3 d’abril de 1991
L’escriptor i guionista anglés
Graham
Greene
(Hertfordshire, 1904) mor a
Vevey (Suïssa). El tercer
hombre
(guió
de
la
pel·lícula que Greene va
escriure
en
forma
de
novel·la), Nuestro hombre en la Habana i El
americano impasible són alguns del seus títols
més coneguts.

4 d’abril de 1945
Naix a Saint Louis (Missouri)
la fotògrafa i escriptora de
novel·les
de
misteri
Katherine
Neville.
Va
aconseguir
gran
fama
amb la seua novel·la El
Ocho, a la qual seguiren El Círculo mágico i El
fuego (continuació d’El Ocho).

5 d’abril de 2005
Saul Bellow, escriptor d’origen
canadenc (Lachine, 1915),
mor
a
Brookline
(Massachussetts). L’any 1976
va guanyar el Premi Pulitzer i
el Nobel de Literatura “per la
seua comprensió de l'ésser
humà i l'anàlisi subtil de la cultura
contemporània que es combina en el seu
treball”. Obres: Herzog, Carpe diem, Mueren
más por desamor, El legado de Humboldt...

Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

8 d’abril de 1970

13 d’abril de 1909

Naix a Mataró Care Santos,
escriptora i crítica literària. A
més de conrear la narrativa
infantil i juvenil també és
l’autora, entre d’altres, de les
novel·les
d’adults
Habitacions tancades o Desig de xocolata.
Dels seus guardons destaca el Premi Ramon
Llull de novel·la 2014.

Naix a Jackson (Mississipí)
l’escriptora
Eudora
Welty.
Autora de novel·les i contes
ambientats al sud dels Estats
Units, va rebre el Premi Pulitzer
l’any 1973 per la seua obra La
hija del optimista. Altres títols: Las batallas
perdidas, La palabra heredada... Va morir
l’any 2001 a la seua ciutat natal.

8 d’abril de 2013

13 d’abril de 1940

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.

Jean-Marie
Gustav
Le
Clézio, novel·lista i assagista
francés, naix a Niça. Autor
d’ El pez dorado, El
africano, El buscador de oro
o Mondo y otras historias, va
guanyar l’any 2008 el Nobel
de Literatura sent qualificat com “l'escriptor
de la ruptura, de l'aventura poètica i de la
sensualitat extasiada, investigador d'una
humanitat fora i sota la civilització regnant”.

13 d’abril de 1906
El
poeta,
dramaturg
i
novel·lista Samuel Beckett
naix a Dublín. Escriptor en
llengua anglesa i francesa és
un dels màxims representants
de l’experimentalisme i del
teatre de l’absurd (on Tot
esperant Godot és el seu drama més
representatiu). L’any 1969 va guanyar el
Nobel de Literatura. Beckett va morir a París
l’any 1989.

13 d’abril de 1983
L’escriptora
Mercè
Rodoreda, considerada la
més influent en llengua
catalana
contemporània,
mor a Girona. Nascuda a
Barcelona
l’any
1908
destacà com a novel·lista
però també va conrear, el conte, la poesia i
el teatre. De la seua prolífica obra podem
destacar La plaça del Diamant, Jardí vora el
mar, Aloma, El carrer de les Camèlies... L’any
1980 va obtindre el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes.

17 d’abril de 2014
Gabriel García Márquez,
escriptor
i
periodista
colombià (Aracataca, 1927),
mor a Ciutat de Mèxic.
Membre
del
boom
llatinoamericà i adscrit a la
corrent del realisme màgic va guanyar el
Nobel de Literatura l’any 1982. A més de la
seua obra mestra Cien años de soledad, és
l’autor de titols com ara El coronel no tiene
quien le escriba, Crónica de una muerte
anunciada i El general en su laberinto.

20 d’abril de 2014
L’escriptor
i
professor
canadenc Alistair MacLeod
mor a Windsor (Canadà).
Nascut a Saskatchewan
l’any 1936 és autor de la
novel·la Sangre de mi
sangre i dels contes Los
pájaros traen el Sol, Isla...

24 d’abril de 1815
Naix a Londres l’escriptor
Anthony Trollope, un dels
novel·listes més respetats,
exitosos i prolífics de l’època
victoriana. Dins la seua
prolífica i variada obra
trobem títols com ara El custodio, Las torres de
Barchester o La señorita Mackenzie. Trollope
va morir a Londres l’any 1882.

24 d’abril de 1947
Wilella Sibert Cather, més
coneguda com Willa Cather,
mor a Nova York. Escriptora
de novel·les i relats va nàixer
l’any 1873 a Black Creek
Valley. L’any 1923 va guanyar
el Pulitzer per l’obra Uno de los
nuestros. Altres títols: Mi Antonia, Pioneros, Una
dama extraviada...

Efemèrides
abril de 2015

26 d’abril de 2005
Augusto
Roa
Bastos,
escriptor
i
guionista
paraguaià,
mor
a
Asunción, ciutat on havia
nascut l’any 1917. És l’autor
de la trilogia paraguaia,
formada
per
Hijo
de
hombre, Yo, el Supremo i El fiscal. També va
conrear el conte. L’any 1989 va ser guardonat
amb el Miguel de Cervantes.

28 d’abril de 1948
Naix a Beaconsfield l’escriptor
britànic de fantasia i ciència
ficció Terry Pratchett. Prolífic
autor creador de la sèrie
Mundodisco, formada per 41
novel·les de fantasia satírica.
Algunes
d’aquestes
són:
Hombres de armas, Carpe jugulum, El quinto
elefante, Ladrón del tiempo, Ronda de
noche... Pratchett va morir el passat 12 de
març a Wiltshire (Anglaterra).

Gabriel García Márquez

