
1 d’abril del 1929: 

Naix a Brno (República 
Txeca) l’escriptor Milan 
Kundera, autor de La 
insuportable lleugeresa de 
l’ésser, La broma, El llibre 
de la risa i de l’oblit,... 

2 d’abril del 1805:  

Naix a Odense (Dinamarca) 
Hans Christian Andersen. 
Escriptor de contes per a 
infants, és autor de La 
sireneta, El vestit nou de 
l’emperador, El soldadet de 
plom,... Va morir a 
Rolighed (Dinamarca) el 4 
d’agost del 1875. 

2 d’abril del 2003:  
Terenci Moix (pseudònim de Ramon Moix i 
Messeguer) mor a 
Barcelona, on havia 
nascut el 5 de gener 
del 1942. És autor 
d’obres com ara: No 
digas que fue un 
sueño, El amargo don 
de la belleza o El 
arpista ciego. 

5 d’abril del 2005: 
Saul Bellow mor a 
Massachusetts. Nascut a 
Montreal (Canadà) el 10 
de juny del 1915, va ser 
guardonat amb el Premi 
Nobel de Literatura el 
1976. Herzog i El llegat 
de Humboldt són algunes 

de les seues obres més famoses. 
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.9 d’abril del 1821:  

El poeta Charles 
Baudelaire naix a París, 
ciutat on va morir el 31 
d’agost del 1867. Amb Les 
flors del mal va obrir el 
camí a la poesia moderna. 

11 d’abril del 1939: 

Naix a Trieste (Itàlia) Claudio Magris, Premi 
Príncep d’Astúries 2004. Ha escrit El 
Danubi, Microcosmos, Un altre mar, Utopia i 
desencant, Itaca i més enllà,... 

 

11 d’abril del 1987:  

Primo Levi mor a Torí, 
aparentment per suïcidi. 
Nascut a aquesta ciutat el 
31 de juliol del 1919, va 
ser presoner a Auschwitz, 
experiència que conta en 
Si això és un home, una de 
les obres més importants 
del segle XX. 

11 d’abril del 2007: 

Mor a Nova York Kurt 
Vonnegut, autor 
d’Escorxador 5, basada 
en el bombardeig de 
Dresde. Havia nascut l’11 
de novembre del 1922 a 
Indianàpolis. 

13 d’abril del 1983: 

Mor a Girona l’escriptora 
Mercè Rodoreda, autora 
de La plaça del diamant, 
Mirall trencat, El carrer de 
les camélies,... Havia 
nascut a Barcelona el 10 
d’octubre del 1908.  

13 d’abril del 1906: 

Naix a Dublín Samuel 
Beckett, autor d’obres 
teatrals, novel�lista i poeta. 
És el creador de Malone 
mor, L’innominable i Tot 
esperant Godot. Va morir a 
París el 22 de desembre del 
1989. 

13 d’abril del 2006:  

Muriel Spark 
(Edimburg, 1918) 
mor a la Toscana. 
És autora de més 
de 20 novel�les, 
entre les quals 
destaquen: 
Memento mori, La 
Balada de Peckham Rye i El punt dolç de la 
senyoreta Brodie. 

15 d’abril del 1892: 

Mor a Ginebra (Suïssa) 
Robert Musil. Les 
tribulacions de l’estudiant 
Törless i L’home sense 
atributs són algunes de les 
obres d’aquest escriptor que 
havia nascut a Klagenfurt 

(Àustria) el 6 de novembre del 1880. 



15 d’abril del 1972 :  

Mor a Zushi (Japó) 
Yasunari Kawabata, 
Premi Nobel de Literatura 
1968. És conegut, 
sobretot, per País de neu, 
La casa de les belles 
dorments, Una grua dins la 
tassa de té,... Havia nascut a Osaka el 
1899. 

17 d’abril del 
1885: 

Karen Blixen, més 
coneguda per Isak 
Dinesen, naix a 
Rungsted, Dinamarca. 
És autora de Contes 

d’hivern, Set contes gòtics i la famosa 
Memòries de l’Àfrica, entre altres. Va morir 
a la seua ciutat natal el setembre del 1962. 

21 d’abril del 1984:  

Mor a Buenos Aires 
(Argentina) Manuel 
Mujica Lainez. Algunes 
de les seues obres: 
Bomarzo, Misteriosa 
Buenos Aires, El viaje de 
los siete demonios,... Havia nascut l’11 de 
novembre del 1910 a la capital argentina. 

22 d’abril del 1929: 

Naix a Gibara (Cuba) 
Guillermo Cabrera 
Infante, Premi Cervantes 
1997. Les seues obres 
més conegudes són Tres 

tristes tigres, La Habana para un infante 
difunto i Cine y sardina. Mor a Londres el 
21 de febrer del 2005. 

23 d’abril del 1564:  

William Shakespeare naix 
a Stratford-upon-Avon, 
ciutat on va morir el 23 
d’abril del 1616. Està 
considerat un dels millors 
(pot ser el millor) 
dramaturgs de la literatura 
universal. Escriu Hamlet, Macbeth, El rei 
Lear, Ricard II, La tempesta, Antoni i 
Cleopatra, Juli César, Otel�lo,... 

23 d’abril del 1616: 

Mor a Madrid Miguel de 
Cervantes Saavedra. 
Havia nascut a Alcalá de 
Henares el 29 de 
setembre de 1547. És 
mundialment conegut 

per ser l’autor de Don Quijote de la Mancha. 

23 d’abril del 1981:  

Mor a Llofriu (Girona) Josep 
Pla i Casadevall, autor d’El 
quadern gris, El carrer estret, 
Un senyor de Barcelona,... 
Havia nascut a Palafrugell 
(Girona) el 8 de març del 
1897. 

26 d’abril de 1898: 

Vicente Aleixandre, poeta, 
naix a Sevilla. Premi Nobel 
de Literatura 1977. Les 
seues obres més famoses 
són Ámbito, Espadas como 
labios, Pasión de la tierra, 
Poemas de la consumación, 
Diálogos del conocimiento, 

En gran noche,... Va morir a Madrid el 4 de 
desembre del 1984. 

 

 

 

Efemèride 
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