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La Barcelona de la guerra de Successió va atreure l’interès creixent 
de l’opinió pública d’arreu d’Europa. Els plànols i mapes d’arrel 
militar es van alternar arreu amb les vistes de la ciutat i dels seus 
detalls, i amb les il·lustracions dels fets que hi van passar. Els 
millors artistes i gravadors van rivalitzar a l’hora de produir gasetes, 
almanacs, gravats de setges i obres bèl·liques. El resultat: una 
ciutat desconeguda i sempre viva que bascula entre l’esplendor de 
la cort i la misèria i la fam del setge: la Barcelona del 1714.

Agustí Alcoberro i Pericay (Pals, 1958) és doctor en Història i professor d’Història Moder-
na a la Universitat de Barcelona. Dirigeix el Museu d’Història de Catalunya. Ha centrat la 
seva recerca en l’estudi de la guerra i la postguerra de Successió. Entre d’altres obres, ha 
publicat L’exili austriacista (1713-1747) (2002) i La «Nova Barcelona» del Danubi. La ciutat 
dels exiliats de la Guerra de Successió (2011). Ha dirigit l’obra col·lectiva Catalunya durant 
la Guerra de Successió (2006, 3 volums) i ha participat en l’edició del Diario del sitio y 
defensa de Barcelona (2009) i de les Cròniques del setge de Barcelona, 1713-1714 (2013). 
Va ser comissari de l’exposició «Catalunya i la Guerra de Successió» (2007) del Museu 
d’Història de Catalunya. En l’àmbit de la història cultural ha publicat, entre d’altres obres, 
l’edició crítica de les Cròniques d’Espanya de l’humanista Pere Miquel Carbonell (1997,  
2 volums), Identitat i territori (2000) i el catàleg de l’exposició «Per bruixa i metzinera.  
La cacera de bruixes a Catalunya» (2007). També és autor de diverses novel·les i ha  
obtingut, entre d’altres, els premis Lola Anglada i Sant Jordi. En podeu trobar més  
informació al web agustialcoberro.cat.
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