
1 de març de 1955 

Naix a Guadalajara 
l’escriptora Clara 
Sánchez, autora, entre 
altres títols, de Desde el 
mirador, Últimas noticias 

del paraíso (Premi Alfaguara 2000), 
Presentimiento, Lo que esconde tu nombre 
(Premi Nadal 2010) i Entra en mi vida. 

3 de març de 1996 

Marguerite Duras, 
novel·lista, guionista i 
directora de cinema 
nascuda a Saigon 
(Vietnam) l’any 1914, mor 
a París. El amante, Outside, 
La siesta de M. Andesmas i, sobretot, 
Hiroshima mon amour (adaptada al 
cinema) són els seus treballs més coneguts. 

4 de març de 1943 

Naix a Madrid la 
novel·lista, dramaturga i 
assagista Lourdes Ortiz. 
L’any 1995 va ser finalista 
del Premi Planeta. Obres 
teatrals: Las murallas de 

Jericó, El local de Bernardeta, Rey loco... 
Novel·les: La fuente de la vida, Antes de la 
batalla, Picadura mortal... 

5 de març de 1966 

La poetessa russa Anna 
Ajmátova mor a 
Domodédovo (prop de 
Moscou). Nascuda l’any 
1889 a Bolxoi Fontan va ser 

una de les figures més representatives de 
la poesia acmeista de l'Edat de Plata de la 
literatura russa. 

6 de març de 1973 

Pearl S. Buck (Hillsboro, 
West Virginia, 1892) mor a 
Vermont. Mestra, 
escriptora i activista va 
guanyar el Pulitzer l’any 

1935 per La buena tierra i el Nobel de 
literatura l’any 1938. Las tres hijas de 
Madame Liang, La estirpe del dragón i La 
madre són altres de les seues novel·les. 

8 de març de 1926 

Naix a La Robla (Lleó) 
Josefa Rodríguez 
Álvarez, coneguda 
com Josefina Aldecoa. 
Membre de la 
Generació dels 50 és 
l’autora de La fuerza del destino, Historia 
de una maestra (novel·la de caràcter 
autobiogràfic), La casa gris... Aldecoa va 
morir l’any 2011 a Mazcuerras (Cantàbria). 

11 de març de 1941 

Anne Rice, coneguda 
escriptora nord-
americana gràcies a la 
seua sèrie de novel·les 
Crónicas Vampíricas, naix 
a Nova Orleans. A més de 

les 10 novel·les d’aquesta sèrie també és 
l’autora de la trilogia El Mesías.  

 

12 de març de 2009 

La poetessa Blanca 
Varela mor a Lima, ciutat 
on va nàixer l’any 1926. 
Guanyadora del Premi 
Octavio Paz l’any 2001 i 

del Reina Sofia de poesia iberoamericana 
l’any 2007, és l’autora de Concierto 
animal, Luz de día, El falso teclado... 

13 de març de 2012 

Teresa Pàmies (Balaguer, 
1919), escriptora en llengua 
catalana, mor a Granada. 
De la seua obra podem 
destacar Testament a 
Praga, Va ploure tot el dia, 
Amor clandestí, Nadal a 
Porto... Dels seus guardons destaquen el 
Premi Josep Pla, la Creu de Sant Jordi i el 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 

15 de març de 1983 

Mor a Londres l’escriptora i 
periodista Cecily Isabel 
Fairfield, més coneguda 
com Rebecca West. 
Nascuda a Kerry (Irlanda) 

l’any 1892, va escriure El regreso del 
soldado, Cuando los pájaros caen, El 
significado de la traición... 

15 de març de 2011 

La poetessa valenciana 
Maria Beneyto mor a 
València, ciutat on havia 
nascut l’any 1925. 
Guardonada amb el Premi 



de les Lletres de la Generalitat l’any 1992, 
ha escrit obres com ara La gent que viu al 
món, Poemes de les quatre estacions, La 
intenció... 

16 de març de 1940 

Selma Lagerlöf, escriptora 
sueca i primera dona a 
guanyar el Nobel de 
literatura (1909), mor a 
Marbacka, ciutat on va 
nàixer l’any 1858. Autora de 

novel·les, contes, obres teatrals i assaigs. El 
viatge meravellós d'en Nils Holgersson per 
Suècia és la seua novel·la més coneguda. 

16 de març de 1943 

Naix a Barcelona 
l’escriptora i periodista 
Maruja Torres. Dels seus 
guardons destaquen el 
Premi Planeta 2000 per la 
novel·la Mientras vivimos i 
el Premi Nadal 2009 per la novel·la 
Esperadme en el cielo. 

21 de març de 1931 

Alda Merini, escriptora 
italiana coneguda pels 
seus poemes, naix a Milà. 
Dels seus reculls de poemes 
podem destacar La tierra 
santa i Vacío de amor. 
Merini va morir a Milà l’any 

2009.  
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25 de març de 1925 

L’escriptora nord-americana 
Flannery O’Connor naix a 
Savannah, a l’estat de 
Geòrgia. Guanyadora del 

National Book Award for Fiction l’any 1972, 
va escriure dues novel·les (Sangre sabia i 
Los violentos lo arrebatan), i 32 relats. Va 
morir a Milledgeville (Geòrgia) l’any 1964. 

28 de març de 1927 

Naix a Göteborg l’escriptora 
Marianne Frediksson. La seua 
novel·la més famosa, Les 
filles de Hanna, ha estat 
traduïda a més de 40 
idiomes. L’any 2007 va morir 
a la ciutat d’Österkär. 

28 de març de 1941 

Virginia Woolf, escriptora 
anglesa nascuda a 
Londres l’any 1882, mor a 
Sussex. Membre del grup 
Bloomsbury, és l’autora de 
La señora Dalloway, 

Orlando, Las olas, Al faro, Entre actos... 

28 de març de 1970 

L’escriptora Cristina Cerrada 
naix a Madrid. L’any 2003 va 
ser publicat el seu primer 
llibre anomenat 
Noctámbulos. A aquest 
seguiren altres com ara 
Calor de hogar, SA, Alianzas duraderas, 
Anatomía de Caín... 

Efemèrides 
març de 2013 

Teresa Pàmies 


