
4 de setembre de 1905 

Eileen Mary Challans, 

coneguda literàriament com 

Mary Renault, naix a Forest 

Gate (Anglaterra). Va ser 

coneguda per les seues 

novel·les històriques de  

l’Antiga Grècia i per les seues novel·les de 

temàtica homosexual. De les primeres podem 

destacar la Trilogía de Alejandro Magno, 

formada per Fuego del paraíso, El muchacho 

persa i Juegos funerarios. Va morir a Ciutat del 

Cap l’any 1983. 

6 de setembre de 1925 

El novel·lista, guionista i 

director teatral Andrea 

Camilleri naix a Porto 

Empedocle, a l’illa de Sicília. 

De la seua prolífica obra 

destaquen les novel·les 

policíaques protagonitzades pel comissari 

Montalbano (nom triat com homenatge a 

l’escriptor català Manuel Vázquez 

Montalbán). Obres: La forma de l’aigua, El 

camp del terrissaire, El vestit gris, L’edat del 

dubte... 

6 de setembre de 1925 

Naix a Oviedo el poeta asturià 

Ángel González. Membre de 

la Generació del 50 va estar 

guardonat l’any 1985 amb el 

Príncep d’Astúries i l’any 1996 

amb el Reina Sofia de Poesia 

Iberoamericana. Otoños y 

otras luces i Nada grave són alguns dels seus 

poemaris. González va morir a Madrid l’any 

2008. 

9 de setembre de 

2014 

Montserrat Abelló, poeta i 

traductora catalana 

(Tarragona, 1918) mor a 

Barcelona. Memòria de 

tu i de mi i Cares a la 

finestra són alguns dels seus treballs. 

Guanyadora de nombrosos premis dels quals 

destaquen la Creu de Sant Jordi (1998) i el 

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2008). 

12 de setembre de 2010 

L’escriptora i professora 

universitària nord-

americana Judith Merkle 

Riley mor a Claremont 

(Califòrnia). Nascuda a 

Brunswick (Maine) l’any 

1942 va escriure sis novel·les romàntiques 

d’ambientació històrica. Algunes d’aquestes 

són Una mujer en la tormenta, El oráculo de 

cristal, El don de los deseos... 

17 de setembre de 1965 

Mor a Madrid el dramaturg i 

poeta asturià Alejandro 

Casona. Nascut a Besullo l’any 

1903 va formar part de la 

Generació del 27. Conreador 

del teatre poètic va ser 

guardonat amb el Premi Nacional de 

Literatura l’any 1932. Algunes de les seues 

obres són La sirena varada, Los árboles 

mueren de pie, La molinera de Arcos... 

 

19 de setembre de 1911 

L’escriptor anglés William 

Golding naix a Newquay. 

Conegut per la novel·la El 

señor de las moscas, va ser 

guardonat amb el Nobel 

l’any 1983 “per les seues 

novel·les que, amb un art narratiu realista i 

amb una diversitat i universalitat del mite, 

il·luminen la condició humana en el món 

d'avui dia”. L’autor va morir a Perranaworthal 

(Anglaterra) l’any 1993. 

19 de setembre de 1985 

Italo Calvino, escriptor italià 

nascut a Santiago de las 

Vegas (Cuba) l’any 1923, 

mor a Siena. Conreador de 

la novel·la, el conte i 

l’assaig i adscrit al 

neorealisme i al postmodernisme és l’autor de, 

entre d’altres, Els nostres avantpassats, Si una 

nit d’hivern un viatger, Totes les 

cosmicòmiques, Els amors difícils...  

20 de setembre de 1951 

Naix a Madrid l’escriptor, 

traductor i editor Javier 

Marías. Membre de la Reial 

Acadèmia Espanyola l’any 

2012 va refusar el Premi 

Nacional de Narrativa per la 

novel·la Los enamoramientos. Altres dels seus 

títols són Tu rostro mañana, El hombre 

sentimental, Mañana en la batalla piensa en 

mí, Así empieza lo malo... És el fundador i 

propietari de l’editorial Reino de Redonda. 



22 de setembre de 2014 

L’escriptora i actriu teatral 

extremenya Adelaida García 

Morales (Badajoz, 1945) mor a 

Dos Hermanas (Sevilla). Va 

debutar literàriament amb els 

relats El sur i Bene, als quals 

seguiren El silencio de la sirena (Premi 

Herralde de novel·la 1985), La lógica del 

vampiro, Las mujeres de Héctor, Nasmiya... 

26 de setembre de 1990 

Alberto Moravia, escriptor i 

assagista italià nascut a 

Roma l’any 1907, mor a la 

seua ciutat natal. Va estar 

casat amb l’escriptora Elsa 

Morante. Algunes de les 

seues obres van ser adaptades al cinema, 

com El conformista (adaptada per Bernardo 

Bertolucci), El desprecio (adaptada per Jean-

Luc Goddard) i Dos mujeres (adaptada per 

Vittorio de Sica). 

27 de setembre de 1958 

Naix al districte de Leith 

(Edimburg, Escòcia) l’escriptor 

Irvine Welsh. Assolí una gran 

fama amb la seua primera 

novel·la Trainspotting, escrita 

l’any 1993 i  adaptada al 

cinema per Danny Boyle. 20 anys després va 

escriure la preqüela d’aquesta obra titulada 

Skagboys. 
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28 de setembre de 1970 

John Dos Passos, novel·lista i 

periodista nascut a Chicago 

l’any 1896, mor a Baltimore. 

Membre de l’anomenada 

generació perduda (que 

inclou escriptors com 

Faulkner, Hemingway o Steinbeck) és l’autor 

de Iniciación de un hombre, Rocinante 

vuelve al camino, Manhattan Transfer... 

29 de setembre de 

1967 

Lula Carson Smith, més 

coneguda com Carson 

McCullers, mor a Nova York. 

Nascuda a Columbus l’any 

1917 va ser una pionera en 

tractar temes com l’adulteri, l’homosexualitat 

i el racisme. A la seua primera novel·la El cor 

és un caçador solitari, seguiren altres títols 

com Rellotge sense busques i Frankie 

Addams. 

30 de setembre de 1950 

Naix a Ciutat de Mèxic 

l’escriptora, dramaturga i 

guionista Laura Esquivel. La 

seua primera novel·la Como 

agua para chocolate és la 

més famosa de la seua 

producció, gràcies en part a l’adaptació 

cinematogràfica que va fer el seu marit 

d’aleshores Alfonso Arau. Altres obres: La ley 

del amor, Tan veloz como el deseo, Malinche, 

A Lupita le gustaba planchar... 
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