
1 de març de 1955 

Naix a Guadalajara 

l’escriptora i professora 

Clara Sánchez. Amb la 

novel·la Lo que esconde 

tu nombre va obtenir el 

Premi Nadal 2010 i amb El 

cielo ha vuelto va guanyar el Premi 

Planeta 2013. Presentimiento i Entra en mi 

vida són altres de les seues novel·les. 

2 de març de 2015 

L’escriptor català 

Francisco González 

Ledesma mor a Barcelona, 

ciutat on havia nascut 

l’any 1927. Autor d’una 

prolífica obra, se’l 

considera un dels impulsors de la novel·la 

negra. Al llarg de la seua carrera va 

publicar amb nombrosos pseudònims com 

ara Enrique Moriel, Silver Kane o Rosa 

Álcazar. Obres: Historia de Dios en una 

esquina, No hay que morir dos veces, La 

dama y el recuerdo... 

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. 

 

4 de març de 1916 

Giorgio Bassani, escriptor 

italià d’origen jueu, naix a 

Bolonya. És famós per les 

seus novel·les ambientades 

en Ferrara com El jardín de 

los Finzi-Contini (Premi 

Viareggio), Historias de Ferrara, 

Intramuros... També va escriure poesia i 

assaig. Va morir a Roma l’any 2000. 

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). 

 

 

 

 

12 de març de 2015 

L’escriptor britànic de 

fantasia i ciència-ficció 

Terry Pratchett 

(Beaconsfield, 1948) mor a 

Broad Chalke 

(Anglaterra). És un dels 

autors més venuts a tot el món gràcies a la 

sèrie de novel·les Mundodisco, formada 

per 41 novel·les, l’última d’elles publicada 

pòstumament. Algunes d’aquestes són: 

Ronda de noche, Regimiento monstruoso, 

Carpe Diem, Ladrón del tiempo... 

15 de març de 1916 

Naix a Bilbao el poeta basc 

en llengua castellana Blas 

de Otero. Representant de 

la poesia social també va 

explorar l’anomenada 

poesia existencial, etapa a 

la que corresponen els títols Ángel 

fieramente humano i Redoble de 

conciencia, coneguts conjuntament com 

Ancia. Blas de Otero va morir a 

Majadahonda l’any 1979. 

16 de març de 1948 

Margaret Weis, escriptora 

nord-americana de 

literatura fantàstica, naix a 

Independence (Missouri). És 

famosa per escriure, 

conjuntament amb Tracy 

Hickman, la sèrie de novel·les de la 

Dragonlance, formada per trilogies com 

Crónicas de la Dragonlance o Leyendas 

de la Dragonlance. 



16 de març de 1940 

Selma Lagerlöf, escriptora 

sueca (Marbacka, 1858) 

mor a la seua ciutat natal. 

Va ser la primera dona en 

guanyar el Nobel de 

Literatura, guardó que va 

obtenir “en reconeixement a l'altiu 

idealisme, la vívida imaginació i la 

percepció espiritual que caracteritzen 

totes les seues obres”. Obres més 

importants: Jerusalén, El maravilloso viaje 

de Nils Holgersson, La leyenda de una 

casa solariega... 

18 de març de 1986 

L’escriptor Bernard 

Malumud, un dels 

principals exponents de la 

literatura jueva als Estats 

Units d’Amèrica, mor a 

Nova York, ciutat on va 

nàixer l’any 1914. És autor de set novel·les i 

nombrosos contes i relats curts. Va estar 

guardonat amb el Pulitzer i el National 

Book Award. Títols: El mejor, El 

dependiente, Las Vidas de Dubin... 

19 de març de 1916 

Naix a Chicago (Illinois) 

l’escriptor i periodista Irving 

Wallace. És conegut per les 

seues novel·les, algunes de 

les quals s’han adaptat al 

cinema com El Premio 

Nobel. Altres títols: El hombre, Ninfómanas 

y otras maníacas... Wallace va morir a Los 

Ángeles l’any 1990. 

24 de març de 1926 

Dario Fo, actor i dramaturg 

italià naix a Sangiano. La 

seua obra dramàtica 

utilitza recursos i tòpics de 

la Commedia dell'arte per 

a fer crítica política i 

social. L’any 1997 va obtenir el Nobel de 

Literatura. Ací no paga ni Déu!, País de 

faula i Isabel, tres caravel·les i un 

embolicador són algunes de les seues 

obres més conegudes. 

26 de març de 2015 

El poeta suec Tomas 

Tranströmer mor a 

Estocolm, ciutat on havia 

nascut l’any 1931. Amb 

obres com El cielo a 

medio hacer, Deshielo a 

mediodía i Visión de la memoria va obtenir 

el Nobel de Literatura l’any 2011 “perquè 

amb les seues imatges denses i translúcides 

ens permet l'accés a la realitat”. 

29 de febrer de 1960 

Naix a Oslo l’escriptor de 

novel·les policíaques i 

detectivesques Jo Nesbo. És 

conegut per la sèrie 

protagonitzada per Harry 

Hole amb títols com El 

murciélago, Némesis, El redentor... i per 

novel·les com Headhunters, adaptada al 

cinema. 
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