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Albert Sànchez Piñol:   Victus. Barcelona 1714 ,
Editorial La Campana 2012

L'obra  es  basa  en  una  biografia  —fictícia—  del
tinent coronel navarrès Martín de Zubiría i Olano.
En la biografia fictícia, Zubiría, amb 98 anys, narra
des de Viena i just abans de la Revolució Francesa,
les seves memòries com a ajudant reial del tinent
mariscal Antonio de Villarroel durant la Guerra de
Successió Espanyola, especialment durant el Setge
de Barcelona (1713-1714). 

L'obra  forma  part  del  gènere  anomenat  novel·la
històrica, l'autor construeix una ficció al voltant de
la  Guerra  de  Successió,  amb  dades  i  documents
reals extrets de nombroses fonts de documentació:
el  llibre  està  il·lustrat  amb  documents  i  gravats
originals  que  donen  versemblança  a  la  ficció
creada. 

Guillem  H  Pongiluppi  i  F  Xavier  Hernàndez
Cardona: 1714. El setge de Barcelona 

La guerra de Successió va enfrontar els països que,
després de la mort de Carles II, acceptaven Felip
d'Anjou com a nou rei d'Espanya i els que volien que
ho fos l'arxiduc Carles, entre els quals Catalunya,
Portugal, Àustria i Gran Bretanya.
Entre 1702  i  1714  Catalunya  defensarà  les  seves
llibertats  polítiques  tradicionals  i  una  manera
d'entendre el govern més oberta i avançada, com
corresponia a un país que s'estava modernitzant; i
s'oposava a la monarquia absolutista borbònica, que
mantenia els privilegis dels nobles i l'església i que
frenava  el  desenvolupament  de  les  forces
productives.
Per  raons  d'estratègia  internacional  els  diversos
països  aliats  abandonen les  armes  i  des  de 1712
Catalunya queda sola en la defensa dels seus drets.
La superioritat de l'exèrcit borbònic acaba posant
setge a Barcelona i  el llibre mostra com, en poc
temps,  els  catalans  organitzen  un  exèrcit
extraordinari,  que  és  capaç  de  defensar
heroicament cada pam del territori.
Les  magnífiques  il·lustracions  de  Guillem  H.
Pongiluppi mostren amb gran detall l'organització i
la dotació dels exèrcits, les tàctiques de guerra del
moment i  el desenvolupament del setge fins a la
capitulació final de Barcelona. Eren les tres de la
tarda de l'11 de setembre de 1714.
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