UNA OBRA ÚNICA
A dos quarts de cinc, els canons borbònics
donen el tret de sortida a l’assalt a la ciutat.
El general Bellver, cap de dia, els observa des
del campanar de la seu. De seguida fa tocar
les campanes per donar el senyal d’alerta.
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FLANC DRET (sempre des de la
perspectiva dels defensors)
El reducte de Santa Eulàlia és un conjunt fràgil. El defensa una guarnició de 30
fusellers i dues companyies amb prop d’un
centenar de civils. A la línia del rec, hi ha uns
30 soldats de cavalleria. La columna d’atac
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ció 70 soldats d’infanteria i una esquadra del
batalló volant, integrada per uns 300 civils,
mestres i altres voluntaris. La muralla presenta dues grans bretxes, una al costat del
Portal del Carnalatge i una altra al portell
dels Molins de Vent, prop del baluard de Llevant. Aquest segon baluard està defensat per
quatre companyies de la Coronela formades
per 200 individus: els estudiants de medicina, teologia i filosofia, els candelers de cera
i pintors, els argenters i els fusters. En total,
en aquest sector es concentren uns 800 defensors, mentre que la guarnició borbònica
que va cap a aquesta zona és de deu mil homes, molt experimentats. La defensa catalana suportarà força temps l’envestida, però
la carnisseria serà terrible.

contra el reducte la formen 200 genets i 500
DELS 800 EN SOBREVIUEN 300
dragons (infanteria muntada, en aquest cas
sense cavall). Han de recórrer uns cent meA un quart de sis del matí, cau la bretxa dels
tres fins a l’objectiu, un tram bastant més
Molins, i poc després la del Carnalatge. Abans
llarg que la resta de columnes. Berwick creu
de fer avançar els seus homes ciutat endins,
que netejar el reducte serà relativament fàels borbònics volen reduir completament els
cil, ja que es troba pràcticament obert, però
tenaços defensors dels baluards i divideixen
res s’esdevé com està previst. Només sortir
els seus homes en dues unitats per envesde la trinxera, als borbònics els rep una anitir-los per l’esquena: una cap a Santa Clara i
mada batussa de fuselleria. Els civils tenen
l’altra cap a Llevant. Atrapats, als defensors
bona punteria, la primera càrrega fracassa
només els queda una opció: calar baioneta i
i els borbònics es dispersen.
obrir-se pas per fugir ciutat endins. La lluiDurant uns vint minuts, els defensors
ta cos a cos és ferotge. Dels 800 defensors,
els mantenen a ratlla, però quan s’adoen sobreviuen només uns 300.
nen que el cos a cos és imminent,
Al baluard de Migdia, els invaabandonen el reducte. Superat
sors estan a punt d’ocupar la caCOMBATS FEROTGES
el primer obstacle, els filipisserna i escampar-se per les caOriol Garcia Quera recrea
tes avancen ara cap a la línia
vallerisses reials, davant la
els acarnissats combats
del rec. La cavalleria catalacos a cos que van tenir
na se sap en inferioritat de
lloc. Molts catalans es
condicions i s’estén al llarg
van deixar matar sense
de la línia de barques, on se’ls
cedir ni tan sols un metre
sumen un bon nombre de ciula seva posició.
tadans, molts d’ells són dones
armades amb el que tenen més a
mà: pals, pedres, ganivets... Els invasors
tenen al davant una planura de 150 metres,
que amb les darreres pluges s’ha convertit
en un fangar. Atordits pels trets i els pedregots que els llancen, els borbònics comencen a patir baixes (han perdut 115 homes) i
reben l’ordre de suspendre l’avanç i reunir-se
amb els assaltants que es troben amb problemes a la part d’intramurs de Santa Clara i de Llevant.

EL RELAT
DE CASTELLVÍ

P

ioner en l’edició d’obres en
català en ple franquisme, l’any
1964 (coincidint amb el 250è
aniversari del 1714) Santiago
Albertí va publicar els seus estudis històrics
sobre la guerra de Successió. Per a la seva
obra L’Onze de Setembre, reeditada el
2006, Albertí va fer servir com a base les
Narraciones históricas,
l’obra magna de la guerra
de Successió que el noble i
militar Francesc de Castellví
va escriure des de l’exili.
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Des de Viena estant,
Castellví va tenir accés
a fonts d’informació
privilegiades a través
d’arxius, entrevistes i
correspondència, com
la que va mantenir amb
Rafael Casanova, per compilar els fets
ocorreguts entre el 1700 i el 1725 i molt
especialment els del setge de 1714. El 12
d’agost d’aquell any Castellví va caure
ferit al Baluard de Sant Pere i durant la
batalla de l’11 de setembre del 1714 es
trobava contraatacant quan es va decretar
l’ordre de capitulació.

VUIT-CENTS DEFENSORS CONTRA
DEU MIL BORBÒNICS

El baluard de Santa Clara és un enclavament
estratègic i té una guarnició relativament forta formada per tres companyies de la Coronela: la dels freners, la dels corders de cànem
i la dels teixidors de lli. Reforcen la guarniSÀPIENS 48

