
1 d’abril de 1918 

Manuel de Pedrolo naix a 
l’Aranyó (Lleida). Autor molt 
prolífic del qual podem 
destacar Estrictament 
personal (Premi Joanot 
Martorell 1954), La mà 
contra l'horitzó,  Balanç fins a la matinada 
(Premi Sant Jordi 1962), Cendra per Martina 
(Lletra d’Or 1966) i Mecanoscrit del segon 
origen. L’any 1979 va rebre el Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes. Va morir a Barcelona 
el 26 de juny de 1990. 

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, La 
Ignorància... El 2001 va rebre 

el Gram Premi de l’Acadèmia Francesa pel 
conjunt de la seua obra. 

1 d’abril de 1966 

L’escriptor Flann O’Brien 
mor a Dublín. Nascut a 
Strabane (Irlanda del 
Nord) l’any 1911 és l’autor 
d’obres com ara En 
Nadar-dos-pájaros, La 
vida dura, Crónica de Dalkey i El tercer 
policía. 
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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 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. 

8 d’abril de 1970 

Macarena Santos Torres, 
coneguda literàriament com 
a Care Santos, naix a Mataró. 
Alguns dels seus títols més 
coneguts són Hot Dogs (Premi 
Gran Angular de literatura juvenil) Val més 
anar sol, Un camí dins la boira (Premi Ramon 
Muntaner de literatura juvenil), El millor lloc del 
món és aquí mateix, Habitacions tancades... 

11 d’abril de 1939 

Naix a Trieste (Itàlia) Claudio 
Magris. Premi Príncep 
d’Astúries 2004, Premi 
Viareggio 2007 i Premi de la 
Pau dels Llibres Alemanys 
2009. 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 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, El 
punt dolç de la senyoreta Brodie y Las 
señoritas de escasos medios. 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. 
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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). 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. 

28 d’abril de 1926 

Naix a Monroeville, 
Alabama, l’escriptora nord-
americana Harper Lee. Va 
ser secretària de Truman 
Capote, el qual l’encoratjà a 
escriure la seua gran obra 
Matar un rossinyol, amb la 
qual va guanyar el Premi Pulitzer l’any 1960. 
Aquesta novel·la fou duta al cinema el 1962 
pel director Robert Mulligan i interpretada per 
Gregory Peck, que va obtenir l’Oscar al millor 
actor. 

28 d’abril de 1948 

Sir Terence David John 
Pratchett naix a 
Beaconsfield, Anglaterra. 
Terry Pratchett és un 
autor de llibres de 
fantasia i ciència-ficció. 

Les seues obres més conegudes corresponen 
a la sèrie Discmón (Mundodisco) com ara 
Hombre de armas, Carpe Jugulum, El quinto 
elefante, Ronda de noche, Regimiento 
monstruoso... A més d’aquestes novel·les 
també ha escrit novel·les juvenils, relats curts i 
guions televisius. 

      Efemèrides 
    abril de 2011 

 
Terry Pratchett 
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