1 de març de 1955
Naix a Guadalajara
l’escriptora guanyadora
del Premi Planeta Clara
Sánchez. A més d’El
cielo ha vuelto (obra
amb
la
qual
va
aconseguir el guardó), també és l’autora
de Presentimiento, Lo que esconde tu
nombre (Premi Nadal) o Entra en mi vida.

2 de març de 1931
Georges Perec, escriptor i
director de cine francés,
naix a París. Autor de
novel·les, poemes, assaigs i
obres teatrals és un dels
màxims exponents de la
nouveau roman. De la seua prolífica obra
podem destacar Me acuerdo, Lo
infraordinario, Un hombre que duerme…
Perec va morir a Ivry-sur-Seine l’any 1982.

6 de març de 1973
L’escriptora
nordamericana Pearl S. Buck
mor a Danby (Vermont).
Nascuda a Hillsboro l’any
1892, va viure durant molts
anys a la Xina, fet que li va
permetre escriure les seues obres en anglés
i mandarí. L'any 1938 fou guardonada
amb el Premi Nobel de Literatura “per les
seues riques i èpiques descripcions de la
vida camperola a la Xina i per les seues
obres mestres biogràfiques”.

7 de març de 1924

13 de març de 2012

Naix a Tòquio l’escriptor
i dramaturg Kimifusa
Abe,
conegut
literàriament com Kobo
Abe.
Amb
una
temàtica surrealista i
onírica, és l’autor de novel·les com La
mujer de arena, El rostro ajeno, El hombre
caja, El mapa calcinado… Abe va morir
l’any 1993 a la seua ciutat natal.

Teresa Pàmies, escriptora en
llengua catalana nascuda
a Balaguer, mor a Granada.
Guanyadora de nombrosos
premis com la Creu de Sant
Jordi i el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, la seua obra té un marcat
contingut autobiogràfic. Obres: Testament
a Praga, Va ploure tot el dia, Nadal a
Porto…

8 de març de 1999

16 de març de 1940

Adolfo
Bioy
Casares,
escriptor argentí nascut a
Buenos Aires l’any 1914, mor
a la seua ciutat natal.
Novel·lista i autor de relats,
va ser un gran impulsor del
gènere fantàstic i del policíac. La
invención de Morel va ser la seua primera
novel·la. El director de cine Alain Resnais
va adaptar l’obra de Casares El último año
en Marienbad.

L’escriptora
sueca
Selma
Lagerlöf (Marbacka, 1858) mor
a la seua ciutat natal. Autora
de novel·les com La leyenda
de una casa solariega o El
maravilloso viaje de Nils Holgersson, va ser
la primera dona a guanyar el Nobel de
Literatura, guardó que li van atorgar per
“la puresa de la seua dicció, la claredat
de l'expressió i la bella musicalitat que són
característiques de tots els seus escrits”.

12 de març de 1999
La
poeta
peruana
Blanca Varela (Lima,
1926) mor a la seua
ciutat natal. La seua
poesia es caracteritza
per la seua intimitat i pel dolor que
transmet. L’any 2007 va obtenir el Premi
Reina Sofia de Poesia Iberoamericana.
L’any anterior s’havia convertit en la
primera dona a guanyar el Premi
Internacional de Poesia Federico García
Lorca.

19 de març de 1929
Naix
a
Roda
de
Ter
(Barcelona) el poeta en
llengua
catalana
Miquel
Martí i Pol. La seua obra
Estimada Marta ha estat un
dels poemaris més venuts en llengua
catalana. També és l’autor de Haikús en
temps de guerra, Llibre de les solituds,
Andorra… Va ser guardonat amb la Creu
de Sant Jordi, el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes i el Premi Nacional de
Literatura. Martí i Pol va morir a Vic l’any
2003.

24 de març de 1952
Quim Monzó, escriptor i
assagista català, naix a
Barcelona. Autor de novel·les
com La magnitud de la
tragèdia, El perquè de tot
plegat o Mil cretins, ha
publicat també reculls d’articles com els
que trobem en No plantaré cap arbre, Tot
és mentida o Taula i barra.

26 de març de 1949
Naix
a
Ambach
(Alemanya) l’escriptor i
guionista de cine Patrick
Süskind. Conegut per la
seua primera novel·la, El
perfume (adaptada al cinema), ha escrit
també, entre d’altres, les novel·les Sobre el
amor y la muerte i La paloma. Süskind és
un escriptor que viu retirat del circuit
promocional i fins i tot ha rebutjat premis
literaris.

26 de març de 1969
El novel·lista guanyador del
Premi Pulitzer John Kennedy
Toole mor a Biloxi (EUA).
Nascut a Nova Orleans l’any
1937, no va aconseguir
publicar cap novel·la en
vida. La conjura de los necios (que li va
valer el Pulitzer pòstumament) es va
publicar l’any 1980 gràcies a la insistència
de la seua mare amb l’editor Walker Percy.
Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons

27 de març de 1993
Vicent Andrés Estellés,
escriptor
i
periodista
valencià
nascut
a
Burjassot l’any 1924, mor
a València. Considerat
un dels poetes en valencià més importants
del segle XX, va ser el principal renovador
de la poesia catalana contemporània. Va
obtenir el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, el Premi de les Lletres
Valencianes i la Creu de Sant Jordi. Obres:
Llibre de meravelles, Oratori del nostre
temps, Mural del País Valencià…

Efemèrides
març de 2019

28 de març de 1914
Naix a Brno (República
Txeca) el novel·lista Bohumil
Hrabal. Els sofriments del
vell Werther, La petita
ciutat on es va aturar el
temps o Jo he servit el rei
d’Anglaterra són algunes de les seues
obres més conegudes, on podem trobar
l’humor absurd, l’hedonisme i l’alegria de
viure tan presents en la seua bibliografia.
Hrabal va morir a Praga l’any 1997.

28 de març de 1941
L’escriptora i editora
anglesa (Londres, 1882)
Virginia Woolf mor a
Lewes
(Anglaterra).
Membre del Grup de
Bloomsbury, també va ser una eminent
defensora dels drets de les dones. Obres
més destacades: La señora Dalloway, Al
faro, Una habitación propia, Orlando, Las
olas…

Teresa Pàmies

