3 de març de 1996

8 de març de 1926

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.

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).

5 de març de 1966

12 de març de 2009

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.

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...

6 de març de 1973
Mor a Danby (Vermont)
l’escriptora Pearl S. Buck.
Nascuda
a
Hillsboro
(West
Virginia)
l’any
1892, va ser una prolífica
autora amb títols com
La estirpe del dragón, La
madre o La buena tierra
(Premi Pulitzer). L’any 1938 va guanyar el
Nobel de Literatura per les seues riques i
èpiques
descripcions
de
la
vida
camperola a la Xina i per les seues obres
mestres biogràfiques.

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 1943
Naix
a
Barcelona
l’escriptora i periodista
Maruja Torres. Ha estat
guardonada amb el
Premi Planeta (2000) per
Mientras vivimos i amb el
Premi Nadal (2009) per
Esperadme en el cielo. Altres títols:
Hombres de lluvia, Fácil de matar, Sin
entrañas, Diez veces siete...
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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.

25 de març de 1925
L’escriptora
nordamericana
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
1927

de

L’escriptora i periodista
sueca
Marianne
Fredriksson
naix
a
Goteborg. A més de
Les filles de Hanna (la
seua novel·la més coneguda) també és
l’autora d’Aus migratòries, La història de
Simon i La vida amb en Jan. Marianne va
morir a Österkär l’any 2007.

28 de
1941

març

Efemèrides
març de 2015

de

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 1515
Teresa de Cepeda y
Ahumada,
més
coneguda com Santa
Teresa de Jesús o Teresa
de
Ávila,
naix
a
Gotarrendura
(Àvila).
Fundadora
dels
carmelites descalços va ser una escriptora
de la mística experimental cristiana. Las
moradas, Vida de Santa Teresa de Jesús i
Libro de las fundaciones són les seues
obres més conegudes.

març

28 de març de 1970
Naix a Madrid l’escriptora i
professora
d’escriptura
creativa Cristina Cerrada.
Calor de hogar S.A. i
Alianzas duraderas són
alguns dels seus títols. Dels
seus
guardons
podem
destacar el Premi de Novel·la Ateneu Jove
i el Premi de Novel·la Lengua de Trapo.

.

Flannery O’Connor

