
LES DRASSANES DE BARCELONA EN TEMPS 

D'ALFONS EL BENIGNE 1 DE PERE 


EL CERIMONIÓS 


JOSEFINA MUTGÉ 1 VIVES 

En el segle XIV, a Barcelona, es ponaren a terme obres arquitectoniques d· 
vds i religioses de gran envergadura. Entre les primeres poden comptar-s'hi les 
rlra~sant'~ ...n )'('.:!ific.'.dé de !e! :;:.:::1= h~ .;::..-:. ~¡;C;:-"'C.i'.il- d~ ic¡:;. E:.i.uU'¡iUClll aquí 
1 '.obra de la drassana de Barcelona, és a dir dellloc destinat a la fabricació i con
servació de les naus i el$" seus ormejos, i ho farem durant els regnats d' Alfons 
el Benigne (1327-1336) i de Pere el Cerimoniós (1336-1387). 

La construcdó de ladrassana de Barcelona va ser iniciada per Pere el Gran 
(1276-1285), fora de la muralla de la Rambla, en direcció a Montjuic. Va fer 
bastir un edifid rectangular. tancat pel fons i pels costats i obert cap al mar. 1 

L'any 1322. la drassana de Barcelona era considerada com una de les mEs 
ímportants, ja que hom de}a que hi tenien cabuda prop de 25 galeres alhora. 2 

,f 

r 
~ 

1. Capmany y de Monpalau, Antonio de, MemofÍl1s húlóriwu sobre la f1I4rina, comercio y M· 

les de la anligua ciNtht/de &1rce/ona (reedició anotada, 3 vols.), vol. 1, p. 45, Cámara Oficial de 
Comercio y Navegaci6n, Barcelona, 1961- 1963; Pi y Adm6n, Andrés Avelino. &rcelona anliglJll 
y moderna (2 vols.), 1, p. 354-355, Imprenta Tomás Gorchs, Barcelona, 1854; Bofarull i Sans, Fran
cisco d,e, Anligua marina ¡;¡¡tlllllna, cMemorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», 
vol. VII, p. 3-124, Barcelona, 1901; Carreras i Candi, Ftancesch, la ciullll tÚ &rceIoM, dins Geo· 
grafo¡ General de CIIIa/unya, p. 611, Barcelona; idem, Les dreflRles barce/onines. Sos inllenlllris y 
reslaNrllCi6, p. 9, Táber, Barcelona, 1928; Ainaud,)., Gudiol,)., Verrié, F.P., la ciNtht/ de &rcelo
na (2 vols.), CSIC. Madrid, 1947 (cCatálogo Monumental de Espat'Ia», 1, p. 78); F10fensa, Adolfo, 
las IJ./M(JZ4nas tÚ &rceIoM, devista Nacional de ArquitectUl'P, vol. XIII-142, p. 15-17, Barcelona, 
1953. 

2. Capmany. MemofÍl1I, 1, p. 45-46. 
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Contribució d'Mons el Benigne a les drassanes de Barcelona 

La contribució d'Alfons el Benigne a le~ drassanes de Barcelona va consistir 
en la iniciació de la coberta. Al comenc;anient del seu regnat, el 21 d'octubre 
de 1328, va ordenar que a tal fi hi fossin <1nvertits els diners que es recollissin 
procedents de les multes imposades a aqudls que practicaven el comerc; amb 
Orient, la qual cosa estava prohibida.; El ~i va encomanar aJ llavors drassaner 
Arnau de Cornella la feina de dirigir l'obrade l'esmentada coberta, i li va assig
nar un salari de 1.000 sous barcelonins anuªls, que podia retenir de qualssevol 
diners que arribessin a les seves mans a tcausa de les esmentades multes:" 
Aquesta fou la intencíó del Benigne, bé qUl{no va passar d'intenció perque fou 
molt poc el que es va fer durant el seu regTIat en la coberta de la drassana de 
Barcelona. 

Per altra banda, ens consta documentalment que, en temps del rei Alfons, 
la manca de coberta de la drassana de Barcelona no era l'únic problema que 
aquesta tenia: tot l'edifici, en generaJ, necessitava reparacions. Aba ho demostra 
el fet que, en una ocasió, el Benigne va mapar a Arnau de Cornella, drassaner, 
que fes desmuntar una de les, gaJeres velles, de les més perites que hi hagués 
a les drassanes de Barcelona, i amb les fustes í ds claus fes reparar les portes 
de l' esmentat edificio ~ 

Contribució de Pece el Cerimoniós a les d.t¡lssanes de Barcelona 

Ja des del comenc;ament del seu regnat, l'any 1336, Pere el Cerimoniós va 
assignar a l'obra de les drassanes de Barcelona l'import de les multes pecuniaries 
de tots els ronsoJats de mar de 1:1. sev:. sobir::.nia.6 Pcrc, .. més d'mo, ¡,hi(aIll 

el seu predecessor, es va preocupar d'anar conservant l'edifici amb els escassos 
mitjans de que disposava: les galeres que ja no servien per navegar, desmunta
des. El 26 de setembre de 136$, va manar aPere Sacosta, llavors batlle general 
de Catalunya i conservador de les drassanes de Barcelona, que fes desfer una ga) 	 lera vella i la utilitzés per arreglar els desperfectes que hi havia aJs estables del 
palau de la reina i a les drassanes barcelonines. 7 

Pero l'afer que més inquietava Pere el Cerimoniós era el de portar a terme 
la coberta de les drassanes. I per tal que es complrs indefectiblement la seva reiaJ 
ordre de 1?36 d'invertir en l'es¡nentada coberta les multes pecuniacies d'aquells 
que practicaven el comerc; pro~bit, i es reco!lís una important quantitat de di
ners, el 26 de febrer de 1352f ,va prometre que: 

3. Ed. Bofarull i Sans, op. cit.r p. 80-81, doc. núm. 13; Garcia i Sanz, A., Historia de la 
man'na Ctlta!ana, p. 80, Aedos, Barcelona, 1977. 

4. Arxiu de la Corona d'Aragó (a partir d'ara ACA), Cancelleria (Canc.), registre (reg.) 505, 
f. 	 198r (1328, octubre, 17. Barcelona). 

5. ACA, Canc., reg. 502, f. 14~r (1333, desembre, 31. Calataiud). 
6. Uibre del Consolat de Mar, "anuscrit de Valepcia, privilegis, cap. 13. Citat per Garda i 

Sanz, Arcadi, Historia de la man'na clllla!a"a, p. 80 j nota 12. 
7. ACA, Canc., reg. 1)46, f. 44 v-45 r (1368. setembre. 26). Ed. Madurell i Marimon,)osep 

Maria. Pere el Cerimoniós í les obres pítbliques. «MisceH~nia Finke d'Historia i Cultura Catalana. 
¡«Analecta Sacra Tarraconensiv, vol. xl, p. 390. doc. 14 Barcelona. 1935). L'autor. a la regesta del 
docume.nt esme~ltat, diu que la fusra d~ la ~alera veIla es, va aplicar no~.~s a la restauraci6 del palau 
de la reina. pero SI ens [¡xem en el text ¡lIatl veurem quC:¡itambé fou utlhtzada ¡xr adobar la «dra~a-
na» de Barcelona. ! ; 
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-Ningú seria absolt de pagar les multes en que hagués incorregut per haver 
navegat a les terres prohibides a practicar el comerc; amb els infidels, sense lIi! 
cencia. 

-<-=Si~erátzat,alglTera dispensar de la prohibició a canvi d'una certa quan

titat de diners, tres quartes parts d'aquests diners serien reservats també per a 

l' obra de la drassana. 


Així mateix, el reí va manar al batlle general de Catalunya í al veguer de 
Barcelona que, pagats e1s seus salarís ¡les despeses inherents als seus carrecs, lIiu
ressin a l'obra de la drassana les quantitats de 2.000 sous barcelonins cadascun. 
El procurador generaJ de Cata!unya també estava obligat a contribuír amb 4.000 
sous a l'obra de la drassana. I, de la mateixa manera, ho hauríen de fer amb 
diverses quantítats els consols de mar, el mostassa de Barcelona i els jurats. Fi
nalment, s'invertirien; en I'esmeritada obra els diners de les multes imposades 
a causa deis crims ~omesosa la ribera de Barcelona i a altres 1I0cs de 
Catalunya. 8 

'" e 

Amb tot aixo, Pere el Cerimoniós volia que la drassana de Barcelona fos res
taurada i acabada rapidamenf. 

Una prova més que la draSsana de Barcelona estava cada vegada més enruna
da la tenim en el fet que el 28 d'octubre de 1376, des de Barcelona, el reí Pere 
va manar al seu conseJler i tresorer, Pere Savall, que Iliurés alguns diners al dras
saner Bertran Sala a fi que fossin invertits en la renovació o reparació d'algunes 
portes i finescres de les drassanes de Barcelona, ja que les galeres que esraven 
si tuades a la vora d' aquelles es malmetÍen en gran manera. 9 

Carreras Candi 10 ens diu que Pere el Cerimoniós va tenir la intenció de 
canviar totalment la situació de les drassanes barcelonines, i que va pretendre 
ubicar-les enfrom del Pla d'p.n Llull, a la murall .. de Llevam. Eh consellers de 

_ 	Barcelona consideraven que aquest nou 1I0c no era apropiar i van aconseguir del 
reí que en desistís. 

Malgrat les bones intencions del monarca, fins a l'any 1378 fou molt poc o 
res el que es va fer en l'obra de la coberta de la drassana de Barcelona. Per tirar 
l' afer endavant, va ser necessaria la intervenció del Consell de la ciutat. En l' any 
que acabem d' esmentar. elsconsellers deien a Pere el Cerimoniós que: «com la 
dita dara~ana vostra, senyor. no sia cobena e per ac;o les gaJees estiguen dins 
aquella, a sol e a vent e a pluja, perque són dins breu temps consumides e des
truides, e en temps de pluies no s'hi puscha obrar per obs que fosl>lI 

En efecte. no va ser fins a partir de l'any 1378 que es va produir la reparació 
i es va iniciar la coberta de la drassana de Barcelona. El 9 de juny de 1378 es 
van signar uns acords entre Pere el Cerimoniós i e1s consellers de la dutat. que 
en aqUell any eren Pere Terreny, Galceran Marquet. Guillem Ferrer, Bernat Ser
ca i Pere de Gualbes. Aquests acords foren dísset, e1s quals, es poden resumir 
de la següent manera: la durat voluntariament oferia 10.000 flodns d'or d' Ara

8 ACA, Canc.. reg. 1321. f. 51r-52r (1352. febrero 26). Cinc anys més tard. Pere el Cerimo
niós confirma i ratifica totes i cadascuna de les assignacions fetes per ell a les drassanes í tots e1s 
emoluments i drets que Ji corresponien «pro foctir aut ratione man's, ctlra el ultra mare., i va desig. 
nar Huguet Cardona com a rebedor í distribuYdor de tots aquests dinees, per tal d'invertír-Ios en 
I'obra de les drassanes (ACA, Canc.. reg. 1403, foL 59v (1357. febrer, 1. Saragossa). 

9. ACA. Canc .. reg. 1)46. f. )9r (1376. octubre. 28. Barcelona). 
10. Carreras i Candi, Les drefanes, p. 9. Vegeu també Florensa, A .. op. cit. p. 17. 
11. ACA. Canc .. reg. 933. f. 82v. Citat a Carreras i Candi. Les drefanes. p. 9; Florensa. op. 

el!" p. 17. 
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gó, amb la condidó que el reí n'oferís 7.000 més. La suma~e les dues quanti
tats serviria per emmurallar; vallejar, enfortir i cobrir la drassana de Barcelona, 
cap a Montjui'c. La coberta de l'esmentada drassana es faria amb pilars, arcs de 
pedra i teulades, segons s'havia comen~at a'fer en temps de Pere el Gran, besaví 

. dd--Cerimoniós, . ,\ 
Els consellers també van demanar al reí que convindría que es construIssin 

unes botigues per tenir-hi els ormejos, les armes i altees aparellaments necessaris 
per a les naus, i que hi hagués uns 110cs aptes on hi poguessin treballar els remo
lars i altres operaris de les drassanes. 12 

Com hem vist, la dutat va oferir la quantitat de 10.000 fIorins d' or d' Aragó, 
a pagar dins dels set anys primer vinents, a raó de 1.429 fIorins, 2 sous i 3 diners 
cada. any. Els obtindria del residu de l' assignadó de les imposidons cor
responents als censals i violaris de la dutat. Els consellers de Barcelona van de
manar al reí que els 7.000 fIorios d'or que di ofrenava els pagués també alllarg 
dels propers set anys. Aquests 7.000 fIorins procedirien dels diners obtinguts 
amb motíu de les multes pagades per aquells que havien practicat el comer~ 
amb 9rient.13 

Eg consellers volien que quedés ben clar que si el rei deixava de fer alguna 
paga tl'aquells fIorins, la dutat ja no estaría obligada a donar res més fios que 
el reí satisfés allo que havia deixat de pagar. 14 

També van demanar al Cerimoniós que proposés a la Diputadó del General 
si volia col·laborar en 1'obra de la coberta de les drassanesY En aquests capí
tbIs es feía constar que tot allo que fos obtingut del General o d'altres deixes 
també sería invertit en l'obra de la drassanil. i seria dedui't de les quantitats apor
tades pel reí i per la ciutat,a prorrata. 16 Sembla, pero, que la Diputadó no va 
arribar a contribuir en I'obra de la drassana. 

La necessitat de recaptar els diners oferts pel reí. d'una banda, i per la dutat, 
de l'altra, va portar com a cooseqüenda ia creacíó d'un nou dnec: els consellers 
de Barcelona van demanar al rei que, junt amb ells, volgués elegir una persona 
idonia que, cada any. recollís tot el numerari i engegués l' obra de la coberta 
de la drassanaY EIs consellers volien que l' esmentada persona jurés: 1. Que 
no invertiria en l'obra de la coberta de la drassana ni un diner de la dutat si 
no n'hi havia invertit també un del rei; 2. Que no esmer~aria els diners destinats 
a 1'0bra de la drassana en res més que no fos la dita obra; i 3. Que sempre que 
els consellers li ho deman,essin, els hauría de mostrar l'estat deis comptes. 
Aquesta persona podria deslgnar-ne d' altees per portar a teerne l' edificadp i se
ria I'encarregada de pagar els salaris a tots els treballadors. 18 f 

Per tal que la coberta de la drassana¡furés for~a anys, els consellerslvolien 
que, en endavant. el drasslmer jurés en presencia del batlle de Barceloaa que 
la mantindria cestanya>, és a dir, en bon estat, i per aconseguir-ho voli~n que 

12. ACA. Canc., reg. 933, f: 82r-86v. Ed, Capmany, Memorias. Il, doc. 209, p. 309-313, i 
citat a 1, p. 46; Bofarull i Sanso Antigua marina .atalana. p. 24. 

13. ACA, Canc., reg. 933, f. 82r-86v (capitol 1), a, Carreras i Candi, Les drefanes. p. 10, 
14. ACA, Cane .• reg. 933. f. 82v-83v (capitol 2), 
15. ACA. Canc, reg, 933. f. 83v (capitol 4).¡Cf. Carreras i Candi, Les drefanes, p. 10. 
16. ACA. Canc., reg. 933. f. 83v (capitol 4).~ . 
17. ACA. Canc.. reg. 933. f. 84r (capitol 5), 
18. ACA, Canc.. reg. 933, f. 84r (capítol 5). 

i 

el rei hi destinés 1.000 sous barcelonins anuals, a percebre sobre uns béns se
gurs. 19 . 

Els consellers de Barcelona van aprofítar l'ocasió de la signatura dels acords 
que comentem per manifestar al reí que si ell o la reina o els primogenits deixa
ven de. pagar els impostos de la dutat. aque.sta deixaría de contríbuir ·aixf.mateix 
a l'obra de la drassana. 2o 

En el cas que els 17.000 fIorins no fossin sufidents per portar a terme l'obra, 
el munidpí de Barcelona ja no hi hauría d' afegír res més i seria el reí qui tindria 
l'oblígadó d'acabar-la. 21 

Fínalment, fou acordat que la dutat de Barcelona podria tenir les seves gale
res a cobert de les arassanes reials, sense cap impediment ni del rei ni dels dras
saners. 22 

Al marge d'aquests acords que Pere el Cerimoniós va establir amb els conse
Ilers de Barcelona, ens consta documentalment que el monarca procurava obte
nir més diners per poder cobrir la drassana barcelonina. Vege~-ne uns eiem
p~: : 

El 9 de novembre de 1378, el reí manava al drassaner Bertran Sala ctUe totes 
les naus í eíxarcies que ja no fossín bones per navegar les vengués en entant pú
blic i que invertís la quantitat obtinguda en obres í reparacions de la drassa
na. 23 Un mes més tard i amb la mateixa finalítat, el reí va vendre tOts els drets 
que tenia en els molins d'Andreu Malla í de Bertran Sa-muntada.24 Poc des
prés, el 13 de juliol de 1379. Pere el Cerimoniós comunicava al drassaner que 
donava per a l'obra de la drassana totes les naus que ja no servissin per navegar, 
no obstant les assignacions que previament hagués fet sobre aquestes naus.25 1, 
fíns i tot, el 3 d'abril de 1380, el rei manava al drassaner Bertran Sala que fes 
desmuntar la galera reial grossa, anomenada Santa Maria del Mar, que ja era ve
11a, i que lliurés la sev,a fusta per a la drassana que s' estava cobrint. El rei va 
prendre aquesta detenñinació pei que fa a la galera Santa Maria del Mar malgrat 
haver-la concedit anteriorment als fra-menors per a l'obra de la seva església, 
ateS que quan féu aquesta concessió als esmentats fra-menors oblida que el 13 
de juliol de 1379 havia atorgat a l'obra de la drassana totes les galeres velles que 
s'hi custodiaven. 26 . 

Malgrat tots'aquests esfor~os, es va arribar a I'any 1380 i encara no havia es
tat possible acabar de portar aterme la coberta de la drassana de Barcelona, la 
qual cosa preocupava moli al reí quan pensava en la utilitat i importancia que 
tindria una vegada enllesúda. . 

A fi que Pere el Cerimoniós pogués veure aquest somni convertit en realitat, 
els consellers barcelonins van consentir que l'impost que la dutat exigiría, amb 
permís del reí, per edificar la Llotja de la dutat fos invertit en la construcdó 

19. ACA, Canc. • .r.eg, 933, f. 84r-v (capitol 7). 
20. ACA. Canc., reg. 933. f. 84v (capitol 8). 
21. ACA, Canc., reg. 933. f. 84v-85r (capitol 9), 
22. ACA, Canc., reg. 933, f. 85r (capitoliO); Capmany, Memorias. l. p. 46 i 11. doc. 209, 

p. 309-313, 

23, ACA. Canc.• reg. 1546, f. 6lv (1378. novembre, 9. Barcelona), 

24. ACA. Canc., reg. 1546, f. 62r (1378. desembre. 8. Barcelona). 
25. ACA, Canc.• reg. 1546. f. 64v-65r (1379. juliol. 13. Barcclona). 
26. ACA. Canc.. reg. 1546. f. 67r-v (1380, abril, 3. Barcelona), 
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de la coberta dé la drassana. La quantitat que hi seria destinada seria la de 1.000 
florins d'orY 

GracÍes a aquest ajut económic, I'obra de la coberta de la drassana va avan
~ar. Així ho dem.o ..s.t.r.a u.. n. doc... u.ment publicat per MadurelI,28 consistent en una 
carta..deLrei.datada e! 6. d~ ma)Ld<:Jl8 LciJrigida aPere Terreny, doctor en 
lleis i conselIer de Barcelona. En aquesta carta,~el monarca s'alegrava de I'acaba
ment en el proper mes d'agost de la coberta d~ la meitat de la drassana. A més, 
e! reí donava instruccions aPere Terreny per aila continuació de I'obra, dient-li 
que al mig de la drassana hi deixés un epad ceh>.29 Pocs mesos més tard, el 
primer de mar~ de 1382, el Cerimoniós indícava aPere Terreny les mides que 
haüria de tenir el pati esmentat: «és assaber, de la longuesa de la popa de les 
galeas qui són tirades en l' andana jussana fins a la proba de las galeas qui seran 
en I'andana subirana, haiam determenat e vullam que la dita pla~a haia de 
lonch tot lo larch d'una galea e queucom més, -per tal que.si allí volien fer fer 
galeas que's pogués fer e que si les volien mudp.r de! cap de la pla~a en I'altre 
tot lo travers ab arguens, que semblantment st puxe fer»30 

Fíns a la seva mort, ocorreguda el 1387, Pere e! Cerimoniós va continuar do
tanteconomicament I'obra de la drassana de Barcelona: el 26 d'abril de 1385 
hi va destinar les multes derivades deis impostos del «pe~ de la farina» i del «por
gar el blatl>Y 1 el 3 de novembre de 1386 va recórrer als jueus de l'aljama bar
celonina, als quals va manar que, cada any, lIiuressin al drassaner la quantitat 
de 400 sous per la festa de Nada!' 32 

Quan es va produie la mort de Pere el Cerimoniós, la drassana de Barcelona 
estava coberta, peró I'obra de la: drassana no l¡'havia acabat encara, sinó que va 
continuar amb e1s seus successors, especialment amb Joan 1. 33 

Utilirzació econornÍca de ~(;~ naus de 1.. drassana de Barcelona 

En l'epoca que ens ocupa, les drassanes de Barcelona eren conegudes també 
amb el nom de edrassanes reials». EIs reis n'eren els amos i senyors i freqüent
ment disposaven de les naus que hi havia per a les seves intencions particulars. 

·Unes vegades les empraven per fer donadons í favors; altres, per contribuir en 
la construcció d'algun edifici, etc. En veurem alguns exemples. 

Donacions 

L'infant Alfons (futur Alfor\ls el Benigne)¡ havia promes al seu germa Pere, 
comte de Ribagor~a i EmpúriesJ que li prepafaria dues galeres de les que hi ha
via a les drassanes barcelonines. Per a aixo, el 30 de juliol de 1327 va manar 

27. ACA, Canc., reg. 1270. f. 48v-49r-v-50 r (1381. gener, 10). 
28. ACA, Canc., reg. 1272. f. H. Ed. Madueell, op. cit., p. 387-388, doc. núm. 11. 
29. Idem, ibidem. i . 
30. ACA. Canc., reg. 1276, f. 171. Ed. Maduren, op. cit., p. 388-389, doc. núm. 12. Citat 

a les p. 378-379. 
31. ACA. Canc., reg. 1546, f. 7Sv·76e (1385, abril, 26. Girona). 
32. ACA. Canc., reg. 1546, f. 80v-81r (1386, noxembre. 3). 
33. ACA. Canc., reg. 1914, f. qOv!l21v (1390, ~ost, 6). Vegeu Capmany, Memorias. 1, p. 

47; Carreras i Candi, Les drefllnes, p.: ll. ., 

al drassaner Arnau de Cornella que lIiurés a l' esmentat infant Pere les dites dues 
galeres o bé una galera i un uixer, amb els corresponents cems, eixarcies, etc:H 

: Un altre exemple el trobem bastants anys més tard, el 1375: Pere el Cerimo
niós, a canvi dels serveis que li havia prestat el noble Guillem de Peralta, li va 
donar la millor galera, entre les velles recentment reparades que hi havia a la 
platja de Barcelona, amb tots e1s seus pertrets. H 

Construccions 

Les naus ve!les que ja no servien per navegar eren desmuntades, i les fustes 
i e1s daus eren utilitzats per ?- l'execucÍó d' altres obres arquitectoniques. Hem 
vist com el Cerimoniós va m~ar que la fusta de la galera rdal Santa Maria del 
Mar fos emprada per a l'obtj de la cobena de la drassana de B~rcelona. Fets 
semblants a aquest els trobarem repetits moltes vegades en temps d'Alfons el 
Benigne i de Pere el Cerimoniós. Vegem-ne alguns exemples: 

A finals de I'any 1329, j a petíció deis consellers de Barcelona, Alfons el Be
nigne els dona un deis uixers vells que hi havia a les drassanes, a fi que fos uti
¡itzat en l'obra del pont del riu Llobregat. El reí manava a Arnau de Cornella. 
guardia de les drassanes, que lliurés als esmentats consellers l' uixer que ells pre
ferissin, rebent-ne l'apoca corresponent. 36 Poc temps després, el mateix monar
ca, a petició del seu germa Joan, Patriarca d'Alexandria, va concedir a Santa Ma
ria de Montserrat i als homes de Monistrol una galera vella desmuntada, a fi 
d'ajudar a I'obra del pOnt que en l'esmentat !loc es constru'ia sobre el L10
bregatY 

Al cap de dos anys i mig, Alfons el Benigne, per honor de la Verge i a ins
tancies deis prohomes de la dutat de Barcelona, va permetre que els obrers de 
l' església de Santa Maria del Mar, que s'edifi<¿ava a la dita ciutat, poguessin fer 
ús de la galera que fou del genoves Gaspar d'Oria i que es guardava a les drassa
nes de la Ciutat ComtaJ.3g Encara el rei Alfons va fer donació d'una-· aitra gale
ra per contribuir en I'obra de Santa Maria del Mar: e18 d'agost del 1335, mana
va al drassaner que Iliurés al conseller i escriva reíal, Arnau Ballester, la galera 
que preferís entre les velles que hí havia a les drassanes. 39 Ens consta també 
que el Benígne va cedír una d'aquestes galeres ve!les per a l'obra del monestir 
de Pedralbes. Ho va fer a petició de la reina Elisenda, vídua de Jaume 11. 40 

Ja en temps de Pece el Cerimoniós, veiem que l'esmentat monarca, el 24 de 
setembre de 1359, ordenava al drassaner Bonanat Descoll que lliurés intenes, 
rems, ternals. ~tc., necessaris per a l'obra del palau reial de Barcelona.41 En al
tres ocasions, Pere el Cerimoniós es va valer de naus velles de les drassanes pec 
contribuir enra construcció de la muralla de la ciutat. Així va succeir el 26 

34. ACA, Cane., reg. 393, f. 108r (1327, juliol, 30. Moeella). 
35. ACA, Cane., reg. 1546, f. 56v (1375, maig, 23. Ueida). 
36. ACA, Canc., eeg. 502, f. 145v (1329, desembre. 29. Calataiud). 
37. ACA, Canc .. reg. SOl, f. 29r (1333, juny, 19. Montblanc). 
38. ACA, Canc., reg. 499. f. 55v (1332. juny, 13. Valencia). Aquesta carra havia estat escrita 

el día 2 d'abril de 1332 (ACA, Canc .• reg. 499. f. 21 e), pero fou resritu'ida a la cúeia i esquin~ada 
i se'n féu una de nova, que és la que hem mencionat del 13 de juny del mateix any. 

39. ACA, Cane., reg. 503, f. 125r (1335, agost, 8. Barcelona). 
40: ACA. Canc., reg. 500, f. 222r (1333, mar~, 29. Barcelona). 
41. ACA, Canc., reg. 1546, f. 4. Ed. Madurell, op. cit .• p. 389-390, doc. núm. 13. 
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d'agost de 1362," data en la qual va donar dues galeres o bé dos uixers per a 

I'esmentada finalitat; i el 4 d'agost de 1374;13 per a «l'endre~ament de les 

puntes i vall del mur de la ciUtah, va fer lIiurar gran nombre d'arbres de gale

res, antenes i altees aparellaments deis que hi havia a les drassanes. 


Les drassanes de Barcelona devien ser de les més ben fornides de la Corona 

d'Aragó, i quan en una ciutat calia equipar alguna nau, els ormejos que aquesta 

necessitava es demanaven a la drassana de Barce!ona. Els fets que narrarem a 

continuació ho proven. " 

L'any 1331 el conseller reial, Bernat de Boixadors, havia d'armar sis galeres 

a la ciutat de Valencia. Per a aixo, Alfons e! Benigne va manar al drassaner bar

ce!oni 'Arnau de Cornella que lliurés a I'esmentat Boíxadors, o bé a Guillem 

Peu, en nom seu, tots e!s pertrets que necessités per a les esmentades galeres.44 


Una al~a vegada, per ordre del Benigne, e! drassaner de Barcelona, Corne
Ila, donavata Eiximen de VaHobar cinquanta rems bons, un gropial o corda grui
xuda i 50 q60 cordes de les que hom emprava per tirar les veles. Tot aixo estava 
destinat a armar una galera de la ciutat de Tortosa.4~ 1 el 14 de juliol de 1333, 
des de la drassana de Barcelona, eren enviats rems de 29 pams a la dutat de 
Valencia per a una galiota de! rei. 46 i '" 

~El 17 de mar~ de 1362, Pere el Cerimoniós ordenava al drassaner de Barcelo

na, Bonanat Descoll, que donés al camarleng Olf de Proxida totes les eixarcies 

que li fessin falta per a dues galeres amb les quals havia d'anar a Sidlia com 

a ambaixador. 47 


En el mes de seterobre de 1373, e! monarca va manar al guardia de les dras

sanes de Barcelona que, immediatament, lIiurés aparellaments de les esmenta

des drassanes a P. de Guardiola, comit de la galera sotil nova anomenada Sant 

Jordi, la qual e! rei feia armar per a la defensa de Sardenya.48 


Per acabar aquesta reladó, direm que el i8 de juliol de 1374 el rei Pere do

nava otdre al custodi de les ddssanes, Jaume de Cabanyals, que facilités armes 

als batlles dels eastells de Cervelló i de Monteada, per tal de fornir els seus res

peetius eastells.49 


Personal de les drassanes de Barcelona 

Al capdavant de les drassanes de Barcelona hi havia e! drassaner. conegut 

també amb els noros de custodi o guardia. Aquest carrec era de designació rda!' 

El 4 de setembre de 1285, Pere el Gran nomenava Bartomeu Roullent com a 

drassaner de Barcelona, amb robligadó de residir ene! mateix edifici. de les 


e 

¡ 
~ 

42. ACA, Canc., reg, 1546, f. 31r. 
f· 43. ACA, Canc., reg. 1546, f. 5)v. .í ,f 44. ACA, Canc., reg. 497, f. 76r(1331, maig, 10. Barcelona). En la mateixa data insistia al 

drassaner per tal que fes un lIiurament a Boixadors de 20 cuirasses, 20 gorjals, 20 capes de ferro, " 
100 escuts, 4 caixes de cairdls, 500 llanees i 500 dards per a cadascuna de les 6 galeres i 400 rems 

entre totes (ACA, Cane, reg. 497. f. 79 v) (1331, maig, 10. Barcelona). 


45. ACA, Canc., reg. 497, f. 118r (1331, juny. 26. Barcelona). 
46. ACA, Cane .• reg. 501, f. 46r (1333, juliol, 14. Montblanc). 
47. ACA, Cane., reg. 1546, f. 28( (1362, m~. 17. Valencia). Vegeu també reg. 1546, f. 19. 


Ed. Bofarull, op. cit., p. 102-103, d~. núm. 32. 

48. ACA, Canc., reg. 1546, f. 53r-v (1373, setembre, 17. Barcelona). 
49. ACA, Cane .. reg. 1546, f. 55r (1374, juliol, 28. Barcelona). 
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arassanes, per tal ae custoolar les galeres relalS amo CIS scus ormCJos 1 lcr-Ill ICS 

reparadons necessaries. ~o 
Durant el regnat d'Alfons el Benigne, coneixem els noms de tres drassaners; 

el més important fou Arnau de Cornella. E~segui Jaume Miquel, i a la mort 
d'aquest, e! 22 de maig de 1333, e! va succeit Bartomeu Puig. Aquest personat
ge havia obtingut de Jaume II la promesa de la coneessió d'aquest carrec i va 
aconseguir que Alfons el Benigne I'hi ratifiqués a favor seuY Bartomeu Puig 
no es va mantenir gaire temps en el carrec, ja que el primer de juliol de 1333 
e! rei va revocar el nomenament que havia fet a favor seu i va restituir en e! 
seu lIoc Arnau de Cornella. ~¡ 

Al cap d'un any ja es va produir la mort d'Arnau de Cornella, i Alfons e! 
Benigne, des de Tero!, atenent l'interes manifestat pel seu germaJoan, que os
tentava el títol de Patriarca d'Alexandria, envers la persona de Bernat Cervia, 
dutada de Barcelona, va nomenar aquest com a custodi de les drassanes ~e la 
dutat.H ;: 

Al costat del drassaner hi havia l'escriva. Durant el regnat d'Alfons el ffenig
ne, la custodia i I'escrivania estigueren generalment en mans d'una mateixa per
sona, bé que hi va haver algun moment en que no fou així; per exemple, el 
16 d'agost de 1329, Jaume de Sant Celoni fou nomenat només escriva de les 
drassanes reials de Barcelona. ~4 

En temps de Pete e! Cetimoniós, al capdavant de les drassanes barcelonines 
van destacar les següents persones: Bonanat Deseoll, designat el 5 de novembre 
de 1358 amb e! títol de conservador de les drassanes «citra et ultra mare~. 
Aquest tÍtol implicava ser el cap superior de totes les drassanes de! Principat, 
essent e1s drassaners e!s seus lloctinents. ~5 Quan va produir-se la seva mort, e! 
18 de juliol de 1363, va ser substituIt provisionalment per Pere Sacosta, batlle 
general de Catalunya. ~6 El va succdr Jaume de Cabanyals, que va custodiar les 
drassanes fins al 12 de novembre de 1375, data en la qual fou designat Bentan 
Sala, altea vegada amb el titol de drassanerY L'any 1387, el caerec va passar a 
mans del seu fill Gabriel, e! qual fou guardia de les drassanes ja en el regnat 
de Joan I.~8 

La realitzadó de l'obra de la coberta de la drassana va portar com a conse
qüencia la creació d'un nou careee: I'obrer o operarius. Alfons el Benigne, el 
17 d'octubre de 1328, el va fer recaure en la persona del drassaner Arnau de 
Cornella. 59 

En temps de Pere el Cerimoniós, la cosa es va anar complicant més: el 26 
de febrer de 1352, aquest monarca va designar Guillem Cases, de la casa del 
rei, com a administrador de l'obra de la coberta de la drassana de Barcelona. 
Estava autoritzat per Hogar treballadors, comprar fustes, !edres, ferro, daus, 

50. •ACA. Canc., reg. 58. f. 108v. Ed. Bofarull. op. cit., p. 79-80, qoc. núm. 12. Citat a les 
p. 23-24. f 

51. ACA. Canc, reg. 507, f. 181v-182r. 
52. ACA, Canc., reg. 507. f. 185v-186v. 
53. ACA, Canc., reg. 507. f. 214v (1334, juliol, 1. Terol). 
54. ACA, Canc., reg. 505, f. 204v. 
55. ACA, Canc, reg. 1546, f. 33v; citat a Bofarull, op. cit., p. 25 ¡nota 1. 
56. ACA, Canc., reg. 1546, f. 33r-34r; citat a Bofarull, op. cit., p. 25. 
57. ACA, Canc., reg. 1546, f. 57r; citat a Bofarull, op. cit., p. 25 ¡nota 2. 
58. ACA, Canc., reg. 1912. f. 128; eitat a Bofarull, op. cit., p. 25 ¡nota 3. 
59. ACA, Canc., reg. 505, f. 198r·v (1328, octubre, 17). 
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'-'W", LUiUC~ 1 d.IUC:> LU:>C:> Ilece~:>ane:>. lenta plens poaers per demanar I eXIglC del 
procurador de CataIunya. del veguer de Barcelona, del badle general de Catalu
nya, deis consols de mar i deis mostassas els diners que tots aquests personatges 
havien de donar per a les obres.6ll El primer de febrer de 1357, el rei, des de 
Saragossa, nomena Huguef de Cardona com a rebedor i distribuIdor deis diners 
que havien d'invenir-se en I'obra de la drassana. 61 

Quan el 9 de juny de 1378 hi va haver els acords entre el rei i el municipi 
de Barcelona per tal d'accelerar I'obra de la cpbena de la drassana, ja hem vise 
que els consellers van demanar al Cerimonió.s que, eonjuntament, designessin 
una persona idonia que es responsabilitzés de la recaptació del numerari ofen 
pel rei i per la ciutat i d'invenir-lo en la drassana. 62 A I'any 1379 trobem do
cumentat l' obrer majar: Pere Terreny. 63 1 aI1383 ens apareix un tal Franeese 
Rispau com a mestre major del'esmentada obra.64 

'" 

Per sota d' aquests carrecs, diguem-ne direetius, hi l{avia a les drassanes una 
munió de persones que hi treballaven. Podem citar elsEmestres d'aixa o fusters 
de ribera, que obraven les fustes de les embareacions; e1s ealafats o eonstructors 
de naus, que engalzaven les diverses fustes d'una embareació mitjan~ant quitra 
i estopa; e1s remolars o fabricants de rems, etc. Per damunt d' ells hi havia el 
mestre major, caeree de designació reial. 

Quan Alfons el Benigne va comen~ar a regnar, el mestre majar de les drassanes 
de Barcelona era Reinald de Palau, al qual havia designat Jaume II el 27 de 
maig de 1315 amb earacter vitalici. El 27 de desembre de 1327, el rei Alfons 
va ratificar aquest nomenament.M Vns anys més tard, el 10 de juliol de 13 31, 
des de Barcelona, el Benigne va nomenar Pere Pla com a mestre major de les 
drassanes de Barcelona, el qual, fins 11 avors , havia treballat com a calafat.66 

Quan va produir-se la mon de Pere Pla, el 15 de desembre de 1361, Pere el 
Cerimoniós el va substituir pel eiutada de Barcelona Pere Paraier, perque exercís 
el carrec durant tot el temps que el rei volgués.67 

Deis anys 1385 i 1386 tenim documentat un tal G. Torrent, mestre major 
d' aixa de le~ drassanes de Barcelona El rei va haver de fer una gestió per tal 
que li fos pagat el seu salari.68 Existia també el mestre major deis serradors de 
fustes d'albers i oms per a les galeres.Quan va tenir lloc la mort de Francesc 
Letona, que ocupava aquest careec, el primer de maig de 1378, Pere el Cerimo
niós va nomenar per succeir-Io el seu germa, Bartomeu Letona.69 

Arnés d'aquests obrers especialitzats, ens diu Bonnassie que a la drassana 
de Barcelona hi havia tota una recua de bergants i peons que estava ocupada 
en trebaIls d' emergencia. 70 

60. ACA, Canc., reg. 1321, f 50v·51r (1352, tebrer, 26. Barcelona). 
61. ACA, Canc., reg. 1403. f 59v (1357, febrer, 1. Saragossa). 
62. Vegeu més amunt, notes 17 í 18. f': 
63. ACA, Canc., reg. 1546. f. 62v-63r (1379Jgener, 8. Barcelona). 
64. ACA, Canc., reg. 1)46, f 71v-72 r (138i febrer. 27. Torrosa). 
65. ACA, Canc.. reg. 505. f. 138r. : 
66. ACA, Canc.. reg. 506. L 100v (1331. juliol, 10. Barcelona). 
67. ACA, Canc., reg. 1546, f 25v (1361, desembre, 15. Barcelona). 
68. ACA, Cane, reg. 1)46. f. 77r-v; 77v-78 r; i 78r-v (1385, maig, 20. Girona) (1386. febrer, 

21. Barcelona). . 
69. ACA, Canc., reg. 1546, f. 60vc61r (1378, maig, 1. Barcelona). 
70. Bonna.'iSÍe, PÍerre. Lo organizoción del trtWajo en Barcelona a fines del siglo xv, p. 117, 


CSIC-UnÍversidad de Barcelona. 1975. 
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Pere el Cerimoniós tingué sempre cura que a la drassana barcelonina no hi 
hagués maj manca d'homes. Així ho demostra el fet que el 9 de gener de 1383 
comuniqués a l'aIgutzir de les mars de la ciutat de Barcelona que obligués a tre
bailar a les drassanes tots aquells que en fossin requeríts pel drassaner Berrran 
Sala. EIs que no obe'issin serien castigats amb una forta multa.)1 

SaIaris.del per.sonal-de-les drassanes de Barcelona 

Tenim algunes notícies documentades sobre els salaris percebuts pel personal 
de les drassanes barcelonines. 

Pel que fa a les retribucions del drassaner, observem que quan el 1285 Pere 
el Gran va nomenar Bartomeu Roullent perque ocupés l'esmentat carrec, li va 
assignar un salari de 1.000 sous a l'any, a cobrar en tres terminís.n En canvi, 
en temps d' Alfons el Benigne, el salarí del drassaner va passar a ser de 500 sous 
anuals, igualment pagadors en tres terminis. 73 

El 12 de novembre de 1375~; Pere el CC!ímoniós designava Beman Sala com 
a drassaner i li comunicava qut cobraría el mateix salad que els seus predeces
soes, és a dir, 500 sous anuals',;74 pero., tres anys més tard, el 10 de mar~ de 
1378, en atenció als seus serveis, li va;; concedír el careec de forma vitalícia, i, 
arnés, lí va assignar un salari de 800 s6us barcelonins, la qual cosa li havia pro
mes el 20 de mar~ de 1377. D'aquests'800 sous, 400 els hi havien de lliurar els 
prohomes d'Igualada, cada any, per Nadal, amb motiu de la questia; 200 els 
rebria sobre les rendes i drets del castell de Monteada i els restants 200 sobre 
els emoluments dels lloguers de les eixarcies i altres aparellaments de les dras
sanes. )5 

Hem pogUt comprovar que succe'ia amb una cecta freqüencia que els drassa
ners no cobraven regularment els seus salaris o ho feien amb retardo Ens referim 
a un document datat el 23 de juliol de 1330, segons el qual Alfons el Benigne 
manava que dels diners destinats a pagar els deutes contrets per Jaume 11, fos 
abonada aJaume Miquel, pe! temps que va actuar de drassaner durant el regnat 
de Jaume 11, la suma de 4.880 sous, a compte de les quantitats que la cort reial 
li devia: 

pel seu salarí, com a guardia de les drassanes de Barcelona, 
a raó de 500 sous cada any, per espai de 22 anys (entre el 2-10
1299 i 1'1-10-1321) ........... _........................... 11.000 S. 

71. ACA, Canc., reg. 1546. f. 70v-71r (1383, gener, 9. Torrosa). Aquesta mateíxa ordre el rei 
la dona al batBe de Barcelona el 25 de febrer de 1383. 

72. «nos enim concedimus vobis time pro vestro salario el labore mille solidos bar.hinonenses 
onnuatim, per tres tercios, cuiuslibet anni. (ACA, Canc., reg. 58. f. 108v. Ed. Bofarull, op. cÍt., 
p. 79-80). 

73. El rei deía a Barromeu Puig: «nos enim volumus /!I concedimus vobis quod hobeatis el per
clpialis quolibet IInno, per tres tercias, quingentos solidos barchinonenses. (ACA, Cane, reg. 507. 
e 181v-182r). 

74. ACA, Canc., reg. 1546, f. 57!. 
75. ACA, Canc., reg. 1546, f. 59v-60r (1378, mar~. 10. Barcelona). Pero el 3 de novembre 

de 1386, per necessÍtats de la coct, Pere el Cerimoni6s va fer un canvi i els 400 sous que Sala havia 
de cobrar dels prohomes d'Igualada. els cobraría. en endavant. de I'aljama de jueus de Barcelona 
(ACA. Canc., reg. 1546, f. 8Jr-v) (1386. novembre. 3. Barcelona). 
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- per les despeses fetes l'any 1310 en les galeres i lIenys que 
retornaren del viatge de Jaume II a Almeria ...... , .. , ... , . '. 339 s, 

- per les despeses ocasionades per la reparació deIs portals de 
les drassanes. malmesos pe! una tempesta de mar i vento en el mes 
de novembre de 1302 , .. , .. , ...... , .... , ..... ,' .... '.' .. , 48 s. 

- per les despeses produldes a causa de la reparació dels por
tals de les drassanes, enderrocats per una tempesta ocorreguda a 
l'octubre de 1313 . , .. , ... , . , .. , ........... , ..... , . , .. , . .. 30 s. 

- per les despeses degudes a la reparació dels portals de les 
drassanes enderrocats el febrer de 1320. a causa d'una tempesta 6 s, 

11.422 S.76 

L'any 1340, Pere el Cerimoniós s'interessava perque fossin pagats al drassa
ner Jaume de Cabanyals els salaris que se Ji devien. 77 

A pan del drassaner, hem trobat també algunes dades referents als salaris 
que rebien altres funcionaris: quan Alfons el Benigne va nomenar <obrer. de 
l' obra de la drassana el drassaner Arnau de CorneJla, li va assignar un salari de 
1.000 sous anuaIs.7g L'any 138j, sabem que G. Torrent. mestre major d'aixa. 
cobrava 18 Iliures barcelonines cadaanyJ9 També ens .consta que el mestre 
major de I'obra de la drassana rebia 4 sous al dia. 

Així maten, hem pogut recollir algunes notídes sobre els salaris percebuts 
per diverses persones que practicaven diferents oficis a les drassanes de Barcelona 
l'any 1376, Per exemple: 

-un mestre d'aixa cobrava 3 sous i 6 diners per día. 
-uü (.alafat, 2 :;c~~ ! 9 dine!s. 
-un fuster capmestre, 2 sous i 9 diners.Bo 

76. ACA, Canc., reg. 498, f, 158r·160r (1330, juliol. 23. Barcelona). 
77. ACA, Canc .. Kg. 1546, f. 15v (1340. setembre, 25. Barcelona). 
78. ACA. Canc .. reg. 505. f. 198r (1328. octubre. 17). 
79: -ACA, Caflt:., rtg-.. l~46.-L..nv•.z8r. 
80. ACA. Canc., reg. 1546, f. 57v·58v. 
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