
Les Drassanes Reials de Barcelona és un llibre que convida 
a fer un recorregut gràfic per la història d’un dels edificis 
més singulars –i alhora desconeguts– de la Ciutat Comtal.

Una selecció de fotografies espectaculars, antigues i 
modernes, enriqueix els textos que ajudaran el lector a 
descobrir l’origen i l’evolució de les Drassanes Reials, com 
també a contextualitzar-les dins de la història de la ciutat de 
Barcelona i de la Mediterrània.

Novetat de Nadal
efadós®

Pàgines: 272  
Format: 24x20 cm
Rústica amb sobrecoberta
Preu sense IVA: 33,65 €
ISBN: 978-84-15232-57-5

Títol: LES DRASSANES REIALS DE BARCELONA
Autor: Museu Marítim de Barcelona

9 7 8 8 4 1 5 2 3 2 5 7 5

35,00 €

Gènere: RECULL FOTOGRÀFIC

La primera representació coneguda de Barcelona vista des del 
mar és aquest dibuix d’Anton van der Wyngaerde, del 1563. Al 
peu de Montjuïc destaca la Drassana Reial. 
Anton Van Der Wyngaerde. 1563. (Reproducció d’un facsímil del MMB) 
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construcció, anys després, de l’edifici de la duana. Per la banda de llevant, la Caserna nova, adossada al llarg de la franja que aboca a la Rambla, és un veritable parapet 

que amaga la visió del recinte. Per la banda de muntanya, i tancant aquest recorregut perimetral, s’observen unes construccions 
damunt el baluard de Santa Madrona. En resum, tot un 
conjunt de barreres visuals que no han afectat únicament 
el perímetre del recinte. Com veurem a través del viatge 
fotogràfic d’aquest capítol, també els espais interiors van 

quedar atrapats per envans, pisos i portes, cosa que va 
ocultar la bellesa de les naus.
J. Martí. Ca. 1885. (MMB)

Aquesta fotografia ens ofereix una bona visió panoràmica de 
la ciutat des de Montjuïc. Entre els elements arquitectònics 
que apareixen en primer terme situem les Drassanes a prime-
ra línia de mar, les quals, en realitat, veiem molt parcialment, 
més aviat les intuïm, ja que estan sepultades per un conjunt 
d’afegits. Per la banda de Montjuïc, les fortificacions de la 

muralla i el baluard del Rei han fet funcions de protecció. Per 
la banda de mar, la façana principal, que abans havia estat 
en primera línia de mar per fer efectives les avarades de les 
galeres, va anar allunyant-se posant terra ferma enmig a 
causa de les ampliacions del port de la segona meitat del 
segle xix, que van deixar una esplanada que permetria la 



Construint 
pedra a pedra
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de Barcelona

Intervencions a les grans naus.
Jose Biel. 2011. (MMB) 
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La Drassana  
Reial

Pintura del front marítim 
de la ciutat  de Barcelona.
A. Battistuzzi. Segona meitat segle xix. (MMB) 
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Redescobrint
les Drassanes
Reials

Vista del recinte fortificat de les Drassanes 
Reials des de la muntanya de Montjuïc.
Franck. Ca. 1855. (AFB) 
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