
1 de setembre de 1970 

L’escriptor François Mauriac 
(Bordeus, 1885) mor a París. 
Guanyador del Nobel de 
Literatura l’any 1952 per 
“l’espiritualitat i l’intensitat 
artística amb que les seues obres han mostrat 
el drama de la vida humana” és l’autor de La 
farisea, Nudo de víboras, El beso al leproso... 

4 de setembre de 1954 

Naix a Ciutat de Mèxic la 
poetessa, novel·lista i 
dramaturga Carmen 
Boullosa. Autora d'El 
Velázquez de París, El 
fantasma y el poeta, El 

complot de los románticos... ha guanyat, 
entre altres, el Premi Café Gijón i el Premi 
Anna Seghers. 

4 de setembre de 1989 

Georges Simenon, escriptor 
belga (Lieja, 1903) en llengua 
francesa, mor a Lausana. De la 
seua prolífica obra formada 
per 192 novel·les publicades 
sota el seu nom i una trentena 
sota 27 pseudònims diferents, 
destaquen les protagonitzades pel 
personatge del comissari Maigret. 

7 de setembre de 1962 

L’escriptor de novel·la històrica 
Eiji Yoshikawa mor a Tòquio. 
Les seues dues obres més 
destacades són Taiko, escrita 
a partir del manuscrit original, i 

la saga de Musashi, sobre la vida del samurai 
Miyamoto Musashi. Yoshikawa havia nascut a 
Kanagawa l’any 1892. 

12 de setembre de 1921 

Naix a Lwow (actual Ucraïna) 
l’escriptor polonés de ciència-
ficció Stanislaw Lem. A més de 
Solaris, la seua novel·la més 
famosa, destaquem de la 
seua obra El castillo alto, El 
hospital de la transfiguración, Edén, Vacío 
perfecto... Va morir a Cracòvia l’any 2006. 

16 de setembre de 1953 

Nancy Huston, novel·lista i 
assagista canadenca en 
llengua francesa i 
traductora de les seues 
pròpies obres a l’anglés, 
naix a Calgary. Les seues 

novel·les més destacades són Marcas de 
nacimiento, Línies de falla, La huella del 
ángel... 

16 de setembre de 1963 

L’escriptor asturià Rafael 
Reig naix a Cangas de Onís. 
Guanyador del Premi de la 
Crítica d’Astúries per Sangre 
a borbotones i del Premi 
Tusquets de Novel·la 2010 
per Todo está perdonado també ha escrit Esa 
oscura gente, La fórmula Omega, Manual de 
literatura para caníbales... 
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21 de setembre de 1942 

Naix a Villablino (Lleó) el 
novel·lista, assagista, poeta i 
dramaturg Luis Mateo Díez. 
De la seua prolífica obra 
narrativa destaquem La 
fuente de la edad (Premi de 
la Crítica 1986 i Premi 
Nacional de Narrativa 1987), La ruina del cielo 
(Premi de la Crítica 1999 i Premi Nacional de 
Narrativa 2000), La gloria de los niños, Los 
frutos de la niebla, El animal piadoso... 

22 de setembre de 
1942 

Marina Mayoral, 
escriptora en gallec i 
castellà, naix a 
Mondoñedo (Lugo). 
Guardonada amb els 

premis Ámbito literario, Hucha de oro o 
Losada Diéguez entre altres, ha escrit Tristes 
armas, Bajo el magnolio, Casi perfecto, 
Deseos... 

25 de setembre de 
1968 

Mor a Nova York, ciutat on 
va nàixer l’any 1903, 
Cornell Woolrich. També 
conegut amb els 
pseudònims de William Irish i 
George Hopley, Woolrich 
va ser un escriptor de novel·les policíaques i 
de misteri, com ara El ángel negro, El telón 
negro, La noche tiene mil ojos o La ventana 
indiscreta (adaptada al cinema per 
Hitchcock). 



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 1962 

Mark Haddon, escriptor i 
il·lustrador anglés, naix a 
Northampton. Va començar 
escivint llibres infantils. La 
fama li va arribar amb El 
curiós incident del gos a 
mitjanit, amb la qual va 
guanyar el Premi Whitbread i el 
Commonwealth. A aquesta li va seguir Un 
petit incovenient. 

26 de setembre de 1993 

Mor a Filadèlfia l’escriptora 
russa Nina Berberova. 
Nascuda a Sant Petersburg 
l’any 1901 és l’autora de 
L'acompanyant, Ataschev 
en París, El subratllat és meu, 
Roquenval, El cabo de las 

tormentas... 

27 de setembre de 1906 

Jim Thompson, periodista i 
escriptor de novel·la negra, 
naix a Anadarko (Oklahoma). 
Amb un estil cru i contundent, 
mostra una societat cruel i 
desesperançada en obres 

com ara Un cuchillo en la mirada, Els 
tramposos, Fill de la ira, 1280 ànimes... 
Thomspon va morir a Huntington Beach 
(Califòrnia) l’any 1977. 

29 de setembre de 
2011 

Mor a Àmsterdam 
l’escriptora Hella Haasse. 
Natural de Batàvia 
(Indonèsia) ha escrit obres 
teatrals, poemes, assajos i, 
sobretot, novel·les. Algunes d’elles són La 
ciudad escarlata, El bosque de la larga 
espera o El ojo de la cerradura. L’any 1992 va 
rebre la Medalla d’Or de les Arts i les Ciències 
de l’Orde de la Casa d’Orange. 

29 de setembre de 2011 

El poeta i periodista Salvador 
Iborra (València, 1978) mor 
assassinat a Barcelona. Obres: 
Un llençol per embrutar, Les 
entranyes del foc (Premi 
Domènec Perramon), Els 
cossos oblidats (Premi Jaume 

Bru i Vidal). 

30 de setembre de 
1950 

Laura Esquivel, escriptora 
mexicana coneguda per 
l’obra Como agua para 
chocolate, naix a Ciutat 
de Mèxic. Guanyadora del 
Premi ABBY, també ha 
publicat La ley del amor, Estrellita marinera, El 
libro de las emociones.. 
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