
2 de març de 2011 

Mor a Reykjavík l’escriptor 
islandés Thor Vilhjálmsson. 
Nascut a Edimburg 
(Escòcia) l’any 1925, va 
guanyar el Premi Nòrdic 
de Literatura l’any 1987. 

Arde el musgo gris és una de les seues obres 
més conegudes. 

4 de març de 1932 

L’escriptor, assagista i 
periodista polonés Ryszard 
Kapúscinski naix a Pinsk. 
Escriptor tant en anglés com 
en polonés va guanyar el 
Príncep d’Astúries de 
Comunicació i Humanitats 
l’any 2003. Entre les seues obres podem 
destacar El Imperio, Ébano, Lapidarium, Viajes 
con Heródoto... Kapúscínski va morir l’any 
2007 a Varsóvia. 

4 de març de 1943 

Lourdes Ortiz naix a Madrid. 
Escriptora de novel·les, 
poemes, obres teatrals, 
assaigs i traduccions va 
quedar finalista del Premi 
Planeta l’any 1995 amb La 
Fuente de la vida. Antes de 
la batalla, Circe, El local de 

Bernardeta i Los motivos de Circe són altres 
de les seues obres. 
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5 de març de 1894 

Naix a Barcelona l’escriptor 
en llengua catalana Josep 
Maria de Sagarra. Encara 
que va conrear tots els 
gèneres literaris va 
destacar per la seua 

poesia (Cançons de totes les hores, La rosa 
de cristall...) i les seues obres teatrals (El Café 
de la Marina, Els comediants...). L’any 1960 li 
va ser concedida la Gran Cruz de Alfonso X el 
Sabio. Va morir l’any 1961 a la seua ciutat 
natal de Barcelona. 

5 de març de 1967 

Jorge Loriga Torrenova, 
més conegut com Ray 
Loriga, naix a Madrid. La 
seua primera novel·la, Lo 
peor de todo, va ser 
considerada un exemple 
de la Generació X. Héroes, 
Tokio ya no nos quiere, El bebedor de 
lágrimas i els guions de Carne trémula o La 
mujer del anarquista són algunes de les seues 
creacions. 

8 de març de 1941 

Sherwood Anderson mor a 
Colón (Panamà). Nascut a 
Camden, Ohio (Estats Units), 
fou un novel·lista i escriptor 
de contes curts, dels quals 
destaca Winesburg, Ohio, 
col·lecció de 22 relats 

relacionats entre si. 

 

10 de març de 1936 

Naix a la Vilavella 
l’escriptor, periodista i 
galerista d’art Manuel 
Vicent. La seua obra ha 
sigut guardonada amb 
diversos premis com ara el 

Premi Nadal, per La Balada de Caín o el Premi 
Alfaguara de novel·la, el qual ha guanyat en 
dues ocasions. El cuerpo y las olas, León de 
ojos verdes, Póquer de ases i Aguirre, el 
magnífico són les seues últimes publicacions. 

12 de març de 2011 

L’escriptor de novel·la 
negra Robert Ludlum mor a 
Naples (Florida). Nascut a 
Nova York l’any 1927 també 
ha escrit sota els 
pseudònims de Jonathan 
Ryder i Michael Shepherd. 
És l’autor de les obres El 
caso Bourne, El mito de Bourne i El ultimàtum 
de Bourne, trilogia adaptada al cinema. El 
protocolo Sigma ha sigut l’última novel·la que 
ha escrit.  

15 de març de 1983 

Rebecca West, pseudònim 
de l’escriptora i periodista 
irlandesa Cecily Isabel 
Fairfield, mor a Londres. Va 
escriure novel·les, assaigs i 
llibres de viatges, com ara, 
Cordero negro, halcón gris: 
viaje al interior de 

Yugoslavia, El regreso del soldado i Cuando 
los pájaros caen. Va nàixer a Kerry l’any 1892. 



15 de març de 2011 

Mor a València, ciutat on 
havia nascut l’any 1925, la 
poetessa Maria Beneyto. 
Considerada una de les 
principals figures de la 
generació poètica 
valenciana dels 50 va 

publicar, entre altres, La gent que viu al món, 
Elegies de pedra trencadissa, Poemes de les 
quatre estacions, La intenció... L’any 1992 fou 
guardonada amb el Premi de les Lletres de la 
Generalitat. 

16 de març de 2011 

L’escriptora i pedagoga 
Josefa Rodríguez, 
coneguda com Josefina 
Aldecoa, mor al municipi 
càntabre de Mazcuerras. 
El vergel, La fuerza del 
destino, El enigma, 
Porque éramos jóvenes, Historia de una 
maestra o La casa gris són algunes de les 
seues obres. Josefina havia nascut a La Robla 
(Lleó) l’any 1926. 

18 de març de 1933 

Naix a Puebla, l’escriptor i 
diplomàtic mexicà Sergio 
Pitol. Autor d’El viaje, El 
mago de Viena, Domar a 
la divina garza, No hay tal 
lugar... i implicat en la 
promoció dels drets 

humans ha guanyat diversos premis literaris 
com ara el Premi Herralde (1984), el Premio 
Nacional de Lingüística y Literatura (1993) i el 
Premi Cervantes (2005).  

24 de març de 1948 

Eduardo Mendicutti naix a 
Sanlúcar de Barrameda. 
L’any 1973 guanya el Premi 
Sésamo amb la seua 
primera novel·la Tatuaje. 
També ha guanyat, entre 
altres, el Café Gijón per 
Cenizas o el Premio 

Andalucía de la Crítica per El ángel 
descuidado. Les seues obres El palomo cojo i 
Los novios búlgaros han sigut adaptades al 
cinema. 

25 de març de 1948 

L’escriptor Luis Landero naix 
a Alburquerque. Juegos de 
la edad tardía (1989) va ser 
la seua primera novel·la, a 
la qual seguiren altres com 
Caballeros de fortuna, El 
mágico aprendiz, Retratos 
de un hombre inmaduro... 

28 de març de 1914 

Naix a Brno Bohumil Hrabal, 
un dels escriptors txecs amb 
més renom del segle XX. 
Abans de ser escriptor va 
exercir diverses feines, les 
quals li serviren de font 

d’inspiració per a les seues futures obres. 
Algunes d’aquestes són Trens rigorosament 
vigilats, Jo he servit el rei d’Anglaterra, Una 
solitud massa sorollosa o La petita ciutat on es 
va aturar el temps. Hrabal va morir l’any 1997 
a Praga. 
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Thor Vilhjálmsson 


