
 
 

 
 

 
 

 
 

Biblioteca Joan Oliva i Milà 
Pl. de la Vila, 13 

08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel 93 893 20 39 

b.vilanovag.jo@diba.cat 
 

Horari Biblioteca: 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 20 h 

Dimarts de 16 a 20 h 
Dissabtes de 10 a 14 h  i de 16 a 20 h 

 
 
 
 
 

 
 

 
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dimecres al mes, de les 17.30 fins a les 19.00 h 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



L’autor 
 
Autor colombià, Gabriel García Márquez va destacar, sens dubte com un dels més 
grans narradors de la literatura del segle XX, peça fonamental del conegut com 
boom llatinoamericà, sobretot pel seu treball dins del realisme màgic. El 1982, 
García Márquez va rebre el guardó més important de la seva carrera, el Premi 
Nobel de Literatura , atorgat com a reconeixement a tota la seva obra. 
 
García Márquez va néixer i es va criar a Aracataca, localitat que després tindria una 
importància clau en moltes de les seves obres més conegudes, en una família on 
l'avi, coronel, va suposar una gran influència en el jove escriptor. A mitjans dels anys 
30, García Márquez va deixar enrere el seu poble natal per viure a Sincelejo i, 
posteriorment, a Barranquilla. En iniciar els seus estudis de Dret a Bogotà comença 
la seva veritable passió per la literatura. Després del tancament de la Universitat 
pels grans disturbis de 1948, García Márquez es va traslladar a Cartagena i 
abandonà els estudis per a treballar com a periodista en diversos mitjans, com El 
Universal o El Heraldo, professió a la qual dedicaria els següents anys de la seva 
vida, convertint-se en una veritable passió capaç de rivalitzar amb la literatura. 
Casat el 1958 amb Mercedes Bacha , García Márquez va començar un periple de 
viatges com a corresponsal que el portarà de Barranquilla a Nova York i finalment a 
Mèxic. L'afinitat de l'escriptor amb la Revolució Cubana i la seva amistat amb Fidel 
Castro van dificultar la seva estada als Estats Units i a altres països d'Amèrica 
Llatina. D'aquesta època són les seves obres El coronel no tiene quien le escriba 
o La mala hora. 
 
Fou el 1967 quan Gabriel García Márquez va publicar una de les seves novel·les 
més conegudes, Cien años de soledad, obra que ha venut milions de còpies a tot 
el món i que ha estat traduïda a desenes d'idiomes. Els premis es van succeir en 
els anys següents -Rómulo Gallecs, el Neustadt -  i va rebre l'aplaudiment de la 
crítica internacional. Avui en dia, aquesta novel·la és considerada com una de les 
més importants de tot el segle XX. A partir de Cien años de soledad, García 
Márquez va desenvolupar una important carrera literària amb obres com Relato de 
un náufrago o El otoño del patriarca , al mateix temps que publicava nombrosos 
assajos, impregnats de les seves idees polítiques, vinculades a posicions 
d'esquerra, el que li va suposar l'atac no només des d'alguns governs, sinó des 
companys del boom llatinoamericà, inclinats cap al nou liberalisme econòmic. 
 
El 1981 García Márquez va publicar Crónica de una muerte anunciada, novel·la 
fonamental dins la seva obra i que va inclinar al seu favor la balança del Premi Nobel 
de Literatura atorgat aquest mateix any. Amb posterioritat arribarien altres obres 
mestres com El olor de de la guayaba o El amor en los tiempos del cólera. De 
les seves últimes obres, Memoria de mis putas tristes va aixecar no poca polèmica 
pel tractament de la prostitució. El 2010 va publicar una antologia completa de les 
seves conferències més interessants, sota el títol de Yo no vengo a dar un 
discurso. Diverses de les obres de García Márquez han estat portades a cinema, 

encara que cap amb tant èxit com els seus equivalents literaris. Potser caldria 
destacar les adaptacions de El coronel no tiene quien le escriba o El amor en los 
tiempos del cólera.  
 
L'obra de Gabriel García Márquez es considera fonamental per entendre la literatura 
en espanyol de segle XX, i la seva influència s'ha estès a diverses generacions 
d'escriptors, trencant les barreres pròpies de l'idioma i aconseguint un gran èxit tant 
en anglès com en francès o alemany.  
 
Gabriel García Márquez va morir el 17 d'abril de 2014 a la ciutat de Mèxic a l'edat 
de 87 anys. 
 
L’obra 
 
El amor en los tiempos del cólera narra la vida de tres personatges a principis del 
segle XX en una ciutat costanera que, per les descripcions, sembla Cartagena 
d'Índies.  
 
Els amors contrariats dels seus pares van inspirar a Gabriel García Márquez la que 
seria la seva novel·la preferida i per la qual, segons deia, li agradaria ser recordat. 
La va publicar el 1985, tres anys després de rebre el Premi Nobel de Literatura.  
 
És una gran novel·la, que ret homenatge als fulletons amorosos de segle XIX, 
protagonitzada per Florentino Ariza i Fermina Daza. L'amor innocent i profund fins 
al deliri i la febre, l'amor etern, per no correspost, que s'espera tota la vida, l'espera 
compensada «cinquanta-tres anys, set mesos i onze dies amb les seves nits» 
després. 
 
És una de les més belles històries d'amor en fons i forma, amb un llenguatge en el 
qual García Márquez reflecteix molts i desconeguts sentiments, i descriu 
magistralment agonies i sensacions amoroses. Es tracta d'una de les seves 
novel·les més poètiques, fins a crear un tractat de l'amor, el romanç, la passió, el 
dolor i l'espera. 


