4 d’octubre de 1974
La poetessa Anne Sexton,
nascuda
l’any
1928
i
reconeguda per la seua
poètica confessional, mor a
Weston
(Massachusetts).
Aquesta poesia consisteix a
expressar detalls íntims de la vida de la
poetessa. L’any 1967 va guanyar el Premi
Pulitzer. Obres: El asesino y otros poemas,
Poemas de amor…

5 d’octubre de 2015
La dramaturga, guionista i
actriu hispanoargentina Ana
Diosdado mor a Madrid.
Nascuda a Buenos Aires
l’any 1938, va ser finalista del
Premi Planeta i l’any 2016 va
rebre pòstumament la Creu de l’Orde Civil
d’Alfons X el Savi. Anillos de oro, Olvida los
tambores i Los comuneros són algunes de les
obres teatrals que va escriure.

7 d’octubre de 1927
Naix a Madrid el novel·lista,
dramaturg i assagista Juan
Benet. Finalista del Premi
Planeta per El aire de un
crimen i guanyador del Premi
Biblioteca Breve per Una
meditación, és també l’autor de Volverás a
región, Saúl ante Samuel, Un viaje de
invierno… Va morir a la seua ciutat natal l’any
1993.

7 d’octubre de 1991
Natalia Ginzburg, novel·lista,
assagista,
dramaturga
i
política italiana mor a Roma.
Nascuda com Natalia Levi a
Roma l’any 1916, té la guerra i
l’holocaust com a temes
bàsics de la seua producció literària. Algunes
de les seues obres són Las pequeñas virtudes,
Léxico familiar, Y eso fue lo que pasó…

8 d’octubre de 1920
Naix
a
Tacoma
(EUA)
l’escriptor de ciència-ficció
Frank Herbert. Reconegut per
la seua saga Las Crónicas de
Dune, va obtenir els premis
Nebula i Hugo, dos dels
guardons més importants de la literatura de
ciència-ficció
i
fantasia.
L’evolució,
l’ecologia, la supervivència humana i els
temes polítics i de poder estan molt presents
en la seua obra. Herbert va morir l’any 1986 a
Madison.

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 1967
Naix a Nova York l’escriptor en
llengua francesa i resident a
Barcelona Jonathan Littell. Amb
Las
benévolas,
novel·la
ambientada en la Segona
Guerra Mundial, va guanyar el
Premi Goncourt i el Gran Premi de Novel·la de
l’Acadèmia Francesa. A aquesta obra
seguiren altres com Lo seco y lo húmedo i
Chechenia, año III.

14 d’octubre de 1997
Francis
Kane,
conegut
literàriament
com
Harold
Robbins, mor a Palm Springs
(Califòrnia). Nascut a Nova
York l’any 1916, ha estat un
prolífic autor de novel·les considerades de
literatura popular, com ara Nunca me
abandones i El precio del placer. Després de
la seua mort han continuat apareixent
novel·les inaudites de l’autor, algunes d’elles
acabades per altres autors.

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 l’any 2015.

19 d’octubre de 1999

25 d’octubre de 1957

L’escriptora
francesa
d’origen
rus
Nathalie
Sarraute (Ivànovo, Rússia,
1900) mor a París a l’edat
de 99 anys. Enquadrada en
el moviment de la nouveau
roman, va ser una gran estudiosa del
llenguatge literari. Entre les obres més
importants trobem: El planetario, Entre la vida
y la muerte…

Edward
John
Moreton,
conegut literàriament com Lord
Dunsany,
mor
a
Dublín.
Conegut sobretot pels seus
contes fantàstics, la seua obra
gira en torn a l’horror, l’estrany i
la fantasia. El libro de las maravillas, Cuentos
asombrosos i La hija del rey del país de los
elfos són alguns dels seus títols. L’autor va
nàixer a Londres l’any 1878.

20 d’octubre de 1917

27 d’octubre de 1975

Naix a Berlín el diplomàtic,
escriptor i polític amb
ciutadania
francesa
Stéphane Hessel. El seu llibre
¡Indignaos!, amb pròleg de
José Luis Sampedro en la
versió en castellà, va ser un fenomen que va
influir en el posterior moviment dels indignats i
la democràcia real. Hessel va morir a París
l’any 2013.

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).

22 d’octubre de 1919
Naix a Kermanshah (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”.

Efemèrides
octubre de 2017

28 d’octubre de 1977
Miguel Mihura (Madrid, 1905)
mor a la seua ciutat natal.
Escriptor,
historietista
i
periodista, va destacar, en el
camp literari, amb la seua
obra teatral amb títols com
Tres
sombreros
de copa
(estrenada l’any 1952), Mi adorado Juan
(estrenada l’any 1956) i Ninette y un señor de
Murcia (estrenada l’any 1964). L’humor i
després la sàtira són les notes característiques
de la seua obra.
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