual podem destacar Mara i Dann, La 

clivella i El somni més dolç. Va morir a Londres 

l’any 2013. 

 

27 d’octubre de 1975 

Naix a Londres la novel·lista, 

contista i assagista Zadie 

Smith. Autora de literatura 

realista, els temes 

predominants de la seua obra 

són la religió, l’ètnia i la 

identitat cultural. Obres: Dents blanques, 

L’home dels autògrafs, Sobre la bellesa… 

28 d’octubre de 1999 

Rafael Alberti, poeta nascut 

al Puerto de Santa María 

l’any 1902, mor a la seua 

ciutat natal. Membre de la 

Generació del 27, la seua 

poesia va passar del 

gongorisme al surrealisme per acabar 

tractant temes polítics i nostàlgics. Amb el seu 

primer poemari, Marinero en tierra, va 

guanyar el Premi Nacional de Poesia. Alberti 

també va conrear el teatre. 

30 d’octubre de 2010 

L’escriptor i filòsof neerlandés 

nascut a Harleem (1927) 

Harry Mulisch mor a 

Amsterdam. Prolífic autor de 

novel·les, obres teatrals, 

assaigs i poemes, Mulisch 

tracta el tema de la Segona Guerra Mundial 

en moltes de les seues obres, de les quals 

podem destacar El descubrimiento del cielo, 

El procedimiento, Sigfrido, El juicio a 

Eichmann… 
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