
2 de març de 1963 

L’autor de novel·les, 

poemes, contes, obres de 

teatre, llibres de viatge i 

assaigs  D. H. Lawrence 

mor a Vence (França). 

Nascut a Eastwood 

(Anglaterra) l’any 1885, la seua obra on 

parla dels efectes negatius de la 

industrialització i la modernitat va ser 

censurada en diverses ocasions. El amante 

de Lady Chatterley i Mujeres enamoradas 

són algunes de les seus novel·les més 

conegudes. 

5 de març de 1966 

Anna Ajmátova, 

poetessa russa nascuda 

l’any 1889 a Bolshói 

Fontan, mor a 

Domodédovo. 

Representant de la poesia acmeista, 

caracteritzada per un llenguatge clar, 

precís i concret que s’oposava al 

simbolisme existent. Poema sin héroe es 

considera la culminació de la seua obra. 

6 de març de 1930 

Naix a Chiclana de la 

Frontera (Cadis) el 

novel·lista, poeta i assagista 

Fernando Quiñones. 

Guanyador de nombrosos 

guardons com l’Adonais de 

poesia o el Café Gijón de novel·la, és 

l’autor d’obres com La canción del pirata, 

Las mil noches de Hortensia Romero o Las 

crónicas del 40. Quiñones va morir a Cadis 

l’any 1998. 

10 de març de 1920 

Naix a Ville-d’Avray 

(França) l’escriptor, músic i 

enginyer Boris Vian. Moltes 

de les seues obres van ser 

firmades amb heterònims 

o anagrames. La espuma 

de los días, on estan presents temes com 

l’amor, el treball, la religió i el jazz, és la 

seua novel·la més coneguda. L’autor va 

morir a París l’any 1959. 

10 de març de 1940 

L’escriptor i metge 

soviètic Mijaíl Bulgàkov 

(Kiev, 1891) mor a 

Moscú. Conreador de 

novel·les, obres teatrals i 

relats breus, la seua 

novel·la satírica El maestro y Margarita va 

ser publicada 26 anys després de la seua 

mort. Morfina, La guardia blanca o Diario 

de un medico són altres de les seues obres. 

12 de març de 1945 

Anne Frank (Frankfurt del 

Main, 1929) mor al camp 

de concentració de 

Bergen-Belsen. Des de 

juny de 1942 a agost de 

1944 va escriure un diari sobre la situació 

de la seua família oculta en una cambra 

secreta a l’empresa del seu pare durant 

l’ocupació nazi. El seu pare, únic 

supervivent de la família, va ser qui va 

publicar el diari l’any 1947. 

 

12 de març de 1950 

Heinrich Mann, escriptor 

alemany opositor al règim 

nazi mor a Santa Mònica 

(EUA). Nascut a Lübeck 

l’any 1871, era el germà del 

també escriptor Thomas 

Mann. Guanyador del Premi Nacional de 

la RDA, va destacar per les seues novel·les 

de temàtica social. Algunes d’aquestes 

són El súbdito i El ángel azul (adaptada al 

cinema per Josef von Sternberg) 

12 de març de 2010 

Mor a Valladolid, ciutat on 

havia nascut l’any 1920, el 

novel·lista i assagista Miguel 

Delibes. Membre de la Reial 

Acadèmia Espanyola i 

guanyador del Premi Nacional de 

Narrativa en dues ocasions i del Premi 

Cervantes, les seues novel·les de caràcter 

realista (Los santos inocentes, Cinco horas 

con Mario, El camino, El hereje...)  són 

algunes de les més conegudes en llengua 

castellana.   

12 de març de 2015 

L’autor anglés de llibres de 

fantasia i ciència-ficció 

Terry Pratchett mor a 

Broad Chalke 

(Anglaterra). Nascut a 

Beaconsfield l’any 1948, té “l’honor” de ser 

l’autor de qui es roben més llibres a les 

llibreries. És conegut sobretot per la sèrie 

de novel·les de Mundodisco amb títols 

com Hombres de armas, Carpe Jugulum, 

Ronda de noche, Ladrón del tiempo... 



16 de marc de 1940 

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”. 

16 de març de 2011 

Josefa Rodríguez Álvarez, 

coneguda literàriament 

com Josefina Aldecoa, 

mor a Mazcuerras 

(Cantàbria). Nascuda a La 

Robla (Lleó) va ser una 

escriptora i pedagoga membre de la 

Generació dels 50. Autora de novel·les 

com Porque éramos jóvenes, Historia de 

una maestra o La fuerza del destino va ser 

guardonada amb el Premi Castella i Lleó 

de les Lletres. 

17 de març de 1945 

Naix a Trujillo (Perú) el 

poeta i autor de llibres 

infantils José Watanabe. 

Molt proper a l’estil 

japonés dels haikus (el 

seu pare era japonés) va 

unir a aquests l’estil hispà i crioll de la seua 

terra. Poemaris més coneguts: La piedra 

alada, Banderas detrás de la niebla... 

Watanabe va morir a Lima l’any 2007. 

26 de març de 2015 

Tomas Tranströmer, poeta 

suec nascut a Estocolm 

l’any 1931 i guanyador del 

Nobel de Literatura l’any 

2011 “perquè amb les seues 

imatges denses i 

translúcides ens permet l'accés a la 

realitat”, mor a la seua ciutat natal. Obres: 

El cielo a medio hacer, Deshielo a 

mediodía, Visión de la memoria... 

28 de març de 1970 

Naix a Madrid 

l’escriptora i professora 

Cristina Cerrada. 

Autora d’obres com 

Alianzas duraderas, 

Calor de hogar S.A. i 

Europa, la seua obra, on detaca la 

novel·la i el relat breu, ha sigut inclosa en 

diverses compilacions i antologies. 

29 de març de 1960 

El músic i novel·lista noruec 

Jo Nesbø naix a Oslo. Autor 

de la sèrie de novel·les 

detectivesques 

protagonitzades per 

l’inspector Harry Hole amb 

títols com Cucarachas, Némesis, El petirrojo 

o El muñeco de nieve és també l’autor 

d’altres obres com Headhunters o 

Macbeth. Algunes de les seues novel·les 

han estat adaptades al cinema. 
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