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Per la seva situació, Barcelona era una ciutat molt important en la xarxa marítima
de la Mediterrània com a punt d’entrada i sortida de viatgers que anaven a la cort
dels reis d’Espanya. Ho demostra l’arribada a la ciutat al llarg dels segles XVI i XVII

de diverses persones reials que anaven a la cort de Madrid o que marxaven de la
península amb destí a Itàlia i a Àustria. És el cas de les princeses espanyoles de la
dinastia Habsburg que per raó del seu matrimoni amb prínceps de la branca austrí-
aca de la família havien de travessar la Mediterrània per arribar a la ciutat imperial
de Viena, o el dels prínceps de Savoia, néts de Felip II, que van desembarcar a
Barcelona per dirigir-se a la cort de Felip III on havien de ser educats.

La ciutat de Barcelona tenia un cerimonial establert quan arribava una galera.
Aquesta havia de fer una salva d’artilleria per saludar la ciutat, que era resposta amb
una altra salva. Amb tot, quan arribava una galera on hi viatjava el rei o alguna altra
persona de sang reial, el protocol obligava a fer un canvi en la salutació i era la ciu-
tat qui saludava en primer lloc, en senyal de respecte. Com a la resta de ciutats marí-
times de la Mediterrània, Barcelona feia construir un pont cerimonial a la platja o
al port per on desembarcava l’hoste reial i se li oferia homenatge. Això tenia força
simbolisme, ja que el pont era el lloc de trànsit entre la perillositat i el desordre del
mar i la seguretat i l’ordre que oferia la ciutat. D’altra banda, les passejades en gale-
ra, sense anar massa mar endins per evitar el risc d’un possible atac de la flota turca,
eren un habitual exercici d’esbarjo –i alhora d’aclimatació a la navegació– de les per-
sones reials que romanien un temps a la ciutat abans no s’embarquessin cap a altres
països.

Aquesta comunicació analitza el cerimonial establert a la capital catalana amb
motiu de l’arribada d’un rei o d’una reina per via marítima i és resultat de la meva
tesi doctoral sobre les visites reials a Barcelona als segles XVI i XVII.
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