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VAE VICTUS narra quatre noves aventures de l’enginyer
Martí Zuviría.
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El llibre comença el 12 de setembre de 1714, l’endemà de la
caiguda de Barcelona i poc abans que Zuviría fugi a l’Amèrica
colonial, on ajudarà els indis yames en la guerra contra els
anglesos. Després de l’aventura americana tornarem a Catalunya,
però també anirem a Londres, Alemanya i fins i tot Austràlia. Hi
retrobarem personatges històrics que ja vam conèixer a VICTUS,
com l’ambigu duc de Berwick, el seu acèrrim enemic Verboom o
l’admirat general Villarroel, alhora que en descobrirem de nous,
com el famós guerriller antiborbònic Pere Joan Barceló –àlies
Carrasclet– o l’explorador anglès Cook.
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VICTUS

250.000 exemplars.
Traduït a 16 llengües.
Drets cinematogràfics venuts.

«No s’assembla a cap escriptor. Extraordinari.»
Pere Gimferrer

«Un antídot contra el verí de la manipulació.»
SerGi PàmieS
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barcelona 1714

Sánchez Piñol confirma amb VAE el seu pols narratiu, un
equilibri prodigiós entre el rigor històric i la imaginació més
desbordant i un sentit de l’humor que el converteixen en una de
les proses més modernes i alhora NOVEL·LA
populars dels nostres temps.
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gent no és conscient

del poder que té.»

						

Any 1888. Pirineus occidentals. Un militant anarquista, anomenat Ric-Ric, arriba a una petita, remota i oblidada vall pirinenca
tot fugint de la policia. Allà coneixerà el cap dels contrabandistes, en Cassian, i la mestra de l’escola, la Mailís, una dona que no
combrega amb la mentalitat conservadora dels habitants de la vall.
Però tot canvia quan en Ric-Ric, accidentalment, desperta unes
criatures extraordinàries, sobrehumanes, que alguns associen amb
els menairons de les llegendes locals. En Ric-Ric pretén convertir
els monstres en un instrument que faci realitat la revolució àcrata,
l’«Ideal». I potser sí que aconseguirà canviar el món, però no com
ell s’esperava.
Albert Sánchez Piñol (Barcelona, 1965) és l’autor més traduït
de les lletres catalanes. Amb FUNGUS. El rei dels Pirineus, torna
al gènere fantàstic. Però més enllà del gènere literari, Sánchez Piñol
utilitza el monstre, la monstruositat i les relacions amb allò monstruós per parlar-nos d’un tema universal i sempre vigent: el poder,
les relacions amb el poder i la monstruositat del poder.
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Mal no existeix;
només existeix el Poder .»

Albert Sánchez Piñol

Barcelona, 1965. Antropòleg i escriptor.
L’any 2000 publica l’assaig satíric sobre
vuit dictadors africans Pallassos i monstres
(La Campana), molt aplaudit per la crítica,
que el qualifica de llibre formidable que
il·lumina a través de la documentació i la
sàtira una fosca realitat que se’ns oculta.
La pell freda (La Campana, 2002) suposa
l’entrada d’Albert Sánchez Piñol en el camp
novel·lístic amb una obra sorprenent per la
seva força i originalitat. Aconsegueix un èxit
excepcional de vendes i de crítica i se’n
venen els drets de traducció a 37 llengües.
La segueixen Pandora al Congo
(La Campana, 2005), amb més de
15 traduccions, i el recull de contes
Tretze tristos tràngols (La Campana, 2008).
Més tard repeteix la proesa del fenomen
La pell freda amb Victus (La Campana,
2012), una novel·la històrica que trasbalsa
el seu gènere, en què l’autor narra
amb tant d’humor com de dramatisme
la caiguda de Barcelona l’any 1714.
Vae Victus (La Campana, 2015) i Fungus.
El rei dels Pirineus (La Campana, 2018)
confirmen una vegada més la qualitat
de l’escriptor català contemporani més
internacional.
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