1 d’abril de 1966
L’escriptor i periodista
irlandés Brian O’Nolan,
conegut
literàriament
com Flann O’Brien, mor a
Dublín.
Nascut
a
Strabane l’any 1911, va
utilitzar altres pseudònims al llarg de la seua
carrera. Les seues obres més conegudes són
El tercer policía i En Nadar-dos-pájaros.

3 d’abril de 1991
Mor
a
Vevey
(Suïssa)
l’escriptor, periodista i membre
del
servei
d’intel·ligència
britànic
Graham
Greene
(Hertfordshire, 1904). El seu títol
més conegut és El tercer
hombre, adaptada al cinema per Carol Reed
amb guió del mateix Greene. Altres obres: El
americano impasible, Nuestro hombre en La
Habana, El factor humano...

4 d’abril de 1991
Max
Frisch,
novel·lista,
dramaturg i arquitecte suís,
mor a Zuric, ciutat on havia
nascut l’any 1911. Amb un
toc irònic i humorístic tracta
problemes humans com la
identitat, l’individualisme o el compromís
moral i polític. No soy Stiller, Pongamos que
me llamo Gantenbein i Homo Faber són
algunes de les seues obres. Va estar
guardonat amb el Premi Georg Büchner.

10 d’abril de 1966
L’escriptor
de
novel·les,
biografies i llibres de viatge
Evelyn Waugh mor a Somerset.
Nascut a Londres l’any 1903,
ataca, amb les seues novel·les,
l’absència de valors en la
societat londinenca de l’època. Algunes
d’aquestes són Retorno a Brideshead,
Decadencia y caída, Merienda de negros, Un
puñado de polvo...

13 d’abril de 2015
Eduardo
Galeano
(Montevideo, 1940) mor a la
seua ciutat natal. Com a
periodista va estudiar la
globalització i els seus efectes
negatius i com a novel·lista assolí gran fama
per la trilogia Memoria del fuego, en la qual
repassa la història d’Amèrica Llatina. Los hijos
de los días ha estat una de les seues últimes
publicacions.

13 d’abril de 2015
El guanyador del Nobel de
Literatura
i
del
Príncep
d’Astúries de les Lletres Günter
Grass mor a Lübeck. Nascut a
Danzig l’any 1927, va escriure
el 1959 la seua primera
novel·la, la conegudíssima El tambor de
hojalata. Li seguiren altres com Anestesia
local, El rodaballo, A paso de cangrejo...
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15 d’abril de 1986
El novel·lista, dramaturg i
poeta francés, Jean Genet
mor a París, ciutat on va nàixer
l’any 1910. En la seua obra es
rebel·la enfront de la societat i
els seus costums. Va començar
a escriure el 1943, quan fou condemnat a
cadena perpètua, condemna revocada
l’any 1948 (Sartre, Cocteau i Picasso havien
demanat el seu indult). Títols: Pompas
fúnebres, El enemigo declarado, Diario del
ladrón...

16 d’abril de 1896
Naix a Moinesti (Romania) el
poeta i assagista Tristan Tzara,
pseudònim
de
Samuel
Rosenstock. Va ser un dels
autors més importants del
dadaisme, moviment que
s’oposava al concepte de raó, gràcies en
part a la seua obra Siete manifiestos dadá. En
poesia, El hombre aproximado és la seua
obra més coneguda.

21 d’abril de 1816
Charlotte Brontë, novel·lista i
poeta anglesa, naix a
Thornton. La major de les
germanes Brönte va ser una
de les novel·listes més
importants
de
l’època
victoriana gràcies, en gran part, a la seua
novel·la Jane Eyre, publicada l’any 1847, el
mateix any que Emily va publicar Cumbres
borrascoses i que Anne va publicar Agnes
Grey. Charlotte va morir a Haworth l’any 1855.

23 d’abril de 1616

26 d’abril de 1916

Miguel de Cervantes, el
príncep dels enginys, és
soterrat al convent de les
Trinitàries de Madrid, havent
mort el dia anterior. Nascut a
Alcalá de Henares l’any 1547,
és considerat la figura màxima de la literatura
espanyola, gràcies a Don Quijote de la
Mancha, considerada la primera novel·la
moderna. També va escriure La Galatea, Los
Trabajos de Persiles y Segismunda, Viaje del
Parnaso...

Naix a Sant Kilda (Austràlia) el
novel·lista
Morris
West,
considerat l’autor australià
més llegit a tot el món. West
es va fer famós amb la
novel·la Las sandalias del
pescador (adaptada al cinema). Altres títols
de la seua prolífica obra són Eminencia, El
embajador, La segunda victoria... Va morir a
Clareville (Austràlia) l’any 1999.

23 d’abril de 1616

L’escriptora Harper Lee naix
a Monroeville (Alabama). És
l’autora
de
l’obra
guanyadora
del
Pulitzer
Matar
a
un
ruiseñor
(adaptada al cinema amb
Gregory Peck de protagonista). L’any 2015 es
va publicar una segona novel·la de Harper
Lee anomenada Ve y pon un centinela.
L’autora va morir a la seua ciutat natal el
febrer de 2016.

El bard d’Avon, William
Shakespeare mor a Stratfordupon-Avon,
localitat
on
havia nascut l’any 1564.
Seguint el nostre calendari
gregorià, la data de la mort
seria realment el 3 de maig. Dramaturg,
poeta i actor, és l’autor de comèdies i
tragèdies del teatre elisabetià considerades
clàssics universals com Hamlet, MacBeth,
Romeu i Julieta...

23 d’abril de 1936
L’escriptora
veneçolana
María Teresa de la Parra mor
a Madrid. Nascuda a París
l’any 1889, va expressar en
la seua obra l’ambient íntim i
familiar de la Veneçuela de
l’època amb novel·les com Ifigenia o
Memorias de mamá blanca.

Efemèrides
abril de 2016

28 d’abril de 1936

29 d’abril de 1936
Naix a Avellaneda la poeta i
traductora
argentina
Alejandra
Pizarnik.
Interessada en l’inconscient i
en el psicoanàlisi, va escriure,
a més d’una extensa obra en
poesia, un diari de quasi mil pàgines. L’any
1972 es va suïcidar a Buenos Aires després
d’un llarg historial de problemes depressius.

Charlotte Brontë (1816-1855)

