3 d’abril de 1914
Naix a Saigon (Indoxina
francesa, actual Vietnam) la
novel·lista, dramaturga i
guionista
francesa
Marguerite Duras. El Amante
(Premi Goncourt), Hiroshima
mon amour (adaptada al cinema per Alain
Resnais), La siesta de M. Andesmas i El parque
són algunes de les seues novel·les més
conegudes. L’autora va morir a París l’any
1996.

5 d’abril de 1917
L’escriptor
nord-americà
Robert Bloch naix a Chicago.
Novel·lista de misteri, terror i
ciència-ficció, va començar
la seua carrera publicant en
revistes
pulp.
Deu
la
seua
fama,
principalment,
a
la
novel·la
Psicosis,
adaptada posteriorment al cinema per Alfred
Hitchcock. L’any 1994 va morir a Los Àngeles.

6 d’abril de 1992
Isaac Asimov, escriptor i
professor
de
Bioquímica
nascut
l’any
1919
a
Petrovichi (Rússia) mor a
Nova York. Nord-americà
des del 1928, va ser un
prolífic autor de ciència-ficció, història i
divulgació
científica.
Va
obtenir
en
nombroses ocasions els premis Hugo i Nebula.
De la seua obra podem destacar la saga
Fundación amb títols com Yo, robot, El sol
desnudo, Preludio a la fundación...

7 d’abril de 1977
L’escriptor i guionista Jim
Thompson
(Anadarko,
Oklahoma,
1906)
mor
a
Huntington Beach (Califòrnia).
Conreador
de
novel·la
policíaca, va escriure guions per a pel·lícules
de Kubrick com Atraco perfecto i Senderos
de gloria. Amb un estil cru i contundent, és
l’autor de títols com 1280 almas, El asesino
dentro de mí, Hijo de la ira...

8 d’abril de 1970
Naix a Mataró l’escriptora
Care
Santos.
Actual
guanyadora
del
Premi
Nadal per Media Vida,
escriu i publica tant en
català com en castellà. Encara que també
ha conreat la poesia i el relat, és coneguda
sobretot per les seues novel·les, de les quals
podem destacar El millor lloc del món és aquí
mateix, Desig de xocolata, Diamant blau...

10 d’abril de 1960
Claudia Piñeiro, novel·lista,
dramaturga
i
guionista
argentina, naix a Burzaco
(Bueno Aires). Va començar
escrivint literatura infantil i
juvenil. Va obtenir el Premi
Clarín 2005 per Las viudas de los jueves. Altres
obres: Tuya, Betibú, Un comunista en
calzoncillos...

11 d’abril de 1987
L’escriptor italià Primo Levi
mor a Turí, ciutat on havia
nascut l’any 1919. Resistent
antifeixista i supervivent de
l’Holocaust, va ser autor de
novel·les, relats, poemes i
memòries. En la seua obra més coneguda, Si
això és un home, narra la seua vida com a
presoner al camp d’extermini d’Auschwitz.

13 d’abril de 1909
Naix a Jackson (Mississippí)
l’escriptora
nordamericana Eudora Welty.
Autora de novel·les i
contes ambientats al sur
dels EUA, va guanyar el
Premi Pulitzer l’any 1973 per La hija del
optimista. Las batallas perdidas és una altra
de les seues novel·les més destacades. Va
morir a la seua ciutat natal l’any 2001.

13 d’abril de 1983
Mercè
Rodoreda,
escriptora
catalana
nascuda a Barcelona
l’any 1908, mor a Girona.
Destacada novel·lista en
llengua catalana, també
va conrear la poesia, el teatre i el conte. Va
obtenir nombrosos premis, dels quals podem
destacar el Sant Jordi, el Serra d’Or (en cinc
ocasions) i el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes. Obres més destacades: La plaça
del diamant, Aloma, Mirall trencat, El carrer
de les Camèlies...

15 d’abril de 1927
L’escriptor i periodista Gaston
Leroux mor a Niça. Nascut a
París l’any 1868, va ser un
conegut escriptor de novel·les
de terror, gràcies sobretot a
l’obra El fantasma de la ópera, adaptada al
cinema i al teatre. Altres títols: La esposa del
sol, La máquina de asesinar, El misterio del
cuarto amarillo...

16 d’abril de 1972
Yasunari Kawabata, escriptor
japonés nascut a Osaka
(1899), mor a Kamakura.
Guanyador del Nobel de
Literatura l’any 1968 “pel seu
mestratge narratiu, que amb
gran sensibilitat expressa l'essència de la ment
japonesa”. País de nieve, Primera nieve en el
monte Fuji, Kioto i La danzarina de Izu són
algunes de les seues novel·les més
destacades.

17 d’abril de 1957
Naix
a
Redhill
(Surrey,
Anglaterra)
l’escriptor
i
periodista Nick Hornby. Les
seues
novel·les
es
caracteritzen pel tractament
de les relacions humanes,
d'una manera realista però alhora tendra.
Obres: Todo por una chica, En picado, Un
gran chico, Juliet, desnuda...
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19 d’abril de 1917
Borge Willy Redsted Pedersen,
conegut
literàriament
com
Sven
Hassel,
naix
a
Frederiksborg
(Dinamarca).
Conegut per les seues novel·les
bèl·liques,
on
narra
les
aventures d'un grup de soldats alemanys, que
sempre estan desobeint els seus superiors i el
reglament. Algunes d’aquestes són Los
panzers de la muerte, Los ví morir, Gestapo...
L’autor va morir a Barcelona l’any 2012.

Efemèrides
abril de 2017

24 d’abril de 1947
L’escriptora
Willa
Cather,
nascuda com Wilella Sibert
Cather, mor a Nova York.
Guanyadora del Premi Pulitzer
l’any 1923, és autora de
novel·les i relats on relata
històries de personatges ordinaris americans.
A més de Mi Antonia, la seua obra mestra,
també és l’autora de Pioneros, Lucy
Gayheart, Una dama extraviada... Cather
havia nascut a Black Creek Valley (Virginia)
l’any 1873.

28 d’abril de 1923
Naix a l’Havana la poeta i
investigadora
literària
cubana
Fina
García
Marruz. Guardonada amb
nombrosos premis podem
destacar
el
Premi
Nacional de Literatura de Cuba (1990) i el
Premi Reina Sofía de Poesia Iberoamericana
(2011). Alguns dels seus poemes els podem
trobar en l’antologia El instante raro.

Care Santos

