
2 d’octubre de 1879 

Naix a Reading, Pennsilvània, 
el poeta nord-americà 
Wallace Stevens. Membre de 
l’avantguardisme, va obtenir 
el Premi Pulitzer i el National 
Book Award l’any 1955. Alguns 

dels seus millors poemes són Harmonium, 
Ideas de orden, Las auroras de otoño... Va 
morir el 2 d’agost de 1955 a Hartford, 
Connecticut. 

2 d’octubre de 1925 

José Cardoso Pires naix a Vila 
de Rei (Portugal). Autor de 
novel·les, obres de teatre i 
sàtires polítiques, ha escrit, 
entre altres títols, El Delfín i Balada de la playa 
de los perros, ambdues adaptades al cinema. 
Va morir a Lisboa el 26 d’octubre de 1998. 

5 d’octubre de 1889 

Naix a París l’escriptora de 
nacionalitat veneçolana 
Teresa de la Parra. El 1924 es 
publica Ifigenia, la seua 
primera novel·la amb la 
qual assoleix un gran èxit i 

en la qual tracta el drama de la dona enfront 
d’una societat que no li permetia tenir veu 
pròpia. L’any 1929 publica Memorias de una 
mamá blanca. L’any 1936 mor a Madrid. 

6 d’octubre de 1979 

La poetessa nord-
americana Elizabeth Bishop 
mor a Boston. Nascuda 
l’any 1911 a Worcester, 
Bishop, que va viure durant 
més de 15 anys al Brasil, va 

guanyar el Premi Pulitzer l’any 1956 pel seu 
llibre Nord i sud – una primavera freda. Uns 
altres guardons que ha obtingut han sigut el 
National Book Award i el National Book Critics 
Circle Award. 

7 d’octubre de 1927 

Juan Benet naix a Madrid. Va 
cultivar el drama, l’assaig, el 
conte i la novel·la, i va 
destacar en aquest últim 
gènere. Dins de la seua 
prolífica obra destaquen 
Volverás a la región, Una meditación, Un viaje 
de invierno, El aire de un crimen (finalista del 
Premi Planeta 1980), la trilogia Herrumbrosas 
lanzas i En la penumbra. Benet va morir el 5 
de gener de 1993 a Madrid. 

9 d’octubre de 1892 

L’escriptor iugoslau Ivo Andric 
naix a Dolac (Imperi 
Austrohongarés). El seu país 
natal, l’actual Bòsnia, li va 
proporcionar els temes que es 
troben a les seues obres. L’any 

1961 obtingué el Premi Nobel de Literatura 
“per la força èpica amb la qual ha reflectit 
temes i descrit destins humans de la història 
del seu país”. La crònica de Travnick i El pont 
sobre el Drina són algunes de les seues obres. 
Va morir a Belgrad el 13 de març de 1975. 

14 d’octubre de 1894 

Edward Estlin Cummings, més 
conegut com a e. e. 
Cummings, naix a 
Cambridge, Massachusetts. 
Va publicar més de 900 
poemes, coneguts per 
trencar amb qualsevol 

estructura establerta, 2 novel·les, assaigs i 
obres pictòriques. 44 poemes i La habitación 
enorme són alguns dels seus títols. Va morir a 
North Conway. 

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. 

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 1931 

Arthur Schnitzler mor a Viena, 
ciutat on havia nascut el 15 
de maig de 1862. Dramaturg, 
novel·lista i metge neuròleg 
mostra en les seues obres un 
gran interés per l’erotisme, la 
mort i la psicologia. Obres teatrals: La ronda, 
A la cacatua verda, El camí solitari... 
Novel·les: La senyoreta Berta Garlan, La 
senyoreta Else, Història somiada... 
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22 d’octubre de 1870 

Naix a Vorónej l’escriptor rus 
Ivan Bunin. Guanyador del 
Premi Nobel de Literatura 
l’any 1933 “pel seu art, amb 
el qual ha continuat les 
tradicions russes clàssiques 
en l'escriptura de la prosa” 

ha escrit, entre d’altres, Cuando la vida 
empieza, El amor de Mitia i Días malditos. El 8 
de novembre de 1953 va morir a París. 

24 d’octubre de 1942 

L’escriptor colombià, amb 
nacionalitat mexicana, 
Fernando Vallejo naix a 
Medellín. Guanyador del 
Premi Rómulo Gallegos 
l’any 2003. Totes les seues 
novel·les estan 
ambientades a Colòmbia (amb l'excepció de 
La rambla paralela, que se situa a Barcelona). 
Altres de les seues novel·les són La virgen de 
los sicarios, Mi hermano el alcalde i La puta 
de Babilonia. 

26 d’octubre de 1880 

Andréi Bely, pseudònim de 
Borís Nikoláyevich Bugáyev, 
naix a Moscou. Poeta, 
novel·lista i crític literari va 
publicar el 1913 
Petersburgo, la seua obra 
més coneguda i 

comparada sovint amb l’Ulysses de Joyce. Yo, 
Kótik Letáiev, és una altra de les seues 
novel·les. Bely va morir el 8 de gener de 1934 
a Moscou. 

 

27 d’octubre de 1932 

Naix a Boston Sylvia Plath, 
poetessa coneguda per 
ser una de les principals 
autores del gènere de la 
poesia confessional. Ariel, 
La campana de vidre o El 

vestit de color mostassa són algunes de les 
seues obres. Va morir l’any 1963 a Londres. 

27 d’octubre de 2010 

Joan Solà, lingüista i filòleg 
català, mor a Barcelona. 
Nascut al Bell-lloc d’Urgell 
l’any 1940, va ser catedràtic 
de Llengua i Literatura 
Catalanes de la Universitat 
de Barcelona. Va ser codirector de les Obres 
completes de Pompeu Fabra i director de la 
Gramàtica del català contemporani. També 
va ser l’autor de Del català incorrecte al 
català correcte, Lingüística i Normativa i 
Història de la lingüística catalana.  

30 d’octubre de 2010 

Mor a Àmsterdam Harry 
Mulisch. Escriptor de 
novel·la, poesia, assaig i 
filosofia té en la Segona 
Guerra Mundial un tema 
recurrent en les seues 

obres. Va guanyar el Prijs der Nederlandse 
Letteren l’any 1995 per la seua prolífica obra 
entre la qual podem destacar El 
descubrimiento del cielo, Sigfrido: un idilio 
negro, El procedimiento i El atentado; 
aquestes dues últimes adaptades al cinema. 
Havia nascut a Haarlem el 29 de juliol de 
1927. 
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