
5 d’octubre de 1936 

L’escriptor, dramaturg i 
polític txec Václav Havel 
naix a Praga 
(Txecoslovàquia). Fou 
l’últim president de 
Txecoslovàquia i el primer 
de la República Txeca 
(1993-2003). Entre la seua 

obra literària destaca Cartas a Olga, 
Meditaciones estivales, Largo desolato o Sea 
breve, por favor. 

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 Lexico 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 Rómulo Gallegos el 1996. 
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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, 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 retornor al horgar... Va morir a Londres el 24 
de desembre de 2008. 

12 d’octubre de 
2009 

Mor a Madrid el teòleg 
progressista Enrique 
Miret Magdalena. 
Nascut a Saragossa el 
12 de gener de 1914, 

ens ha deixat una extensa obra literària: La 
vuelta a los valores, La paz 
es posible, ¿Qué nos falta 
para ser felices?... 

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... 
Premi Büchner 1965 (el 
premi més prestigiós 
d’Alemanya), Premi 
Princep d’Asturies 1999 i 
Premi Nobel de Literatura també 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. 

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... Premi Príncep 
d’Astúries de les Lletres el 
2002. 



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. 

21 d’octubre de 1929 

L’escriptora Ursula K. Le 
Guin naix a Berkeley 
(Califòrnia). És autora de 
poesia, llibres infantils i 
assajos, i també ha 
traduït obres d’altres 
autors,  però la seua 
fama es deu al nombrós cabdal de llibres de 
ciència-ficció i fantasies entre els quals 
destaquen els que formen la sèrie de 
Terramar i Ekumen. Ha rebut, entre d’altres, 
cinc premis Hugo i sis premis Nebula, els 
màxims reconeixements de la literatura 
fantàstica. 

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 atorgat el Premi Príncep d’Astúries de les 
Lletres. 

27 d’octubre de 
1961 

L’escriptora Margaret 
Mazzantini naix a 
Dublín. És autora de La 
paraula més bella, La 
palangana de zinc i 
No et moguis, amb la 

qual va obtenir el Premi Strega i el Premi 
Grinzane Cavour. 

30 d’octubre de 1871 

Paul Valéry naix a Seta 
(França). La seva obra 
poètica és considerada 
una de les pedres 
angulars de la poesia 
pura, de fort contingut 
intel�lectual i esteticista. 
És autor d’El cementeri 
marí. Mor a París el 20 de 
juliol de 1945. 

30 d’octubre de 
1910 

El poeta i dramaturg 
Miguel Hernández 
Gilabert naix a Oriola. La 
seua poesia evoluciona 
des de composicions 
puristes (Perito en lunas) 
fins als versos espantats 
per l’espectacle bèl�lic 

(Cancionero y romancero de ausencias), 
passant pels poemes d’amor (El rayo que no 
cesa) i els de la lírica tradicional (Viento del 
pueblo i El hombre que acecha). Va morir a 
la presó d’Alacant el 28 de març de 1942. 
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