
2 de març de 1967 

José Martínez Ruiz, 

conegut literàriament 

com Azorín, mor a Madrid. 

Escriptor valencià nascut 

a Monòver l’any 1873, va 

ser membre de la 

Generació del 98. També se’l situa dins del 

Modernisme. Va destacar en el camp de 

l’assaig i de la novel·la amb títols com La 

voluntat, Doña Inés, Los pueblos... 

5 de març de 1967 

Naix a Madrid l’escriptor i 

director de cine Ray Loriga. 

Representant del realisme 

brut i proper estèticament a 

la Beat Generation, va 

debutar amb la novel·la Lo 

peor de todo. Caídos del cielo, Tokio ya no 

nos quiere i El bebedor de lágrimas són 

altres de les seues obres. 

6 de març de 1927 

L’escriptor colombià, 

guanyador del Nobel de 

Literatura 1982, Gabriel 

García Márquez naix a 

Aracataca. Va ser un dels 

autors més importants del 

boom llatinoamericà i la 

màxima figura del realisme màgic, del 

qual, la seua obra més coneguda, Cien 

años de soledad, és un clar exemple. 

Altres obres: El coronel no tiene quién le 

escriba, La hojarasca, Crónica de una 

muerte anunciada... Va morir a Ciutat de 

Mèxic l’any 2014. 

10 de març de 1937 

Mor a París l’escriptor rus 

nascut a Lebedián l’any 

1884 Yevgueni Zamiatin. 

Censurat i exiliat tant per la 

Rússia tsarista com per la 

URSS, va viure a Finlàndia, 

Regne Unit i França. La novel·la distòpica 

Nosotros és la seua obra més coneguda. 

12 de març de 2009 

La poeta peruana Blanca 

Varela (Lima, 1926) mor a 

la seua ciutat natal. 

Guanyadora del Premi 

Reina Sofia de poesia 

iberoamericana, escriu 

poemes influïts pel surrealisme i 

l’existencialisme. Podem trobar alguns dels 

seus poemes en els llibres Concierto animal 

i La voz de Blanca Varela. 

15 de març de 2011 

Maria Beneyto, poeta 

valenciana nascuda l’any 

1925, mor a València, la 

seua ciutat natal. Amb 

obres publicades tant en 

valencià com en castellà, 

forma part de la generació poètica 

valenciana dels 50. Els poemaris Després 

de soterrada la tendresa i Elegies de la 

pedra trencadissa i la novel·la La gent que 

viu al món, són alguns dels seus títols més 

importants. 

 

 

16 de març de 1943 

Naix a Barcelona 

l’escriptora i periodista 

catalana Maruja Torres. 

L’any 2000 va obtenir el 

Premi Planeta per 

Mientras vivimos i l’any 

2009 el Premi Nadal per Esperadme en el 

cielo. També va estar guardonada amb la 

Creu de Sant Jordi l’any 2004. Un calor tan 

cercano, Fácil de matar i Sin entrañas són 

altres de les seues novel·les. 

17 de març de 1927 

L’escriptor, periodista i 

advocat Francisco 

González Ledesma naix a 

Barcelona. Especialitzat 

en novel·la policíaca i 

novel·la negra, ha estat 

guardonat amb el Premi Planeta i amb la 

Creu de Sant Jordi. Va morir a la seua 

ciutat natal l’any 2015. Obres: Una novela 

de barrio, Historia de Dios en una esquina, 

La dama de Cachemira... 

23 de març de 1937 

Moacyr Scliar, escriptor i 

metge brasiler, naix a 

Porto Alegre. Membre de 

l’Academia Brasileira de 

Letras, els temes més 

recurrents de les seues 

novel·les són la immigració jueva a Brasil, el 

socialisme, la medicina i la classe mitjana. 

De la seua prolífica obra podem destacar 

La mujer que escribió la Biblia i El centauro 

en el jardín. Va morir a la seua ciutat natal 

l’any 2011. 



24 de març de 

1954 

María Pilar Queralt del 

Hierro, escriptora i 

historiadora catalana, 

naix a Barcelona. 

Autora de novel·les, biografies, assaigs i 

llibres de viatges, també ha treballat el 

món editorial. És autora d’obres com Las 

damas del rey i Reinas en la sombra: 

amantes y cortesanas que cambiaron la 

historia. 

25 de març de 1947  

Naix a Alburquerque 

(Badajoz) el periodista i 

novel·lista extremeny Luis 

Landero. Amb la seua 

primera novel·la, Juegos 

de la edad tardía, va 

obtenir el Premi de la Crítica i el Premi 

Nacional de Literatura. A aquesta seguiren 

altres com Caballeros de fortuna, Retrato 

de un hombre inmaduro, Absolución, El 

balcón en invierno... 

25 de març de 1977 

Rodolfo Walsh, escriptor i 

periodista argentí nascut 

a Lamarque (1927), mor 

suposadament a Buenos 

Aires, després de ser 

atacat i segrestat per la 

dictadura argentina. Opositor al règim 

dictatorial, es considera el creador de la 

novel·la de no-ficció, amb títols com 

Operación Masacre i ¿Quién mató a 

Rosendo? 

26 de març de 2016 

El poeta, novel·lista i 

assagista Jim Harrison 

mor a Patagònia 

(Arizona). Deu la seua 

fama d’escriptor a la 

novel·la Leyendas de pasión. Molt dels 

seus escrits tracten de temes regionals i 

populars d’Amèrica. Jim havia nascut a 

Grayling (Michigan) l’any 1937. 

28 de març de 1927  

Naix a Göteborg 

l’escriptora i periodista 

sueca Marianne 

Frediksson. L’amistat es 

presenta com el tema 

central de la seua obra 

així con les històries familiars, cas del seu 

llibre Les filles de Hannah (novel·la sobre 

tres dones d’una família de tres 

generacions diferents). L’autora va morir 

l’any 2007 a Osterskär. 

31 de març de 2016 

Imre Kertész, novel·lista i 

periodista hongarés 

nascut a Budapest (1929), 

mor a la seua ciutat natal. 

Guanyador del Nobel de 

Literatura l’any 2002 “per una escriptura 

que manté l'experiència fràgil de l'individu 

contra el caràcter arbitrari i bàrbar de la 

història”. Obres: Kaddish por el hijo no 

nacido, Liquidación, La última posada... 

 
Aquest document està sota una llicència de          

Creative Commons 

 

Efemèrides 

març de 2017 

 

Jim Harrison (1937-2016) 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/

