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Albert Cubeles i Bonet, historiador

Les notícies sobre l’existència d’una zona d’operativa naval al peu del Regomir
arrenquen del segle XI, però fins a inicis del XIII no es constata que aquesta àrea
incloïa ja una edificació destinada específicament a la construcció d’embarcacions.
El punt d’inici fou el repartiment del front marítim que va fer Pere I per atendre les
seves necessitats financeres i que aprofità l’evolució de la línia de la costa i la doble
oportunitat que representava l’explotació immobiliària de la franja litoral i l’empen-
ta que adquirien el comerç i la navegació a la ciutat, amb una nova classe d’empre-
nedors locals que començà a actuar a partir de la segona meitat del segle XII. En el
decurs del XIII, el rol dels agents que participaven en aquesta combinació de nego-
cis esdevingué determinant, i l’encadenament de guanys, interessos i conflictes
marca fites cabdals en el camí de la ciutat.

Pel que fa al tema que ens ocupa, és fonamental l’ordre de Jaume I el 1243 en la
que delimità l’àrea dedicada als afers marítims a partir del referent de la Drassana,
aleshores de titularitat reial, i que pretenia ordenar i encarrilar la pressió exercida
sobre aquella part de la ciutat. D’ençà del 1285 i durant prop de cent anys,
Barcelona tingué dues drassanes: la vella, que deixà d’estar sota control reial i passà
a ser gestionada pel Consell de Cent –sense que se n’hagin explicat les raons de
manera precisa–, i la nova, la Drassana Reial.

Aquesta coexistència durant tot el segle XIV no respondria als èxits militars de la
marina catalana o barcelonina en el marc del conflicte de Pere el Gran amb França
a propòsit de Sicília, com sovint s’ha sostingut; més aviat, el rei hauria hagut d’afron-
tar aquell servei en un moment d’extrema urgència i debilitat i pactar amb els par-
tits de l’oligarquia barcelonina. Els tractes d’aquests partits amb el sobirà reflectei-
xen els xocs d’interessos i palesen el repartiment de les quotes de poder i de negoci.

Aquest context ofereix la clau per reinterpretar alguns aspectes del Privilegi
Recognoverunt Proceres i permet entendre l’anomalia d’una ciutat amb dues
Drassanes, que es resolgué entre 1374 i 1378, quan la Drassana Reial passà a tenir
una titularitat compartida entre el rei, el Consell de Cent i la Generalitat i esdevin-
gué l’única drassana de la ciutat. Com a conseqüència, quedà alliberat l’espai que
ocupava l’antiga, un espai que mantingué els seus usos marítims, però que, trans-
format, esdevingué l’escenari en què es formalitzà una nova imatge de poder de la
ciutat.
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