
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. 

10 d’abril de 1913 

Naix a Chemnitz (Alemanya) 
l’escriptor d’origen jueu 
Helmut Flieg, conegut 
literàriament com Stefan 
Heym. Escriptor tant en anglés 
com en alemany, és l’autor 
de nombroses obres, de les quals podem 
destacar Rehenes, Los cruzados, 
Interferencia, Los arquitectos... Va morir a 
Jerusalem l’any 2001. 

13 d’abril de 1983 

Mercè Rodoreda 
(Barcelona, 1908) mor a 
Girona. Guanyadora del 
Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes conreà la 
poesia, el teatre i el conte 

però destacà sobretot en la novel·la amb 
obres com Aloma, La plaça del diamant, El 
carrer de les Camèlies, Mirall trencat... 
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13 d’abril de 1993 

El novel·lista i escriptor de 
relats breus nord-americà 
Wallace Stegner mor a Santa 
Fe. L’any 1972 va guanyar el 
Premi Pulitzer per Ángulo de 
reposo i l’any 1977 el National 

Book Award per El pájaro espectador. 
Wallace havia nascut a Lake Mills (Iowa) 

15 d’abril de 1938 

Mor a París l’escriptor peruà 
César Vallejo (Santiago de 
Chuco, 1892). Considerat un 
dels gran innovadors de la 
poesia del segle XX també 
conreà el teatre, la novel·la i 
l’assaig. Trilce és un dels seus 
poemaris més coneguts. 

19 d’abril de 1998 

El poeta i assagista mexicà 
Octavio Paz mor a Ciutat de 
Mèxic, ciutat on havia nascut 
l’any 1914. Guanyador del 
Nobel de literatura l’any 1990 
és l’autor, entre altres, de 

Vuelta, Las peras del olmo, Tiempo nublado, 
Libertad bajo palabra... 

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 
va nàixer el 26 d’abril de 1564. 
Considerat un dels millors 
dramaturgs de la literatura 
universal. Escriu Hamlet, 

Macbeth, El rei Lear, 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. 
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. 

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... 

27 d’abril de 1923 

Carlos Edmundo de Ory, 
poeta i principal 
representant del postisme, 
naix a Cadis. Lee sin temor, 
Los aerolitos, La flauta 
prohibida, Metanoia i 

Soneto vivo són algunes de les seues obres. 
L’autor va morir a Thézy-Glimont (França) 
l’any 2010. 

28 d’abril de 1923 

Naix a l’Havana la 
poetessa Fina García 
Marruz. Guanyadora de 
nombrosos premis, dels 
quals destaquen el 
Nacional de Literatura de Cuba 1990, 
l’Iberoamericà de Poesia Pablo Neruda 2007 i 
el Reina Sofía de Poesia Iberoamericana 2011. 
Obres: Viejas melodias, Habana del centro, El 
instante raro...  

28 d’abril de 1953 

Roberto Bolaño, escriptor i 
poeta xilé, naix a Santiago 
de Xile. De les seus obres 
poètiques podem destacar 
Los perros romànticos i La 
Universidad desconocida 
(publicada pòstumament), i 

de les seues novel·les Estrella distante, Los 
detectives salvajes i 2666 (també publicada 
pòstumament). Bolaño va morir l’any 2003 a 
Barcelona. 

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. 

29 d’abril de 1863 

Naix a Alexandria el poeta 
grec Konstantinos Kavafis. 
Va ser després de la seua 
mort (Alexandria, 1933) 
quan la seua reputació va 
augmentar i va ser 
considerat un dels millors poetes grecs 
moderns. Ítaca (1911) és la seua obra més 
coneguda. 

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. 
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