
2 d’abril de 1805 

Naix a Odense (Dinamarca) 
Hans Christian Andersen. 
Escriptor de contes per a 
infants, és autor de La 
sireneta, El ninot de neu, El 
soldadet de plom,... Va morir 

a Rolighed el 4 d’agost de 1875. 

2 d’abril de 2003 

Terenci Moix, pseudònim de 
Ramon Moix, mor a 
Barcelona, ciutat on havia 
nascut l’any 1942. Onades 
sobre una roca deserta 
(Premi Josep Pla 1968), No 
digas que fue un sueño 
(Premi Planeta 1986) i El sexe 
dels àngels (Premi Lletra d’Or 1993) són 
algunes de les seues obres. 

4 d’abril de 1935 

Naix a Madrid l’escriptor i 
assagista Raúl Guerra 
Garrido. Amb la seua obra 
Léctura insólita del capital 
va guanyar el Premi Nadal 
l’any 1976. També va 
guanyar El Premi Nacional 

de les Lletres Espanyoles l’any 2006. 

12 d’abril de 1947 

L’escriptora i directora de 
l’editorial Bruguera Anna 
Maria Moix naix a 
Barcelona. Vals negro, 
Baladas del dulce Jim i De 
mi vida real nada sé són 

algunes de les seues obres. El 2006 va rebre la 
Creu de Sant Jordi. 

15 d’abril de 1931 

L’escriptor i poeta Tomas 
Tranströmer naix a Estocolm. 
Ha sigut el guanyador del 
Nobel de Literatura 2011 
“perquè a través de les 
seues imatges condensades 
i translúcides ens permet 

l’accés a la realitat”. La plaça salvatge és 
una de les seues obres més conegudes. 

20 d’abril de 1912 

Bram Stoker mor a Londres. 
El novel·lista irlandés 
(Clontarf, 1847) és conegut 
pel seu clàssic de la 
literatura Dràcula, novel·la 
escrita l’any 1897 i inspirada 
en el personatge real de 
Vlad l’Empalador. 

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 1616 

Gómez Suárez de Figueroa, 
més conegut com l’Inca 
Garcilaso de la Vega, mor a 
Córdova als 77 anys d’edat 
el mateix dia i any que 
Cervantes i Shakespeare. 
Nascut a Cuzco, en l’actual 

Perú, és l’autor de los Comentarios reales de 
los incas i la Historia general de Perú. 

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 1929 

L’escriptor i crític literari 
George Steiner naix a París. 
Los libros que nunca he 
escrito, Errata i Gramáticas 
de la creación són algunes 
de les seues obres. L’any 
2001 fou guardonat amb el 
Premi Príncep d’Astúries de 

Comunicació i Humanitats. 



25 d’abril de 2011 

El poeta xilé Gonzalo Rojas 
(Lebú, 1917) mor a 
Santiago. Rojas va guanyar 
premis com el Reina Sofia 
de Poesia Iberoamericana 
(1992), el Premi Nacional 
de Literatura de Xile (1992) i 

el Premi Cervantes (2003). De la seua prolífica 
obra podem destacar La miseria del hombre, 
Desocupado lector, Latín y Jazz, Esquizo... 

26 d’abril de 1900 

Roberto Arlt naix a Buenos 
Aires. Una de les seues 
obres més conegudes és 
Aguafuertes porteñas, 
recull d’articles de l’autor. 
Altres obres: Entrada a 
Bariloche, El criador de 
gorilas, Escenas de un grotesco, Separación 
feroz... Va morir a Buenos Aires l’any 1942. 

28 d’abril de 2009 

La poetessa i assagista Idea 
Vilariño mor a Montevideo, 
ciutat on havia nascut l’any 
1920. Pertanyent a la 
Generació del 45 va fundar 
les revistes Clinamen i 
Número. L’any 2002 es va 

publicar la seua obra Poesía completa. 
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29 d’abril de 1933 

Mor a Alexandria el 
poeta grec Konstantinos 
Kavafis. Va ser després de 
la seua mort quan la seua 
reputació va augmentar i 
va ser considerat un dels 
millors poetes grecs 

moderns. Ítaca (1911) és la seua obra més 
coneguda. L’autor havia nascut l’any 1826 a 
la mateixa Alexandria. 

30 d’abril de 1944 

El novel·lista i poeta Félix 
de Azúa naix a Barcelona. 
Mansura, Cambio de 
bandera i Demasiadas 
preguntas són algunes de 
les seues novel·les, i 
Lengua de mal, Pasar y 
siete canciones i Farra algunes de les seus 
obres poètiques més conegudes. 

30 d’abril de 2011 

Ernesto Sábato mor a 
Santos Lugares (Argentina) 
a l’edat de 99 anys. 
Escriptor i assagista nascut 
a Rojas (Buenos Aires) va 
escriure tres novel·les: El 

túnel, Sobre héroes y tumbas (que inclou 
Informe sobre ciegos, de vegades publicada 
per separat) i Abaddón el exterminador. 
L’any 1984 va guanyar el Premi Miguel de 
Cervantes, i es va convertir en el segon 
argentí en rebre aquest guardó després de 
Borges. 
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