
 



TARRAGONA 1800 
 

VIII JORNADES DE DIVULGACIÓ HISTÒRICA 
 

CASA CANALS  
«UNA JOIA PER DESCOBRIR» 

 
DEL 18 AL 20 D’OCTUBRE DEL 2019  

 
 
 
 
L’actual edifici de la Casa Canals presenta l’estructura pròpia de les cases senyorials 
de la fi del segle XVIII: una entrada per a carruatges, una altra entrada principal amb 
pati i escalinata que condueix a la planta noble, residència dels senyors, i un segon pis 
per al servei. 

La primera referència a la família Canals com a propietària de l’immoble es relaciona 
amb les reformes efectuades a les cases dels números 1 a l’11 del carrer d’en Granada 
per tal d’hostatjar-hi el rei Carles IV, la seva esposa M. Lluïsa i el seu seguici de l’11 
al 15 de novembre del 1802, amb motiu de la inauguració del port de Tarragona. Els 
monarques van poder gaudir des dels balcons (acabats d’obrir a la muralla romana, 
que pren la funció de mur exterior est de la casa) d’àmplies vistes al mar i també dels 
actes festius que es van celebrar en el seu honor. 

Els Canals, provinents de Reus, posseïen títols nobiliaris i es van emparentar amb 
altres famílies distingides de la ciutat, com per exemple Joaquim Canals, casat amb 
M. Antònia de Castellarnau l’any 1852. Aquest va ser el moment de màxima 
esplendor de l’edifici, i d’aquesta època data la major part del mobiliari. A la planta 
noble es concentren els elements sumptuaris. La sala de ball presenta decoració 
neoclàssica a les parets i al sostre, efectuada segurament amb motiu de l’estada reial. 
Són també destacables els miralls i el cadiratge isabelins, així com les tres aranyes de 
la primera meitat del segle XIX. Els extrems de la sala estan presidits per un quadre de 
M. Antònia de Castellarnau i un altre de Joaquim Canals. La capella familiar es 
cobreix amb una cúpula i hi apareixen els escuts de la família i una creu de Malta, ja 
que Joaquim Canals va ser cavaller de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem. Els 
dormitoris presenten avantcambra i alcova, separades per arcs d’estil neoclàssic. Els 
mobles que poden observar-se a les habitacions, a les sales d’estar i al menjador daten 
d’entre els segles XVIII i XX, amb exemples d’estil neobarroc, Lluís XV, neoclàssic, 
alfonsí o isabelí. El jardí romàntic amb fonts de rocalla no es troba arran de carrer, 
sinó a la planta noble. Al segon pis s’ha habilitat un espai per a exposicions. 



La casa va estar habitada per la família Canals fins a la fi del segle XX. L’any 1992 va 
ser adquirida per la Generalitat de Catalunya, que finalment va cedir-la a 
l’Ajuntament de Tarragona, que la va obrir al públic l’any 2006. 

PROGRAMA D’ACTES 
 

 

Divendres 18 d’octubre 
 
20.00 h. PRESENTACIÓ DE LES VIII JORNADES TARRAGONA 1800 
«CASA CANALS. UNA JOIA PER DESCOBRIR» 
 
Presentació oficial de les VIII Jornades de Divulgació Històrica TARRAGONA 1800. En aquesta ocasió, 
les Jornades tindran com a objectiu donar a conèixer el potencial patrimonial de la Casa Canals, un gran 
edifici noble del segle XVIII. Durant tot el cap de setmana, podrem gaudir d’una sèrie d’activitats de 
recreació històrica ambientades al principi del 1800 al seu jardí i als espais nobles. 
 
Lloc: Espai Turisme, c/ Major, 39  
 
 
 
 
 
Dissabte 19 d’octubre 
 
 
CASA CANALS 
 
De 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h. VISITANT LA CASA CANALS 
Visita lliure a les diferents estances de la Casa Canals, una casa noble per descobrir. 
 
De 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h. JUGANT AMB NAPOLEÓ  
Jocs de taula i estratègia sobre les guerres napoleòniques. 
 
Organitza: ASS. SI VIS PACEM PARA LUDUM 
 
De 10.00 h a 13.00 h. TALLERS DIDÀCTICS A LA FRESCA: «LA VIDA D’UN MILICIÀ A LA 
TARRAGONA DEL 1810» 
Tots els qui vulguin, petits i grans, podran allistar-se i conèixer una mica més a fons qui van ser les 
milícies urbanes de Tarragona. Farem una mica d’instrucció amb fusell, una mica d’esgrima i, 
naturalment, una fotografia de record. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 
 
11.00 h. TALLER DIDÀCTIC D’ESCRIPTURA AMB PLOMA 
Tothom qui vulgui podrà participar en aquest taller enriquidor en què coneixerem com era l’escriptura de 
l’època i amb què s’escrivia. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 
 
11.30 h. PODER I ESTATUS A TRAVÉS DE LA VESTIMENTA D’UN CAVALLER 
Podrem conèixer petites pinzellades de la indumentària masculina de moda el 1800 a través d’una 
xerrada teatralitzada de caràcter didàctic. 
 
Organitza: ASS. RETROFUTURISTA NAUTILUS (BARCELONA) 
 
De 12.00 h a 14.00 h. TALLERS DIDÀCTICS: «ELS JOCS DE TAULA PER A PETITS, MITJANS I 
GRANS A LA TARRAGONA DEL 1810» 



En aquest taller coneixerem i jugarem amb un dels jocs de cartes més populars a la ciutat de Tarragona 
del principi del segle XIX, el de Clemente Roxas, del 1800. També coneixerem la historia del joc de l’oca 
i els diferents taulers de joc que s’utilitzaven el 1800. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 
 
12.00 h. CONFERÈNCIA: «Girona, 1809. Amics de la Girona Napoleònica, 11 anys de recreació i 
d’associacionisme» 
Conferència a càrrec d’Albert Puignau per conèixer l’evolució de l’entitat i les activitats que ha impulsat al 
llarg d’aquests onze anys, especialment la Festa Reviu els Setges de la Girona Napoleònica, que 
consisteix en un cap de setmana d’activitats que rememoren de diferents maneres els fets i la realitat 
històrica dels setges gironins. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 
 
12.30 h. XERRADA: «LA BONA ALIMENTACIÓ EL 1800» 
Xerrada didàctica per descobrir els sabors predilectes de la noblesa i la burgesia de la Tarragona del 
1800. 
 
Organitza: ASS. RETROFUTURISTA NAUTILUS (BARCELONA) 
 
13.00 h. VISITA GUIADA: «EL REI A LA TARRAGONA DEL 1802» 
Visita guiada a la Casa Canals, on va residir Carles IV durant la seva visita a Tarragona de l’11 al 15 de 
novembre del 1802. 
 
Organitza: ARGOS SERVEIS CULTURALS. Reserves: (+977) 101 800 / (+34) 670 553 288 o <reservas@argostarragona.com>. 
Capacitat: 20 persones. 
 
13.00 h. TALLERS DIDÀCTICS A LA FRESCA: «ESGRIMA ANTIGA» 
Tothom qui vulgui podrà participar en el taller impartit per l’esgrimidor d’arma antiga Joan Carles Marín, 
en què coneixerem armes i tècniques molt interessants de saber. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 amb la col·laboració del GRUP DE RECREACIÓ D’ESGRIMA HISTÒRICA 
TGR 
 
13.30 h. XERRADA: «L’ART DE FESTEJAR EN L’ÈPOCA NAPOLEÒNICA» 
Tothom qui vulgui podrà participar en aquesta xerrada teatralitzada de caràcter didàctic sobre l’art de 
cortejar. Com transmetre missatges i sentiments entre pretendents a través de les flors, els ventalls i 
altres elements significatius. 
 
Organitza: ASS. RETROFUTURISTA NAUTILUS (BARCELONA) 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
17.00 h. TALLER DIDÀCTIC DE DINERS I DINERETS 
Tothom qui vulgui podrà participar en aquest taller enriquidor en què coneixerem les principals monedes 
en curs de l’època i jugarem a identificar-les. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 
 
17.00 h. TALLERS DIDÀCTICS A LA FRESCA: «INSTRUCCIÓ FRANCESA DE BAIONETA» 
Taller per aprendre instrucció francesa de baioneta que inclou els exercicis d’Alexander Muller per a 
l’exèrcit francès en el període de la restauració reial. El taller inclou teoria i pràctica, i està adreçat a 
recreadors i també al públic que hi vulgui participar. 
 
Organitza: ASS. AMICS DE LA GIRONA NAPOLEÒNICA 
 

mailto:reservas@argostarragona.com


De 17.30 h a 19.30 h. TALLERS DIDÀCTICS A LA FRESCA: «LA VIDA D’UN MILICIÀ A LA 
TARRAGONA DEL 1810» 
Tots els qui vulguin, petits i grans, podran allistar-se i conèixer una mica més a fons qui van ser les 
milícies urbanes de Tarragona. Farem una mica d’instrucció amb fusell, una mica d’esgrima i, 
naturalment, una fotografia de record. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 
 
18.00 h . CONFERÈNCIA: «Preus i salaris 1809-1815» 
Coneixerem amb Manel Llorens els diferents tipus i fraccions de monedes que circulaven durant el setge, 
així com les sitges existents per guardar-hi el gra, els aliments de l’època, els seus preus i els salaris que 
permetien d’adquirir-los. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 
 
18.30 h. XERRADA: «EL BAGUL DE LA JOSEFINA» 
Petites pinzellades sobre la moda femenina burgesa sota el domini de Napoleó a través d’una xerrada 
teatralitzada de caràcter didàctic. 
 
Organitza: ASS. RETROFUTURISTA NAUTILUS (BARCELONA) 
 
19.00 h. VISITA GUIADA: «EL REI A LA TARRAGONA DEL 1802» 
Visita guiada a la Casa Canals, on va residir Carles IV durant la seva visita a Tarragona de l’11 al 15 de 
novembre del 1802. 
 
Organitza: ARGOS SERVEIS CULTURALS. Reserves: (+977) 101 800 / (+34) 670 553 288 o <reservas@argostarragona.com>. 
Capacitat: 20 persones. 
 
20.00 h. CONCERT DE MÚSICA MILITAR I TRADICIONAL 
Concert didàctic a càrrec de la Banda de pifres i tambors del 42nd (Royal Highland Regiment) Scottish 
Black Watch (1742). 
 
Organitza: KOFRADIA ANAKA (IRUN) 
 
 
 

NUCLI ANTIC 
 
De 09.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 19.00 h. VISITANT LA CASA CASTELLARNAU 
Visita lliure a les diferents estances de la Casa Castellarnau, la segona casa noble per descobrir. 
 
De 09.00 h a 20.00 h. VISITANT LA FALSA BRAGA. PASSEIG ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA 
Visita lliure a la Falsa Braga, un espai defensiu construït pels anglesos el segle XVIII al voltant de la 
muralla romana de Tàrraco. 
 
D’11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h. DESFILADA MILITAR 
Durant tot el dia, la Banda de pifres i tambors del 42nd (Royal Highland Regiment) Scottish Black Watch 
(1742) desfilarà pels carrers més importants del nucli antic, acompanyats per membres del regiment 
Ultònia i de la milícia urbana de Tarragona. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 
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Diumenge 20 d’octubre 
 
CASA CANALS 
 
De 09.00 h a 14.00 h. VISITANT LA CASA CANALS 
Visita lliure a les diferents estances de la Casa Canals, una casa noble per descobrir. 
 
De 10.00 h a 14.00 h. JUGANT AMB NAPOLEÓ  
Jocs de taula i estratègia sobre les guerres napoleòniques. 
 
Organitza: ASS. SI VIS PACEM PARA LUDUM 
 
De 10.00 h a 13.00 h. TALLERS DIDÀCTICS A LA FRESCA: «LA VIDA D’UN MILICIÀ A LA 
TARRAGONA DEL 1810» 
Tots els qui vulguin, petits i grans, podran allistar-se i conèixer una mica més a fons qui van ser les 
milícies urbanes de Tarragona. Farem una mica d’instrucció amb fusell, una mica d’esgrima i, 
naturalment, una fotografia de record. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 
 
10.30 h. TALLER DIDÀCTIC DE DINERS I DINERETS 
Tothom qui vulgui podrà participar en aquest taller enriquidor en què coneixerem les principals monedes 
en curs de l’època i jugarem a identificar-les. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 
 
11.00 h. TALLER DIDÀCTIC D’ESCRIPTURA AMB PLOMA 
Tothom qui vulgui podrà participar en aquest taller enriquidor en què coneixerem com era l’escriptura de 
l’època i amb què s’escrivia. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 
 
11.30 h. XERRADA: «LA BONA ALIMENTACIÓ EL 1800» 
Xerrada didàctica per descobrir els sabors predilectes de la noblesa i la burgesia de la Tarragona del 
1800. 
 
Organitza: ASS. RETROFUTURISTA NAUTILUS (BARCELONA) 
 
De 12.00 h a 14.00 h. TALLERS DIDÀCTICS: «ELS JOCS DE TAULA PER A PETITS, MITJANS I 
GRANS A LA TARRAGONA DEL 1810» 
En aquest taller coneixerem i jugarem amb un dels jocs de cartes més populars a la ciutat de Tarragona 
del principi del segle XIX, el de Clemente Roxas, del 1800. També coneixerem la història del joc de l’oca 
i els diferents taulers de joc que s’utilitzaven el 1800. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 



 
12.30 h. TALLERS DIDÀCTICS A LA FRESCA: «ESGRIMA ANTIGA» 
Tothom qui vulgui podrà participar en el taller impartit per l’esgrimidor d’arma antiga Joan Carles Marín, 
en què coneixerem armes i tècniques molt interessants de saber. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 amb la col·laboració del GRUP DE RECREACIÓ D’ESGRIMA HISTÒRICA 
TGR 
 
13.00 h. VISITA GUIADA: «EL REI A LA TARRAGONA DEL 1802» 
Visita guiada a la Casa Canals, on va residir Carles IV durant la seva visita a Tarragona de l’11 al 15 de 
novembre del 1802. 
 
Organitza: ARGOS SERVEIS CULTURALS. Reserves: (+977) 101 800 / (+34) 670 553 288 o <reservas@argostarragona.com>. 
Capacitat: 20 persones. 
 
 
 
13.30 h. XERRADA: «L’ART DE FESTEJAR EN L’ÈPOCA NAPOLEÒNICA» 
Tothom qui vulgui podrà participar en aquesta xerrada teatralitzada de caràcter didàctic sobre l’art de 
cortejar. Com transmetre missatges i sentiments entre pretendents a través de les flors, els ventalls i 
altres elements significatius. 
 
Organitza: ASS. RETROFUTURISTA NAUTILUS (BARCELONA) 
 
14.00 h. CLOENDA DE LES VIII JORNADES TARRAGONA 1800 
Presentació de tots els participants de les VIII Jornades Tarragona 1800 amb acompanyament musical a 
càrrec de la Banda de pifres i tambors del 42nd (Royal Highland Regiment) Scottish Black Watch (1742). 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 
 
 
NUCLI ANTIC 
 
De 09.00 h a 14.00 h. VISITANT LA CASA CASTELLARNAU 
Visita lliure a les diferents estances de la Casa Castellarnau, la segona casa noble per descobrir. 
 
De 09.00 h a 14.00 h. VISITANT LA FALSA BRAGA. PASSEIG ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA 
Visita lliure a la Falsa Braga, un espai defensiu construït pels anglesos el segle XVIII al voltant de la 
muralla romana de Tàrraco. 
 
D’11.00 h a 14.00 h. DESFILADA MILITAR 
Durant tot el dia la Banda de pifres i tambors del 42nd (Royal Highland Regiment) Scottish Black Watch 
(1742) desfilarà pels carrers més importants del nucli antic, acompanyats per membres del regiment 
Ultònia i de la milícia urbana de Tarragona. 
 
Organitza: ASS. PROJECTE TARRAGONA 1800 
 
NOTES: 
 

1. En les recreacions participen representants de diferents grups de recreació històrica napoleònica de 
l’ANE (Associació Napoleònica Espanyola).  

2. En cas de pluja, se suspendran els actes que es facin a l’aire lliure. 
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