
1 de setembre de 1942 

António Lobo Antunes naix a 
Lisboa. És autor d’El orden 
natural de las cosas, Manual 
de Inquisidores, Buenas 
tardes a las cosas de aquí 
abajo,... El 2007 li va ser 

atorgat el Premi Camoes, el més important 
premi literari en llengua portuguesa. Li han 
estat concedits també el Premi Jerusalem 
2005 i el José Donoso 2008. 

2 de setembre de 1973 

J. R. R. Tolkien (Jhon Ronald 
Reuel Tolkien) mor a Poole, 
Bournemouth (Anglaterra). 
Havia nascut a Bloemfontein 
(Sud-àfrica) el 3 de gener de 
1892. Autor d’El Silmaril.lion, 
El Hobbit, Sir Gawain i el 
cavaller verd, El senyor dels anells,... 

5 de setembre de 1914 

El poeta Nicanor Parra naix a 
San Fabián de Alico (Xile). 
Considerat el creador de 
l’antipoesia, és autor de 
Poemas y antipoemas, 
Manifiesto, Chistes para 
desorientar a la poesía, Hojas 
de Parra... Candidat al Premi 

Nobel de Literatura almenys en tres ocasions, 
ha rebut, entre d’altres, el Premi Juan Rulfo 
1991, el Premi Gabriela Mistral 1997 i el Premi 
Reina Sofia de Poesia Iberoamericana 2000. 
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6 de setembre de 1921 

Naix a Barcelona 
l’escriptora Carmen 
Laforet. El 1944, quan sols 
tenia 23 anys va guanyar 
el Premi Nadal amb Nada. 

Va escriure obres com ara La mujer nueva, La 
insolación, Un matrimonio,... Va morir a 
Madrid el 29 de febrer de 2004. 

6 de setembre de 1989 

Mor a Lausanne (Suïssa) 
Georges Simenon. Nascut a 
Lieja (Bèlgica) el 13 de febrer 
de 1903, va crear el 
personatge del comissari 
Maigret. Obres: L’home que 
mirava passar els trens, La 
mort de Belle, El gos groc,... 

10 de setembre de 1969 

David Trueba naix a Madrid. 
Escriptor, periodista i director 
de cinema, és autor 
d’Abierto toda la noche, 
Cuatro amigos i Saber 
perder. Premi Nacional de la 

Crítica 2008 per aquest último títol. 

14 de setembre de 
1920 

Naix a Paso de los Toros, 
Tucuarembó (Uruguai) 
Mario Benedetti, qui ha 
escrit novel.les com ara 
Gracias por el fuego, 
Primavera con una esquina rota,... i llibres de 
poesia: Inventario, El olvido está lleno de 

memoria, El amor, las mujeres y la vida,... Mor 
a Montevideo el 17 de maig de 2009. 

15 de setembre de 1890 

Naix a Torquay, Devon 
(Anglaterra) Agatha Christie, 
creadora d’Hercule Poirot. 
Va morir el 12 de gener de 
1976 a Wallingford, 
Oxfordshire (Anglaterra) 
després d’escriure obres 

com Deu negrets, Mort al Nil, Assassinat a 
l’Orient Express,... 

15 de setembre de 1914 

Naix a Buenos Aires Adolfo 
Bioy Casares, Premi 
Cervantes 1990. Autor de La 
invención de Morel, Dormir al 
sol o Un campeón desparejo, 
va morir a Buenos Aires el 8 
de març de 1999. 

19 de setembre de 1911 

Naix a Cornwall (Anglaterra) 
William Golding, Premi 
Nobel de Literatura el 1983. 
Va escriure, entre altres, El 
senyor de les mosques, Ritus 
de pas, Els focs d’abaix i 

Barris tancats. Mor el 19 de juny de 1993 
també a Cornwall. 

20 de setembre de 1951 

Naix a Madrid Javier Marías 
Franco, escriptor, traductor, 
editor i membre de la RAE. 
D’entre la seua extensa obra 
destaquen: Todas las almas, 



Corazón tan blanco, Mañana en la batalla 
piensa en mí i la trilogia Tu rostro mañana. Ha 
rebut guardons com ara el Premi Nacional de 
Traducció 1979, el de la Crítica 1993 o el 
Grinzane Cavour 2000. 

21 de setembre de 1947 

Stephen King, conegut per 
les seues novel.les de terror, 
naix a Portland (Maine, EUA). 
És un escriptor molt prolífic. 
D’entre les seues obres 
destaquen: Carrie, El 
resplandor, It, Misery, 

L’atrapasomnis, El mòbil,... 

24 de setembre de 1943 

L’escriptor Antonio Tabucchi 
naix a Vecchiano (Pisa). 
Enamorat de Portugal, és el 
millor coneixedor, crític i 
traductor italià de Fernando 
Pessoa. Ha obtingut el Premi 
Médicis Étranger per Nocturn 
a l’Índia i el Premi Campiello per Afirma 
Pereira. Altres obres seues són: El cap perdut 
de Damasceno Monteiro, Dona de Porto Prim, 
Tristano es mor o La gastritis de Plató. El 2004 
va rebre a Espanya el Premi de Periodisme 
Francisco Cerecedo. 

25 de setembre de 1972 

La poetessa Alejandra 
Pizarnik mor a Buenos Aires, 
ciutat no havia nascut el 29 
d’abril de 1936. Dels seues 
llibres de poemes destaquen 
Árbol de Diana, Extracción 
de la piedra de la locura, Los 

trabajos y las noches,... 

28 de setembre de 1942 

Donna Leon naix a Nova 
Jersey. Des de 1981 resideix 
a Venècia, ciutat on 
transcorren les novel�les 
protagonitzades pel 

comissari Guido Brunetti. A pesar del seu èxit a 
escala mundial, les seues obres no s’han 
traduït a l’italià per a poder mantenir 
l’anonimat. Mort a la Fenice, Acqua alta, Un 
mar de problemes, Proves falses o Deixeu 
estar els nens són algunes de les seues 
novel�les. 

29 de setembre de 1935 

L’escriptora alemanya Ingrid 
Noll naix a Xangai. Està 
considerada com una de les 
autores de novel�la negra més 
famosa tot i que no va 
començar a publicar fins que 
es va jubilar. Els personatges de Noll són 
dones estupendes i amorals que es rebel�len 
davant situacions concretes amb actes tan 
extrems com el crim. Entre les seues obres 
destaquen: La farmacèutica, Como una 
dama, Donde nada florece, Falsas lenguas o 
Benditas viudas. 

29 de setembre de 1967 

Mor a Noya York l’escriptora 
Carson McCullers. Nascuda 
a Columbus (Georgia) el 19 
de febrer de 1917, va ser 
una pionera en el 
tractament de temes com la 

l’adulteri, la homosexualitat i el racisme. 
Llibres: El cor és un caçador solitari, Frankie 
Addams o La balada del café trist. 
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