
3 de setembre de 1971 

L’escriptora índia Kiran 
Desai naix a Nova Delhi. 
L’any 2006 guanyà el Man 
Booker per la seua novel·la 
El legado de la pérdida, i es 
converteix en la dona més 
jove en guanyar-lo. És filla 

de la també escriptora Anita Desai. 

5 de setembre de 1914 

Naix a San Fabián (Xile) el 
poeta Nicanor Parra. 
Creador de l’anomenada 
antipoesia ha guanyat 
nombrosos premis, dels 
quals destaquen el Reina 
Sofia de Poesia 
Iberoamericana (2001) i el 
Premi Cervantes (2011). Obres: Chistes para 
desorientar a la policía/poesía, Obras 
completas & algo +, Poesía y antipoesía... 

6 de setembre de 1925 

L’escriptor italià Andrea 
Camilleri naix a Porto 
Empedocle (Itàlia). De la 
seua obra destaca la sèrie de 
novel·les policíaques 
protagonitzades pel comissari 
Montalbano (nom triat en 

homenatge a Vázquez Montalban) com ara 
La forma de l’aigua, L’olor de la nit, El camp 
del terrissaire, L’edat del dubte... 

 
Aquest document està sota una llicència de                

Creative Commons 

6 de setembre de 1925 

Ángel González, poeta 
espanyol membre de la 
Generació del 50, naix a 
Oviedo. Membre de la Reial 
Acadèmia Espanyola des de 
l’any 1996, ha estat 
guardonat amb el Príncep 

d’Astúries de les Lletres (1995) i el Reina Sofia 
de Poesia Iberoamericana (1996). Va morir a 
Madrid l’any 2008. 

6 de setembre de 1963 

Naix a Madison (Wisconsin) 
l’escriptora nord-
americana Alice Sebold. 
Fins ara, ha publicat tres 
novel·les: Afortunada, 
Desde mi cielo (adaptada 
al cinema per Peter Jackson) i Casi la luna. 

6 de setembre de 2012 

Horacio Vázquez-Rial, 
escriptor i periodista nascut 
a Buenos Aires l’any 1947, 
mor a Madrid. Novel·lista, 
assagista i poeta, podem 
destacar de la seua obra 
títols com ara Las dos 
muertes de Gardel, El 

enigma argentino, El soldado de porcelana... 

12 de setembre de 2008 

L’escriptor nord-americà 
David Foster Wallace 
(Ithaca, Nova York, 1962) 
mor a Claremont 
(Califòrnia). El seu èxit arribà 

amb La broma infinita (1996). Altres títols: La 
escoba del sistema i El rey pálido (obra 
inacabada i publicada pòstumament). 

13 de setembre de 
1928 

Mor a Motta de Livenza 
(Itàlia) l’escriptor Italo 
Svevo, pseudònim d’Aron 
Hector Schmitz. Nascut a 
Trieste l’any 1861, és 
l’autor, entre d’altres, 

d’Una vida, Senectud, La conciencia de 
Zeno... 

15 de setembre de 
2006 

Oriana Fallaci, escriptora i 
periodista italiana 
nascuda a Florència l’any 
1929, mor a la seua ciutat 
natal. De les seues obres 
podem destacar La rabia y el orgullo, 
Inshallah, La fuerza de la razón o Un sombrero 
lleno de cerezas (pulicada pòstumament). 

18 de setembre de 
1916 

L’escriptora catalana en 
llengua castellana 
Mercedes Salisachs naix a 
Barcelona. Dels seus 
guardons destaca el Premi 
Planeta (1975) per La 

Gangrena. També és l’autora de La 
conversación, El último laberinto i Goodbye, 
España... 

 



20 de setembre de 
1951 

Javier Marías, escriptor, 
traductor i membre de la 
Reial Acadèmia, naix a 
Madrid. Guanyador de 
nombrosos premis, l’any 
2012 va refusar el Premi 

Nacional de Narrativa. Obres més 
conegudes: Todas la almas, Mañana en la 
batalla piensa en mí, Tu rostro mañana, Los 
enamoramientos... 

23 de setembre de 1893 

Naix a Barcelona l’escriptor, 
poeta i traductor Carles Riba. 
Estances (1930) i Elegies de 
Banville (1943) són les seues 
obres més conegudes. Va 
traduir al català obres de 
clàssics com ara Homer, 
Sófocles i Aristòtil.. a més d’altres autors com 
Poe, Kakfa o els germans Grimm. Va morir a 
Barcelona l’any 1959. 

23 de setembre de 
1934 

El novel·lista, dramaturg i 
periodista suec Per Olov 
Enquist naix a Hjoggböle. 
Guardonat amb el Premi 
de Literatura del Consejo 
Nórdico i amb el Selma 

Lagerlöf, és l’autor de La visita del médico de 
cámara i La nit de les Tríbades. 

 

 

24 de setembre de 2004 

Françoise Sagan (Cajarc, 
França, 1935) mor a Honfleur 
(França). Considerada 
membre de la nouvelle 
vague, Sagan va escriure la 
seua primera novel·la 

anomenada Buenos días, tristeza l’any 1954. A 
aquesta seguiren altres com Golpes en el 
alma, La maravillas nubes, La cama 
deshecha... 

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). 
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Horacio Vázquez-Rial 


