
2 de març de 1942:  

Naix a Exeter, New 
Hampshire (EUA), l’escriptor 
John Irving, autor d’El món 
segons Garb, L’Hotel de New 
Hampshire, Una dona difícil,...  

2 de març de 1967: 

Mor José Martínez Ruíz, 
Azorín. Escriptor de la 
generació del 98, és autor de 
Las confesiones de un pequeño 
filósofo, La Voluntad,... Havia 
nascut a Monover (Alacant) el 
8 de juny del 1873.  

2 de març de 1982: 

Philip Kindred Dick mor a 
Santa Ana, Califòrnia. 
Escriptor de més de 40 llibres 
de ciència-ficció, en la seua 
obra cabdal Somien els 
androides amb ovelles 
elèctriques? es va basar la 
pel�lícula Blade Runner. Havia 
nascut a Chicago el 16 de desembre de 
1928. 

3 de març de 1996: 

L’autora de Moderato 
cantabile, Hiroshima mon 
amour i L’amant mor a 
París. Marguerite Duras 
havia nascut a Gia Dinh, 
prop de Saigon (Vietman), el 
4 d’abril de 1914.  
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4 de març de 1852: 

Mor a Moscou Nikolai 
Gogol. Havia nascut a 
Sorochintsi, Poltava 
(Ucraïna) el 31 de març 
de l’any 1809. Ens ha 
deixat Taras Bulba, Les 
ànimes mortes, Mírgorod, 
Diari d’un boig,... 

6 de març de 1928: 

Naix a Aracataca 
(Colòmbia) Gabriel García 
Márquez, autor de Cien 
años de soledad, El 
coronel no tiene quien le 
escriba, Crónica de una 
muerte anunciada, El 
amor en los tiempos del 

cólera,... Premi Nobel de Literatura 1982. 

 16 de març de 1892:  

Naix a Santiago de Chuco (Perú) el poeta 
César Vallejo. Los heraldos 
negros, Trilce, Nómina de 
hueso o España, aparta de 
mí este cáliz, són algunes 
de les seues obres. Va 
morir el 15 d’abril de 1938 
“un jueves en París con 
aguacero”.  

16 de març de 1906: 

L’escriptor Francisco 
Ayala García-Duarte naix 
a Granada. És autor 
d’obres com ara: La 
cabeza del cordero, El 
jardín de las delicias i 
Recuerdos y olvidos. És 
membre de la RAE i ha 

rebut el Premi Nacional de Narrativa de les 
Lletres Espanyoles, el Premi Cervantes i el 
Premi Príncep d’Astúries de les Lletres. 

19 de març de 2008: 

L’escriptor Arthur C. 
Clarke (Minehead, 
Anglaterra, 1917) mor a Sri 
Lanka. Mestre de la 
ciència-ficció, la seua obra 
cabdal The Sentinel (1951) 
va ser adaptada al cinema 
per Stanley Kubrick sota el títol 2001: una 
odissea de l’espai. 

20 de març de 1828: 

El dramaturg Henrik Ibsen 
naix a Skien (Noruega). És 
conegut, sobretot, per Hedda 
Gabler, Peer Gynt, Casa de 
nines i Espectres. Va morir a 

Oslo el 23 de maig del 1906. 

21 de març de 1905: 

Naix a Barcelona Joan 
Coromines i Vigneaux, 
lingüista català, autor del 
Diccionari etimològic i 
complementari de la llengua 
catalana i de l’Onomasticon Cataloniae. 
Premis més importants: Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes i Premi Nacional de les 
Lletres Espanyoles. Va morir a Pinella de 
Mar el 2 de gener de 1997. 

22 de març de 1832: 

Mor a Frankfurt del Main 
Johann Wolfgang von 
Goethe, escriptor alemany 
que va nàixer a la mateixa 
ciutat el 28 d’agost de 1749. 



D’entre les seues obres cal destacar: 
Werther, Faust, Les afinitats electives,... 

23 de març de 1842: 

El novel�lista Henry-Marie 
Beyle, Stendhal mor a 
París. Les seues obres més 
conegudes són El roig i el 
negre i La cartoixa de 
Parma. Havia nascut el 23 
de gener del 1783 a Grenoble (França). 

24 de març de 1905: 

Jules Gabriel Verne mor 
a Amiens. Havia nascut a 
Nantes el 8 de febrer de 
1828. Va escriure: El raig 
verd, Cinc setmanes en 
globus, Vint mil llegües de 

viatge submarí, De la Terra a la Lluna,... 

26 de març de 1892: 

Mor a Camdem, Nova Jersei 
(EUA), el poeta Walt 
Whitman. Havia nascut a 
West Hills, Hungtington, Long 
Island (Nova York), el 31 de 
maig de 1819. Les seues Fulles d’herba 
constitueixen un recull de poemes 
meravellós. 

27 de març de 1993: 

Mor a València Vicent 
Andrés Estellés, qui havia 
nascut a Burjassot el 4 de 
setembre del 1924. 
Periodista, escriptor i potser 

el més important poeta valencià del segle 
XX, les seues obres més importants són: La 
clau que obri tots els panys i Llibre de 
meravelles.  

28 de març de 1941:  

L’escriptora Virginia Woolf 
(de soltera Adeline Virginia 
Stephen) se suïcida al riu 
Ouse, a Lewes, Sussex 
(Anglaterra). Integrant del 
grup Bloomsbury, és autora 
d’obres com ara: Al far, Orlando, L’habitació 
de Jacob, Els anys o Mrs Dalloway. Havia 
nascut a Londres el 25 de gener de 1882.  

28 de març de 1942: 

Miguel Hernández Gilabert 
mor a la presó d’Alacant. És 
un dels dramaturgs més 
representatius de la poesia 
espanyola del primer terç del 
segle XX. Havia nascut a 

Oriola, Baix Segura, el 30 d’octubre de 
1910. D’entre els seus reculls de poemes 
destaquen : El rayo que no cesa, Cancionero 
y romancero de ausencias, Viento del 
pueblo,...  

31 de març de 1855: 

Mor Charlotte Brontë, 
novel�lista anglesa, autora de 
Jane Eyre. Havia nascut el 21 
d’abril del 1816 a Thorton, 
Yorkshire (Gran Bretanya).  

31 de març de 1914: 

Octavio Paz naix a Mixcoac 
(Mèxic). Diplomàtic i 
escriptor, les seues obres més 
famoses són El laberinto de la 
soledad, Puertas al campo, El 
mono gramático,... El Premi 

Nobel de Literatura de 1990 va morir a 
Mèxic DF el 19 d’abril del 1998. 

 

Efemèride 
mes de març 

 

 

 

 


