
7 d’octubre de 
1849 
 
Mor a Baltimore 
(Maryland) Edgar 
Allan Poe. Va nàixer 
a Boston el 19 de 
gener de 1809. Els 
seus relats li van 
atorgar fama mundial: L’escarabat d’or, 
El gat negre... Va escriure també 
novel�les com ara Les aventures d’Arthur 
Gordon Pym o El manuscrit dins una 
ampolla, i poesia amb obres com El corb.  

 
7 d’octubre de 
1991 
 
Mor a Roma Natalia 
Ginzburg. Nascuda a 
Palermo el 14 de juliol 
de 1916, va ser una 
notable assagista, 
novel�lista i 

dramaturga amb obres com ara Léxico 
familiar, Les veus del vespre, La ciutat i 
la casa, Las pequeñas virtudes... Va 
guanyar el Premi Strega el 1963.  
 
9 d’octubre de 
1949 
 
Ángeles Mastretta 
naix a Puebla (Mèxic). 
Escriptora i 
periodista, les seues 
principals novel�les 
són: Arráncame la 
vida, Mal de amores, Mujeres de ojos 

grandes, Puerto libre... Va rebre el Premi 
Rómulo Gallegos el 1996.  
 
10 d’octubre de 
1860 
 
Naix Joan Maragall i 
Gorina a Barcelona, on 
va morir el 20 de 
desembre de 1911. 
Poeta, assagista, 
traductor i periodista, 
va crear obres com ara Visions i cants, 
Les disperses, Enllà, Seqüències...  

 
10 d’octubre de 
1930 
 
Harold Pinter naix a 
Londres. Dramaturg, 
poeta, guionista, 
director i actor, va ser 
guardonat amb el 
Premi Nobel de 
Literatura l’any 2005. 

D’entre les seues obres destaquen El 
portero, El sirviente, La fiesta de 
cumpleaños, El retorno al hogar... Va 
morir a Londres el 24 de desembre de 
2008.  
 
15 d’octubre de 
1844 
 
Friedrich Wilhelm 
Nietzsche naix a 
Röchen (Saxònia 
prusiana). Poeta i 
filòsof, va escriure 

nombroses obres: Així parlà Zarathustra, 
Més enllà del bé i del mal, La gaia 
ciència, La genealogia de la moral, Humà, 
massa humà,... Morí a Weimar el 25 
d’agost de 1900.  
 
15 d’octubre de 
1927 
 
Naix a Danzig 
(Alemanya) Günter 
Grass. És autor d’El 
tambor de llauna, El 
meu segle, Mals 
averanys... Li fou 
concedit el Premi 
Nobel de Literatura el 1999.  
 
16 d’octubre de 1854 
 

Naix a Dublín 
Oscar Wilde. La 
seua obra més 
coneguda és El 
retrat de Dorian 

Gray. 
Destaquen 

també en teatre 
El ventall de 

lady 
Windermere, Una dona sense importància 
i La importància de dir-se Ernest, i en 
poesia La balada de la presó de Reading. 
Va morir a París el 30 de novembre de 
1900. 
 

 
 

Aquest document està sota una llicència de  
Creative Commons 



17 d’octubre de 
1915 
 
Arthur Miller naix a 
Nova York. És autor 
de famoses obres 
teatrals, com ara 
Mort d’un viatjant, 
Les bruixes de 
Salem, Vides rebels, Després de la 
caiguda... Li va ser concedit el Premi 
Príncep d’Astúries de les Lletres el 2002.  
 

19 d’octubre de 
1899 
 
Naix a la ciutat de 

Guatemala 
l’escriptor Miguel 
Ángel Asturias. 
Premi Nobel de 
Literatura el 1967, 

ens ha deixat obres com ara Leyendas 
de Guatemala, El señor Presidente, Viento 
fuerte, Los ojos de los enterrados... Va 
morir a Madrid el 9 de juny de 1974. 
 
20 d’octubre de 
1946 
 
L’escriptora, poeta i 
dramaturga Elfriede 
Jelinek naix a 
Mürzzuschlag 
(Àustria). És autora 
d’obres com ara Las 
amantes, La pianista, 
Deseo i Los excluídos... L’any 2004 li va 
ser atorgat el Premi Nobel de Literatura. 

22 d’octubre de 
1870 
 
A Voronezh naix 
l’escriptor Ivan Bunin, 
Premi Nobel de 
Literatura el 1933. És 
autor d’obres com El 
llogaret o L’amor de 
Mitia. Mor a París el 8 de novembre de 
1953. 
 
22 d’octubre de 1919 

 
L’escriptora 

britànica Doris 
Lessing naix a 

Kermanshah 
(Pèrsia). 

Guanyadora del 
Premi Nobel de 
Literatura el 2007, 
és autora d’obres 

com ara El quadern daurat, Canta la 
hierba, Contes africans, La buena 
terrorista, Risa africana... El 2001 li va 
ser lliurat el Premi Príncep d’Astúries de 
les Lletres. 
 
30 d’octubre de 
1871 
 
Paul Valéry naix a 
Seta (França). Poeta i 
escriptor, és autor d’El 
cementeri marí. Mor a 
París el 20 de juliol de 
1945. 
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