
2 d’abril de 2003 

Ramon Moix Meseguer, 

conegut literàriament com 

Terenci Moix, mor a 

Barcelona, ciutat on havia 

nascut l’any 1942. Novel·lista i 

assagista en llengua 

catalana i castellana, va estar guardonat 

amb el Premi Ramon Llull de novel·la i el Lletra 

d’Or per El sexe dels àngels. Altres obres: El dia 

que va morir Marilyn, Onades sobre una roca 

deserta... 

4 d’abril de 1948 

Naix a Peoria (Illinois, EUA) 

l’escriptor de ciència-ficció, 

fantasia i terror Dan 

Simmons. Guanyador dels 

Premis Hugo i Locus per Hyperion, primer títol 

de la tetralogia Los cantos de Hyperion, és 

també l’autor de la novel·la històrica La 

soledad de Charles Dickens. 

8 d’abril de 2013 

L’escriptor, humanista i 

economista José Luis 

Sampedro (Barcelona, 1917) 

mor a Madrid. Membre de la 

Reial Acadèmia va ser 

guardonat l’any 2011 amb el 

Premi Nacional de les Lletres Espanyoles en 

reconeixement a la seua carrera i obra, de la 

qual podem destacar obres com El río que 

nos lleva, La sonrisa etrusca, La vieja sirena, 

Sala de espera... 
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9 d’abril de 1618 

Naix a Madrid el dramaturg 

barroc del Segle d’Or 

Agustín Moreto. Conreador 

de la comèdia, les seues 

obres tracten temes 

amorosos, d’aventures i 

religiosos amb ironia i sàtira. Les seues obres 

més conegudes són El Lindo Don Diego, El 

desdén con el desdén, Las galeres de la 

honra... Moreto va morir a Toledo l’any 1669. 

10 d’abril de 1966 

El novel·lista i biògraf Evelyn 

Waugh mor a Combe Florey. 

Nascut a Londres l’any 1903, 

Waugh, a les seues obres, 

atacava l'absència de valors 

de la vida moderna i, 

especialment, de la societat londinenca. Un 

puñado de polvo, Retorno a Brideshead i 

Decadencia y caída són algunes de les més 

destacades. 

13 d’abril de 1928 

José Agustín Goytisolo, poeta 

membre de la generació dels 

50, naix a Barcelona. Germà 

dels també escriptors Juan i 

Luis Goytisolo. Preocupat pel 

llenguatge i compromés amb 

la democràcia, podem trobar 

els seus poemes en reculls com El retorno i 

Novísima oda a Barcelona. L’any 1985 va ser 

guardonat amb la Creu de Sant Jordi. 

Goytisolo va morir a la seua ciutat natal l’any 

1999. 

 

13 d’abril de 1940 

Naix a Niça l’escriptor Jean-

Marie Le Clèzio. L’any 2008 va 

ser guardonat amb el Premi 

Nobel de Literatura, i fou 

qualificat com l'escriptor de la 

ruptura, de l'aventura poètica, 

de la sensualitat extasiada i investigador 

d'una humanitat fora i sota la civilització 

regnant. Obres: La cuarentena, Mondo y 

otras historias, El pez dorado... 

15 d’abril de 1938 

L’escriptor i poeta peruà 

César Vallejo (Santiago de 

Chuco, 1892) mor a París. 

Innovador de la poesia, va 

passar d’una etapa inicial 

modernista a una etapa avantguardista. En el 

recopilatori Poesías Completas editat per 

Visor podem trobar aquesta obra poètica. 

19 d’abril de 1989 

Daphne du Maurier, 

novel·lista, dramaturga i 

guionista nascuda a Londres 

l’any 1907, mor a Par 

(Anglaterra). La seua novel·la 

més coneguda va ser 

Rebecca, adaptada al 

cinema per Alfred Hitchcock. El muñeco i El 

vuelo del halcón són altres de les seues obres. 
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19 d’abril de 1998 

Octavio Paz, poeta, assagista 

i diplomàtic mexicà 

(Mixcoac, 1914), mor a Ciutat 

de Mèxic. Amb un estil 

experimental i inconformista, 

és l’autor de El mono 

gramático, Corriente alterna, Tiempo 

nublado... Va guanyar el Premi Cervantes 

l’any 1981, el Nobel de Literatura l’any 1990 i 

el Príncep d’Astúries l’any 1993. 

23 d’abril de 1941 

La poeta i novel·lista sueca 

Karin Boye mor a Alingsas. 

Nascuda a Göteborg l’any 

1900, va conrear 

especialment la poesia, però 

la seua obra més coneguda 

és la novel·la Kallocaina, novel·la diatòpica 

publicada l’any 1939 i considerada 

antecessora de l’obra d’Orwell i Huxley entre 

d’altres. 

24 d’abril de 1940 

Naix a Louisville (Kentucky) 

l’autora de novel·les 

detectivesques Sue Grafton, 

famosa per la seua sèrie de 

novel·les de l’alfabet, 

començada l’any 1982 amb 

A de adulterio, i continuada amb B de 

bestias, C de cadàver, D de deuda... arribant 

a un total de 25 novel·les. Grafton va morir 

l’any 2017 a Santa Bàrbara (Califòrnia). 

 

 

24 d’abril de 1948 

Naix a Barcelona l’escriptora i 

mestra catalana Júlia Costa. 

Dins la seua obra podem 

trobar poesia, literatura juvenil 

i novel·les d’adults. Dins 

d’aquestes últimes destaca 

L’inici del capvespre, on reflecteix els èxits i els 

fracassos de la societat catalana dels últims 

cinquanta anys. 

28 d’abril de 1926 

L’escriptora i assagista 

Harper Lee naix a 

Monroeville (Alabama). 

Autora de només dues 

novel·les, va assolir gran 

fama per Matar a un 

ruiseñor, novel·la publicada l’any 1960 que li 

va atorgar el Premi Pulitzer i que va ser 

adaptada al cinema. Fins al 2005 no va ser 

publicada la seua segona novel·la Ve y pon 

un centinela, escrita abans que l’anterior. Va 

morir a la seua ciutat natal l’any 2016. 

28 d’abril de 1948 

Terry Pratchett, escriptor 

anglés de fantasia i ciència-

ficció, naix a Beaconsfield. 

És el segon autor britànic de 

ficció amb més vendes 

només superat per J. K. 

Rowling. La saga fantàstica Mundodisco és la 

seua sèrie de novel·les més conegudes, amb 

títols com El quinto elefante, Ladrón del 

tiempo, Ronda de noche... Pratchett va morir 

a Broad Chalke l’any 2015. 

 

 

Efemèrides 
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José Luis Sampedro (1917-2013) 


