
3 d’octubre de 1900 

Naix a Asheville (Carolina del 

Nord) l’escriptor Thomas Wolfe. 

Escriptor de novel·les, contes i 

obres dramàtiques és conegut 

per barrejar prosa i poesia 

amb escrits autobiogràfics. 

Ídol de Faulkner, és l’autor d’El ángel que nos 

mira, Especulación, El niño perdido, Hermana 

muerte... 

7 d’octubre de 1981 

L’escriptor suís d’origen grec 

Albert Cohen (Corfú, 1895) 

mor a Ginebra. La seua obra 

narrativa se centra en els 

mateixos personatges. A més 

de Bella del señor, la seua 

novel·la més coneguda i guanyadora del 

Premi de l’Acadèmia Francesa, també és 

l’autor de Comeclavos, Solal, El libro de mi 

madre... 

7 d’octubre de 2011 

Félix Romeo, escriptor, 

traductor i periodista nascut 

a Saragossa l’any 1968, mor 

a Madrid. De 1996 a 2001 va 

dirigir el programa cultural 

televisiu La Mandrágora. En 

vida va publicar tres novel·les: Dibujos 

animados, Discothèque i Amarillo. També va 

escriure contes i relats. 

 

 

 

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. 

10 d’octubre de 1930 

Harold Pinter, dramaturg, 

poeta i guionista anglés, naix 

a Londres. L’any 2005 va ser 

guardonat amb el Nobel de 

Literatura “per unes obres 

que descobreixen el precipici 

sota una xerrameca diària i foren l'entrada en 

les cambres tancades de l'opressió”. Títols: El 

cuidador, Los enanos, El amante, Escuela 

nocturna... Va morir a la seua ciutat natal 

l’any 2008. 

16 d’octubre de 1927 

Naix a Gdansk (actual 

Polònia) l’escriptor alemany 

Günter Grass. L’any 1999 va 

guanyar el Nobel de 

Literatura i el Príncep 

d’Astúries de les Lletres. A més 

del conegudíssim El tambor de hojalata 

(adaptat al cinema), és autor, entre d’altres, 

de La caja de los deseos, Malos presagios, El 

rodaballo... Va morir a Lübeck aquest any. 

 

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. 

19 d’octubre de 1962 

L’escriptora de novel·les 

històriques Tracy 

Chevalier naix a 

Washington DC. És 

l’autora de La dama i 

l’unicorn, Àngels fugaços i 

la coneguda La noia de 

la perla (basada en el quadre de Vermeer de 

mateix nom), adaptada al cinema i 

protagonitzada per Colin Firth i Scarlett 

Johansson. 

19 d’octubre de 2005 

Eduardo Haro Tecglen, 

periodista i assagista 

nascut a Pozuelo de 

Alarcón l’any 1924, mor a 

Madrid. Dels seus treballs 

podem destacar La guerra 

de Nueva York, El niño republicano, El refugio, 

Hijo del siglo... És pare del poeta Eduardo 

Haro Ibars. 

 

 



22 d’octubre de 1919 

Naix a Kermanshah (l’Índia) 

l’escriptora britànica Doris 

Lessing. És autora d’una 

prolífica obra amb títols 

com La clivella, El somni 

més dolç, El quadern daurat, Mara i Dann... 

L’any 2001 va obtenir el Príncep d’Astúries de 

les Lletres i l’any 2007 el Nobel de Literatura 

per ser “la narradora èpica de l'experiència 

femenina perquè, amb escepticisme, ardor i 

poder visionaris, s'ha sotmés a una civilització 

dividida a l'escrutini”.  

23 d’octubre de 2014 

L’escriptor basc Ramiro 

Pinilla (Bilbao, 1923) mor a 

Barakaldo. Amb Las ciegas 

hormigas va guanyar el 

Premi Nadal l’any 1960. Va 

destacar amb la trilogia 

Verdes valles, colinas rojas, formada pels títols 

La tierra convulsa, Los cuerpos desnudos i Las 

cenizas del hierro. 

25 d’octubre de 1976 

Raymond Queneau, poeta, 

novel·lista i teòric francés, mor 

a París. Nascut a Le Havre 

l’any 1903 va ser seguidor del 

surrealisme i defensor de la 

literatura potencial i va 

intentar aplicar normes 

aritmètiques a les seues novel·les. Títols: El 

vuelo del Ícaro, Zazie en el metro, Flores 

azules, Odile... 

 

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). 

30 d’octubre de 1935 

Agota Kristof, escriptora en 

llengua francesa i resident 

a Suïssa, naix a Csikvánd 

(Hongria).  Va conrear la 

novel·la i el teatre. A la 

seua primera novel·la El 

gran cuaderno (Premi Europeu de Literatura 

Francesa) la seguiren altres com La prueba, 

La tercera mentira o Ayer. Va morir a 

Neuchatel l’any 2011. 

31 d’octubre de 1947 

Naix a Castelló de Rugat 

(València) l’escriptora i 

política Carmen Alborch. 

Ministra de Cultura, 

diputada i actualment 

senadora, escriu sobre 

cultura, política, igualtat i feminisme. Alguns 

dels seus llibres són Solas, Malas, Libres, La 

ciudad y la vida i Los placeres de la edad. 
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