
Després de la cerimònia, com era preceptiu en una jove núvia amb responsabilitats 

institucionals, calia que la parella es retrobés al més aviat possible, i per això el rei Carles la va 

cridar a Barcelona. El viatge per terra, des de Viena fins a Gènova passant per Venècia i Milà, 

va ser un passeig carregat de pompa i honors, i arreu se l’acollia amb tracte de reina i 

s’organitzaven festes i banquets en honor seu. Si el viatge per terra va ser la cara, el trajecte 

per mar va ser la creu. Els deu vaixells anglesos que la conduïen van sr empesos pels corrents 

marins i la manca de vent fins a les perilloses costes d’Algèria, plenes de pirates, fet que fins hi 

tot va fer arrufar el nas als oficials de Sa Majestat. Finalment, però, els vents portants van 

afavorir l’expedició, que va posar rumb a Catalunya. Després de deixar el nord de Menorca a 

babord, finalment van albirar Mataró, ciutat escollida pel rei Carles per acollir la princesa i que 

reposés uns dies després del llarg viatge. 

La vila d’acollida no s’havia triat a l’atzar. Era una ciutat poblada i rica, amb un bon 

port, uns bons jardins i un aire sa. També hi havia una classe alta benestant i vanitosa, la qual 

cosa feia intuir que assumiria alegrement les despeses de l’allotjament reial perquè no fos dit. I 

així va ser. Els mataronins, amb els seus consellers i magistrats al capdavant, s’havien tornat 

bojos davant la perspectiva de ser la primera ciutat catalana que rebés la futura reina i havien 

tirat la casa per la finestra. Es van empedrar carrers, es van aixecar arcs, es van plantar jardins i 

fins hi tot es va construir una font que treia vi en comptes d´aigua pels seus sortidors. EL 

ciutadà honrat Jaume Baró va oferir la seva casa gran per allotjar-hi la princesa, i com que va 

considerar-la massa petita, va comprar els dos edificis veïns per enderrocar-los i ampliar-la. 

Tota despesa era poca, repetia el justícia de la ciutat, Josep Carbonell, mentre corria com un 

nen amb sabates noves donant ordres i instruccions. 

La princesa va desembarcar per una nova passarel·la de dos-cents setze pams 

construïda expressament. Va rebre els honors dels mil sis-cents homes armats de la Coronela i 

dotzenes de nobles, consellers magistrats i altres prohoms van desfilar per saludar-la 

personalment. Atabalada i cansada pel llarg viatge, Elisabet va haver de passejar pel centre de 

Mataró, atapeït de gent, i escoltar missa i salves d’artilleria abans de poder tenir una mica 

d’intimitat en aquella mena de palau provisional. Abans d’anar a dormir, mentre el cel 

s’il·luminava amb focs d’artifici, la reina va enviar un missatger a Barcelona per informar el seu 

espòs que havia arribat bé i expressar-li el seu afecte. 

La pobra princesa de Brunswick recordaria durant molts anys la primera nit que va 

passar en terres catalanes. Els mosquits la van martiritzar sense pietat i, segons deien les 

gasetes, li van deixar la cara com un mapa. 
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