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Restauració del Dragon Class Fortuna

De tots és ben coneguda la gran passió que des de ben jove sent el Rei Joan Carles I d'Espanya per la 

navegació a vela i, molt especialment, per la competició, afició que comparteix amb tots els seus fills. 

Ha participat en incomptables campionats a bord de tota mena de velers. Un dels seus records més 

estimats però, és la seva participació en els Jocs Olímpics de Munic de l'any 1972 en la classe Dragon, 

sent llavors Príncep d'Espanya.

En aquella competició olímpica comptava amb un gran vaixell, construït aquell  mateix any per la 

drassana  danesa  Borresen, i  amb  dos  tripulants  de  gran  vàlua  com  a  persones  i  com  regatistes, 

Gonzalo  Fernández  de  Córdoba, duc  d'Arión, i  Félix  Gancedo, ambdós  pertanyents  al  Reial  Club 

Mediterrani de Màlaga.

 El Fortuna amb la seva tripulació capitanejat pel príncep Joan Carles de Borbó

Foto dreta: El príncep a bord del Fortuna als Jocs de Munic (Arxiu Europa Press)

Batejat amb el nom de Fortuna, aquest mateix vaixell i aquesta mateixa tripulació van aconseguir un 

gran triomf l'any següent, en imposar-se a totes les altres classes i proclamant-se guanyadors absoluts 

del  molt  competitiu  Trofeu  Princesa  Sofia  de  Palma  de  Mallorca.  Don  Joan  Carles  de  Borbó  va 

participar  a  bord  del  Fortuna  en  moltes  altres  competicions  nacionals  i  internacionals  amb  els 

tripulants esmentats que, ocasionalment, van ser reemplaçats pel altres noms il·lustres de la nàutica 

espanyola com Francisco Viudes i Francisco Blasco.



En finalitzar els seus moments de glòria i passar a altres mans la pista del Dragon Fortuna es va perdre 

fins que, recentment, ha estat recuperat per Varador 2000 d'Arenys de Mar, on el seu equip d'experts 

en repair & refit li han tornat el seu antic esplendor.  Fer-ho no ha estat una tasca fàcil. Per aconseguir-

ho, el vaixell ha estat sotmès a un profund treball de restauració, tant del casc com de la coberta i de 

l'aparell, cercant  peces  originals  i  cenyint-se, en  tot  moment, a  les  estrictes  normes  de  la  classe. 

Afortunadament,  la  fusta  del  Fortuna  ha  sabut  resistir  el  pas  del  temps  tot  i  els  períodes 

d'abandonament que ha patit. Això ens ha permès portar a terme aquest projecte amb la màxima 

garantia d'èxit.

Segons explica Xiqui Mas, director gerent de Varador 2000, per reparar i  restaurar el Fortuna  “hem 

hagut d'emprar els nostres millors especialistes, mans expertes que hi han abocat un gran nombre d'hores  

de  treball  i  esforç. El  projecte  s'ho valia  i  ara  tots  compartim  la  satisfacció d'haver  aconseguit  que  el  

Dragon Fortuna torni a lluir com quan va sortir de les drassanes Borresen i poder tornar-li a la persona que  

més l'ha estimat i l'ha gaudit navegant”.

El Fortuna navegant en el campionat d'Europa que es va celebrar a Arenys de Mar el 1972



David Elias, enginyer de la drassana, comenta que el procés de restauració que s'ha seguit ha estat 

molt laboriós i feixuc:  “s'han restaurat tots i cadascun dels elements del vaixell minuciosament, però ha  

valgut la pena, doncs hem obtingut un resultat realment espectacular”.

L'expert ebenista Leandro Sangermán afegeix que ha gaudit molt restaurant aquest veler, doncs com 

tots els vaixells clàssics “la seva estructura i acabats no tenen res a veure amb les embarcacions seriades  

que es construeixen actualment. Hem hagut d'afrontar la restauració del vaixell com un procés totalment  

artesà, utilitzant els mateixos compostos, fustes i motlles de l'època en que es va construir. Ha estat una  

feina apassionant”. 

Els prínceps d'Espanya a Arenys de Mar  el 1972 durant la El príncep preparant el Fortuna al port d'Arenys de Mar
celebració del Campionat  d'Europa  de vela



Tot el procés de restauració del Fortuna ha estat possible gràcies a la iniciativa d'en Xiqui Mas i d'un 

grup de 35 armadors que han portat a bon port aquest projecte amb molta il·lusió. Un cop restaurat, 

el Dragon Fortuna va romandre exposat al Saló Nàutic de Barcelona durant la seva darrera edició, on 

tots els aficionats a la vela van poder admirar-lo de ben a prop.  En el recinte del Saló els armadors van 

lliurar el vaixell al Rei Joan Carles, que el va rebre amb gran emoció, manifestant la seva voluntat de 

donar-lo al Museu Olímpic i de l'Esport Juan Antonio Samaranch de Barcelona, on romandrà exposat 

de forma permanent.

A la imatge podem veure a SM el Rei Joan Carles amb el senyor Luis Conde, president del Saló Nàutic 

de Barcelona, a una part del grup d'armadors que han impulsat aquesta iniciativa i als senyors Luis 

Mas senior i  Xiqui Mas en representació de l'equip de Varador 2000 que ha possibilitat que el Dragon 

Fortuna segueixi fent història. Tots plegats posen davant l'embarcació.



Relació dels treballs de restauració que s'han efectuat

Casc

Desmuntatge de la quilla correguda, decapat i sanejat. Restauració d'òxids, restauració dels perns de 
subjecció i recol·locació correcta.

Desmuntatge de la pala del timó i l'eix. Restauració dels suports i els desperfectes de la pala. Acabat 
preparat per pintar.

Exterior del folre: decapatge i poliment. Restauració i substitució de les traques trencades del folre  i 
substitució per altres noves de caoba. Restauració de les solapes de les traques. Repàs de tot el folre, 
sanejat i  reparació de trencats i desperfectes. Rejuntat de la separació de les traques per assecat i 
pèrdua de volum de la fusta. Substitució dels cargols sense estrènyer i instal·lació d'altres nous. Acabat 
preparat per pintar.

Interior del folre: decapatge i poliment de tot l'interior del casc. Substitució de 5 quadernes en freixe 
desfullades i trencades per altres noves, construïdes igual que les originals. Repàs acurat de tots els 
medissos substituint les parts deteriorades. Substitució i reajustament de semiquadernes estructurals 
en roure. Acabat llest per envernissar i pintar.

Coberta

Decapat  del  laminat  en  PRFV  actual, sanejat  de  la  coberta  i  reparació  de  les  zones  deteriorades. 
Reparació i repàs del trancanell i zona de regales.

Realització d'un nou laminat en PRFV 200 g/m2 amb acabat idèntic a l'original en polièster blanc, 
zones amb antilliscant tipus regata i regala en fusta de caoba vista i envernissada.

Repàs i sanejat dels bafs sota coberta, envernissat de nou.

Construcció nous suports per a winches en caoba massissa.

Restauració de la canya del  timó i  acabat envernissat. Greixatge i  manteniment per a un correcte 
funcionament.

Restauració de la tapeta  de l'hissat de l'espinnàquer a proa.

Cabina i banyera

Construcció  d'una  nova  carlinga  de  la  cabina. Enllistonat  interior  en  sandvitx  de  freixe  i  caoba. 
Restauració de la coberta en caoba. Acabat envernissat.

Construcció  d'un nou trenca  aigües  per  a  la  banyera. En  caoba, acabat  idèntic  a  l'original, pintat, 
respectant els colors originals. Es respecten les proteccions en fibra composta de l'època, així com les 
proteccions en pell del trenca aigües.

Restauració de la bomba manual de buidatge.



Restauració dels dos compassos de navegació.

Substitució  del  terra  de  la  banyera  per  un  altre  idèntic  a  l'original.  Acabat  envernissat.

Eixàrcia i aparell

Subministrament i instal·lació d'un nou pal, botavara i tangó d'alumini. Aparell complet amb estais i 
bastes originals de la Classe Dragon.

Reconstrucció  i  restauració  de  tots  els  enviaments  i  reenviaments  de  caps, politges, mordasses  i 
winches respectant les peces originals.

Restauració dels cadenots originals.

Restauració de la barra d'alumini en la corredora de l'escota de la major, on els arrelaments i suports 
estan deteriorats.

Restauració del mitjó /sac per l'espinnàquer.

Subministrament d'un nou joc de veles.

Acabat final

Pintat del folre exterior del casc en blanc brillant. Antifouling en obra viva.

Envernissat interior de l'embarcació, així com pintat en gris mat de la zona corresponent a l'obra viva.

Envernissat de la tapa de la cabina.

Pintat en vermell granat al lateral del trenca aigües a la part exterior així com gris a la part interior.

Envernissat de la canya del timó.

Esgrafiat del nom de l'embarcació en paper d'or i envernissat.

Avarada de l'embarcació i comprovació de l'estanquitat del casc i del seu correcte funcionament.



Galeria d'imatges

Estat del Fortuna abans del procés de restauració

Exterior Coberta

Cabina   Banyera

Casc    Banyera



El Fortuna durant el procés de restauració



El Fortuna restaurat, lluint tot el seu esplendor



Característiques tècniques del Dragon Fortuna

Eslora 8,90 metres

Mànega 1,95 metres

Calat 1,20 metres

Desplaçament 1.700 quilos

Major 16,00 m2

Gènova 11,70 m2

Espinnàquer 23,60 m2

Materials de construcció:

Casc i sobre de cabina en caoba

Quadernes i sòl de cabina amb enllistonat 

en freixe

Coberta laminada amb una capa de teixit 

de 200 i amb un revestiment  antilliscant

Constructor:

Borresen Bâdebyggerl APS – Dinamarca

                                                                                                                           Dragon International Drawing



Dragon Class, més de vuitanta anys d'història

L'any1929 el Göteborg Yacht Club de Suècia va convocar un concurs de disseny per llançar un petit 

creuer  que  fos  assequible  pels  joves  escandinaus  aficionats  a  la  vela. El  projecte  triat  va  ser  el 

presentat pel noruec Johan Anker, que va presentar el disseny d'un casc estilitzat de 8,90 m. d'eslora 

amb  una  petita  cabina  equipada  amb  dues  lliteres. Batejat  com  a  Dragon, el  seu  èxit   va  ser 

espectacular. En poc temps es va estendre per arreu d'Europa fins que l'any 1937, deixant enrere la 

seva funció de creuer en eliminar la seva cabina, el van reconèixer com a classe internacional i  de 

seguida van començar a organitzar campionats al més alt nivell que van culminar amb la seva elecció 

com a classe olímpica l'any 1948.

Fi, elegant  i  ràpid, vuitanta  anys  després  del  seu  llançament  segueix  tenint  una  gran  projecció 

internacional. Actualment n'hi han 1619 vaixells registrats per la Internacional Dragon Association, a 

més dels que es troben disseminats per tot el món sense control, en no participar en el seu circuit de 

regates. Al contrari  del que ha succeït amb altres classes olímpiques que han deixat de ser-ho –el 

darrers Jocs del Dragon foren els de l'any 1972– en lloc de desaparèixer s'ha vist reforçat gràcies a la 

tasca d'un grup d'apassionats que han lluitat per la seva conservació en 26 països. 

Borresen: una drassana llegendària

Els germans Borge i Albert Borresen van construir el seu primer Dragon  l'hivern de 1935-1936. Borge 

tenia només 16 anys i acabava d'entrar d'aprenent en una drassana mentre que Albert ja era, als seus 

21 anys, un expert ebenista. Ja que la drassana familiar havia desaparegut  en morir el seu pare, els 

joves germans van haver de  construir el seu primer Dragon durant les seves estones lliures, en un 

descampat a l'aire lliure. El van vendre abans de finalitzar-lo i aviat va quedar demostrat que  havia 

estat un encert la seva opció d'avançar el pal,  acumulant triomfs. 

El 1938 van poder disposar per fi d'un taller on treballar, encara que amb espai per a un vaixell només. 

Albert va morir el 1948 però Borge va prosseguir la tasca comptant, des de 1969, amb la col·laboració 

dels  seus fills Ole i Anders, arribant a construir 325 dragon's en fusta, utilitzant primer el pi i més tard 

la caoba.



El 1971 van construir el seu primer Dragon en fibra de vidre, amb el mateix desplaçament i el mateix 

repartiment de pesos que els de fusta. A més de especialitzar-se en la classe Dragon, de la drassana 

Borresen han sortit reeixides unitats d'altres reconegudes classes internacionals com ara els 40 Finn 

que van construir per als Jocs Olímpics de 1959 a Hèlsinki.

No obstant això, els innombrables triomfs aconseguits pel mateix Borge Borresen a la Dragon Gold 

Cup i en els Campionats Europeus, demostren el seu gran interès per aquesta classe, interès que va 

mantenir fins que va morir el març del 2007, a l'avançada edat de 87 anys. En honor a aquesta passió, 

la drassana segueix construint el Dragon amb fusta, encara que utilitzant les més modernes tècniques 

de modelat en fred. Va ser a aquesta drassana, de sobrada reputació, a qui li van encarregar l'any 1972 

la construcció del Fortuna que havia de representar a Espanya en els Jocs Olímpics de Munic en la 

classe Dragon.

Dragon: una classe reial

Ja des dels seus inicis, el Dragon va ser un vaixell que va suscitar l'interès dels membres aficionats a la 

navegació  a  vela  de  diverses  famílies  reials  europees. L'any  1948, l'Island Sailing  Club va  triar  un 

Dragon com a present de noces pel duc d'Edimburg, encarregant la seva construcció a la drassana 

Camper  & Nicholson. Aquest  vaixell  va  aconseguir  la  medalla  de  bronze en els  Jocs  Olímpics  de 

Melbourne, el 1956.

Més brillant encara va ser la participació de Constantí de Grècia als Jocs Olímpics de Roma de 1960, 

aconseguint la medalla d'or en aigües de Nàpols.

Anna d'Anglaterra, Henrik de Dinamarca, el seu fill Frederik i Albert de Mònaco són altres destacats 

membres de la reialesa europea que senten una gran passió i predilecció per la classe Dragon. 



varador 2OOO, s.a. – moll de llevant, s/n – 08350 arenys de mar – barcelona
tel. +34 93 795 70 90 – fax. +34 93 792 05 59 

www.varador2OOO.com - info@varador2OOO.com


