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Les Drassanes de Barcelona són avui el record d’un dels arsenals medie-
vals més importants de la Mediterrània, un testimoni de la voluntat de creixe-
ment i expansió de la Corona d’Aragó i del paper que Catalunya i Barcelona 
tingueren en aquell temps. Aquest importantíssim monument caracteritza 
aquesta ciutat molt visitada i contribueix a definir la seva imatge, juga un 
paper en la seva morfologia i en la seva vida, que és més rellevant en la mesu-
ra en què el Museu Marítim allà instal·lat, creix. 

El 1984 els arquitectes Robert i Esteve Terradas foren encarregats -en el 
marc de la primera gran renovació del  Museu Marítim-  de la redacció d’un 
Pla Director del conjunt de les Drassanes per tal d’adequar-les al nou espai 
museístic i iniciar una sèrie de treballs urgents de manteniment i de restau-
ració arquitectònica. Des d’aleshores els germans Terradas han continuat al 
front de les obres de restauració que s’han anat produint amb lentitud, però 
amb continuïtat. Avui, ens tornem a trobar en una fase de replantejament 
de la col·lecció del Museu  i l’edifici experimenta noves intervencions arqui-
tectòniques  per a adequar novament l’espai, incidint ara especialment en el 
perímetre del recinte i també en la idea de mostrar encara més la grandesa 
i la bellesa de les naus i proveir-les  de la inèrcia tèrmica que el seu nou ús 
requereix. 

La intervenció arquitectònica en un edifici, i molt més en un edifici 
d’aquesta complexitat i naturalesa, implica posar en valor les restes existents, 
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amb fidelitat al sentit històric de les mateixes (en aquest cas al temps en què 
foren efectivament drassanes), però, a la vegada, amb la creativitat necessària 
que permeti mantenir viu l’edifici, és a dir, adequat i útil per al seu ús actual. 
Això exigeix un diàleg constant entre el projecte arquitectònic i la realitat 
material, un diàleg que desemboca en la presa de decisions que es traduiran 
en conservar, però també sovint en operar, tallar o afegir i, totes aquestes 
operacions no es poden fer, o no s’han de fer, sense una estimació profunda 
del conjunt. Perquè aquest amor sigui possible, és preceptiu el més ampli 
coneixement de tota la realitat material i del seu significat en el passat. Un 
coneixement que en aquest cas caldrà trobar en els textos i en les restes mate-
rials que han resistit el pas de la història, estudiats i interpretats per historia-
dors i arqueòlegs. A propòsit de les restes materials, cal remarcar que, entre 
elles, un dels documents més importants el constitueix el propi edifici, el qual 
s’ha d’entendre també i especialment com arquitectura que ha evolucionat 
en el temps. D’aquest document és sens dubte l’arquitecte qui en pot fer una 
interpretació més acurada, naturalment tenint en compte i recolzant-se en el 
coneixement històric i arqueològic fornit per altres estudiosos.

Pel que fa les Drassanes de Barcelona, aquesta interpretació arquitec-
tònica, fruit d’anys de reflexió i actuació, la podem llegir en el llibre que 
comentem aparegut a finals de 2009 i escrit per un d’aquells dos arquitectes 
que s’han anat ocupant de la seva conservació i restauració: Robert Terradas 
Muntañola, el qual és també el director de l’Escola d’Arquitectura La Salle, 
Universitat Ramon Llull, la institució editora d’aquest llibre, el text del qual 
recull pràcticament el contingut de la tesi doctoral de l’autor1. 

Terradas estudia a fons l’arquitectura del conjunt al llarg de la seva his-
tòria, que va des del segle XIII fins avui, i que es presenta dividida en qua-
tre etapes. La primera abasta el temps en què poc a poc van anar quedant 
configurades la major part de les restes existents de la que fou la drassana 
reial més important de la Corona d’Aragó, i s’estén fins al segle XVI, quan 
la Mediterrània deixa de ser el mar principal, un llarg període, del que 
malauradament no ens ha arribat cap mena de plànol i només es disposa de 
representacions llunyanes de les Drassanes en alguns dibuixos de la ciutat. 
La segona etapa fa referència als segles XVII, XVIII i XIX, primer al temps en 

1 TERRADAS MUNTAÑOLA, Robert (2008) Les Drassanes de Barcelona. La geometria, la traça i 
l’estructura com a garants de la identitat de l’edifici. Tesi doctoral llegida el gener de 2008 a la 
Universitat Ramon Lllull. 
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què s’afegiren les tres naus de ponent i després, ja a partir de la Guerra dels 
Segadors, els segles en què el recinte fou ocupat per la Corona espanyola i 
destinat a caserna militar, fins al seu desmantellament a finals del segle XIX. 
La tercera etapa estudia les reformes realitzades en el segle XX, quan perillava 
la permanència de tot el recinte, amenaçat pel creixement de la ciutat, fins que 
una acció decidida de l’Ajuntament barceloní de la Segona República en va 
acordar la salvaguarda i, encara més tard, ja en temps de l’alcalde Porcioles, 
quan es va produir la primera restauració; un període, aquest, sempre acom-
panyat de la important figura de l’arquitecte Adolf Florensa, decisiva perquè 
el monument hagi arribat fins a nosaltres; Florensa, gran coneixedor de la 
historia de Barcelona, que tenia al cap la ciutat sencera, fou més tard l’artífex 
del catàleg del Patrimoni2. Finalment l’autor dedica una quarta etapa a expli-
car la pròpia experiència, la dels anys transcorreguts des de l’aprovació del 
mencionat Pla Director de 1984 fins avui. D’aquestes altres tres fases sí que 
se’n conserva tota una documentació gràfica que, a partir d’un primer plànol 
del conjunt  que data de 1709, es fa cada vegada més àmplia a mesura que ens 
anem acostant a avui, i és més àmplia també la documentació de referència 
(plànols i imatges de la ciutat).

L’arquitecte ha estudiat el monument, ha llegit les aportacions dels his-
toriadors i arqueòlegs, ha interpretat els gravats i ha dibuixat els plànols de 
totes les fases que avui ja no són evidents, d’abans de 1709 i també de des-
prés, i que han conduit a la conformació actual. Ha elaborat, doncs, una nova 
documentació abans inexistent  de plànols, croquis i altres dibuixos, estudiant 
les distintes unitats de mesura emprades al llarg del temps i ha contrastat 
aquesta documentació en cada moment amb el coneixement que avui es té de 
la història de l’edifici. Es tracta, doncs, de la primera hipòtesi sobre l’evolució 
arquitectònica del conjunt, un punt de recolzament que en el passat mai no 
va existir, una espècie de punt de partença per al present i el futur. És una 
aproximació que, malgrat que estigui expressada en el llenguatge especialit-
zat de la geometria descriptiva, té l’avantatge de ser fàcilment convertible en 
qualsevol moment en una interpretació entenedora per al gran públic. 

Per a poder entendre millor l’edifici, l’autor l’ha comparat amb altres de 
la seva funcionalitat i època, com són les drassanes medievals de Venècia i 

2 El document que Adolf Florensa va inspirar, “Catálogo de edificios y monumentos de inte-
rés Artístico, Histórico, Arqueológico y Típico o Tradicional de Barcelona”, fou aprovat en 
primera instància per l’Ajuntament l’any 1961 i definitivament per la Comissió d’urbanisme 
el 1962.
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de Sevilla que presenten una tipologia arquitectònica semblant, encara que 
amb una construcció diferent, i amb la Mesquita de Còrdova, la qual, tot i ser 
allunyada temporal i funcionalment, presenta unes característiques arquitec-
tòniques semblants: una traça decidida i potent que governa les ampliacions 
i reformes i una construcció a base d’arcades. A les Drassanes de Barcelona 
les arcades s’entrecreuen ortogonalment: de nord a sud les arcades-aqüeducte 
recullen les canals d’aigua de la coberta i traven les arcades-diafragmàtiques 
que formen les pendents i suporten la teulada, aquestes disposades de llevant 
a ponent; es tracta d’un sistema que –com l’autor insinua- podria ser una 
optimització monumental d’una manera de construir abastament usada a la 
Catalunya medieval i també a la capital, Barcelona. Un sistema a base d’arcs 
que segmentaven l’espai, el limitaven i el contenien, servint a la vegada per 
afegir o manllevar parts de la propietat.

En definitiva, el text de Robert Terradas és un exemple de la necessària 
col·laboració de l’arquitecte en el procés de configuració de la història.  És un 
estudi necessari per a fonamentar i pensar la intervenció arquitectònica i és 
també una aportació a la comprensió històrica del conjunt. Una aportació que 
permet ordenar de manera precisa la interpretació dels fets i permetrà tenir 
en compte i situar amb cura els canvis i les variacions que noves recerques i 
nous punts de vista aniran establint.



Estudi d’Arquitectura Terradas:
Perspectiva axonomètrica de les 

Drassanes de Barcelona en l’actualitat


