
2 de març de 2011 

Mor a Reykjavík l’escriptor 
islandés Thor Vilhjälmsson. 
Nascut a Edimburg 
(Escòcia) l’any 1925, ha 
estat guardonat amb el 
Premi de Literatura del 

Consell Nòrdic i amb el Premi de Literatura 
d’Islàndia. Arde el musgo gris és una de les 
seues novel·les més conegudes. 

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. 

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. 

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). 

9 de març de 2013 

Medardo Fraile, escriptor 
espanyol nascut a Madrid 
(1925), mor a Glasgow. Una 
de les figures principals del 
conte espanyol, també va 
conrear el teatre, la novel·la 
i l’assaig. Obres: Ladrones del paraíso, 
Escritura y verdad, Antes del futuro 
imperfecto… 

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... 

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.  

 

 

 

 



23 de març de 1814 

L’escriptora i poetessa 
cubana Gertrudis Gómez 
de Avellaneda naix a 
Camagüey. De la seua 
prolífica obra podem 
destacar  Leoncia, Saúl, 

La hija de las flores, El aura blanca… Va 
morir a Madrid l’any 1873. 

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. 

25 de març de 2012 

Mor a Lisboa l’escriptor 
italià (Pisa, 1943) Antonio 
Tabucchi. Traductor a 
l’italià de l’escriptor 
portugués Fernando 
Pessoa, també va exercir 

com a professor de llengua i literatura 
portuguesa. Nocturn a l’Índia, Rèquiem. 
Una al·lucinació i Es va fent més i més tard 
són alguns dels seus títols. 
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28 de març de 1914 

L’escriptor txec Bohumil 
Hrabal naix a Brno. 
Considerat un dels gran 
escriptors txecs del segle 
XX, és l’autor de novel·les 
com ara Una solitud massa 

sorollosa, Jo he servit el rei d’Anglaterra o 
La petita ciutat on es va aturar el temps. 
Hrabal va morir a Praga l’any 1997. 

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... 

31 de març de 1914 

Naix a Ciutat de Mèxic 
l’escriptor i poeta 
guanyador del Premi 
Nobel de Literatura 
Octavio Paz. A més del 
Nobel va guanyar altres 
importants premis com el 

Cervantes o el Príncep d’Astúries. La seua 
poesia passà del modernisme a 
l’existencialisme. Va morir a la seua ciutat 
natal l’any 1998. Obres: Tiempo nublado, 
Las peras del olmo, Libertad bajo 
palabra… 
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