
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.  Novel�lista, guionista 
i directora de cinema, 
Marguerite Duras 
(pseudònim de 
Marguerite Donnadieu) havia nascut a Gia 
Dinh, prop de Saigon (Vietnam), el 4 d’abril 
de 1914. 

6 de març de 1928 

Naix a Aracataca 
(Colòmbia) Gabriel 
García Márquez, 
novel�lista, guionista i 
periodista. 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. 
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12 de març de 1922 

Jack Kerouac naix a Lowell 
(Massachusetts). Novel�lista 
i poeta, és membre de 
l’anomenada Generació 
Beat. Les obres més 
conegudes de Kerouac: A 
la carretera (considerat el 

manifest de la Beat Generation), Big Sur o Els 
pòtols místics, narren els viatges de l’autor a 
través dels Estats Units. Va morir a St. 
Petersburg (Florida) el 21 d’octubre de 1969. 

12 de març de 2009 

La poetessa Blanca Varela 
mor a Lima (Perú), ciutat on 
havia nascut el 10 d’agost 
de 1926. Considerada una 
de les veus poètiques més 
importants de l’Amèrica 
Llatina, és autora de reculls 
de poemes com ara: Luz de día, Concierto 
animal, Ejercicios materiales... L’any 2007 li 
van concedir el Premi Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana. 

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 1933 

L’escriptor Philip Roth naix 
a Newark (Nova Jersey). 
El 1960 publica el seu 
primer llibre, el recull de 
contes Goodbay, 
Columbus, amb el qual 

aconsegueix el National Book Adward. La 
fama li arriba amb El trastorn de Portnoy, i 
amb L’escriptor fantasma inicia el cicle 
Nathan Zuckerman, alter ego de l’autor. Les 
seues obres mestres són Patrimoni. Una història 
autèntica, Teatre de Sabbath i Pastoral 
americana, amb la qual aconsegueix el Premi 
Pulitzer el 1997. 

21 de març de 1905 

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

26 de març de 1969 

John Kennedy Toole se 
suïcida a Biloxi (Mississipí) 
als 31 anys. Nascut a 
Nova Orleans (Louisiana) 
el 17 de desembre de 
1937, és conegut sobretot 
per la novel�la La conjura 

dels necis, que no va ser publicada fins uns 
anys després de la seua mort i per la qual li va 
ser lliurat el Premi Pulitzer pòstumament el 



1981. L’altra novel�la de Toole és La Bíblia de 
Neó que va escriure quan tenia 16 anys. 

27 de març de 1993 

Mor a València Vicent 
Andrés Estellés, qui havia 
nascut a Burjassot el 4 de 
setembre de 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 1936 

Mario Vargas Llosa, 
novel�lista, assagista i 
articulista, naix a 
Arequipa (Perú). D’entre 
la seua obra cal 
destacar: La ciudad y los 
perros, La casa verde, Conversaciones en La 
Catedral, Pantaleón y las visitadoras, Lituma 
en los Andes,... Ha rebut el Premi Príncep 
d’Astúries de les Lletres l’any 1986 i el Premi 
Cervantes l’any 1994. És membre de la Reial 
Acadèmia Espanyola de la Llengua des de 
1994. 

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 a Haworth la novel�lista 
anglesa Charlotte Brontë, la 
major de les tres germanes 
Brontë (Emily i Anne), una de 
les sagues d’escriptores més 
importants de la literatura 
universal. La publicació de Jane Eyre va tenir 
un gran èxit i la va consagrar com a 
escriptora. Havia nascut el 21 d’abril de 1816 
a Thorton, Yorkshire (Gran Bretanya). 

31 de març de 1948 

L’escriptor Enrique Vila-
Matas naix a Barcelona. Va 
començar a ser conegut 
amb Historia abreviada de 
la literatura portátil. Tot 
seguit publica Una casa 
para siempre, Suicidios 

ejemplares, Extraña forma de vida, El viaje 
vertical, El viento ligero en Parma, París no se 
acaba nunca... Ha rebut, entre altres, el Premi 
Rómulo Gallegos 2001, el Nacional de la 
Crítica 2003, el Prix Médicis-Etranger 2003, el 
Internazionale Ennio Flaiano 2006 i el Premi de 
la Reial Acadèmia Espanyola 2006. 
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