
Gabriel  García Márquez va nàixer a Aracataca (Colòmbia) 

el 1927. Es va  matricular a la Facultat de Dret de la Universitat Nacional 

de Cartagena el 1947, encara que sense mostrar gran interès pels estudis. 

La seva amistat amb el metge i escriptor Manuel Zapata Olivella li permeté 

accedir al periodisme. Immediatament després del "Bogotazo" (l’assassinat 

del dirigent liberal Jorge Eliécer Gaitán a 

Bogotá, les posteriors manifestacions i la 

brutal repressió de les mateixes), van 

començar les seves col·laboracions al diari 

liberal El Universal, que havia estat fundat 

el mes de març del mateix any per 

Domingo López Escauriaza. 

Començà la seva carrera professional treballant des de jove per a diaris 

locals. Més tard residiria a França, Mèxic i Espanya. A Itàlia fou alumne del 

Centre Experimental de Cinematografia. Durant la seva estada a Sucre (on 

hi havia anat  per motius de salut), entrà en contacte amb el grup d’ 

intel·lectuals de Barranquilla, entre els que s’hi trobava Ramón Vinyes, 

expropietari d’una llibreria que havia tingut grane influència en la vida 

intel·lectual dels anys 1910-20, i a qui se’l coneixia a,b el sobrenom de "el 

Catalán" -el mateix que apareixerà a les últimes pàgines de l’obra más 

cèlebre de l’escriptor, Cien años de soledad (1967). La seva carrera 

d’escriptor s’inicià amb una novel·la breu, que evidencia la forta influència 

de l’autor nordamericà William Faulkner: La hojarasca (1955). Precisament 

a Barranquilla es casa el 1958 amb Mercedes Barcha. Van tenir dos fills: 

Rodrigo o Gonzalo.  

El 1961 publicà El coronel no tiene quien le escriba, relat en el que 

apareixen ja els temes recurrents. El 1962 reuní alguns dels seus contes 

amb el títol  Los funerales de Mamá Grande, i publicà la novel·la La mala 

hora. Molts dels elements dels seus relats prenen  un especial interès en 

ser integrats a Cien años de soledad, en la que Márquez edifica i dóna vida 



al mític poble de Macondo (i la llegendària estirp delo Buendía): un territori 

imaginari on allò increïble i màgic és tan real com el que és quotidià i lògic; 

aquest n’és el postulat bàsic d’allò que després serà conegut com a 

realisme màgic. En el fon, es tracta d’una síntesi novel·lada de la història 

de les terres llatinoamericanes.  

 

El 1975 publicà la seva novel·la preferida: El otoño del patriarca , a la que 

seguiria el llibre de contes La increíble historia de la cándida Eréndira y de 

su abuela desalmada (1977) i  Crónica de una muerte anunciada (1981). 

El 1982 se li atorgà el Premi Nobel de Literatura. 

El amor en los tiempos del cólera, es va publicar el 1987. 

Un cop acabada aquesta obra, torna al reportatge amb Miguel Littin, 

clandestí a  Chile (1986), escriu un text teatral, Diatriba de amor para un 

hombre sentado (1987), i recupera el tema del dictador llatinoamericà a El 

general en su laberinto (1989). Fins i tot,  agrupa alguns relats dispersos 

amb el  títol Doce cuentos peregrinos (1992). Del amor y otros demonios 

(1994) i Noticia de un secuestro (1997). El 2002, García Márquez publica el 

llibre de memòries Vivir para contarla, el primer dels tres volums de  les 

seves memòries. La novel·la Memoria de mis putas tristes, aparegué el 

2004. 

Morí el  passat 17 d’abril. 


