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Editorial
Les Drassanes, continent i contingut:
un objectiu quasi assolit
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En l’editorial de la Drassana número 18 fèiem referència als treballs de restauració de les Drassanes Reials i dèiem
que aquest conjunt, com a edifici viu, ha tingut, al llarg de la seva història, innombrables intervencions i canvis profunds. La Generalitat de Catalunya i després la Diputació de Barcelona van realitzar els primers treballs de rehabilitació i restauració de l’edifici en tant que patrimoni cultural entre els anys trenta i seixanta del segle passat. A mitjan
anys vuitanta, coincidint amb una major implicació de les administracions públiques en relació amb la revalorització
del patrimoni cultural, es va iniciar una nova etapa. Així, l’any 1985, es va redactar el «Pla Director de les Drassanes».
Fruit d’aquest pla i al llarg de les diverses intervencions efectuades entre els anys 1990 i 2012, s’ha restaurat i remodelat la totalitat de l’edifici, sense tenir en compte la muralla medieval i el baluard de Santa Madrona.
Han calgut més de 25 anys de treballs tècnics i una inversió de quasi 25 milions d’euros per tal d’anar definint els criteris d’intervenció i els usos de l’espai; per poder disposar dels recursos humans, logístics i econòmics necessaris, ha estat necessària molta planificació i molts esforços. Però el que ha esdevingut definitori, per tal d’assolir aquest èxit, ha
estat l’entusiasme, la generositat i el convenciment de tot l’equip humà del Museu Marítim de Barcelona (MMB), així
com la voluntat política dedicada al
projecte que, finalment, el 2012 sortirà a la llum. Han estat més de 25
anys treballant per a la recuperació
de les Drassanes Reials de Barcelona
amb un doble objectiu: recuperar un edifici monumental i emblemàtic de la ciutat de Barcelona i ubicar d’una manera generosa l’MMB.
Un cop finalitzada la rehabilitació i restauració de l’edifici calia emprendre la implementació museogràfica del nou Museu; per aquest motiu, el setembre del 2011, es va fer entrega del «Projecte executiu per a la nova museologia i museografia de l’MMB» redactat per AV62 Arquitectes SLP i Bopba SLP. Aquest projecte va ser fet a partir del
document d’idees força redactat per l’MMB en el qual es deia que «la remodelació de
l’exposició permanent del Museu cerca la consolidació d’un nou model museístic obert i
accessible, que respongui als temps actuals, amb noves fórmules de comunicació».
El nou projecte porta com a lema «Porta, Pont, Port». Segons els seus redactors,
aquests conceptes són els instruments conceptuals i materials que, d’una manera
dinàmica, han permès bastir l’estructura que sosté el desenvolupament del projecte, a la vegada que
qualifiquen i expliquen els tres
grans espais del nou MMB. Aquesta
estratègia conceptual implica que
la navegació successiva per la Porta, el Pont i el Port facilitarà l’assoliment dels objectius d’aprenentatge, comunicació, coneixement, descobriment, diàleg i experiència respecte a la riquesa i la importància de l’univers marítim, uns objectius que l’MMB estableix com a fites clau de la seva renovació. Aquest model espacial i topogràfic permet ubicar, d’una manera
coherent i àgil, els distints àmbits temàtics, cada un dels quals té una entitat pròpia que, a la vegada, està relacionada amb les altres. Aquest projecte executiu comença a caminar cap a la seva concreció, amb els diferents
encàrrecs per a la seva producció, amb l’objectiu de poder obrir les portes del nou Museu al llarg del primer trimestre del 2014.
En definitiva, el que hem volgut transmetre tot l’equip que estem participant en aquest gran projecte és que, en paraules d’Albert Garcia Espuche, «les Drassanes són porta i port. Lloc d’entrada i sortida, i també lloc de transformació i moviment. El continent, aproximadament el mateix, i els continguts, sempre canviants, ocupen temporalment
la seva superfície».
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