
1 de setembre de 1942 

António Lobo Antunes naix a 
Lisboa. És autor d’El manual 
dels inquisidors, L’esplendor 
de Portugal, Exhortació als 
cocodrils, Ahir no et vaig 
veure a Babilònia,... 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, el José Donoso 2008 i el Premi 
FIL de Literatura 2008. 

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, Chistes para desorientar a la 
poesía, Hojas de Parra... Candidat al Premi 
Nobel de Literatura en tres ocasions, ha rebut, 
entre d’altres, el Premi Juan Rulfo 1991, el 
Premi Gabriela Mistral 1997 i el Reina Sofia de 
Poesia Iberoamericana 2000. 

6 de setembre de 1925 

Naix a Sicília Andrea Camilleri. 
Escriptor i guionista conegut per 
la seua sèrie de novel·les 
policíaques protagonitzades 
pel comissari Salvo Montalvano 
(nom triat en homenatge a 

Manuel Vázquez Montalban) com ara El gos 
de Terracota, Les ales de l’esfinx, Foguerada 
d’agost i El camp del terrissaire. 
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13 de setembre de 1928 

Mor a Motta di Livenza 
l’escriptor Ettore Schmitz, 
conegut literàriament com 
Italo Svevo. Nascut a Trieste 
l’any 1861 i assidu de la 

biblioteca pública, va mostrar un gran interés 
pel psicoanàlisi i les teories de Freud. Una 
vida, Senilidad i La conciencia de Zeno són 
algunes de les seues obres.  

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,... Mor a 
Montevideo el 17 de maig de 2009. 

19 de setembre de 1908 

Naix a Helsinki Mika Waltari. 
Prolífic autor, sobretot en 
novel·la històrica, va escriure 
com a mínim 29 novel·les, 6 
col·leccions de poesia, 26 
obres de teatre i, a més, 

diversos guions per a ràdio i cinema. Dins la 
seua obra destaca Sinhué, l’egipci, publicada 
el 1945 i adaptada al cinema. Waltari va morir 
el 26 d’agost de 1979 a Helsinki. 

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. 

19 de setembre de 1985  

Italo Calvino mor a Siena. 
Aquest prolífic escriptor italià, 
nascut a Santiago de las 
Vegas (Cuba) l’any 1923, ha 
escrit, entre altres, El baró 
rampant, Les ciutats invisibles, 

Marcovaldo, Les cosmicòmiques, Si una nit 
d'hivern un viatger... 

19 de setembre de 2010 

José Antonio Labordeta mor 
a Saragossa, ciutat on va 
nàixer l’any 1935. Cantautor, 
polític i escriptor és 
considerat “el més important 
cantautor aragonés i una de 
les persones més decisives en la recuperació 
de la consciència regional aragonesa”. 
Alguns dels seus últims llibres van ser Memorias 
de un beduino en el Congreso de los 
Diputados (2009) i Regular, gracias a Dios 
(2010). Entre els reconeixements obtinguts 
destaquen la Medalla d’Or al Mèrit en el 
Treball i la Medalla d’Aragó. 

20 de setembre de 1951 

Naix a Madrid Javier Marías 
Franco. D’entre la seua 
extensa obra destaquen: 
Todas las almas, Corazón tan 
blanco, la trilogia Tu rostro 
mañana i Los 

enamoramientos. 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 1934 

El poeta, novel·lista i cantant 
Leonard Cohen naix a Mont-
real (Quebec). De les seues 
obres literàries podem 
destacar Comparemos 
mitologías (primer recull de 
poemes de l’autor), El juego favorito, Flores 
para Hitler, Los hermosos vencidos...  El juny 
de 2011 fou guardonat amb el Premi Príncep 
d’Astúries de les Lletres. 

25 de setembre de 1954 

Eugeni d’Ors i Rovira mor a 
Vilanova i la Geltrú. Nascut 
l’any 1881 a Barcelona fou un 
escriptor i filòsof català 
impulsor del moviment del 
noucentisme. L’any 1911 fou 

nomenat secretari general de l’Institut 
d’Estudis Catalans i el 1915 fundà l’Escola de 
bibliotecàries. De la seua creació literària 
destaquen les Glosses que va escriure sota el 
pseudònim de Xènius. 

25 de setembre de 1972 

La poetessa Alejandra Pizarnik 
mor a Buenos Aires, ciutat on 
va nàixer l’any 1936. De les 
seues obres destaquen Árbol 
de Diana, Extracción de la piedra de la 
locura, La condesa sangrienta, Diarios... 

26 de setembre de 1990 

Alberto Moravia, pseudònim 
d’Alberto Pincherle, mor a 
Roma, ciutat on va nàixer 
l’any 1907.  La seua primera 
obra Los indiferentes (1929) el 

va llançar a la fama. Altres dels seus 
nombrosos títols són El desprecio, El tedio, El 
conformista, La romana, La campesina... 

28 de setembre de 1970 

Mor a Baltimore el novel·lista i 
periodista John Dos Passos. La 
iniciación de un hombre, 
(1919) va ser la seua primera 
novel·la. Però va ser l’any 1925 
amb Manhattan Transfer quan assolí una gran 
rellevància mundial. Años inolvidables, 
Rocinante vuelve al camino i Viajes de 
entreguerras són altres de les seues obres. 
John Dos Passos havia nascut el 14 de gener 
de 1896 a Chicago. 

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