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Les últimes intervencions arqueològiques a la Drassana Reial de Barcelona han
aportat nombrosa informació sobre l’ocupació històrica de la zona i l’evolució física
i funcional de l’edifici. En aquesta comunicació ens centrem en l’època de construc-
ció, a finals del segle XIII, i la seva evolució fins ben entrat el XVII. Les restes localit-
zades refermen la importància històrica de l’entitat marítima de la confederació
catalanoaragonesa, i dins d’aquest context, del paper de Barcelona i de la seva
Drassana Reial. També confirmen el manteniment d’aquesta entitat durant el segle
XVI i bona part del XVII.

L’edifici de la Drassana Reial ha estat considerat com una de les mostres més
rellevants de l’arquitectura gòtica civil catalana, per les seves dimensions, la simpli-
citat de les seves formes arquitectòniques i la seva funcionalitat. Es considerava que
una porció significativa de les naus del cos principal eren del segle XIV, aixecades en
temps de Pere III el Cerimoniós i els seus fills; i que aquesta estructura tipus havia
estat reproduïda i mantinguda fidelment en totes les obres posteriors, fins i tot quan
al segle XVIII es van eliminar dues de les naus “originals” (les de la part central) per
disposar d’una nau més ampla i alta. Les dades arqueològiques posen de manifest
que ben poc de l’edifici conservat es pot associar amb l’edifici medieval del darrer
quart del segle XIV. Les característiques de les fonamentacions de les estructures
construïdes i existents en relació amb l’estratigrafia observada, i l’existència d’es-
tructures anteriors, han permès canviar la datació de les naus que resten dempeus
cap a finals del segle XVI, i estendre la seva etapa de construcció fins ben entrat el
XVII. Les naus que sempre s’havien considerat gòtiques no ho són, a excepció de les
dues primeres tramades a tocar del passeig de Josep Carner, i la cronologia de la
major part de l’edifici actual es compacta en una franja temporal que es situa de ple
en l’època moderna. Els treballs arqueològics evidencien un edifici en constant
transformació: per la modificació de l’espai interior, la construcció de noves cober-
tes, les reparacions constants d’aquestes teulades, la necessitat de modificació de
l’espai intern, etcètera.

S’afirma que la Drassana tingué un paper molt rellevant en el poder marítim de
la confederació catalanoaragonesa, perdent força i passant a tenir un paper residual
en època moderna. Les dades extretes de la intervenció arqueològica plantegen una
clara objecció: la reforma constructiva produïda entre finals del segle XVI i el darrer
terç del XVII suposa una enorme inversió econòmica que contradiu el paper secun-
dari que s’ha atribuït tradicionalment a la Drassana moderna.
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