
4 de setembre de 1924 

Vicent Andrés i Estellés, 
escriptor, periodista i un 
dels poetes valencians 
més importants del segle 
XX, naix a Burjassot. 
Considerat el principal 

renovador de la poesia valenciana 
contemporània, ha guanyat, entre d’altres, el 
Premi Lletra d’Or, la Creu de Sant Jordi i el 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Va 
morir a València l’any 1993. 

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... 

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). 

15 de setembre de 1914 

Naix a Buenos Aires 
l’escriptor argentí Adolfo 
Bioy Casares. Autor de 
novel·les i llibres de contes, 
també va escriure obres en 
col·laboració amb Jorge 
Luis Borges i Silvina Ocampo 

(amb qui es va casar l’any 1940). Va morir a la 
seua ciutat natal l’any 1999. Títols: La 
invención de Morel, El sueño de los héroes, Un 
campeón desparejo, La muñeca rusa... 

17 de setembre de 2013 

Martí de Riquer i Morera, 
comte de casa Dávalos, mor 
a Barcelona, ciutat on havia 
nascut l’any 1914. Estudiós 
de la literatura en llengua 
romanç tant en occità com 
en castellà i català, fou 
membre de la Reial Acadèmia Espanyola. Va 
ser guardonat amb el Príncep d’Astúries de 
les Ciències Socials i amb el Premi Nacional 
de les Lletres Espanyoles. 

21 de setembre de 
1934 

El poeta, novel·lista i 
cantant canadenc 
Leonard Cohen naix a 
Mont-real. Encara que és 
més conegut per la seua 
faceta musical, l’any 2011 

fou guardonat amb el Príncep d’Astúries de 
les Lletres. Alguns dels seus títols són El juego 
favorito, Hermosos perdedores, El libro de la 
misericordia... 

21 de setembre de 1944 

Naix a Birmingham 
(Alabama) l’escriptora i 
actriu americana Flannie 
Flagg. La novel·la amb la 
qual assolí gran fama fou 
Tomates verdes fritos en el 

café de Whistle Stop, adaptada al cinema 
com Tomates verdes fritos (el guió de Flagg 
fou nominat als Òscar). Altres títols: Daisy Fay y 
el hombre de los milagros, Me muero por ir al 
cielo... 

22 de setembre de 1914 

Henri Alban Fournier, més 
conegut com Alain-Fournier, 
mor prop de Verdun durant 
un combat de la Primera 
Guerra Mundial. Nascut a La 
Chapelle d'Angillion (França) 
l’any 1886, és l’autor del gran 
clàssic de la literatura francesa El Gran 
Meaulnes (única que va escriure ja que va 
morir molt jove). 

22 de setembre de 2013 

El poeta i novel·lista 
colombià Álvaro Mutis 
(Bogotà, 1923) mor a Ciutat 
de Mèxic. Ha estat 
guardonat amb nombrosos 
premis, dels quals destaquen 
el Príncep d’Astúries de les 

Lletres (1997), el Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana (1997) i el Premi Cervantes 
(2001). Obres més conegudes: La mansión de 
Araucaíma, Empresas y tribulaciones de 
Maqroll el Gaviero... 



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... 

25 de setembre de 1964 

Naix a Barcelona l’escriptor 
Carlos Ruiz Zafón. La seua 
primera novel·la d’adults La 
sombra del viento va ser un 
èxit de vendes, a la qual 
seguiren El juego del ángel i 

El prisionero del cielo. Anteriorment havia 
escrit quatre novel·les juvenils: El príncipe de 
la niebla, El palacio de medianoche, Las 
luces de septiembre i Marina. 

 

 

25 de setembre de 1954 

Eugeni d’Ors (Barcelona, 
1881) mor a Vilanova i la 
Geltrú. Escriptor i filòsof català, 
fou l’iniciador del moviment 
noucentista, caracteritzat per 
la voluntat de renovació 

intel·lectual i artística. La curiositat, La lliçó de 
tedi en el parc o La ben plantada són 
algunes de les seues obres. També firmava 
amb el psedònim Xènius. 

26 de setembre de 1904 

L’escriptor japonés d’origen 
grec Lafcadio Hearn mor a 
Tòquio. Nascut l’any 1850 a 
Santa Marua (Grècia) es 
convertí en un dels primers 
divulgadors de la cultura 
japonesa a occident. Títols: 
Última isla, Sombras, En la cueva de los 
espectros infantiles, Promesas mantenidas... 

29 de setembre de 1864 

Naix a Bilbao l’escriptor i 
filòsof Miguel de Unamuno. 
Membre de la Generació 
del 98 va conrear la novel·la, 
l’assaig, el teatre i la poesia. 
Creador del terme nivola 

destaquen dels seus títols obres com Niebla, 
Abel Sánchez, La tía Tula, San Manuel Bueno, 
màrtir... Va morir a Salamanca l’any 1936. 
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