
1 d’abril de 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 de 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 
el 4 d’agost de 1875. 

5 d’abril de 1997 

El poeta Allen Ginsberg 
mor a Nova York. 
Nascut a Paterson 
(Nova Jersey) el 3 de 
juny de 1926, la seua 
obra és un enllaç entre 

el moviment beat dels anys 50 i el hippy dels 
60. La principal obra de Ginsberg, Howl 
(Aullido), és molt coneguda per la seua frase 
d’obertura: “He vist a les millors ments de la 
meua generació destruïdes per la bogeria”. 

5 d’abril de 2005 

Saul Bellow mor a 
Massachusetts. Nascut 
a Montreal (Canadà) 
el 10 de juny de 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. 

11 d’abril de 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,... 

13 d’abril de 1940 

L’escriptor Jean-Marie 
Gustave Le Clézio naix a 
Niça (França). L’any 2008 
va ser guardonat amb el 
Premi Nobel de 
Literatura. D’entre les 
seues obres destaquen: L’africà, La música de 
la fam, El pez dorado, La cuarentena,... 

13 d’abril de 1983 

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

d’octubre de 1908. 

13 d’abril de 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 de 2006 

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

Brodie. Havia nascut a Edimburg l’1 de febrer 
de 1918. 

15 d’abril de 1972 

Mor a Zushi (Japó) 
Yasunari Kawabata, Premi 
Nobel de Literatura 1968. 
És conegut 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 de 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 d’Àfrica, entre 

altres. Va morir a la seua ciutat natal el 
setembre del 1962. 
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23 d’abril de 1616 

Mor a Madrid Miguel de 
Cervantes Saavedra. Havia 
nascut a Alcalá de Henares 
el 29 de setembre de 1547. 
És mundialment conegut 
per haver escrit l’obra El 
ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha. 

23 d’abril de 1616 
 
William Shakespeare mor 
a Stratford-upon-Avon, 
ciutat on havia nascut el 
26 d’abril de 1564. Està 
considerat un dels millors 
(pot ser el millor) 
dramaturgs de la literatura 
universal. Escriu Hamlet, 
Macbeth, El rei Lear, Ricard II, Antoni i 
Cleopatra, Juli César, Otel.lo, Romeu i 
Julieta,... 
 

23 d’abril de 1948 

L’escriptor Pascal Quignard 
naix a Verneuil-sur-Avre 
(França). És també 
investigador musical i 
violoncel�lista. El 2002 la 
seua novel�la Las sombras 
errantes va rebre el Premi 

Goncourt; Terraza en Roma fou guardonada 
amb el Premi de l’Acadèmia Francesa l’any 
2000 i Carus va ser premiada per la Crítica el 
1980. Altres obres seues són: Villa Amalia, Vida 
secreta, El sexo y el espanto i, la més famosa 
de totes, Tots els matins del món, adaptada 
per al cinema el 1991. 

23 d’abril de 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 de 
1897. 

23 d’abril de 1999 

Maria Àngels Anglada i 
d’Abadal, escriptora 
catalana, mor a Figueres. 
Nascuda a Vic el 9 de 
març de 1930, va conrear 
la crítica literària, la poesia, 
la narrativa i els estudis 
clàssics. D’entre les seues obres cal destacar: 
Les closes (Premi Josep Pla 1978), Sandàlies 
d’escuma (Premi Lletra d’Or i Premi de la 
Crítica 1995), Viola d’amore, El violí 
d’Auschwitz (Premi Novel�la de l’Any 1995) i 
Nit de 1991 (Premi Octavi Pellissa 1999). 

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 de 1984.  

 

      Efemèrides 
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