4 de setembre de 1905

12 de setembre de 2010

22 de setembre de 2014

Eileen
Mary
Challans,
coneguda literàriament com
Mary Renault, naix a Londres.
Autora
de
novel·les
ambientades
en
l’Antiga
Grècia, com la trilogia d’Alexandre el Gran
formada per Fuego del paraíso, El muchacho
persa i Juegos funerarios. També va escriure
novel·les de temàtica homosexual com El
auriga. Va morir a Ciutat del Cap (Sud-àfrica)
l’any 1983.

La novel·lista i professora
universitària Judith Merkle
Riley mor a Claremont
(Califòrnia).
Nascuda
a
Brunswick (Maine, EUA) l’any
1942, tan sols va escriure sis novel·les, suficients
per a obtenir el reconeixement per part dels
lectors. Conreadora de la novel·la romàntica i
històrica, és l’autora d’El diablo del agua, El
don de los deseos, Una mujer en la
tormenta…

Adelaida García Morales,
escriptora
nascuda
a
Badajoz l’any 1945, mor a
Dos
Hermanas
(Sevilla).
Autora de novel·les i relats
curts, va obtenir el Premi Herralde i el Premi
Ícaro per El silencio de las sirenas. Altres obres:
La lógica del vampiro, La tía Águeda, La
señorita Medina…

4 de setembre de 1954

16 de setembre de 1963

La
poeta,
novel·lista
i
dramaturga
mexicana
Carmen Boullosa naix a
Ciutat de Mèxic. La seua
prolífica obra tracta temes
tan diversos com la infància, la història
mexicana o els temes fantàstics i d’aventures.
De les seues novel·les podem destacar El
Velázquez de París, El fantasma y el poeta, El
complot de los románticos…

Naix a Canga de Onís
(Astúries)
el
novel·lista,
assagista i crític literari Rafael
Reig. Autor de Sangre a
borbotones,
Todo
está
perdonado o Manual de literatura para
caníbales, també ha escrit obres col·lectives
com Cien mil millones de poemas amb autors
com Fernando Aramburu, Pilar Adón o
Vicente Molina Foix.

Naix a Londres l’escriptor,
polític i arquitecte Horace
Walpole. Aquest autor va ser
el precursor de la novel·la
gòtica amb la publicació d’El
Castillo de Otranto, la qual va
ser publicada anònimament pel temor de
l’autor a la reacció que suposaria, ja que
trencava amb les normes de la literatura
neoclàssica imperant. Walpole va morir a
Londres l’any 1797.

9 de setembre de 1911
Naix a València el filòleg,
historiador i escriptor en
valencià
Manuel
Sanchis
Guarner.
Represaliat
i
empresonat pel franquisme,
és
l’autor
d’Els
pobles
valencians parlen els uns dels altres,
Gramàtica valenciana, En defensa de la
llengua, La Renaixença al País Valencià…
L’any 1974 va obtenir el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes. Va morir a la seua ciutat
natal l’any 1981.

21 de setembre de 1947
Stephen
King,
conegut
escriptor de novel·les de
terror, naix a Portland (Maine,
EUA). Autor d’una prolífica
obra, moltes de les seues
novel·les han estat adaptades al cinema o a
la televisió, com ara El resplandor (adaptada
per Stanley Kubrick), Carrie (adaptada per
Brian de Palma), Misery (adaptada per Rob
Reiner) o 22/11/63 (adaptada com a sèrie per
J.J. Abrams).

24 de setembre de 1717

25 de setembre de 1897
L’escriptor
guanyador
del
Nobel de literatura, “per la
seua
contribució
artística
única i de gran abast a la
novel·la americana moderna”,
William Faulkner naix a New
Albany (Mississipí). Innovador literari amb la
introducció de monòlegs interiors, salts
temporals i diversos narradors, és l’autor d’El
ruido y la fúria, Mientras agonizo, Santuario,
¡Absalón, Absalón!… Va morir l’any 1962 a
Byhalia (Mississipí).

26 de setembre de 1962
L’escriptor,
il·lustrador
i
professor Mark Haddon naix a
Northampton (Regne Unit).
Autor d’una variada obra de
literatura infantil, va debutar
en la novel·la d’adults amb El
curiós incident del gos a mitjanit. A aquesta
seguí Un petit inconvenient.

27 de setembre de 1917
Naix a Lawrence (Nova York) el
novel·lista,
historiador
i
assagista Louis Auchincloss.
Conegut pels seus relats de la
vella societat novaiorquesa, va
obtenir, l’any 2005, la National
Medal of Arts. Algunes de les seues novel·les
més conegudes són El malversador, La
educación de Oscar Fairfax, Historias de
Manhattan… Va morir a Nova York l’any 2010.

27 de setembre de 1958
Irvine Welsh, escriptor britànic
postmodernista, naix a Leith
(Escòcia). La realitat social de
la seua època li va servir de
base
per
a
escriure
Trainspotting, la seua novel·la
més coneguda, la qual va ser adaptada al
cinema per Danny Boyle. Skagboys, preqüela
de Trainspotting, va ser publicada l’any 2012.

28 de setembre de 1970
El novel·lista i periodista nascut
a Chicago (1896) John Dos
Passos
mor
a
Baltimore.
Membre de la coneguda com
a Generació Perduda, és
l’autor d’obres com Manhattan Transfer,
Rocinante vuelve al camino i Años
inolvidables, en les quals relata la realitat
social americana.

Efemèrides
setembre de 2017

29 de setembre de
1967
Carson
McCullers,
escriptora
nordamericana nascuda a
Columbus l’any 1917, mor
a Nyack (Nova York). La seua obra, d’on
podem destacar El cor és un caçador solitari i
Rellotge sense busques, explora l’aïllament
espiritual dels marginats del sud i tracta temes
com l’homosexualitat, l’adulteri i el racisme.

30 de
1950

setembre

de

Naix a Ciutat de Mèxic
l’escriptora i política Laura
Esquivel. Autora de novel·la
negra amb referències al
realisme màgic, aconseguí
fama internacional amb la seua primera obra
Como agua para chocolate, escrita l’any
1989. A aquesta seguiren altres com La ley del
amor, Tan veloz como el deseo, Malinche…
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