
1 d’abril de 1929 

Milan Kundera, escriptor txec 
amb nacionalitat francesa, 
naix a Brno. Poeta, assagista, 
dramaturg i novel·lista ha 
guanyat el Grand Prix de 

l’Acadèmia  Francesa i el Premi Austríac de 
Literatura Europea. La seua obra més 
coneguda és La insoportable levedad del ser. 

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 1914 

La novel·lista, dramaturga i 
directora de cine Marguerite 
Duras naix a Saigon (Indoxina 
Francesa). De la seua 
prolífica obra destaquen 
Hiroshima mon amour, La 

siesta de M. Andesmas, La amante inglesa, El 
amante (Premi Goncourt)… Va morir a París 
l’any 1996. 

4 d’abril de 1991 

Mor a Zuric (ciutat on havia 
nascut l’any 1911) 
l’arquitecte i escriptor suís en 
llengua alemanya Max 
Frisch. Va escriure tant 

novel·les com obres teatrals. La ironia és un 
recurs habitual en la seua obra. Títols: No soy 
Stiller, Pongamos que me llamo Gantenbein, 
Homo Faber: un informe… 

8 d’abril de 2013 

José Luis Sampedro, escriptor, 
humanista i economista 
espanyol (Barcelona, 1917) mor 
a Madrid. Entre 1977 o 1979 va 
ser senador per designació 

reial. L’any 2011 va guanyar el Premi Nacional 
de les Lletres Espanyoles. El amante lesbiano, 
Real Sitio, La sonrisa etrusca o El río que nos 
lleva són alguns dels seus títols. També va 
escriure el pròleg a l’edició en castellà del 
llibre ¡Indignaos! de Stéphane Hessel. 

13 d’abril de 2006 

La novel·lista britànica Muriel 
Spark (Edimburg, 1918) mor 
a Florència. Va començar a 
ser coneguda per l’obra Los 
que consuelan. A aquesta 
seguiren d’altres com ara 
Memento Mori, Las señoritas de escasos 
medios, Los solteros, La abadesa de Crewe… 

22 d’abril de 1899 

Naix a Sant Petersburg 
l’escriptor russoamericà 
Vladimir Nabokov. Membre 
del modernisme i del 
postmodernisme és 
mundialment famós per l’obra 

Lolita. Ada o l’ardor, Foc pàl·lid i 
L’encantador són altres dels seus títols. 
Nabokov va morir a Montreux (Suïssa) l’any 
1977. 

22 d’abril de 1904 

Maria Zambrano, filòsofa i 
assagista, naix a Vélez-
Málaga. Alumna d’Ortega y 
Gasset, va obtenir el Príncep 
d’Astúries de Comunicació i 

Humanitats l’any 1981 i el Cervantes l’any 
1988. Obres: Los sueños y el tiempo, Los 
bienaventurados, De la aurora, Filosofía y 
poesía… Va morir a Madrid l’any 1991. 

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, 
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 1997 

Dulce María Loynaz, 
escriptora cubana nascuda 
a l’Havana l’any 1902, mor a 
la seua ciutat natal. Figura 
clau de la lírica cubana 
(tant en prosa com en 
poesia) va guanyar 

nombrosos premis dels quals destaca el Premi 
Nacional de Literatura de Cuba (1987) i el 
Premi Cervantes (1992).  
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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 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. 

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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