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Durant la primavera i l’estiu de 1354 hi hagué una gran activitat a la Drassana Reial
de Barcelona, motivada per la campanya naval que projectava Pere el Cerimoniós
per reduir la insubordinació dels jutges d’Arbòrea i anorrear la resistència autòcto-
na de Sardenya contra la dominació catalanoaragonesa. El desig del rei d’Aragó de
voler anihilar definitivament la resistència sarda s’emmarca en una tensió provoca-
da per la rivalitat entre catalans i genovesos en la seva lluita pel domini dels princi-
pals enclavaments comercials mediterranis.

En aquesta comunicació analitzem: els diversos oficis que intervingueren en la
construcció naval a la Drassana Reial de Barcelona, la funció específica de cadascun
d’ells, la seva jerarquia dins el sistema corporatiu, la quantitat d’obrers d’un mateix
gremi que hi treballaven, així com els salaris que percebien, tant en diners com en
espècie; els càrrecs de designació reial adscrits a la Drassana i els cossos de guàrdia
i vigilància que vetllaven per la seva seguretat; els diversos materials emprats en la
construcció naval registrats a la Drassana, la seva procedència i el seu transport; i la
tipologia dels vaixells, tant mercants com de guerra, que integraren la flota catalana
en aquesta campanya, el seu armament i la seva tripulació.

En el nostre estudi hem utilitzat bibliografia especialitzada i documentació inèdi-
ta de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i
de l’Arxiu del Regne de Mallorca.
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