4 de setembre de 1924
Naix a Burjassot el poeta i
periodista valencià Vicent
Andrés Estellés. Considerat
el principal renovador de
la
poesia
catalana
contemporània, és l’autor d’obres com Llibre
de meravelles, Mural del País Valencià i
L’oratori del nostre temps. Estellés va estar
guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes i el Premi d’Honor de les Lletres
Valencianes. Va morir a València l’any 1993.

4 de setembre de 1954
Carmen Boullosa, poeta,
novel·lista i dramaturga
mexicana, naix a Ciutat de
Mèxic. La seua obra va
començar
amb
temes
autobiogràfics i d’història
mexicana i ha evolucionat a temes més
internacionals. Obres: El Velázquez de París, El
complot de los románticos, El fantasma y el
poeta…

4 de setembre de 1989
Georges Simenon, escriptor
belga en llengua francesa
nascut a Lieja (1903), mor a
Lausana (Suïssa). Prolífic autor
de més de 200 novel·les, va
ser el creador del comissari
Maigret, el qual protagonitza les obres Pietr el
Letó, La pell d’un home, El boig de Bergerac,
Maigret i el ministre…
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6 de setembre de 1925
Andrea Camilleri, novel·lista i
guionista italià, naix a Porto
Empedocle. Prolífic autor que
va escriure fins a la seua mort
als 93 anys (juliol de 2019) és
reconegut pel seu personatge
del comissari Montalbano, nom triat com a
homenatge a Manuel Vázquez Montalban.
Les ales de l’esfinx, El vestit gris i L’edat del
dubte són algunes de les seues obres.

13 de setembre de 1916
Naix a Llandaff (Gal·les) el
novel·lista, contista i guionista
Roald Dahl. Conegut per les
seues novel·les infantils i juvenils
(algunes d’elles adaptades al
cinema com per exemple
Charlie y la fábrica de chocolate) també va
conrear la literatura d’adults amb relats de
terror i fantasia com els que trobem a Històries
imprevistes. Dahl va morir a Oxford l’any 1990.

15 de setembre de 1914
L’escriptor argentí Adolfo Bioy
Casares naix a Buenos Aires.
Autor de literatura fantàstica,
policíaca i de ciència-ficció,
va obtenir el Premi Cervantes
l’any 1990. La seua novel·la
més coneguda, La invención
de Morel, representa la culminació de l’obra
fantàstica de Casares. L’autor va morir a la
seua ciutat natal l’any 1999.

21 de setembre de 1934
Leonard Cohen, cantautor,
poeta i novel·lista canadenc,
naix a Mont-real. L'amor, el
sexe, la religió, la depressió
psicològica i la música en si
són els seus temes recurrents.
El juego favorito (novel·la), El libro de la
misericòrdia (poesia) i Songs from the road
(disc) són algunes de les seues creacions.
L’any 2011 va ser guardonat amb el premi
Príncep d’Astúries de les Lletres. Cohen va
morir a Los Angeles l’any 2016.

21 de setembre de 1944
Naix a Birmingham (Alabama,
EUA) la novel·lista, guionista i
actriu Fannie Flagg. Deu la
seua fama a la novel·la
Tomates verdes fritos en el
café
de
Whistle
Stop,
adaptada al cinema per Jon Avnet amb el
nom Tomates verdes fritos i amb guió de la
mateixa Flagg.

22 de
1942

setembre

de

Marina Mayoral, novel·lista i
assagista
en
llengua
gallega i castellana, naix a
Mondoñedo (Lugo). Amb
una llarga trajectòria en l’estudi sobre
literatura femenina, és també l’autora de
novel·les com ara Bajo el magnolio, Casi
perfecto, Deseos…

23 de
1994

setembre

de

El novel·lista, contista i
guionista
nord-americà
Robert Bloch (Chicago,
1917) mor a Los Angeles.
Autor d’obres de terror,
ciència-ficció i fantasia va començar
publicant en revistes pulp. La seua novel·la
més coneguda, Psicosi, va ser adaptada al
cinema per Alfred Hitchcock.

24 de setembre de 2004
Françoise
Quoirez,
coneguda
literàriament
com Françoise Sagan, mor a
Honfleur (França). Nascuda
a la localitat francesa de
Cajarc l’any 1935, va ser
una coneguda escriptora
de novel·les i obres teatrals i directora de
cinema que va pertànyer al corrent de la
nouvelle vague. A més de Buenos días,
tristeza, també és l’autora de Golpes en el
alma i Las maravillosas nubes.

25 de
1974

setembre

de

Mara Torres, escriptora,
periodista i presentadora
de televisió, naix a Madrid.
La seua primera novel·la,
La vida imaginaria, va ser
finalista del Premi Planeta l’any 2012. Aquesta
tracta temes amorosos i de superació del
fracàs en una història en la qual la realitat i el
desig es barregen.

28 de setembre de 1966
Mor a París el novel·lista,
poeta i assagista André
Breton. Nascut a Tinchebray
(França) l’any 1896, és el
principal impulsor i exponent
del surrealisme, moviment
literari i artístic que busca anar més enllà de la
realitat mitjançant la imaginació i la
irracionalitat.

Efemèrides
setembre de 2019

29 de setembre de
2011
L’escriptora neerlandesa
Hella Haasse mor a
Amsterdam. Nascuda a
Batàvia (ara Jakarta)
l’any 1918 i autora de poemes, obres teatrals i
assaigs, és coneguda sobretot per les seues
novel·les, de les quals podem destacar El
bosque de la larga espera, La ciudad
escarlata i El ojo de la cerradura. Va ser
membre de la Reial Acadèmia de la Llengua i
Literatura Neerlandesa.

30 de setembre de 2010
Joan Triadú, escriptor i crític
literari en llengua catalana
mor a Barcelona. Nascut a
Ribes de Freser (Girona)
l’any 1921, va ser un
activista cultural interessat
en la recuperació de la llengua i literatura
catalanes que va col·laborar amb nombroses
revistes i periòdics com Serra d’Or, Avui i
Òmnium Cultural. Obres: Atentament, La
ciutat dels llibres…

Marina Mayoral

