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Cultura

Gabriel García Márquez

( 1927-2014 )

Ens fem ressò de la mort de l'escriptor Gabriel José
de la Concordia García Márquez, més conegut com
a Gabriel García Márquez o  Gabo, pocs dies abans
de la celebració de la diada de Sant Jordi i del dia
del Llibre. 

Márquez va néixer a  Aracataca  (Colòmbia) el 6 de
març de 1927  i ha mort a Ciutat de Mèxic,  el 17
d'abril de 2014. L'escriptor colombià es va escriure
novel·les, contes, guions i articles periodístics.

Era  conegut  familiarment  com  a  Gabo  o  Gabito
(hipocorístic  guajiro  de  Gabriel),  des  que  el  seu
company del diari  de Bogotà  El Espectador, José
Salgar, va començar a anomenar-lo així. El 1958, es
va casar amb Mercedes Barch, amb qui va tenir dos
fills, Rodrigo i Gonzalo.

És considerat un dels autors més significatius del
segle  XX  i  representant  del  corrent  literari
anomenat Realisme màgic. Li van atorgar el Premi
Nobel de Literatura l'any 1982, segons la laudatòria
de  l'Acadèmia  Sueca  "per  les  seves  novel·les  i
històries curtes, en què la fantasia i la realitat es
combinen  en  un  tranquil  món  d'imaginació  rica,
reflectint la vida i els conflictes d'un continent". La
seva novel·la més reconeguda internacionalment és
Cien años de soledad, publicada el 1967.

Va començar a treballar com a periodista del diari
El  Universal.  A  finals  de  1949  es  trasllada  a
Barranquilla per treballar escrivint una "capritxosa"
columna  amb  el  nom  de  "Septimus"  per  al  diari

local El Heraldo de Barranquilla. 

Quan va  ser  enviat  a  Europa com a  corresponsal
estranger,  un  cop  acabats  els  estudis,  García
Márquez es va reunir,  a  Barranquilla,  per casar-se
amb Mercedes Barch,  era  l'any 1958;  de fet, ja li
havia proposat de casar-se quan tenia tretze anys.
L'any següent, va néixer el seu primer fill, Rodrigo
García Barch, ara director de cinema i  de televisió.

Obres publicades:

1975 El otoño del patriarca 

1981 Crònica d'una mort anunciada 

1985 El amor en los tiempos del cólera 

2010 Yo no vengo a decir un discurso 

1967 Cien años de soledad 

Cien  años  de  soledad  (en  català, Cent  anys  de
solitud)  és  una  novel·la  destacada de  l'escriptor
colombià  Gabriel  García  Márquez.  És  considerada
una obra mestra de la literatura llatinoamericana i
universal. Narra la història de la família Buendía al
llarg  de  set  generacions  al  poble  fictici  de
Macondo. José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán són
un matrimoni de cosins que es van casar plens de
presagis i temors pel seu parentiu i el mite existent
a la regió que la seva descendència podia tenir cua
de  porc.  La  passió  del  primer  eren  els  galls  de
baralla;  pel  que  es  diu   que  quan va  guanyar  a
Prudencio Aguilar, aquest li va dir "A veure si el gall
li  fa  el  favor a  la  teva dona", en vista  que José
Arcadio i  Úrsula no havien tingut relacions en un
any de matrimoni.
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