
Mig segle sense William Faulkner 
Guanyador del Premi Nobel de Literatura i guardonat amb dos 
Pulitzer.  
Coincidint amb el cinquanta aniversari de la seua mort s'ha reeditat 
part de l'obra de William Faulkner. La Biblioteca de Filosofia i 
Lletres aprofita aquest fet per a actualitzar el seu fons de catàleg i 
oferir l'obra d'aquest gran escriptor. 
«El passat no mor mai, ni tan sols és passat», afirmava en 
Rèquiem per una monja William Faulkner, mestre de la narrativa 
moderna i un dels reis de la prosa meridional dels Estats Units, de 
qui es compleixen 50 anys de la seua mort. 
La seua obra, malgrat el temps, manté plena vigència. Guanyador 
del Premi Nobel de Literatura el 1949 i amb dos Pulitzer (A fable, 
‘Una faula’), el 1955, i (The reivers, ‘Els lladregots’) el 1963, 
Faulkner és considerat un dels escriptors més influents de la 
literatura universal gràcies als seus plantejaments sobre la raça i 
les seues descripcions sobre els reptes i dilemes que presenta la 
modernitat. 
Els seus monòlegs interiors dins d'una narrativa tan profunda i 
complexa com suntuosa van servir d'anàlisi de les ferides de 
l'ànima del sud nord-americà després de la Guerra de Secessió, 
dibuixades en gran part sobre el fictici Yoknapatawpha, un territori 
inspirat en Mississipí, al qual va denominar el seu «comtat apòcrif». 
El cinema va ser el seu refugi quan va comprovar l'escàs èxit de les 
seues obres inicials, i com a autor per encàrrec va posar el seu 
nom als guions de sis pel·lícules, cinc de les quals sota la direcció 
de Howard Hawks i algunes tan cèlebres com Tenir-ne o no (1944) 
o El son etern (1946). 
Fou la seua granja a Oxford el lloc que veuria els seus primers 
passos com a autor, fins i tot abans que s'unira a la Força Aèria del 
Canadà durant la I Guerra Mundial, una etapa a la qual van seguir 
els estudis a la Universitat de Mississipí i els primers treballs en una 
llibreria de Nova York i en un periòdic de Nova Orleans. 
Durant la seua carrera es va endinsar en camps com la poesia, el 
relat, la novel·la, l'assaig i l'article, si bé el reconeixement universal 
no li arribaria fins al lliurament del Nobel. 
Faulkner, un dels escriptors meridionals més importants juntament 
amb Mark Twain, Truman Capote, Eudora Welty, Thomas Wolfe o 
Tennessee Williams, ha sigut també un referent per a la novel·la 
moderna llatinoamericana, i el seu treball l’han lloat noms com 
Gabriel García Márquez o Jorge Luis Borges, que n’han destacat el 
caràcter innovador i il·lustrador de l'esperit humà. 
«Crec que l'home no solament perdurarà, sinó que prevaldrà. Ell és 
immortal, no perquè siga l'única entre les criatures que té una veu 
inesgotable, sinó perquè té una ànima, un esperit capaç de 
compadir-se, sacrificar-se i resistir», va manifestar Faulkner en el 
seu discurs quan va rebre el Nobel. 
Text basat en: 
http://www.lavanguardia.com/libros/20120706/54321669239/medio-siglo-
william-faulkner-maestro-narrativa-moderna.html 
 
Premis 
- Premi Nobel de Literatura el 1949 
- Premi Pulitzer el 1955 per la seua novel·la A fable (‘Una faula’) 
- Premi Pulitzer el 1963 per la seua novel·la The reivers (‘Els 
lladregots’) 
- Premi National Book Award (pòstum) per les seues Collected 
Stories. 
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William Faulkner i el cinema 
 
Faulkner, un dels grans novel·listes del segle XX, va escriure 
per a Hollywood per necessitats econòmiques, ja que amb 
els diners que guanyava escrivint literatura no podia atendre 
totes les seues obligacions familiars. Faulkner apareix 
oficialment només en els crèdits de sis guions (la seua 
participació no acreditada és molt més extensa), cinc dels 
quals amb el director Howard Hawks. L'escriptor va treballar 
vint anys a Hollywood de manera discontínua, participant en 
els guions d'algunes destacades pel·lícules. Malgrat el seu 
escàs interès pel cinema, aquesta relació plena de tibantor 
va produir grans obres, cinematogràfiques i literàries.  
A continuació et detallem les obres en les quals va 
participar, així com la seua disponibilitat en la Mediateca de 
la Universitat: 
 
Guions per a cinema 
 
- Today We Live (‘Visquem avui’, 1933) de Howard Hawks 
- The Road to Glory (íd., 1936) de Howard Hawks 
- Slave Ship (1937) 
- To Have and Have Not (‘Tenir-ne o no’, 1944) de Howard 
Hawks 
- The Big Sleep (‘El son etern’, 1946) de Howard Hawks 
- Land of the Pharaohs (‘Terra de faraons’, 1955) de 
Howard Hawks 

 
Còpies DISPONIBLES en la MEDIATECA 
MD 791.221.5/HAW/SUE      
El sueño eterno [videograbació]  
 
MD 791.221.5/HAW/TEN     
Tener y no tener [videograbació]  
 
MD 791.224/HAW/TIE   
Tierra de faraones [videograbación]  
 
 
Más información:  
http://www.imdb.com/name/nm0001203/ 
 
http://elpais.com/diario/1983/11/18/radiotv/437958002_8502
15.html 
 
http://www.laescueladelosdomingos.com/2010/11/lejos-de-
yoknapatawpha.html 
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Obra 
FL LI111(73)/FAU/WIL/ABS  
Absalom, Absalom! William Faulkner 
FL LI111(73)/FAU/WIL/ABS  
¡Absalón, absalón! William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/ASI  
As I lay dying William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/ASI  
Mientras agonizo William Faulkner; traducció de 
Jesús Zulaika  
FL LI111(73)/FAU/WIL/COR  
Cartas escogidas William Faulkner; edició i selecció a 
càrrec de Joseph Blotner;  
FL LI111(73)/FAU/WIL/CUE  
El campo, el pueblo, el yermo William Faulkner ; 
traducció de José María Valverde  
FL LI111(73)/FAU/WIL/CUE  
De esta tierra y más allá William Faulkner ; traducció 
de José María Valverde  
FL LI111(73)/FAU/WIL/CUE  
Cuentos reunidos Faulkner ; [traducció, introducció i 
notes, Miguez Martínez-Lage]  
FL LI111(73)/FAU/WIL/FLA  
Banderas sobre el polvo William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/GOD  
Go down, Moses and other stories William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/GOD  
¡Desciende Moisés! William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/HAM  
El villorrio William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/INT 
Intrús en la pols William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/LIG  
Intruso en el polvo William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/INT   
Luz de agosto William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/MAN  
La mansión William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/MOS  
Mosquitos William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/NOV  
Novels 1930-1935 William Faulkner  
 
 

 
 
 
FL LI111(73)/FAU/WIL/WIL  
The wild palms William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/WIL  
Les palmeres salvatges William Faulkner 
FL LI111(73)/FAU/WIL/PYL  
Pylon : the corrected text William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/REI  
The reivers : a reminiscence William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/REQ  
Requiem for a Nun William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/REQ.0  
Faulkner's Requiem for a nun: a critical study Noel 
Polk  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SAN  
Santuario William Faulkner ; pròleg Javier Coy;  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SAN  
Sanctuary William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SAN.0  
Reading Faulkner : Sanctuary glossary and 
commentary by Edwin T. Arnold and Dawn  
 FL LI111(73)/FAU/WIL/SAR  
Sartoris William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SOL  
La paga de los soldados William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SOU  
The sound and the fury William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SOU  
The sound and the fury William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SOU  
El brogit i la fúria William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SOU  
El ruido y la furia William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SOU.0  
New essays on the sound and the fury edited by Noel 
Polk  
FL LI111(73)/FAU/WIL/TOW  
La ciudad William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/UNV  
The unvanquished William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/UNV  
Los invictos William Faulkner  
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Crítica 
 
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/BLA  
Introducción a la narrativa breve de William Faulkner 
Cristina Blanco Outón  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/BLO V.1  
Faulkner : una biografía Joseph Blotner  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/BLO V.2  
Faulkner : una biografía Joseph Blotner  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/BRO  
William Faulkner : toward yoknapatawpha and beyond 
Cleanth Brooks  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/BRO  
William Faulkner : the yoknapatawpha country by 
Cleanth Brooks  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/COY  
Faulkner and history Javier Coy and Michel Gresset, 
editors  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/FAR  
William Faulkner A to Z: the essential reference to his 
life and work A. Nicholas  
 FL LI111(73)/FAU/WIL.0/JEN  
Faulkner and black-white relations: a psychoanalytic 
approach Lee Jenkins  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/KAR  
William Faulkner: American writer Frederick R. Karl  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/KRE  
William Faulkner: the making of a novelist Martin 
Kreiswirth  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/MAR  
Si yo amaneciera otra vez: William Faulkner : un 
entusiasmo de Javier Marías; "Y un viaje" de Manuel 
Rodríguez Rivero  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/SCH  1988     
Creating Faulkner's reputation: the politics of modern 
literary criticism  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/SUN  1985     
Faulkner: the house divided  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/WIT  1979     
Faulkner: the transfiguration of biography 
 


