5 de setembre de 1914
Nicanor
Parra,
poeta
guanyador
del
Premi
Reina Sofia l’any 2001 i del
Premi
Cervantes l’any
2011, naix a San Fabián de
Alico (Xile). Ha estat el
creador
de
l’anomenada
antipoesia,
caracteritzada pel seu llenguatge directe,
col·loquial i per la seua crítica a tot allò
tradicional.

6 de
1921

setembre

de

Naix
a
Barcelona
l’escriptora
Carmen
Laforet. L’any 1944 va
guanyar la primera edició
del Premi Nadal amb
Nada, la seua novel·la més coneguda, la
qual se centra en l’estancament i la pobresa
de l’Espanya de postguerra. La mujer nueva i
La insolación són altres de les seues novel·les.
Va morir a Majadahonda l’any 2004.

6 de setembre de 1963
L’escriptora nord-americana
Alice Sebold naix a Madison
(Wisconsin). Al seu primer
llibre
Afortunada
(una
autobiografia amb les seues
memòries), el seguiren les
novel·les Desde mi cielo (adaptada al
cinema per Peter Jackson) i Casi la luna.

13 de setembre de 1916
Naix a Cardiff (Gal·les) el
novel·lista i autor de contes
Roald Dahl. Encara que més
famós pels seus llibres infantils
com Charlie y la fábrica de
chocolate
(adaptada
al
cinema per Tim Burton) o Matilda, també és
autor de llibres d’adults com La cata, La
venganza es mía, S. A., Relatos de lo
inesperado... Dahl va morir a Oxford l’any
1990.

15 de setembre de 2006
L’escriptora,
periodista
i
activista
italiana
Oriana
Fallaci mor a Florència,
ciutat on havia nascut l’any
1929.
Membre
de
la
resistència contra els nazis quan encara era
una xiqueta, va ser la primera dona italiana
corresponsal de guerra. Com a novel·lista és
l’autora de, entre d’altres, Nada y así sea,
Inshallah i Un sombrero lleno de cerezas
(publicada pòstumament).

18 de setembre de 1916
Mercedes
Salisachs,
novel·lista,
dramaturga
i
autora de contes, naix a
Barcelona. Autora
d’una
prolífica obra va obtenir el
Premi Planeta l’any 1975 per
La Gangrena. A aquesta seguiren altres títols
com La conversación, El último laberinto o
Goodbye, España. També va treballar com a
directora editorial de Plaza & Janés. Va morir
a la seua ciutat natal l’any 2014.

19 de setembre de 1942
L’escriptora
en
llengua
gallega i castellana Marina
Mayoral naix a Mondoñedo
(Lugo).
Autora
d’assaigs,
contes i novel·les, la temàtica
de les seues obres de ficció es
caracteritza per la concepció de l’amor i la
mort com condicionants del destí. Algunes de
les seues novel·les són Bajo el magnolio, Casi
perfecto, Deseos...

21 de setembre de 1866
Leonard
Cohen,
poeta,
novel·lista
i
cantautor
canadenc, naix a Mont-real
(Quebec). L’amor, el sexe, la
religió i la depressió són els
seus temes més recurrents.
L’any 2011 va ser guardonat amb el Príncep
d’Astúries de les Lletres. Obres: El juego
favorito, Palabras, poemas y recuerdos,
Hermosos perdedores, El libro de la
Misericordia...

21 de setembre de 1942
Naix
a
Villablino
(Lleó)
l’escriptor i acadèmic Luis
Mateo
Díez.
Autor
de
novel·les, poemes, assaigs i
obres teatrals, ha guanyat en
dues
ocasions
el
Premi
Nacional de Narrativa (anys 1987 i 2000).
Pájaro sin vuelo, La cabeza en llamas, Fábulas
del sentimiento i La soledad de los perdidos
són algunes de les seues últimes publicacions.

24 de setembre de 1956
L’escriptor i periodista mexicà
Juan Villoro naix a Ciutat de
Mèxic. Comencà com un
exitós autor de llibres per a
xiquets fins a la publicació el
2004 de la seua novel·la El
testigo (Premi Herralde), a la qual seguiren
altres títols com Arrecife (novel·la) o Los
culpables (llibre de relats).

24 de setembre de 2004
Françoise Sagan, escriptora i
guionista francesa nascuda
a Cajarc l’any 1935, mor a
Honfleur.
Escriptora
de
novel·la, assaig, teatre i
biografies. Assolí gran fama
amb la seua primera novel·la Bon dia, tristesa,
escrita quan tenia 18 anys. Els seus temes més
recurrents són la sensualitat, l’ociositat i la vida
fàcil i despreocupada.

27 de setembre de 1906
Naix a Anadarko (Oklahoma)
el
periodista,
guionista i
escriptor de novel·la negra
Jim Thompson. Les seues obres
estan sovint ambientades en
poblacions petites i en els gran
espais oberts i inhòspits de l'Amèrica
profunda. Obres: Hijo de la ira, 1280 almas, El
asesino dentro de mí... Com a guionista va
treballar amb Stanley Kubrick. Va morir a
Huntington Beach (Califòrnia) l’any 1977.

Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

28 de setembre de 1966
El poeta i assagista francés
André Breton (Tinchebray,
1896) mor a París. Va ser el
fundador
i
principal
exponent del surrealisme,
moviment
que
intenta
sobrepassar allò real impulsant l’oníric i
irracional. A més de la seua obra en poesia i
els seus manifests sobre el surrealisme és
també l’autor de títols com El amor loco i La
llave de los campos.

Efemèrides
setembre de 2016

29 de setembre de 1916
Naix a Guadalajara el
dramaturg Antonio Buero
Vallejo. Les seues obres estan
marcades per una forta
crítica social amb la injustícia
com tema principal. Aquest
és el cas de les seues obres més conegudes
com Historia de una escalera, El tragaluz, El
concierto de San Ovidio... L’any 1986 va
obtenir el Premi Miguel de Cervantes. Va morir
a Madrid l’any 2000.

29 de setembre de
2011
Hella Haasse, escriptora
holandesa
nascuda
a
Indonèsia l’any 1918, mor
a
Àmsterdam.
Es
coneguda, sobretot, per
les seues novel·les, les quals han rebut
nombrosos reconeixements al seu país i de les
quals podem destacar El bosque de la larga
espera, La ciudad escarlata, El ojo de la
cerradura...

Leonard Cohen

