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RESUMEN: 

La ciudad de Tarragona, con su pasado «imperial», apenas gozó del favor y la atención de 
las reinas de Castilla, y sólo de manera esporádica se aprecia su presencia en el transcurso de 
los primeros siglos de la Edad Moderna, cuando acompañaban a sus esposos, los monarcas de 
la Corona de Aragón. En esta comunicación damos noticia de los actos protocolarios y de las 
respectivas visitas, con los honores dados a sus personas y las ceremonias organizadas para 
solemnidades parecidas, con el apoyo documental del correspondiente Llibre del Consell de la 
ciutat (Arxiu Històric de Tarragona) y del Llibre d’actes d’entrades de reis i virreis (Arxiu Mu-
nicipal de Tarragona), junto a bibliografía más específica cuyo valor histórico adquiere también 
un carácter casi documental, como, por ejemplo la Tarragona cristiana, de Emilio Morera 
Llauradó o la Tarragona antigua y moderna a través de su nomenclatura urbana (siglos XII al 
XIX), de Juan Salvat y Bové. Las relaciones protocolarias certifican una determinada adhesión a 
dichas reinas consortes con motivo de sus matrimonios o de sus respectivas defunciones, pero 
especialmente en las pocas visitas que hicieron a la ciudad – de las que para el periodo estudia-
do no hemos podido constatar sino las de la primer mujer de Fernando II de Aragón, Isabel I 
de Castilla, en noviembre de 1481, antes de la Guerra de Granada, y la de la mujer de Felipe III 
de Castilla (II de Aragón), Margarita de Austria, en julio de 1599. Ha de indicarse también, por 
una parte, el papel de la Iglesia de Tarragona en todos aquellos actos, debido en buena medida 
a la doble jurisdicción -real y eclesiástica-, que tenía en aquellos momentos la ciudad de Tarra-
gona y, por otra, la participación de los gremios como fiel exponente de su vida social y eco-
nómica, y  verdadero cuadro de costumbres de la época. 

PALABRAS CLAVE: Reinas; Tarragona; s. XV; s. XVI; Isabel I de Castilla; Margarita de Austria. 

 
ABSTRACT: 

The city of Tarragona with her «imperial past», didn’t enjoy too much the favour and the at-
tention of the queens of Castile and only in a sporadic way we observe their presence in the first 
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centuries of Early Modern age, often accompanying their husbands as monarchs of the Aragon’s 
crown. The protocol relationships register a determined adhesion to these consort queens by the 
reason of their weddings or by their deceases, but above all in the few states that they made at the 
city - only we can have evidences of these ones of the wife of Ferdinand II, Isabella I of Castile, in 
November 1481, before Granada’s conquest, and the wife of Phillip III of Castile (II of Aragon), 
Marguerite of Austria, in July 1599. In this communication we give reference of the protocol 
events of both visits with the duty honours to their persons and the ceremonies that were favoura-
bly disposed by similar solemnities. To stand out too, in part, the Tarragona’s Church paper, in all 
of these acts must be partly to the special double jurisdiction – royal and ecclesiastic – that had in 
these moments the Tarragona’s city, and, on the other side, the guilds’ presence as an accurate 
exponent of her social and economic life and as a real scene of the customs in that period. 

KEY WORDS: Queens; Tarragona; Isabella the Catholic; Castile; Marguerite of Austria 
 
 
La ciutat de Tarragona, tot i el seu passat «imperial» no va gaudir massa 

del favor i l’atenció de les reines de Castella i sols de manera escadussera no-
tem la seva presència en el decurs dels primers segles de l’època moderna, 
sovint acompanyant els seus esposos, monarques de la Corona d’Aragó.  

Les relacions protocol·làries certifiquen una determinada adhesió a dites 
reines consort amb motiu dels seus casaments o de les respectives defuncions, 
però sobretot en les poques estades que feren a la ciutat - pel que fa al període 
estudiat per nosaltres només n’hem pogut constatar les de la primera muller 
de Ferran II d’Aragó, Isabel I de Castella, el novembre de 1481, abans de la 
guerra de Granada, i la de la muller de Felip III de Castella (II d’Aragó), Mar-
garida d’Àustria, el juliol de 1599 - sense comptar amb el dia que hi passà la 
segona muller de Ferran II d’Aragó, la reina Germana de Foix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. (Tret de «La ciutat de Tarragona» de Josep M. Recasens i Comes) 
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2. Tret de «La ciutat de Tarragona» de Josep M. Recasens i Comes). 
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En aquesta comunicació donem noticia dels esmentats actes protocol·laris i 
de les respectives visites, amb els honors deguts a la seves persones i les cerimò-
nies disposades per semblants solemnitats, amb el suport documental del corres-
ponent Llibre del Consell de la ciutat (Arxiu Històric de Tarragona) i del Llibre 
d’actes d’entrades de reis i virreis (Arxiu Municipal de Tarragona), així com amb 
la bibliografia més idònia, que pel seu valor històric adquireix també un caràcter 
quasi documental, com, per exemple l’Arxiepiscopologi de la santa església me-
tropolitana i primada de Tarragona, del canonge Josep Blanch1, la Tarragona 
cristiana, d’Emilio Morera Llauradó2 o la Tarragona antigua y moderna a través 
de su nomenclatura urbana (siglos XII al XIX), de Juan Salvat y Bové3. 

A destacar també, d’una banda, el paper de l’Església de Tarragona en tots 
aquests actes degut en bona part a l’especial doble jurisdicció - reial i eclesiàs-
tica - que tenia en aquells moments la ciutat de Tarragona, i, d’altra, la parti-
cipació dels gremis, fidel exponent de la seva vida social i econòmica i verita-
ble quadre de costums de l’època. 

 
 

ISABEL I. 
 
La fi de la Edat mitjana al Principat de Catalunya es va veure força alterada 

per les guerres, els conflictes socials, les pestes, la fam, etc. D’aquí doncs que 
el matrimoni del príncep Ferran amb l’hereva de la corona de Castella fos ben 
rebut, si més no pel propi rei de la Corona d’Aragó, Joan II, malgrat les con-
dicions estipulades en la concòrdia de Segòvia (1475), on el títol comtal bar-
celoní apareix en dissetè lloc, per sota d’Algesires, Gibraltar o les Illes Canà-
ries, i prou sabem el valor que en aquell temps - i ara - tenien determinades 
qüestions protocol·làries. 

L’arribada al tro del mateix Ferran, a la mort del seu pare (1474), es con-
siderada com a «divinal» i comparada a la vinguda d’un esperat «Messies»4; és 
per això que les esperances es dipositen en les primeres corts del Principat 
convocades per Ferran II, tot i les interrupcions provocades pel llast arrosse-
gat del període anterior i aprofitades pel monarca per tal d’enllestir, mentres-
tant i en companyia de la seva muller, les corts del regne d’Aragó. 

Al Principat la vinguda de la reina Isabel al 18 de juliol de 1481, amb mo-
tiu de la represa de les corts, anava envoltada d’una barreja de temença, res-

———— 

 1 BLANCH, Josep: Arxiepiscopologi de la santa església metropolitana i primada de Tarra-
gona. 2on volum. Transcripció i prologació de Joaquim Icart. Agrupació de Bibliòfils de Tarra-
gona, 1951. 

 2 MORERA LLAURADÓ, Emilio: Tarragona cristiana, IV. Tarragona, 1953. 
 3 SALVAT Y BOVÉ, Juan: Tarragona antigua y moderna a través de su nomenclatura urbana 

(siglos XIII al XIX). Obra editada por el Excmo. Ayuntamiento de Tarragona. 1961. 
 4 SOLDEVILA, Ferran: Història de Catalunya. 2a edició. Barcelona, 1963; pàg. 786: «Ferran 

era comparat al rei David» (1474) i al «sol que il·lumina la terra» (1477); la seva vinguda i la 
seva missió a «l’adveniment del fill de Déu» (1475)». 
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pecte i malfiança; Isabel venia precedida d’una determinada fama i, segons 
sembla, era coneguda la seva altesa de caràcter: «es dona, com per tots és sabut, 
de prosapia molt gran; es per sa qualitat e costums, molt de alt e excel·lent ani-
mo»5 (sic); però des de Saragossa estant la reina havia insistit en venir a Cata-
lunya «com per entercedir que la cort se conclogue, e lo Principat sia compost e 
posat en ordre, cobrant cascun lo seu e servant-se la justicia»6 (sic). 

La veritat és que la primera vinguda de la reina a Catalunya també era es-
perada amb delit, a la manera com uns anys abans s’havien xifrat les esperan-
ces en Ferran II. Els consellers en una lletra datada el 16 de juny de 1481 afa-
lagaven la reina en aquests termes: «benaventurats, per haver-nos Nostre 
Senyor Deu donada una tal e tan gloriosa no solament reina e virtuosa senyo-
ra, mes mare»7 (sic), qualificant-la de «lo sant Esperit, ministre de pau, qui 
consolara totes diferencies»8 (sic) i disposant-se a donar-li la benvinguda amb 
una rebuda «tan millor e pus pomposa com fer se puixa»9 (sic), amb la finalitat 
de «conega la dita senyora e los grans homens de Castella que aquesta ciutat 
ama, venera, tem e desige servir sos reis e senyors no menys que los poblats de 
Castella»10 (sic). 

Ferran II deuria estar força convençut de la fidelitat del poble català per-
què davant les mostres d’afecte a la reina dels aragonesos replicà «cosas no 
eran nada comparadas a las de Barcelona» (sic). 

El fet és, però, que les corts del Principat de Catalunya es llicenciaren el 
dia 8 d’octubre de 1481 i si bé el 5 de novembre del mateix any es publicà la 
pragmàtica de la restitució general dels bens, els afers del Principat no es solu-
cionaren del tot, especialment perquè, entre d’altres coses, ja s’estava couen la 
darrera fase de la guerra dels remences. 

Si més no, aquest i altres aspectes de la política del Principat en aquests 
moments, malgrat la seva importància, s’escapen de la finalitat de la nostra 
comunicació i sols els hem esmentat per tal de donar el marc en que es desen-
volupa la vinguda de la reina Isabel a la ciutat de Tarragona. 

Així doncs, d’igual forma que els consellers de Barcelona estaven assaben-
tats, amb temps —les dates esmentades fan referència al mes de juny de 
1481—, de l’arribada de la reina, també els cònsols de la ciutat de Tarragona 
havien rebut un avís el 9 de juliol anunciant-los que la reina en el seu viatge 
de Barcelona a València sojornaria a Tarragona.  

———— 

 5 Segons el text de deliberació del Consell de Cent, del 23 de juny de 1481, citat també en 
el Llibre de les Solemnitats de Barcelona, edició a cura d’A. Duran Sanpere i Josep Sanabre. 
Barcelona, 1930-1947. Pàg. 328, nota 1. 

 6 Idem. 
 7 Citat així per Jaume Vicens Vives a Ferran Catòlic i la Ciutat de Barcelona, pàg. 221, no-

ta 221. 
 8 Idem. 
 9 Idem.  
10 Llibre de les Solemnitats de Barcelona, pág. 328 i VICENS VIVES, J.: op. cit. pàg. 222, nota 

223. 
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El consell de la ciutat, segons era acostumat, nomenà una comissió per tal 
de preparar la rebuda i l’estada de ses majestats11 i cal pensar que malgrat no 
tenir els detalls a la menuda de les tasques encomanades a dita comissió no 
diferirien massa de les que normalment es tenien en d’altres entrades de reis, 
virreis o arquebisbes, com veurem més endavant, encara que d’aquesta vingu-
da dels reis Ferran i Isabel poca cosa podem esbrinar mitjançant la documen-
tació conservada i la bibliografia escollida. 

L’arribada dels monarques a Tarragona fou el dissabte dia 10 de novembre 
de 1481, prop de les set del capvespre12. Els reis, des de Torredembarra, ve-
nien amb el seu seguici i en arribar a l’alçada de la platja Sabinosa, la comitiva 
regia es dividí en dues: el rei va agafar el camí del portal de sant Antoni, men-
tre que la reina, seguí pel camí de ronda, per la banda de la platja Rabassada, 
el cementiri dels jueus —avui encara nomenat cementiri dels «jans»— i la plat-
ja del Miracle: «la Reyna per la Rabassada la qual venia a coll de persones ab 
un bell bastiment cubert de brochatell perque era prenys e vench per lo fossar 
dels jueus»13 (sic). Es evident que llavors la reina estava embarassada de la 
infanta Maria, la qual amb el temps arribaria a ser reina de Portugal, i per 
això feia el viatge en un bastiment portat a espatlles dels seus criats.  

Segons costum, el consell de la ciutat tenia disposat que a l’entrada de les 
autoritats corresponents ja esmentades es lligaven a les brides dels seus cavalls 
unes cintes amb els colors de l’escut de la ciutat —groc i vermell—; d’acord 
amb el protocol establert les cintes eren portades, a la dreta, pel veguer14 de 
l’arquebisbe, el cònsol en cap, altres dos cònsols —el segon i el tercer— i al-
guns ciutadans principals, i a l’esquerra, pel veguer reial —recordem la duali-
tat peculiar de la jurisdicció i domini de la ciutat de Tarragona—, el jutge 
d’apel·lacions i altres personatges nomenats a l’efecte. 

En l’entrada de la reina Isabel I, com aquesta no anava muntada a cavall 
pel seu estat de bona esperança, les cintes es lligaren al bastiment o cadafal. 

Mentre Morera Llauradó afirma que el rei entrà pel portal de sant Antoni i 
la reina per la porta del Rei15, Salvat y Bové creu que les dues comitives es 
trobaren al passeig de sant Antoni, davant «lo pati - plaça - de la portella dels 
jueus»16 (sic) i que entraren per la porta del Rei, on la reina feu aixecar «lo 

———— 

11 Llibre del Consell. 1481-1482. Foli solt. Arxiu Històric de Tarragona. 
12 Llibre del Consell. 1481-1482. Id. Arxiu Històric de Tarragona. «La forma de la entrada 

de la Serma. Senyora Reyna dona Elisabet Reyna de Castella i d’Aragó y muller del Serm. Sor. 
Don Ferrando ... Any mil quatre cents vuytanta u que comptarem deu del mes de novembre la 
dita Senyora Reyna ensems ab lo dit Senyor Rey en Ferrando marit seu entraren en la present 
ciutat de Tarragona e entraren ... cosa de les set hores y eren venits del Vendrell ... de la Torre 
den Barra e vingueran a dormir...» (sic). 

13 SALVAT: op. cit. pàg. 369. 
14 El veguer vindria a ser el corregidor de les viles castellanes. 
15 MORERA: op. cit. Pàg. 11. 
16 SALVAT: op. cit. Pàg. 369. 
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drap de brochatell»17 (sic) i, a més, manà que se li apropessin les dotze torxes 
perquè tothom la pogués veure. 

Els cònsols de la ciutat els hi feren un donatiu de 100 florins, també segons 
era acostumat. 

A Tarragona s’allotjaren al palau de la Cambreria18, un antic edifici con-
servat en l’actualitat i conegut com «casa Balcells», que es troba al pla de la 
Seu, al costat mateix de la catedral. 

L’endemà, hom suposa que cansats pel viatge i la rebuda, tot i que era diu-
menge, els reis no oïren missa a la catedral, però després de dinar visitaren el 
temple i tingueren ocasió d’admirar les joies i relíquies conservades en el seu 
tresor. Res més podem dir d’aquesta visita i estada, doncs no tenim constància 
de la presència dels gremis i confraries amb llurs banderes, elements representa-
tius i balls, perquè partiren el dilluns 12 de novembre de 1481 en direcció cap a 
Tortosa. Amb tot cal advertir que en les rebudes als reis durant tot els segles 
XVI i XVII gremis i confraries eren convocats pel consell de la ciutat i es reu-
nien a la plaça de les Cols amb les seves grans banderes de damsc carmesí, 
brodades amb les insígnies corresponents i coronades per la daurada imatge 
del respectiu sant patró i presidides totes elles per la bandera de la ciutat que 
onejava a la balconada de la Casa de la Ciutat, situada al carrer Major, just al 
costat d’aquella plaça de les Cols. D’aquestes banderes, com a relíquia històri-
ca i documental, en resta la del Gremi de Marejants, feliçment recuperada i 
restaurada, que últimament ha quedat exposada en un lloc d’honor en 
l’anomenat pati de Jaume I del palau consistorial tarragoní. 

La relació amb la reina Isabel I per part de la ciutat de Tarragona no es 
tornarà a donar fins l’any 1504, i precisament serà amb motiu de la seva 
mort, esdevinguda el 26 de novembre. És ben cert que ja uns mesos abans, pel 
març del mateix any, Tarragona s’havia interessat per la salut de la reina, com 
ho prova un pregó publicat pels cònsols de la ciutat: 

 
«Hara hoyats quens fa a saber la Senyoria, com lo Reverent capitol de la 

Seu e los magnifichs consols de la present ciutat de Tarragona han ordenat 
que dema que sera diumenge, demati, sie feta una sancta e devota processó 
a la Verge Maria del Miracle, la qual anira carrer Major avall, e per lo ca-
rrer dels Pintors exira per lo portal del rey, e baxara a la dita iglesia de la 
Verge Maria del Miracle e tornara per lo dit portal, e per lo carrer de Nat-

———— 

17 Idem. 
18 El palau de la Cambreria rep el nom de la figura catedralícia corresponent a la segona 

dignitat del capítol metropolità i senyor de Reus, on encara es conserva també la seva residèn-
cia a l’anomenada plaça del Castell, avui seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Camp de Tarragona. 

El palau de la Cambreria de Tarragona havia estat residència dels monarques de la Corona 
d’Aragó quan deixaren d’allotjar-se al Pretori - torre d’August, castell de Pilats, o castell del 
Rei, que per tots aquests noms es conegut - o al castell del Patriarca. Amb el decurs del temps la 
casa - palau fou adquirida, primer, per la noble família dels Montserrat, marquesos de Tamarit, 
i més endavant, per la família Balcells. 
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zaret, e per lo carrer de la Merceria, e tornará a la Seu, per fer pregaries a 
nostre Senyor Deu que per la sua infinita bondat e misericordia vulla con-
servarnos en bona santitat la majestat dels Senyors Rey e Reyna, e mantenir 
la vida de aquells per molt temps en bona pau, repos e victoria de sos ene-
michs, a honor e servey de la divinal majestat e be y augment de la terra. E 
mes ha ordenat que en la missa, sien dites certes oracions e pregaries per la 
dita santitat, pau e concordia dels predits senyors Rey y Reyna, e tocaran 
les batallades en lo seny gros del campanar e que les hores tothom se hage a 
genollar e fer ses devocions e pregaries. Per ço mana la dita Senyoria a tot-
hom generalment que oint les dites batallades se hagen de genollar e dir di-
tes oracions e pregaries a nostre Senyor Deu per les dites coses. E que demá 
tothom seguescha ab bona devoció fent oracions y pregaries la dita proces-
só, sots pena de cinch sous, per quiscun cap de casa que hi mancara. E nos-
tre Senyor Deu quens do pau, sanitat e bon temps; e quant sigui a guardar 
si ha»19. (sic). 

 
Com es sabut la reina Isabel I moria a les dotze del migdia del 26 de no-

vembre de 1504 a Medina del Campo, angoixada per l’absència i la malaltia 
de la seva filla Joana, però a Tarragona la noticia de la mort de la reina no va 
arribar fins el 4 de desembre amb una carta del rei, adreçada a l’arquebisbe 
Gonzalo Fernández de Heredia, llavors resident a Barcelona per causa del seu 
càrrec com a diputat de Catalunya, i per una altra similar i en llengua catala-
na, adreçada als cònsols de la ciutat, rebuda el 9 de novembre, inserida en el 
Llibre del Consell20 i llegida en la sessió del dia 10 del mateix mes i any: 

 
«... los predits consols ab dolor y congoxa fan saber al present consell e 

consellers com la nit p.passada reberen nova carta de la magestat real com 
la Serenissima Senyora Reyna dona Elisabet era passada daquesta vida se-
gons la lletra del tenor seguent: 

Als amats nres. Los consols de Tarragona 
Lo Rey 
Amats y feels nres. A nre. Senyor ha plagut vuy, data de la present, ap-

pellar al seu Sant Regne la anima de la Serenissima Reyna nre. Molt cara e 
molt amada mullr.; la qual tenga en la gloria. Ha rebut los sants sagraments 
de la iglesia ab gran resort e contentacio, ço que certament en gran part ha 
aleugat nre. treball. Gracies sien fetes a sa Magestat pus axi li ha plagut. 
Som certs que com a bons y feels vasalls, los quals sempre haveu tengut ca-
res les coses de nre. servici y stat haureu de aço aquell pensament que es 
rahó, e ab tal fiansa vos ne certificam p.que pregueu a nre. Senyor p. la sua 
anima habent ha fer exequies e sacrificis que en semblant cas es acostumat 
fer. E encarrego vos molt que fasan fer lo que satisfa al sufragi y bé de la 
sua ánima, apartats los guasts de les marragues y altres sup.fluus del mon, 
com aquesta sia stada la sua ultima - voluntat -, en lo qual molt nos servi-

———— 

19 Llibre del Consell. 1504-1505. AHT. i MORERA: op. cit. Pàgs. 27 i 28. 
20 Llibre del Consell. 1504-1505. AHT. Folis 23 i ss. 
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reu. Dada en - la - vila de Medina del Campo - a - XXVI dies del mes de 
novembre any mil cinch cents y quatre. 

Yo el Rey»21. (sic). 
 
Com a primera mesura el Consell de la ciutat determinà que vestiren de 

dol -«gramalles» (sic) - els cònsols, mostasaf, obrer, agutzils i bidells - «missat-
gers» - (sic); que es celebressin exèquies en sufragi de l’ànima de la difunta 
reina, assenyalant-se a l’efecte el dia 13 de desembre, festivitat de santa Llú-
cia; recomanaren també que tots els veïns i ciutadans portessin dol, per la 
qual cosa publicaren un ban, prohibint tot tipus de festa i manifestacions de 
joia i alegria - «... matrimonys sposalles ... ni de confraries ... e altres coses no 
sien fetes ab deguna manera de sons ne juglars fins atant que p. lo dit honor. 
Consell o en altre manera sie libertat...» (sic) -, amb penes als contraventors - 
«... sota pena de cinquanta sous adquisidors la meytat a la predita senyoria e 
laltre meytat a la obra del Mur certificant vos la dita pena irremissiblament...» 
(sic) -; i, a més, designaren una comissió encarregada de dur a terme tot el 
que aquest cerimonial funerari comportava. 

L’esmentada comissió, ja fora de la sessió del Consell, donà forma a tot el 
cerimonial amb un seguit de disposicions: preparar un túmul cobert amb 
draps de brocat i amb les armes de la ciutat; encarregar als quatre especiers de 
la ciutat cent ciris de cera negra també amb les armes esmentades pintades; fer 
deu paneres de pa amb sengles lliures de candeles per l’ofertori, paneres que 
haurien de portar deu dones al cap durant la processó del poble segons era 
acostumat «en les altes sepultures y obsequyes» (sic); convocar a totes les per-
sones distingides, especialment a la il·lustre senyora duquessa, esposa de 
l’il·lustre senyor duc «don Ferrando» d’Aragó, fill del sereníssim senyor «don 
Ferrando» de Nàpols, i l’egrègia comtessa i muller de l’egregi senyor de Vila-
marí, capità general, ambdues filles de l’egregi «don» Anton de Cardona, sen-
yor de Bellpuig, que llavors habitaven en la ciutat i que formarien la presidèn-
cia o el cap de dol; una «ampra» o «empra» general, és a dir, avisar a tothom 
mitjançant sis «empradors» - «tots son dels bras maior» - (sic) i sis «emprado-
res» - «bones dones ya en edat avensada constituydes e honrades» - (sic); esta-
bliren igualment el recorregut de la processó: «... que partira de la dita Casa 
del Consolat anant carrer maior avall e per lo carrer dels pintors e per lo carrer 
de Natzaret e per les voltes den Molgosa entrant per lo canto den Selliva en lo 
carrer de la merceria e per la plasa de les cols e per las grasses de la quartera 
entrant en la Seu ...» (sic) i l’endreç dels assistents: «... que tothom vage ab los 
cap.ons e mantells al cap ...» (sic), així com la durada del dol pel que respecte 
a la vestimenta dels cònsols - «fins arrivar coresma primer vinent» (sic) -; i 
prepararen el solemne ofici de les exèquies amb el reverent capítol catedralici, 

———— 

21 Idem. Cal destacar la voluntat de la reina d’estalviar la despesa de les màrregues, o sia 
d’aquelles peces de vestit de tela basta i color fosc que s’usaven especialment com a vestit de 
dol, i d’altres coses supèrflues del món. 
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determinant la música d’orgue, el sermó a càrrec del canonge Mestre Joan 
Pujol, i la composició de la cera «al millor mercat e cortesia que sie possible» 
(sic). A més de tot això la vigília del dia del funeral es feu una crida «ab trom-
petas largues ab so doloros e ab los trompedors vestits de gramalles de dol» 
(sic) anunciant: 

 
 «... que dema que sera divendres die de madona santa Lusia ... a tothom 

generalment de qualsevol ley o stament sien que lo die present com hoyran 
lo tocar dels Senys sots pena de cinquanta sous irremisiblement exhegidora 
hage aplegar e tancar lurs portalades e botigues. E que lo dit die de dema 
no sie degu qui gosse ni presumescha obrir ni parar dites portalades e boti-
gues, ans vagen a les dites obsequyes e preguin a nostre Senyor Deu p. la 
anima de dita serenissima senyora Reyna ...» (sic)  

 
Sabem per la documentació consultada en el Llibre del Consell que el fu-

neral es celebrà amb tota la solemnitat acostumada, tot i que no resta esclarit 
algun dels aspectes econòmics – «... haguey Senys maiors, mas nos diu quils 
paga p. quant sempre en semblants obsequyes ne son stats en diferencia lo Rt. 
Capitol y la Ciutat»22 (sic).  

També fou «ajustada molt gran y bella p.fesso de homes y dones» (sic) amb 
l’ordre corresponent: al davant de tots anaven tres ternes d’homes «de be y 
honrats» (sic), seguia després la multitud d’homes «ab lurs gramalles e caperons 
vestits» (sic) i darrera portava el cap de dol el cònsol en cap, representant la 
ciutat, en mig dels dos veguers, precedits pels altres dos cònsols; pel que fa a les 
dones, el cap de dol el presidien les ja esmentades duquessa i comtessa, acom-
panyades per vuit ciutadans igualment vestits amb llurs gramalles i caperons. I 
encara en una cambra de la Casa del Consolat hi va romandre per rebre el dol 
la senyora dona Elisabet d’Ycart, muller del senyor de la Torredembarra. 

Per tal d’aportar una idea si més no soma de la població tarragonina entre 
1481 i 1504, període comprés entre aquestes dues manifestacions referides al 
regnat d’Isabel I, tenim les dades d’un fogatge datat l’any 1497 que ens dona 
472 focs per l’estament de jurisdicció comuna, 19 focs de l’estament nobiliari, 
sense comptar els nobles afogats al seu senyoriu, i 82 del estament eclesiàstic, 
també sense comptar tot el capítol catedralici, conformat per 25 canonges, 25 
comensals i 74 beneficiats; com és pot comprovar el gruix de la població el 
constitueix aquest 82’37% de la jurisdicció comuna, però resulta força signifi-
catiu el més d’un 14’31% de població eclesiàstica i cal considerar com a 
«normal» el 3’31% de focs nobiliaris23. 

Sens dubte l’estament eclesiàstic i la jurisdicció arquebisbal marcaran du-
rant molt de temps el «tarannà» de la ciutat de Tarragona. 

———— 

22 Es coneix com el «Seny» la campana major de la catedral, avui anomenada la «Capona». 
23 RECASENS I COMES, Josep M.: El municipi i el govern municipal de la ciutat de Tarrago-

na. Segles XVI i XVII. Tarragona, 1998. Pàg. 93. 
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5. Carrers de la part alta de la ciutat de Tarragona (any 2004) 
 
 

GERMANA DE FOIX. 
 
Tot i no poder-la considerar com a «reina d’Espanya», sinó sols com a reina 

de la Corona d’Aragó, i malgrat que la seva presencia a Tarragona fou «extraor-
dinària», portem aquí també la resolució que el Consell de la ciutat adoptà en 
semblant ocasió24. Els reis, Ferran II i Germana de Foix, arribaren al port de la 
ciutat el dijous 15 de juliol de 1507. Pel que sembla la seva visita no era ni espe-
rada, ni tan preparada com la que varen dispensar a la reina Isabel I: «atenent que 
la magestat del Senyor Rey y Reyna són arribats aquesta matinada en lo port de la 
mar de la present ciutat, ab setse galeras, ahon han sorgit, e pres terra» (sic).  

No obstant aquesta sobtada vinguda, el Consell de la ciutat adopta, com a 
primera disposició, fer una crida perquè tothom anés a la catedral amb la finali-
tat de cantar un «Te Deum»: «E aixi fonch cantat ab professo lo dit Tedeum so-
lemnement, ab senys majors e orguens e molta luminaria» (sic), i, a la vegada, 
foren enceses totes les llanternes de la muralla, castells i catedral, es dispararen 
les salves d’artilleria corresponents i s’apriaren les mesures perquè no manqués 
pa, vitualles i, sobretot, aigua, més encara tenint en compte que Barcelona estava 
assolada per la pesta: «... per la gran sterilitat de laygua, fonch feta gran diligen-
———— 

24 Llibre del Consell. 1507-1508. Foli 18. AHT. 
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cia, en que no manques laygua del Francoli a la cequia dels Molins ni al abeura-
dor, e aixi per gracia de nostre Senyor Deu vingueren moltes vitualles e no man-
que aygua ni cosa alguna necessaria, e tothom hague bon compliment.» (sic). 

La «Divuitena» - mena de comissió permanent del Consell de la ciutat - de-
terminà que com a «donatiu gracios, e no perquey sia obligada la ciutat» (sic) 
li fossin lliurats a la reina «cent florins corrents en reals e muneda dargent» 
(sic) i que, en el cas que volgués entrar a la ciutat, es fes la seva rebuda de la 
forma acostumada, o sia amb tot el cerimonial de les vetes o cintes de seda 
grogues i vermelles lligades a les brides o al fre de la muntura de la reina. 

Els reis, aquest cop, no entraren a la ciutat, sinó que sols baixaren a terra a 
les vuit del matí, on foren rebuts per tota una gran ambaixada d’il·lustres per-
sonalitats - l’arquebisbe Gonzalo Fernández de Heredia, els cònsols de la ciu-
tat, els veguers, canonges, el duc Ferran d’Aragó, el bisbe d’Urgell, oficials de 
la Rota, etc. - i la gent del poble - «molta altra gent infinita» (sic) -.  

Després d’un protocol·lari besamà el rei cavalcà fins «la botiga e or den 
Miquel Joan Bargueta» (sic) - Miquel Joan Bargueta era un propietari i merca-
der ric que fou també conseller de la ciutat, arribant a donar nom en el seu 
temps al carrer de la Sabateria o Sabateria vella, avui carrer de Cuirateries25 -, 
i la reina a la botiga i hort de Joan Delmer, on passaren tot el dia i «lo sende-
ma, que era divendres, hora tarda, los dits Rey y Reyna se recolliren en galera y 
anaren aquella nit al port de Salou ahon staren fins lo diumenge apres seguent, 
e dalli tiraren lur cami a Valencia, y de alli per terra a Castella, primer lo Rey y 
apres la Reyna.» (sic). 

 
 

MARGARIDA D’ÀUSTRIA. 
 
En el «Llibre d’entrades de Reys y Virreys y de alguns Privilegis» (sic) con-

servat encara en l’Arxiu Municipal de Tarragona, el primer que trobem en 
referir-nos a l’entrada i rebuda que es va fer el divendres 16 de juliol de 1599 
al «Serenissim Rey Don Phelip y a la Serenissima Doña Margarida de Austria 
Reyna y Señors nostres» (sic) és una llarga i ben documentada justificació dels 
privilegis que tenia la ciutat de Tarragona en semblants ocasions i dels trets 
protocol·laris que calia seguir per consuetud i possessió.  

Els privilegis reials esmentats porten data del 7 dels «idus» (sic) de març de 
1345, del 14 de juliol de 1374 - atorgat a Barcelona pel rei Pere IV el Ceri-
moniós -, i un privilegi perpetu del 30 de gener de 1520 atorgat per Carles I, 
en el que la ciutat de Tarragona s’assimilava a la resta de ciutats i viles reials 
de Catalunya. I quant a la bibliografia jurídica aportada destaca entra les cites 
d’altres autors l’obra política de Bobadilla26. 

———— 

25 SALVAT: op. cit. pàg. 209, i Llibre del Consell. 1507-1508, fol. 26. 
26 Juan de Bobadilla (1510-1590), fundador de la Companyia de Jesús i col·laborador de 

sant Ignasi de Loyola. 
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Però, a banda tot aquest embolic legalista i protocol·lari, el cert és que els 
reis, als que es qualifica de «jovens los dos» (sic), arribaren a Tarragona el 
capvespre de l’esmentat divendres 16 de juliol de 1599, procedents de Barce-
lona d’on havien sortit el dimarts dia 13, per passar la primera nit a Vilafran-
ca - el dimecres 14 - i la segona a El Vendrell - el dijous 15 -. 

La crida, amb só de moltes trompetes i sota certa pena pecuniària, feta a 
instància dels senyors cònsols, demanava que totes les confraries i oficis de la 
ciutat acudissin amb llurs confrares davant la Casa de la Ciutat; efectivament, 
a les sis de la tarda de l’esmentat divendres dia 16 de juliol de 1599 partiren 
d’allí els cònsols a cavall, acompanyats de molts ciutadans també amb les se-
ves cavalcadures - «ab sengles gualdrapes»27 (sic) - precedits pels trompeters - a 
cavall -, quatre grups de joglars amb ministrers28 i els homes de les confraries, 
a peu tots, els quals portaven les atxes. En aquest ordre s’arribaren fins el cap 
del terme de la ciutat, per la banda del camí de Barcelona, fins a mig areny 
major, al davant de les coves que van al Molnàs. 

Prèviament s’havia deixat a la ciutat l’encàrrec d’encendre les lluminàries i 
alimàries, les invencions de foc, els coets i l’artilleria quan fessin la seva en-
trada ses majestats, cosa que no esdevingué fins passades les onze de la nit. 
Mentrestant, a l’alçada del Molnàs, el seguici ciutadà allí reunit amb la música 
dels joglars i ministrers amenitzava el pas de tota la llarga comitiva reial - 
«gran multitut de señors de titol y cortesans, cotxos, carros, a cavall i altres» 
(sic) - i quant es feu de nit encengueren les atxes. Per l’hora tan avançada en 
que arribaren els reis i per les recomanacions fetes pel marqués de Dénia, el 
qual volia que el seguici ciutadà esperés els reis a la porta del convent o casa 
dels teatins, que era on s’havien d’allotjar els monarques, es deixà la solemni-
tat de l’entrada per l’endemà; no obstant i degut a que el rei la reina venien 
en cotxe descobert, els cònsols de la ciutat i tot el seguici s’esperaren fins a 
poder acompanyar els monarques; en veure arribar el cotxe reial, els verguers 
abaixaren les maces, el cònsol en cap en nom de tota la ciutat feu el degut 
acatament, els cònsols besaren les mans dels reis - «inclinats en terra casi age-
nollats» (sic) - i s’organitzà la tornada repartint-se el seguici pel davant i 
l’entorn de la comitiva reial amb les atxes i il·luminant el camí cap a la ciutat: 
«se cremavan garrigas que tot ere foch y ultra de aixo de quant en quant esta-
van plantats pals ab tea» (sic); les salves d’artilleria es dispararen quant els reis 
eren al cap del terme i prop de l’indret de la Rabassada, perquè la reina - «no 
gustava de tirs de la artilleria de prop» (sic) -; a la cruïlla del camí vell del Cat-
llar feren quedar una cobla de joglars per anar sonant mentre passava la comi-
tiva. La ciutat presentava un bell aspecte amb tota la muralla i els baluards, la 
torre de santa Clara, l’hospital nou i sant Francesc il·luminats amb llanternes 
de paper - «ab sengles llums amb grasalets»29 (sic) - i una multitud de gent, 

———— 

27 Peça de tela que protegeix i adorna la gropa d’una cavalcadura. 
28 Executant o sonador d’instrument musical. 
29 Són els característics fanalets de festes i revetlles. 
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que sortí fins a la creu de la pujada de sant Antoni i omplia tot el recorregut 
fins a la mateixa porta de la casa del teatins. Fou davant de l’església de sant 
Antoni on estaven els diferents enginys de focs artificials que s’encengueren 
tan bon punt els reis arribaren allí. 

Ja a la Rambla, igualment il·luminada els reis baixaren del cotxe en front 
de la porta de la casa dels teatins, els quals els reberen amb processó «ab creu 
alta» (sic) i fent oració, deixant finalment que els reis es retiressin a llurs cam-
bres, a la vora de la mitjanit. 

La narració d’aquesta arribada ens diu igualment que, com des del Ven-
drell en apropar-se a la mar camí de Tarragona «per indempnitat» (sic) de ses 
majestats, venien també onze galeres capitanejades per Carlos Doria «terra 
terra guardant la mar» (sic). 

L’endemà, dissabte disset, a les nou del matí, segons havia demanat el rei, 
es feu l’entrada solemne.  

De la Casa de la Ciutat partiren totes les confraries, amb les seves banderes, 
jocs i entremesos, seguits per la bandera de la ciutat, portada a cavall, deguda-
ment adornat amb la gualdrapa de vellut, pel cònsol tercer Jaume Alies - «ab 
gramalla» (sic) -, acompanyat per quatre ciutadans «be ataviats ab sengles cade-
nes de or al coll, a peu, portant los cordons de la bandera fets nous per esta jor-
nada» (sic), i els altres cònsols, el doctor Gabriel Martí i el mercader Pere Rovi-
ra, així com molts ciutadans. Tots ells, a peu, baixaren carrer Major avall, 
carrer de Cavallers, portal de Predicadors - sense sortir de la plaça del Pallol -, 
carrer de las Salines i portal de sant Francesc, passant llavors per davant de la 
casa de la companyia, Rambla avall, on cada confraria feia el seu joc o ball; 
aquesta exhibició no fou presenciada pels reis «per estarse vestint y posantse en 
orde» (sic), però si que la contemplaren la resta de la família i les dames de la 
cort reial; amb tot quan la bandera de la ciutat passà davant d’una finestra on hi 
havia una reixa amb la seva gelosia, presumint que allí darrera hi deuria estar la 
reina, es feu l’acatament inclinant tres vegades la dita bandera de la ciutat. 

Els encarregats del protocol oferiren dos tàlems a ses majestats, un pel rei i 
l’altre per la reina, però el rei digué que els guardessin al portal del Rei, lloc 
per on faria l’entrada solemne, perquè allí ja decidiria si ho farien per separat 
o tots dos junt i sota un de sol. 

Efectivament, tot el seguici municipal es concentrà a l’esmentat portal del 
Rei i al cap d’un quart d’hora arribaren els monarques, precedits per la guàr-
dia reial. El rei anava a mà dreta amb el seu cavall blanc i la reina amb una 
hacanea negra; rei i reina vestien ricament i els cavalls també estaven guarnits 
respectivament amb sella i selló de plata i riquíssimes gualdrapes de vellut 
negre. Abans d’entrar al portal s’aturaren i el cònsol en cap, Gabriel Martí, 
«ab gran reverencia y acatament casi agenollat» (sic), se’ls hi atansà i en nom 
de la ciutat lliurà al rei dues claus grosses de plata daurada; pel que sembla i 
segons versió d’alguns testimonis propers - els veguers del consolat, Salvador 
Alonso i Antoni Baldric -, encara que degut a la remor de la multitud de gent 
allí congregada ben pocs ho pogueren escoltar, el rei va respondre: «guarda-
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llas en mi nombre» (sic). Després rei i reina es posaren sota el tàlem més ric 
dels dos que allí estaven a punt, el qual tàlem havia estat confeccionat amb 
vellut carmesí, entorns de domàs carmesí, flocadures de seda i or, amb les 
armes reials brodades al cel del vellut, i vuit bordons de fusta daurats. No cal 
dir que aquest tàlem havia estat fet expressament per la ocasió. 

El cronista que dona fe de tot l’acte, Marc Rull, notari reial i escrivà de la 
ciutat, ens ha detallat fins i tot la llista dels vuit ciutadans que portaven les 
vares del tàlem: Pere Constantí, el cònsol de la mà mitjana, Ivo Torrens, Pere 
Altarriba - major -, Antoni Castells - major -, Rafel Seques, Miquel Doms i 
Jeroni Rocamora. De igual manera tenim notícia dels ciutadans que portaren 
els cordons lligats al fre del cavall del rei, uns cordons nous de seda carmesina 
i fil d’or, flocs als caps i amb dos ganxets de plata daurada, també fets expres-
sament per aquesta jornada; els ciutadans foren: el cònsol en cap, Llorens 
Mora, Lluc Lleó, Francesc Reverter, Marc Rull - el mateix cronista, notari i 
escrivà -, Vicens Serra, Onofre Ventellols, Marc Vilar i Esteve Vidal. 

Al davant de ses majestats anaven quatre macers amb maces de plata i or 
amb la corona reial al cap dels poms, altres quatre amb les insígnies reials, i el 
marqués de Dénia a cavall i portant l’estoc nu. 

La comitiva entrà pel carrer de la Nau, carrer Major amunt es dirigí a la 
plaça de les Cols i en arribar al primer esglaó de les escales de la seu, tocant a 
les voltes del carrer de Merceria, descavalcà primer el rei i després la reina, 
aquesta ajudada per un descavalcador i rebuda per la duquessa de Gandia.  

Cal fer notar que degut al calor i al sol de justícia de l’estiu tarragoní, en 
tot moment els reis estaven a l’ombra del tàlem. 

A partir d’allí, pujaren les escales de la seu i entraren a la catedral per la 
porta principal, on foren rebuts amb la música de l’orgue i la processó del 
capítol presidit per l’arquebisbe Joan Terés, revestit de pontifical, amb la «ve-
ra creu» portada pel prior de la seu; l’arquebisbe els hi oferí l’aigua beneita 
espargint-los amb el salpasser. El rei estava amb la gorra a la mà i la reina feu 
dues reverències. Després s’agenollaren en sengles coixins de vellut i besaren 
la «vera creu». Seguint la processó, al só i cant d’un «Te Deum», a través del 
cor, els portaren a l’altar major, situant-los a la banda de la sagristia, en el 
presbiteri i dins de la reixa, mig tapats per un dosser i una cortina, per no ser 
vistos per la gent mentre oïen la missa resada que es celebrà. En acabar la 
missa i degut a la gran quantitat que omplia el temple catedralici, sortiren per 
la porta falsa de la sagristia i d’allí pujaren al palau de l’arquebisbe, on hi te-
nien parada la taula per dinar.  

Com que el rei havia dit als cònsols de la ciutat que al punt de les sis de la 
tarda els esperava en el pati del palau de l’arquebisbe per veure el seguici dels 
jocs i balls tarragonins, aquells convocaren a totes les confraries a la casa de la 
ciutat entre les dues i les tres de la tarda; a més, en aquest acte els cònsols apro-
fitarien la ocasió per lliurar al rei el donatiu acostumat; és per això que un cop 
arrancat el seguici i després d’esperar-se una bona estona, com que es feia tard, 
les confraries començaren a desfilar pel pati de l’esmentat palau arquebisbal. 
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Els primers en actuar foren els pescadors amb el seu ball, joc o invenció 
dels «Titans» - «encara que facil y de poch art empero estranya y peregrina y 
molt antiga en esta ciutat y molt nomenada» (sic) -, seguits pel ball dels «vells» - 
«Dames i vells» - que feien els membres de la confraria dels bastaixos, però com 
ses majestats estaven ocupats i no els havien pogut veure, a instàncies de les 
dames i cavallers de la cort que alabaren davant dels reis l’estranyesa del joc i la 
peculiaritat del ball, els feren tornar a passar altra cop en presència ara dels 
monarques; després ja seguiren la resta de les confraries amb els seus respectius 
balls, fins ben entrat el capvespre, de manera que s’hagué d’il·luminar el pati 
amb les atxes de la ciutat fetes per l’entrada i rebuda. 

Tot i que en aquesta relació no hi figura el detall de la resta de confraries 
amb els seus balls, jocs o invencions corresponents, volem aprofitar l’avinentesa 
per relacionar les que en anys anteriors i posteriors es presenten en semblants 
ocasions i perquè part d’aquest seguici popular tarragoní s’ha mantingut fins els 
nostres dies, especialment amb motiu de la festa major en honor a santa Tecla, 
recuperant-se alguns dels balls perduts en el decurs dels temps i aconseguint 
que dita festa hagi estat declarada festa tradicional d’interès nacional pel Go-
vern de la Generalitat de Catalunya l’any 1996. 

Així doncs, a través de diferents cites documentals del vàries vegades es-
mentat Llibre del Consell podem afirmar que entre els segles XVI i XVII a la 
ciutat de Tarragona hi havia les següents confraries vinculades als respectius 
gremis i amb els balls, jocs o invencions corresponents: 

 
– Confraria de sant Jordi, dels cavallers i militars. 
– Confraria de santa Magdalena, dels hortolans, amb el ball de la núvia. 
– Confraria de sant Marc, dels sabaters, amb el ball dels cercolets - datat 

el segle XVII -. 
– Confraria de sant Llorenç i sant Isidre, dels pagesos, amb el ball dels ca-

valls cotoners i turcs. 
– Confraria de sant Eloi, dels ferrers, amb el ball dels gentils. (Argenters i 

ferrers portaven també l’Àliga). 
– Confraria de santa Tecla, dels pellissers i assaonadors. 
– Confraria de sant Antoni, dels paraires, amb el ball de la temptació dels 

diables. 
– Confraria de sant Josep, dels fusters i boters, també amb el ball dels gentils. 
– Confraria de sant Pere, dels pescadors i gremi de marejants, amb el ball 

de diables i els «Titans». 
– Confraria de la Sang de Jesucrist, dels espardenyers i esparters. 
– Confraria de sant Pons, dels hostalers, taverners i revenedors. 
– Confraria de sant Salvador, dels mercaders i botiguers. 
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– Confraria de santa Llúcia, dels corders i soguers, amb el ball del «sto-
ci»30 o escossis (sic). 

– Confraria de santa Maria de l’Encarnació o Nostra Senyora dels sastres. 
– Confraria de Nostra Senyora de la Purificació, també nomenada Nostra 

Senyora de la Candelària i sant Simeó, dels forners i bastaixos o macips 
de ribera - «tahoneros, descargadores y algunos marineros» -, amb el ball 
de dames i vells o fent la guarda de Perpinyà. 

– Confraria de sant Miquel, dels teixidors, amb el ball dels àngels i dia-
bles. 

– Confraria de sant Josep i Nom de Jesús, dels mestres de cases, ball de les 
bomianes, bohemies o gitanes. 

– Confraria de sant Lluc, dels notaris i procuradors. 
– Confraria de sant Cosme i sant Damià, dels físics i apotecaris. 
 
Molts d’aquests gremis continuen en l’actualitat venerant els mateixos pa-

trons d’aquelles confraries, però han perdut la seva vinculació a un ball tradi-
cional i d’aquells balls sols perduren en el seguici dels nostres dies el ball de 
diables31, el de turcs i cavallets32, el de cercolets33, el de bomianes, bohemies o 
gitanes34 i el de dames i vells35. 

Antropòlegs i folkloristes han dedicat recentment importants estudis a 
l’entorn d’aquests balls, jocs i invencions degut a la proliferació que han tin-
gut en els darrers anys per terres catalanes; no obstant això, i ja que en el do-
cument de la visita de la reina Margarita d’Àustria sols es citen tàcitament el 
de «Titans» i el de «vells», nosaltres volem referir els comentaris que del pri-
mer faria, ja en el segle XIX, Jaime Villanueva en la seva obra Viaje literario a 
las Iglesias de España36, tot explicant la nul·la relació que hi havia entre 
aquells «titans» mitològics i el so repetit de la música que acompanya el ball 
amb el seu «ti» - «tan» compassat; els balladors, en nombre superior a la cin-
quantena, anaven tots coberts per una mena de llarga tela de la qual i a través 
d’uns forats sols sobresortia el seu cap, amb la cara tapada per una espantosa 

———— 

30 Es tracta d’un ball d’espases o estocs, amb una mena de barret característic. 
31 Vid. BERTRAN I LUENGO, Jordi: El Ball de Diables de Tarragona. Teatre i Festa a Catalu-

nya. Edicions El Mèdol. Tarragona, 1993. 
32 Vid. MIRALLES, Eloi: El Ball de Turcs i Cavallets. La Creu contra la Mitja Lluna. Qua-

derns de la Festa Major, 14. Tarragona, 1999. 
33 Vid. GARRICH, Montserrat: El Ball de cercolets, arquets de festa. Quaderns de la Festa 

Major, 15. Tarragona, 2000. 
34 Vid. FERRERES CATALÀ, Sílvia: El Ball de Gitanes de Tarragona: de la dansa de cintes a 

ball parlat. Quaderns de la Festa Major, 7. Tarragona, 1992. 
35 Vid. MARTORELL COCA, Josep M.: El Ball de Dames i Vells. Quaderns de la Festa Major, 

8. Tarragona, 1993. 
36 VILLANUEVA, Jaime: Viaje literario a las Iglesias de España, tomo núm. XX, pàgs. 67 a 

71. Imprenta de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1851. 
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màscara amb representacions d’éssers fantàstics37. Respecte al ball de dames i 
vells, aquest respon a una eterna temàtica de la literatura universal, emparen-
tada amb la no menys perdurable temàtica dels «malcasats» i la del «Col·loqui 
de dames» de València del segle XV38, que servia, i serveix, per aprofitar els 
diàlegs dels membres que intervenen en el joc, ball o «entremés», amb un llen-
guatge popular «baix i barroer» i amb un to satíric i burlesc, per a poder criti-
car tot allò que d’altra manera seria impossible de fer-ho. 

Amb tot, el ràpid repàs que hem fet de les confraries i gremis, i els seus 
jocs i balls corresponents, si més no, ens permet copsar l’activitat laboral, 
agrícola, mercantil i industrial de la Tarragona del cinc cents i del sis-cents, i, 
a la vegada, recordar que tots aquests gremis i confraries, amb els respectius 
balls i jocs, participaven igualment en la rebuda de arquebisbes i virreis, així 
com en festes assenyalades, sia en la tradicional processó de «Corpus», sia en 
la capdavantera processó de la Immaculada Concepció, o en les no gens me-
nys clàssiques processons de rogatives amb la relíquia del braç de santa Tecla. 

Deixem però tots aquests aspectes folklòricoreligiosos i retornem a l’estada 
dels reis Felip III i Margarita d’Àustria a Tarragona. 

L’endemà de tota aquella festada, dia 18 de juliol de 1599, aprofitant que era 
diumenge, molta gent del Camp de Tarragona es concentrà a la ciutat, de manera 
que no es podia donar un pas pels carrers i no hi abastaven les vitualles. 

———— 

37 «...es reparable el baile de los «Titanes». Consiste en que treinta ó cuarenta hombres ves-
tidos como á lo turquesco, van en fila ensartados entre dos telas de paño muy anchas cuanto es 
la altura de los pies hasta los hombros: descubren solo la cabeza, la cual mueven y dejan caer á 
un lado y á otro como con tristeza y pesadumbre, cada vez que dan un paso ó mas bien un salto 
al compas de la sencilla tonada que suenan dos chirimias ú oboes. Llegando con esta pausa y 
aun con pereza al teatro de sus habilidades, no tienen otra que dar una vuelta al circo y formar 
despues una spiral, apretada como la de un caracol y deshacerla luego, todo con un compas mas 
acelerado que el con que vinieron. 

Ya ves cuán poca conexión tiene esto con los Titanes y su guerra, como yo esperaba, fiado 
solo en el nombre; el cual no tiene otro origen que la tonada ti tan. Una especie me ocurre. En 
la traducción de la Geografia del Nubiense, hecha por Don José Antonio Conde, y en las notas 
que él puso, página 189, explicando el elogio que Benjamin de Tudela hizo de esta ciudad de 
Tarragona y aquellas palabras: «fue de los edificios de Hanakim», explica esta palabra «Hana-
kim» por una generación gigántea o «Titanes», hijos del cieno. Y aunque el autor nota allí esta 
opinión de «vulgar y digna de los P.C. de las sinagogas» ¿quién sabe si la tenian por cierta los 
judios ricos que habia en Tarragona en el siglo XII, tiempo en que escribia su Geografia el autor, 
que por eso llama á esta ciudad «Tarragona de los judios»? Y si ellos tuvieron por cierto que esta 
ciudad estuvo habitada de «Titanes», ¿no pudieron ser los autores de esta comparsa, de quien 
sabemos que es muy antigua, y que ya la representaron los Tarraconenses en Valencia en el siglo 
XIII al tiempo de su conquista, como dice Escolano? ¿Quién sabe? Sin embargo, seáse el que 
quiera el objeto que tuvo en ello el inventor, mas bien parece una sarta de cautivos como los que 
precedian a los triunfos Romanos, y una muestra, aunque impropia, del vasallaje de esta ciudad 
á su Prelado, que presencia estas fiestas en público, acompañado siempre de los cónsules y del 
Cabildo.» (sic). VILLANUEVA: op. cit. 

38 «Mes trista visc, amb companyia / que no em contenta! / Aquest me destenta, / e em trau 
de seny,/ faent-me viure amb desdeny / amb qui m’abarça.» 
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Els reis, acompanyats per l’arquebisbe, cònsols de la ciutat i la pròpia co-
mitiva reial, des de les seves cambres del palau arquebisbal, baixaren a la ca-
tedral, entrant per la porta del claustre i per la porta falsa de la sagristia, i 
oïren missa cantada - «a cant d’orgue» (sic) - a l’altar major de la catedral, una 
missa celebrada per l’ardiaca major, amb diaca i sotsdiaca, i amb la música i 
cornetes del rei, que sonaren estranyes a les oïdes de la feligresia tarragonina.  

En la narració es destaca literalment que «davant entraren los tres senors 
consols sens ningun cuitada y les Magts. entraren en la cortina predita - aque-
lla que durant la missa els resguardava de les mirades indiscretes de la gent - y 
als consols fonch donat lloch dins de la reixa al altar major davant los grandes 
de peus o agenollats, caps descuberts, al altra part de la reixa vers Sta. Tecla 
prop la porta major aixi que los grandes estavan arrimats a la reixa junt a la 
porta y los consols davant dells ...» (sic), de tal manera que mentre els cònsols 
ocupaven un lloc privilegiat, els grans d’Espanya s’havien de conformar amb 
una plaça de segon ordre. Acabada la missa els reis sortiren per la porta de 
l’altar major i feren una oració a la capella del Santíssim recentment construï-
da per l’arquebisbe Antoni Agustín. Després, acompanyats de tot el seguici, 
se’n tornaren a palau pel mateix lloc per on havien vingut. 

La tarda del diumenge la dedicaren els reis a rebre en audiència a 
l’arquebisbe Joan Terés i el capítol de canonges de la catedral, i els cònsols de la 
ciutat i ciutadans, per saludar-los i rebre el donatiu o servei corresponent, que 
eren dos-cents florins - a raó de set sous de florí -, en escuts d’or i en una rica 
bossa de vellut carmesí «ben labrada» (sic). Evidentment que el rei acceptà el 
donatiu i tot seguit donà permís perquè visitessin la reina, per tal que els 
cònsols i ciutadans que l’acompanyaven poguessin repetir la salutació i el lliu-
rament del donatiu o servei, és a dir que la reina s’emportà de la ciutat altres 
dos-cents florins, també en escuts d’or i en altra bosseta de brocat blanc ben 
guarnida. La reina, que es trobava asseguda sota un dosser i envoltada de «da-
mas viudas y donsellas de peu arrimadas a paret» (sic), necessità un traductor o 
«faraut» per entendre el parlament del cònsol en cap, però, per tant i per això, 
no va tenir cap dificultat a l’hora d’acceptar el donatiu, que protocol·làriament 
no agafà directament ella mateixa, sinó que ho feu l’esmentat intèrpret.  

El dilluns 19 de juliol, els reis sortiren en direcció a Tortosa, aturant-se per 
dinar a Cambrils, passant la nit a El Perelló i arribant finalment el dia 20 a la 
tarda a aquella ciutat. (En els nostres dies la ciutat de Tortosa celebra anual-
ment la «Festa del Renaixement» amb evocacions folklòricoreligioses que ens 
retornen a aquells temps). 

Talment com hem fet amb Isabel I, la vinculació més transcendent de Mar-
garida d’Àustria amb la ciutat de Tarragona, després d’aquesta estada, arri-
barà a l’entorn de la seva mort. Aquesta mort es produí a El Escorial el 3 
d’octubre de 1611, i sobrevingué onze dies després d’haver donat a llum 
l’infant Alonso, conegut com Alonso «Caro» per haver causat la mort de la 
seva mare, però la trista notícia no arribà a Tarragona fins a finals de mes o a 
meitat de novembre. 
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En la sessió del consell de la ciutat del 29 d’octubre de 161139 trobem la 
primera referència respecte la mort de la reina amb un cert aire d’incertesa:  

 
«... tots ciutadans y consellers los quals satisfent a la prepositio que estos 

SS. Consols feta aserca dels preparatoris que se han de fer per las obsequies 
de la Reyna nra. Señora així de cera com del demes que sera menester per 
dit effecte com se tinga ya molta certitut que la dita Sa. Reyna es morta ... 
se fasse en ciutat ab la millor comoditat poran y aixi be en los demes prepa-
ratoris se hauran de fer faran conforme trobaran ab altres exemplars scrits 
en los libres de la pnt. Ciutat tocants per semblants obsequies...» (sic). 

 
És evident que en els exemplars anteriors del Llibre del Consell hi havia tot 

el protocol per semblants ocasions i exèquies, com nosaltres hem vist ja a 
l’abordar la mort d’Isabel I, i, per tant ara no haurem de repetir tot el que un 
esdeveniment així comportava. Sols direm que en la sessió en petit comitè de 
la «Prohomenia» del dilluns 7 de novembre de 1611 s’anuncià que ja s’havien 
rebut les cartes del virrei de Catalunya, marqués d’Almansa, i del mateix rei, 
comunicant la mort de la reina, de manera que la comissió eventual, amb 
aquesta certitud, decidí definitivament fer les exèquies en la forma acostuma-
da. Ambdues cartes s’inclouen literalment en l’acta de la sessió del dimecres 9 
de novembre de 1611 i, encara que només a títol d’apèndix documental, vo-
lem transcriure la carta tramesa als cònsols pel rei Felip III anunciant la mort 
de la seva esposa Margarida d’Àustria, perquè, si més no, resulta significativa 
la diferenciació lingüística d’aquesta lletra, sobretot si la comparem amb aque-
lla altra que cent anys i escaig abans va enviar Ferran II amb motiu de la mort 
de la seva muller Isabel I: 

 
«El Rey 
A los amados y fieles nros. Los consules consejeros y hombres buenos 

de la nra. Ciudad de Tarragona. 
Amados y fieles nros. Jueves a XXII de setiembre cerca passado, a las 

onze horas y media de la noche fue Dios servido alumbrar a la Serenissima 
Reyna, mi muy clara y muy amada muger, que haya ha en gloria, de un hijo 
que queda bueno, y de sobreparto le assedio tan grave mal, que acabo sus 
dias, lunes tres de octubre a las nueve horas de la mañana, despues de haver 
recibido todos los sacramentos de la Iglesia con su acostumbrada devoción. 
Hame dexado este suceso con tan justo y tierno sentimiento, y tan lastima-
do, como por muchas causas podeis considerar, no quedando de tan gran 
perdida otro mayor consuelo de ver como ha sido su fin tan catolico y 
exemplar, como la vida, y confiar que su Divina Magestad la havra querido 
llamar para conmutarle los trabajos desta vida en la possesion del Reyno y 
descanso verdadero. A El plegue darsele y tenernos de su mano, dandonos 
su consuelo y gracia, para que con el animo y prudencia cristiana que con-
viene, passe este dolor, y en todo me conforme con su Santa Voluntad y as-

———— 

39 Llibre del Consell. 1611, fol. 50 v. A.H.T. 
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sierte a seguirla, de lo qual os he querido advertir para que lo entendays, 
como es justo, y para encargaros que hagais hazer en esta ciudad las honras, 
exequias y demostraciones de luto que en semejantes casos se acostumbra, 
que en ello nos servireis. Dado en San Lorenzo a X de Octubre de MDCXI. 
Yo el Rey.» (sic). 

 
A partir d’aquí els administradors de la ciutat començaren a fer les passes 

necessàries per a complir amb el que estava acostumat: prevencions de cera, 
les gramalles pels cònsols, etc., però el cert és que, possiblement per les cir-
cumstàncies econòmiques de la ciutat tan poc favorables,40 les honres fúnebres 
es retardaren bastant ja que no es realitzaran fins el dia 2 de desembre de 
1611, celebrant els oficis l’arquebisbe Joan Vich y Manrique i pronunciant 
l’oració fúnebre el pare M. Luquián, lector de la seu i prior del convent de 
pares predicadors. 

 
 

ELS ARQUEBISBES CONTEMPORANIS D’AQUESTES REINES 
 
El primer d’aquests pontífexs fou Pedro de Urrea, contemporani d’Isabel I, 

cavaller aragonès de la noble i antiga família dels Urreas, senyors d’Epila i 
vescomtes de Rueda. 

L’arquebisbe Urrea va prendre possessió de la seu tarragonina el 24 de ju-
ny de 1445 i feu la seva entrada triomfal el 19 de maig de 1446.  

Se l’anomena «l’arquebisbe pirata» per ser un home més inclinat a les ar-
mes que a les lletres, ja que entre d’altres campanyes participà en la lliga co-
ntra el turc després de la caiguda de Constantinopla l’any 1456 i d’això en 
resta constància en la bandera o pendó de capità general de les tropes pontifí-
cies que encara avui oneja en la nau central de la catedral de Tarragona.  

Durant el període de les guerres civils que assoliren el Principat es posà del 
costat del rei Joan II i fou general de la gent de guerra.  

El 14 d’agost de 1472 va rebre a Ferran II, que encara era príncep, en la 
seva entrada a la ciutat amb el cerimonial acostumat.  

Era el senyor del Camp de Tarragona durant la visita que feren a la ciutat 
el Reis Catòlics. 

De la seva etapa com arquebisbe de Tarragona ens queda el cadirat del cor 
que manà construir a l’artesà de Saragossa Francisco Gomar. 

Morí el 9 de setembre de 1489. 
El segon arquebisbe de la nostra relació és el successor de Pedro de Urrea, 

Gonzalo Fernández de Heredia, al que li tocà viure la mort d’Isabel la Catòli-
ca i la breu estada tarragonina de Germana de Foix.  
———— 

40 Recordem que el 24 d’abril d’aquell mateix any el consell de la ciutat havia acordat fer 
una processó de rogatives treien el braç de santa Tecla en demanda de pluja (Llibre del Consell. 
1611, fol. 11 i 9v.) i que els estalvis afecten també a les gramalles dels oficials i veguers de la 
ciutat (Llibre del Consell. 1611, fol. 50 v.). 
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Aragonès com el seu antecessor, procedia d’una il·lustre i noble família i 
també com aquell es dedicà més a les armes i a la política que a les coses de 
l’Església, deixant aquestes en mans del seu bisbe auxiliar o «de gràcia», Lo-
renzo Pérez, bisbe de Nicòpoli. 

El 22 de setembre de 1490 prengué possessió de l’arquebisbat en son nom 
el procurador Pere de Vinyes, canonge de Barcelona i personalment no va fer 
la seva entrada solemne a la ciutat fins el 21 de setembre de l’any 1500. 

Durant el seu pontificat destaquen com a fets més importants la construc-
ció de les portes de fusta del portal major de la seu, el orgue del claustre que 
dóna a la capella dita de Nostra Senyora dels Sastres, el rellotge i la campana 
de les hores. 

Morí el 21 de novembre de 1511. 
Pel que fa a l’etapa de la reina Margarida d’Àustria, quan aquesta va venir 

a Tarragona acompanyant el seu espòs Felip III ocupava la seu tarragonina el 
català Joan Terés i Borrull, natural del lloc de Verdú, doctor en Teologia, 
familiar del cardenal Cervantes de Gaeta, bisbe de Marruecos, Elna i Tortosa, 
abans d’obtenir el títol de l’església de Tarragona. 

El seu procurador, Francesc Virgili, que després seria també el seu vicari 
general i bisbe de Lleida, va prendre possessió de l’arquebisbat de Tarragona 
en el seu nom el 22 de maig de 1587, i el propi Terés feu l’entrada solemne el 
proper 7 de juny del mateix any. 

Morí el 10 de juliol de 1603 a Barcelona, però fou enterrat a la sepultura41 
que havia fet construir entre les capelles de sant Fructuós i sant Joan de la 
catedral de Tarragona que també són obra seva.  

I finalment ens resta el ja esmentat Joan de Vic i Manrique, que oficià les 
exèquies tarragonines en sufragi de l’ànima de la reina Margarida d’Àustria.  

L’arquebisbe Vic i Manrique era valencià, fill de Lluís Vic, senyor de la ba-
ronia de Laurín, i de Mència Manrique de Lara, filla del comte de Paredes, 
net de Jeroni Vic, ambaixador a Roma del rei Ferran el Catòlic, i nebot de 
Guillem Vic, cardenal de la santa església romana. 

Quan fou nomenat arquebisbe de Tarragona per Felip III en substitució de 
Joan Terés portava ja trenta anys com bisbe de Mallorca. 

El 9 d’agost de 1604 prengué possessió de l’arquebisbat en el seu nom el 
procurador Joan Estelric, sagristà i canonge de Mallorca, el qual seria ben 
aviat el seu bisbe auxiliar amb el títol de bisbe Dragonense. Pocs dies després, 
el 16 del mateix mes i any, festivitat de sant Roc, feu la seva entrada solemne.  

Tal vegada hauríem de destacar del pontificat tarragoní de Vic i Manrique 
un determinat caràcter «il·lustrat», no ja per la seva qualitat com a jurista, sinó 
per haver intentat avançar-se a allò que caracteritzarà gairebé dos segles des-

———— 

41 «... tota de pedra marbre, jaspe, llisòs negre, ab dos caras, una a cada capella, en les quals 
dexà missas fundades y ornaments molt bons» (sic). BLANCH: op. cit. pàg. 161. 
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prés els pontificats dels arquebisbes Santiyán i Armanyà en el darrer quart del 
segle XVIII,42 especialment pel que fa al subministrament d’aigua a la ciutat. 

Morí el 4 de març de 1611 a les cinc de la tarda i volgué que l’enterraren 
en el panteó valencià de la seva família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 

42 SABATÉ I BOSCH, Josep M.: «El poder de la Mitra: simbolisme espiritual, tradició i cos-
tumisme de l’Església tarragonina en l’abast d’aigua» a L’aigua a la història de Tarragona: 200 
anys de la seva arribada (1798-1998). Aigües de Tarragona. EMATSA. Tarragona, 1998. pàgs. 
107 a 117. 




