
El MMB aposta per la recerca en un sentit molt més ample que va més enllà del que tradicionalment han fet els museus centrats 

en l’estudi de la seva col·lecció: volem aprofundir en el coneixement de la història marítima i esdevenir un centre de referència 

també en el camp de la recerca. 

Fem recerca pròpia i busquem aliances a través de l’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània, 

una estructura creada amb la � nalitat de fomentar les activitats de recerca i amb la voluntat de sumar esforços. La primera 

institució a sumar-se ha estat la Universitat de Barcelona. 

L’acció de l’Observatori està orientada a impulsar i gestionar programes de recerca, divulgar el coneixement generat per la 

investigació, i fomentar la recerca mitjançant sinèrgies amb altres entitats.
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Entre les diferents línies de recerca obertes, podríem destacar-ne 

especialment tres. 

• La primera, prioritària, és l’estudi de les Drassanes Reials 

de Barcelona. El coneixement de l’edi� ci com a espai, de la 

institució i també de l’arsenal com a fabrica, encaixats en el 

context local, estatal i internacional, és vital per a nosaltres. En 

els dos últims anys hem focalitzat en l’època moderna, un dels 

períodes més desconeguts i alhora més transcendents per la 

comprensió de l’equipament. 

• La segona línia és l’estudi de la Compañia Trasatlantica, 

fonamental per comprendre la història marítima del nostre país i 

de la qual el MMB conserva un ric patrimoni a les col·leccions i 

al fons documental. 

• Un altre projecte a llarg termini és la construcció d’un fons de 

memòria oral que recull testimonis de les activitats marítimes a 

casa nostra, a partir de testimonis personals vinculats a la marina 

mercant, la navegació esportiva, el món de la pesca, etc. 

Com a vies principals per donar a conèixer la investigació que es 

realitza des del Museu, a més d’in� uir en el discurs expositiu 

del Museu, utilitzem dues eines: les publicacions i les trobades 

cientí� ques:

• En primer lloc editem Drassana, revista del Museu Marítim de 

Barcelona, en la que s’ha treballat intensament per posicionar-

la com una revista cientí� ca. Al seu costat impulsem una línia 

de publicacions especi� ca pels resultats dels treball de recerca: 

la Col·lecció Estudis.  

• Finalment també és promouen trobades cientí� ques 

periòdiques en les que es fa difusió de la investigació pròpia 

i aliena, com ara Jornades de Recerca Local Patrimoni 

i Cultura Marítima (cada dos anys), i altres trobades 

especi� ques. 

Amb l’objectiu d’estimular projectes d’investigació en el camp 

de les ciències socials relacionades amb el patrimoni i la cultura 

marítimes el Museu convoca dos premis. El primer és el Premi 

de Recerca Ricart i Giralt, convocat conjuntament amb Institut 

Ramon Muntaner, per a projectes d’investigació a realitzar al llarg 

d’un any, dotat amb 6.000 €.

El segon, adreçat als investigadors novells, és el  Premi Antoni 

de Capmany, una línia està dedicada a premiar treballs de Màster 

presentats a la Universitat de Barcelona, en els darrers dos anys a 

la convocatòria. Aquest premi està dotat amb 3.000€. 
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