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The Maritime Museum of Barcelona: Background
The Maritime Museum of Barcelona is an institution devoted

to safeguarding and illustrating the importance of Barcelona and
Catalonia’s maritime culture and heritage. The Museum’s se-
venty-five years of history, set within a building that has been
associated with the sea for over seven hundred years, and its
location in the heart of the old city, at the bottom of the Ram-
blas and next to the Port, make this an important and respec-
ted institution with its roots firmly in the city of Barcelona. 

The Museum dates back to 1929, when the Mediterranean
Nautical Institute, which formed part of
the former Naval School, created to train
students. This collection consisted of items
sent by naval schools in other Catalan towns,
gifts from shipwrights and objects acqui-
red by the Institute. In parallel tgo the crea-
tion of this movable heritage collection,
a library specializing in maritime themes
was being assembled. By 1932 it had a
large number of volumes and document
archives. This first museum of 1932 was
located in what is now the Nautical School
of Barcelona.

Many sectors of society, especially tho-
se involved in maritime activities, felt
the need for a maritime museum which
would reflect the historical importance
of Barcelona and Catalonia. Eventually
these calls led to the creation of the Ma-
ritime Museum of Catalonia in 1936. Fol-
lowing an agreement with the Barcelo-
na City Council, owner of the Royal
Dockyards, the Museum moved into the
oldest section of the buildings. This
agreement sets the beginning, up to this
day, of a bond between continent and content, or between
museum and building. the collection and the building.

After the Spanish Civil War, on 18th January, 1941, the Pro-
vincial Council of Barcelona officially announced the opening
of the Maritime Museum of Barcelona, managing it until 1993. 

In February 1993 the running of the museum and buildings
was reorganised with the creation of the Consortium of the Royal
Dockyards and Maritime Museum of Barcelona, formed of the

Barcelona City Council, as owner of the building; and the Bar-
celona Provincial Council, owner of the Museum and the Port
of Barcelona. The primary aim of this alliance was to create a
new museum and to restore the historical building.

The principal aims of this new entity were to initiate the
Dockyards Restoration Plan, approved in 1987, the administration
of the museum and to illustrate Catalonia’s maritime heritage. 

Some of these goals have been achieved: the restoration
and rehabilitation of Royal Dockyards building are due to be
finished in 2015 and a far-reaching educational programme about

Catalan maritime culture and history is un-
derway. That leaves the last of these
objectives, showing the museum’s col-
lections in large semi-permanent displays
which should be completed in 2017, thirty
years after the Master Plan for the Museum
was first devised.

The Museum is housed within the
Royal Dockyards of Barcelona, one of the
most important examples of Catalan civil
Gothic architecture in existence, since it is
an extremely well-preserved complex of
industrial architecture dating from the 13th

to 17th centuries. The building is first men-
tioned in a document dating from 1243.

The buildings have a floor space of
18,000 m2, of which 13,000 are used for
exhibition halls and resources such as
the library, the archives, workshops, of-
fices, the restaurant, public spaces and the
shop. 10,000 m2 take up permanent hal-
ls, divided into 1,800 m2 are for tempo-
rary exhibitions, in three spaces; 2,500 m2

for visitor facilities; 1,000 m2 for internal
facilities and 2,700 m2 for public use,

while the rest correspond the city wall and the rampart, and
its gardens, open to the public. 

The MMB and the Royal Dockyards represent more than
700 years of history, first as a site of shipbuilding, later given
a military use and finally as a museum whose collections re-
flect the origins of the building. It is an outstanding example
of the contents of a museum being so closely thematically con-
nected to their surroundings.

The Maritime Museum 
of Barcelona (MMB)
Roger Marcet i Barbé

The Museum’s schooner Santa Eulàlia, in
the Port of Barcelona / El pailebot Santa
Eulàlia del museu al Port de Barcelona.
(Photo / Foto R. Marcet, MMB)
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Discover the world of the Royal Dockyards of Barcelona
The Royal Dockyards of Barcelona are without doubt one

of the most important set of historic buildings in the city. They
are one of the only examples of Gothic civil architecture built
for maritime industrial use; and one of the most significant in
existing industrial heritage. Even though there were similar struc-
tures around the Mediterranean, only a very few have come
down to us with the structure intact and the original layout, the
others being Seville, Valencia, Pisa and Venice.

The Royal Dockyards of Barcelona deserve their fame for
several reasons.
• Their age and state of preservation: since many historic

dockyards have disappeared or have survived only in a mu-
ch altered condition. Barcelona has conserved one of the
most important mediaeval dockyards.

• Their size: the more than 20,000 m2 of the entire complex
make up one of the largest historic dockyards in existen-
ce.

• The quality and beauty of the
architecture: the Dockyards
stand proud as a brilliant
work of engineering, desi-
gned to house one of the mo-
st important shipbuilding
centres of the Middle Ages.

• Their importance in the
Mediterranean and the ma-
gnitude of the cultural
project they offer: today
the Dockyards house an
important cultural project
which is offered by the
MMB and the many activi-
ties associated with it.

The Dockyards were built for shipbuilding, essential-
ly galleys, in the service of the Crown of Aragon and the
expansion of its military and trading empire throughout the
Mediterranean, as well as giving protection to the commercial
interests of Catalan society. At the end of the 13th century,
King Peter II, “The Great”, ordered the construction of an
enclosure, built on land open to the sea and bordered by
a wall with four corner towers and facilities for the buil-
ding and maintenance of ships, mainly galleys. In the
middle of the 14th century another Peter, King Peter III, “The
Ceremonious”, ordered the construction of two buildings
in the same enclosure that were similar to those we see to-
day, but much smaller.

The whole complex, built outside the City walls, to the we-
st of the Ramblas St., was brought into the city with the con-
struction of the new boundary wall built during the reign of

Peter III in the 14th century. Today, the remains of this defen-
sive structure can still be seen at Parallel Avenue.

Many changes over the years have given the building its
present form; the most significant change coming when the
Botiga Nova de la Diputació del General (the New Storeroom
of the General Council) was built in the middle of the 15th

century to store the materials, tools and weapons and sup-
plies for the galleys of this institution. This building has sur-
vived unchanged and is the part of the building now hou-
sing the entrance to the Museum, the internal facilities and
which gives entrance to different parts of the museum such
as the library or the conference room.

From the second half of the 16th century the main body
of the building was built. Next to this group of buildings are
the Naves of the Generalitat from the 17th century. At the be-
ginning of the 18th century, the two central aisles were joi-
ned to make the Main Slipway, where you can now see the

replica of the Royal Galley. Af-
ter the buildings stopped being
used for shipbuilding, in the
middle of the 18th century, the
complex was given over to the
military, as a barracks, arsenal
and artillery ground until 1936
and the creation of the Mariti-
me Museum. As well as the
Great Naves of the Royal
Dockyards, the complex in-
cludes the medieval city wall
with the towers and Santa Ma-
drona Gate, from 15th century,
the only point of access to the
city which still exists. From a
later date, at the end of the

18th century is the half-bastion of Santa Madrona.
The architectural complex of the Royal Dockyards of Bar-

celona was included in the Register of Historic, Artistic and
Scientific Heritage by the Generalitat of Catalonia in 1937, and
was declared a Historic-Artistic Monument by Decree of the
Council of Ministers of the Spanish Government on 5th Mar-
ch, 1976. 

Cultural heritage: an existing basis
The Museum’s collections are housed within this magnifi-

cent building. These collections comprise artefacts and docu-
ments reflecting the diversity of the seafaring life, from mer-
cantile navigation to fishing; from shipbuilding to nautical
science, maritime history or technology. The museum holds nau-
tical charts, navigation instruments, paintings, 1:1 ships repli-
cas, votive offerings, replicas of ships and a photography ar-
chives. Collections highlights are:

Replica of a XVI century galley, at the museum / Rèplica d’una gale-
ra del S. XVI a les sales del museu. (Photo / Foto A. Ventosa, MMB)
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• The nautical charts: which include important examples
from the Majorcan Cartographic School, one of the most
prestigious of the 15th century. The most notable example
is the portolan chart by Gabriel Vallseca from 1439. As well
as this collection, the Museum holds an important library
of maps.

• Model ships: such as the 80-gun warship, a shipbuilder’s
model of the mid 18th century; or the frigate Barcelona, whi-
ch belonged to a
Catalan nautical
school, form part
of the extensive
collection of mo-
dels of the Mu-
seum, including
shipbuilders’ mo-
dels, half hull mo-
dels, nautical
schools models,
votive offerings
and shipping com-
panies models.
The most striking
examples are the
1:1 replicas of the
Royal Galley, the
flagship from the
Battle of Lepanto,
and the Ictineo I,
the submarine built
by Narcís Montu-
riol in 1859.

• Navigational in-
struments: this col-
lection is a selec-
tion of different
objects from the
18th to 20th centu-
ries which came
from former nau-
tical schools. It in-
cludes octants, sex-
tants and marine
chronometers.

• Paintings: the collection of martime art held by the Museum
mainly contains paintings of vessels, such as those by Jo-
sep Pineda. Within the collection are works by J Llaverías,
R Martí i Alsina, D Baixeras, among others, which combi-
ne artistic value with documentary importance.

• Votive Offerings: the majority of the items in the collection
come from churches along the Catalan coast which were

recovered and preserved during the Spanish Civil War.
They represent the religious aspect of Catalan seafarers.

• Figureheads: the Museum’s collection comes from impor-
tant ships built by Catalan shipbuilding companies in the
19th century. Of particular interest are the Negre de la Ri-
ba, the Ninot or the Blanca Aurora in the collection. 

Other important holdings in the Museum are the photo-
graphic and docu-
ment collections, as
well as the library
and the archives from
shipbuilding compa-
nies. The Museum al-
so has various tradi-
tional and historic
boats associated to
different nautical ac-
tivities, such as the
yawls and canoes, or
the Flying Dutchman,
sloops, snipe and the
typical Catalan cata-
maran or dinghy whi-
ch represent marine
sports. An important
part of the collection
is made up of
working boats: mainly
those associated with
fishing, such as
smacks, small trawlers
or sardine boats.

Among the Mu-
seum collection, it is
worth highlighting
several active vessels,
representing different
activities: the schoo-
ner Santa Eulàlia, a
merchant ship moo-
red in the Port of Bar-
celona. Built in 1918
and recovered by the

Museum, she is the extension of our collection to the sea,
and when sailing, she plays the role of the ambassador of
the Museum all over the Mediterranean. There are port boats,
such as the pilot boat Pol.lux, and a keelboat Dragon Class.
The Lola is a fishing boat built in Cadaqués in 1906, and the
motorised wooden boat Patapum, built in 1934 for leisure
activities.

Main façade of the Royal Shipyards / Façana principal de les Drassanes Reials.
(Photo / Foto J. Biel, MMB)

Entrance to the museum and replica of the submarine Ictineu I / Entrada del museu i
la rèplica del submarí Ictineu I. (Photo / Foto J. Biel, MMB)
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A Museum of Today Aimed at Serving
In recent years the Museum has built up the different ser-

vices necessary to carry out its main goals and has strengthe-
ned key departments such as Preventative Conservation and
Restoration, the only one specialising in the maritime sector,
staffed by expert restorers and shipbuilders.

By the same token, the MMB is convinced that a museum
that doesn’t concentrate on research is a museum with no fu-
ture, and for this reason research has become one of the Mu-
seum’s main priorities. In 2007, in collaboration with the Uni-
versity of Barcelona, the Museum set up the Permanent Ob-
servatory of Mediterranean Maritime History and Heritage,
with the aim of promoting maritime studies and research.

One of the most important areas is concerned with edu-
cation and providing information. The Museum channels its edu-
cational work through the Centre for Educational Resources of
the Sea (CREM). Its purpose is to provide the means to facili-
tate access to maritime heritage for the population at large. In
terms of information provision, the main focus is on the pro-
gramme of temporary or itinerant exhibitions and the organi-
sation of workshops, courses and congresses directed at dif-
ferent sectors of the public. There is also an area where all the
collections and archives can be accessed by a public informa-
tion service, either with members of staff or online. 

Other services on offer at the Museum highlight the idea
of maritime culture: the cafeteria-restaurant or the shop whi-
ch both form part of the Norai project, a socially responsible
cultural scheme based around gastronomy and maritime cul-
ture. It also has an important policy related to finding new ways
to finance the Museum through hiring out different spaces to
private individuals or companies for conferences, receptions,
dinners, exhibitions, fashion shows and so on.

The MMB Looks to the Future
The MMB is looking forward to a bright future with the goal

of developing and improving on recent administrative data, whi-
ch, according to 2013’s figures represents 80 staff and a bud-
get of 8,428.061 euros. This, in turn, has translated into 1,076,369
end-users, divided into 315,268 visitors, 103,003 activities par-
ticipants users and 658,108 facilities users. The Museum is
open 361 days of the year from 10.00-20.00.

When an institution is looking to the future, planning a com-
prehensive reshaping of its structure with a blueprint for a new mu-
seum, it is vital to keep in mind its history and respect it as a key
element in the setting of new objectives. Throughout its long hi-
story, the MMB has adapted to the circumstances around it, but has
always been true to its principal mission of conservation, protec-
tion, research and providing information about maritime cultural he-
ritage. This mission has evolved and expanded over the years, ac-
cording to the management model set in place, the current politi-
cal situation or the corresponding management.

On 2nd October 2008, the Provincial Council and the City
Council signed an agreement which definitively set out the way
forward to achieve the project of the MMB and the restoration
and rehabilitation of the Royal Dockyards. The plan was two-
pronged: on the one hand the rehabilitation of the main aisles
of the Royal Dockyards, and on the other, the complete reor-
ganisation of the Museum’s permanent display. In 2015 the reha-
bilitation and restoration of the building will be complete; the
next stage is to put in place a new system of museum practi-
ce for the new Museum.

The MMB can and must play an important role in sprea-
ding Barcelona’s Mediterranean values to everyone, and that
role must be played here, as much through the Royal Dockyards
building itself, as well as through its collections, but also th-
rough the schooner, Santa Eulàlia, which has been an ambassador
for Barcelona and its essentially Mediterranean nature throu-
ghout the Mediterranean and the world.

The remaining challenge is to put in place the system of
museum practice with an emphasis on the values the MMB has
worked towards throughout its history, such as professionali-
sm, cooperation, innovation, solidarity, sustainability, education.
In short: a commitment to our maritime cultural heritage.

Representative of the Museum’s innovative approach, the
aim of our museum practice plan, is to display the collections
and tours in a dynamic way for the senses, using the latest and
most appropriate technology. Telling the story of people and
the sea, the idea is to let the objects speak for themselves and
tell their story. Stories of the people who made them, and who-
se lives were linked with the sea. The Museum’s main objec-
tive in its museum practice plan is to bring to life our coun-
try’s maritime history in a dynamic and innovative way.

The museum practice plan is interactive, using new com-
munication technology to take the visitor to different histori-
cal contexts while making the experience enjoyable and infor-
mative. The plan has three core themes: the first is based on
the relationship between man and the sea, with the idea of con-
veying the values of the tangible and intangible aspects asso-
ciated with human activities concerned with the sea. The se-
cond theme is navigation as a means of communication, and
the third is concerned with Barcelona and Catalonia’s relationship
with the sea; from the Mediterranean to the role of the coun-
try with the Americas. 

This new plan, along with other activities, is hoped to be
a way to become more involved in society. The Museum aims
to be a part of the community and to contribute to its deve-
lopment. The plan is essentially the Museum’s commitment to
society as a whole.

The mission of museums in general and specifically of
the MMB has not changed over the years, but the way in
which it is expressed has to respond to the challenge of
new opportunities and new requirements. The MMB is
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working hard to be accessible and sustainable, not only eco-
nomically, but also socially: generating local economic
growth and providing education and information; a socially-
aware museum rooted in its city.

In this sense, one of the challenges to overcome is to find
ways to integrate into the community and to find a local iden-
tity. Given that the MMB is a museum concentrated on one subject
and which works at a level beyond the strictly local or natio-
nal, the challenge is greater than for museums of local intere-
st which can more easily find a place in the community. Mo-
reover, it is worth bearing in mind that the MMB is in a large
city. For these reasons, the MMB has been working and col-
laborating with organisations and projects which bring the
Museum and the community together.

The motivation for the MMB to be a responsible and va-
lued museum is because it believes in its role as educator; it
believes that a museum should give back to society what it has
been given and that it should be a welcoming institution that
should go beyond the classic vision of a museum and beco-
me a cultural institution open to everyone.

The Museum’s conviction is that a public cultural institution
should be useful to the society around it and should provide a
haven for a nation’s collective identity: that it should be open to
everyone and make sure the public is at the heart of its concerns.

Roger Marcet i Barbé, Director general Consorci de les Drassanes
Reials i Museu Marítim de Barcelona.

El Museu Marítim de Barcelona (MMB)
Roger Marcet i Barbé

El Museu Marítim de Barcelona: una mica d’història
El Museu Marítim de Barcelona és una institució cultural de-

dicada a la conservació i difusió del patrimoni i de la cultura marí-
tima de Barcelona i per extensió de Catalunya. Per la seva hi-
stòria amb més de 75 anys com institució museística, com per
l’edifici on s’allotja, amb més de 700 anys vinculat a la història
marítima, i gràcies a una ubicació de centralitat, situat al final de
la Rambla de Barcelona i en el mateix port de la Ciutat, fa que
sigui una institució reconeguda, valorada i molt arrelada a la ciu-
tat de Barcelona.

Els seus orígens es remunten a l’any 1929, quan l’ Institut
Nàutic de la Mediterrània, depenent de l’antiga Escola Nàutica,
crea una col·lecció per impartí cursos als seus alumnes. Aque-
stes col·leccions estaven formades per objectes i obres de les di-
ferents escoles de nàutica d’altres poblacions catalanes, per do-
nacions de naviliers i per adquisicions. En paral·lel a la creació
d’aquest fons de patrimoni moble es va crear una biblioteca espe-
cialitzada en temes marítims que l’any 1932 comptava amb un
nombrós nombre de volums, a més de diversos fons documentals.
Aquest primer museu, des de l’any 1932, va estar ubicat a l’ac-
tual seu de la Facultat de Nàutica, al Pla de Palau de Barcelona.

La societat barcelonina, sobretot les entitats vinculades al
món marítim, veia la necessitat de promoure un museu marí-
tim d’acord amb la importància històrica de Barcelona i Ca-
talunya. Aquest moviment reivindicatiu feren que la Genera-
litat de Catalunya crees l’any 1936 el Museu Marítim de Cata-
lunya i amb un acord amb l’Ajuntament de Barcelona, propietària
de la Drassanes Reials de Barcelona, el Museu s’instal·là en la
part més antiga d’aquestes Drassanes, essent en aquest mo-

ment quan neix aquest vincle, que perdura fina ara, entre con-
tingut i continent, entre museu i edifici.

Després de la guerra civil espanyola, el 18 de gener de 1941,
la Diputació de Barcelona va inaugurar oficialment el Museu Marí-
tim de Barcelona, gestionant-lo fins l’any 1993.

El febrer de 1993 es crea el Consorci de les Drassanes Reials
i Museu Marítim de Barcelona, organisme format per l’Ajunta-
ment de Barcelona, propietari de l’edifici de les Drassanes Reials,
la Diputació de Barcelona, propietària del Museu i el Port de Bar-
celona, amb l’objectiu de gestionar la totalitat del conjunt a fi d’ini-
ciar la creació d’un nou museu i de la restauració de l’edifici.

Aquest nou ens té com objectius fonamentals l’aplicació
del Pla de Restauració de les Drassanes, aprovat l’any 1987,
la gestió del Museu i la difusió del patrimoni cultural marí-
tim de Catalunya.

Part d’aquests objectius s’han portat a terme, com és la re-
stauració i recuperació de l’edifici de la Drassanes Reials, finalit-
zades aquest mateix any 2015, la difusió de la cultura marítima
catalana amb una gran importància a la Mediterrània i manca en-
cara el tercer objectiu, el de poder disposar d’unes importants ex-
posicions semipermanents amb les col·lecciones patrimonials
del museu, aquest objectiu està previst finalitzar-ho l’any 2017,
després de 30 anys de l’inici de l’aplicació del Pla Director.

El Museu es troba dins de les Drassanes Reials de Bar-
celona, un dels monuments arquitectònics més notables
d’estil gòtic civil català, essent un dels conjunts d’arquitec-
tura industrial més ben conservats, que té una cronologia que
va del segle XIII al segle XVII, el primer document que
esmenta l’edifici està datat el 1243.
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El conjunt arquitectònic té 18.000 m2 de planta, dels quals
13.000 es destinen a espais expositius del Museu i a serveis com
la biblioteca, els arxius documentals, els tallers, les oficines, el
restaurant, espais d’ús ciutadà i la botiga, i repartits en 10.000
m2 destinats a exposició permanent, 1.800 m2 a exposicions tem-
porals, amb tres espais, 2.500 m2 a serveis per al visitant, 1.000
m2 a serveis interns i 2.700 m2 a serveis d’ús ciutadà mentre la
resta corresponen a la muralla i al baluard, els jardins del qual
es troben oberts al públic.

El Museu Marítim de Barcelona i les Drassanes Reials for-
men un tot al llarg de més de 700 anys de compartir la història,
primer com espai de construcció naval, després per a usos mi-
litars i finalment com un gran espai cultural com museu, museu
que les seves col·leccions estan en acord amb l’origen de l’edi-
fici. És sens dubte un cas excepcional en què el continent i el
contingut estan estretament lligats en un mateix camp temàtic.

Les Drassanes Reials de Barcelona: un món per descobrir
Les Drassanes Reials de Barcelona són, sens dubte, un dels

conjunts monumentals més importants de la ciutat de Barcelo-
na, constitueixen una de les mostres úniques d’arquitectura
d’estil gòtic civil dedicada a usos industrials marítims, sent una
de les peces més significatives dins del patrimoni industrial, ja
que tot i que existissin a la Mediterrània instal·lacions similars,
molt poques han conservat fins els nostres dies l’estructura i la
configuració originals, a excepció d’alguns casos significatius com
les de Sevilla, València, Pisa o Venècia.

Les Reials Drassanes de Barcelona mereixen ser destacades
per diferents motius.
• Per la seva antiguitat i estat de conservació: així com mol-

tes de les drassanes històriques han desaparegut o han ar-
ribat fins als nostres dies extraordinàriament degradades, Bar-
celona ha sabut conservar una de les drassanes medievals
més importants.

• Per les seves dimensions: els més de 20.000 m2 de tot el conjunt
conformen una de les drassanes històriques de major ma-
gnitud entre les conservades.

• Per la seva qualitat i bellesa arquitectònica: les Drassanes s’eri-
geixen com una impressionant obra d’enginyeria dissenya-
da per a albergar una de les més importants factories navals
de l’edat mitjana.

• Per la seva mediterraneïtat i per la magnitud del projecte cul-
tural que acull: avui les Drassanes són ja el receptacle d’un
projecte cultural, prova d’això és el propi Museu Marítim de
Barcelona i totes les activitats que es realitzen.

Les Drassanes van ser construïdes per a la construcció de
vaixells, bàsicament galeres, al servei de la Corona d’Aragó i la
seva expansió militar i comercial per la Mediterrània, així com
per la protecció dels interessos comercials de la societat catala-
na. A finals del segle XIII, el rei Pere II el Gran, va ordenar la

construcció d’un recinte en un terreny descobert clos per un mur
i obert al mar, amb quatre torres als angles i amb unes instal·la-
cions que permetessin d’un espai per a la construcció i el man-
teniment d’embarcacions, fonamentalment galeres. A mitjan del
segle XIV el rei Pere III el Cerimoniós va ordenar la construc-
ció d’un primer i un segon edifici dins del recinte primitiu, si-
milar a l’actual, però de dimensions molt més reduïdes.

Tot aquest conjunt, construït fora de les muralles de la ciu-
tat de Barcelona, a ponent de les Rambles, quedaria integrat a
la ciutat gràcies a la construcció de la nova muralla que es va
realitzar durant el regnat de Pere III, en el segle XIV. Avui en-
cara es poden veure les restes d’aquesta construcció defensiva
a l’avinguda del Paral·lel.

Al llarg dels diferents anys l’edifici va anar evolucionant fins
a la situació actual, destacant la construcció de la Botiga nova
de la Diputació del General, a mitjan segle XV, per tal d’emma-
gatzemar els materials, els estris i els pertrets de les galeres
d’aquesta institució, aquest edifici es conserva íntegra i que ac-
tualment acull l’entrada del Museu, els serveis interns i l’accés a
serveis del museu com la Biblioteca, sala d’actes, etc. A partir
de la segona meitat del segle XVI, es construí el cos central de
l’edifici. Adossades a aquest nucli es troben les naus de la Ge-
neralitat, del segle XVII. 

A començament del segle XVIII es va realitzar la darrera gran
intervenció amb la unió de les dues naus centrals per construir
la Grada major, on ara es pot veure la rèplica de Galera Reial.
Un cop abandonades les seves funcions de construcció naval,
mitjan del segle XVIII, el recinte va ser utilitzat per funcions mi-
litars, com a caserna, mestrança i parc d’artilleria fins l’any 1936
amb la creació del Museu Marítim. A més de les Grans Naus de
les Drassanes Reials es conserva la muralla medieval, amb les
torres i el portal de Santa Madrona, del segle XIV, únic accés viu
a la ciutat que es conserva actualment. A més, d’una data més
tardana, de finals del XVIII, es conserva el mig baluard de San-
ta Madrona.

El conjunt de les Drassanes Reials de Barcelona va ser in-
clòs en el Registre de Patrimoni Històric, Artístic i Científic de la
Generalitat de Catalunya l’any 1937, i va ser declarat Monument
Històrico-Artístic per decret del Consell de Ministres del Govern
espanyol el 5 de març de 1976.

El patrimoni cultural: la raó de ser
Dins d’aquest magnífic edifici s’alberga les col·leccions pa-

trimonials del museu. Col·leccions formades per un conjunt
d’objectes i documents que reflecteixen la diversitat de les acti-
vitats marítimes, des de la navegació comercial, la pesca, la con-
strucció naval, les ciències nàutiques, la història marítima o la
tecnologia. El museu custodia, cartes nàutiques, instruments de
navegació, pintura, models d’embarcacions, exvots, embarcacions
a escala real, documents fotogràfics etc. Entre les diverses col·lec-
cions cal destacar:
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• Les cartes nàutiques: de les quals les més representatives són
les que formen part de l’Escola Cartogràfica Mallorquina, un
dels centres més prestigiosos del segle XV, de les que de-
staca la traçada per Gabriel Vallseca l’any 1439. Aquest fons
es complementa amb una important cartoteca nàutica.

• Els models de vaixells: com el del navili de 80 canons, mo-
del de drassana de mitjan segle XVIII o el de la fragata Bar-
celona, pertanyent a una escola nàutica catalana, formen part
de la rica col·lecció de models, una de les més importants
del museu, formada pels models de drassana, de mig buc,
d’escoles de nàutica, d’exvots, de companyies navilieres
etc. De totes elles cal destacar les reproduccions a escala na-
tural de la galera real o capitana de la guerra de Lepant i del
submarí Ictineo I construït l’any 1859 per Narcís Monturiol.

• Els instruments de navegació: aquesta col·lecció està inte-
grada per diverses peces del segle XVIII al XX procedents
d’antigues escoles de nàutica, destacant-ne els octants, els
sextants i ballestes, entre altres.

• Fons pictòric: el fons de pintura de temàtica marítima que
conserva el museu esta format pels retrats de vaixells, es-
sent els més característics els pintats per Josep Pineda. Del
conjunt del fons cal destacar les obres de J.Llaverias, R.Martí
Alsina, D.Baixeras, entre altres i que tots ells combinen els
valors artístics amb els documentals.

• Exvots: la majoria dels objectes de la col·lecció del museu
procedeixen d’esglésies i ermites de la costa catalana, que
foren recuperats i salvats al llarg de la Guerra Civil Espanyo-
la i que són representatius de la religiositat marinera catala-
na.

• Mascarons: de proa, la col·lecció del museu procedeix d’im-
portants embarcacions d’empreses navilieres catalanes del
segle XIX, cal destacar el Negre de la Riba, el Ninot o la Blan-
ca Aurora, entre altres.

Altres fons importants que custòdia el museu són els refe-
rents als fotogràfics, els documentals, els bibliogràfics i els arxiví-
stics, destacant els fons d’empreses navilieres. A més el museu
compta amb diverses embarcacions tradicionals i històriques re-
presentatives de les diferents activitats, com les vinculades a la
nàutica esportiva, com és el cas de les ioles i canots a rem o el
Flying Dutchman, balandres, snipe i el característic patí de vela
català, entre altres, que representen el món de la vela esporti-
va. Una part important de la col·lecció està representada per em-
barcacions de treball, vinculades majoritàriament al món de la
pesca, com és el cas de llaüts, caros, palangreres, sardinals etc.

De totes elles cal destacar les que es troben operatives a l’ai-
gua i que volen representar les diverses activitats marítimes, les
mercants com és el cas del pailebot Santa Eulàlia, situat al port
de Barcelona, embarcació, construïda el 1918 i recuperada pel
museu, representa la seva extensió a l’aigua i que amb les se-
ves navegacions, al museu per tota la Mediterrània. Les portuà-

ries amb el bot de pràctics portuaris Pol.lux, les esportives amb
una embarcació de la classe Drago, les de pesca com és el cas
de la Lola, bot auxiliar de la pesca a l’encesa construït a Cada-
quès a l’any 1906 i finalment el llaüt Patapum, construït l’any
1934 per activitats de lleure.

Un Museu de present amb voluntat de servei
En aquests darrers anys el Museu ha sabut consolidar els di-

ferents serveis necessaris per dur a terme la seva missió princi-
pal i assegurar aquells que són imprescindibles per poder-la com-
plir, aquest és el cas d’un departament clau i que ha esdevingut
un referent com és el de Conservació Preventiva i Restauració,
únic especialitzat en el sector marítim, amb uns molt bons pro-
fessionals restauradors i mestres d’aixa.

Al mateix temps l’MMB té el convenciment de que el mu-
seu que no té una política de recerca és un museu a desaparèixer,
per aquesta raó la recerca ha esdevingut una línia d’acció prio-
ritària, creant, l’any 2007, l’Observatori Permanent d’Història i Cul-
tura Marítima de la Mediterrània, en col·laboració amb la Uni-
versitat de Barcelona, amb l’objectiu de fomentar els estudis i la
recerca al voltant del món marítim. També disposa d’un espai
per a la consulta de tots els seus fons patrimonials, el bibliogràfic,
documental, arxivístic, fotogràfic i moble, amb un servei infor-
mació al públic en general d’una manera on-laine o presencial.

Un dels aspectes més importants són aquells que fan referència
al món de l’educació i de la difusió, el Museu canalitza els seus
serveis educatius des del Centre de Recursos Educatius del Mar
(CREM). La seva funció és dissenyar les eines necessàries per fa-
cilitar l’accés al patrimoni marítim a tots els ciutadans. En els aspec-
tes de la difusió cal assenyalar els programa d’exposicions tem-
porals i itinerants i la organització de tallers, cursos, jornades o
congressos adreçats a diferents públics. 

El Museu també disposa d’una sèrie de serveis que completen
l’oferta de la institució en el camp de la cultura marítima, com
és el cas de la cafeteria- restaurant, així com la botiga, que for-
men part del projecte Norai, un projecte cultural i de responsa-
bilitat social del Museu al voltant de la gastronomia i de la cul-
tura marítima. També té una important política adreçada a bu-
scar nous recursos de finançament a partit de la cessió d’ús de
diferents espais del museu i que posa a disposició de particu-
lars, empreses i entitats per celebrar conferències, recepcions,
sopars, exposicions, desfilades, convencions...

El Museu Marítim es projecta cap el futur
El Museu Marítim es projecta cap el futur amb il·lusió i amb

la voluntat de consolidar i augmentar les seves recents dades de
gestió i que segons les del 2013, compta amb, 80 persones, un
pressupost de 8.428.061 euros i que ha permès tenir 1.076.369
usuaris / visitants, repartits en 315.268 visitants, 103.003 usuaris
de les activitats i 658.108 usuaris dels serveis. El museu està obert
361 dies any de 10 a 20 hores.
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En el moment en què una institució es projecta cap al fu-
tur, plantejant una remodelació integral de la institució, amb
una planificació i un disseny d’un nou museu, és del tot ne-
cessari tenir present la història de la institució i considerar-ho
un factor clau per al disseny dels nous objectius. Al llarg
d’aquesta llarga història el MMB ha anat adequant-se en cada
moment a les circumstàncies que l’envoltaven, però, això sí,
mantenint la seva missió principal de conservar, protegir, in-
vestigar i difondre el patrimoni cultural marítim, Aquesta mis-
sió ha anat evolucionant i ampliant al llarg d’aquesta història
segons ha estat el model de gestió utilitzat, segons les situa-
cions polítiques del moment, o la direcció corresponent, en-
tre altres coses.

El dia 2 d’octubre de 2008 es va signar un acord entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, on es po-
saven les bases definitives per consolidar el projecte del Mu-
seu Marítim de Barcelona i la restauració i recuperació de les
Drassanes Reials. El pla que es va presentar tenia dos eixos:
d’una banda la rehabilitació de les grans naus de les Drassa-
nes Reials, i per un altre la reforma integral de l’exposició per-
manent del Museu. Amb data 2015 s’ha pogut portar a terme
la finalització de les obres de rehabilitació i restauració de l’edi-
fici i ara queda l’adequació museogràfica del nou museu.

L’MMB pot i ha de jugar un paper important per transme-
tre els valors mediterranis de Barcelona a tot el món i és aquí
on el Museu Marítim de Barcelona ha de tenir aquest paper
destacat, tant pel seu continent, les Drassanes, com pel seu con-
tingut, les col·leccions, però encara més amb el seu vaixell San-
ta Eulàlia, que ha estat l’ambaixador de Barcelona i de la se-
va mediterraneïtat per tot el Mediterrani i el món.

Ara queda el repte de finalitzar la implementació del projec-
te museogràfic, destacant que el projecte vol transmetre i im-
pulsar els valors que l’MMB ha anat consolidant al llarg del
temps, com són els de la professionalitat, la cooperació, la
innovació, la solidaritat, la sostenibilitat, l’educació, etc., en
definitiva el compromís amb el nostre patrimoni i la nostra
cultura marítima. 

Com a museu innovador, el projecte museogràfic vol or-
ganitzar les col·leccions i els recorreguts d’una manera afecti-
va, utilitzant els suports més moderns i més adequats per
aconseguir dinamisme i sensorialitat. Explicar històries de la mar
i de les persones, la idea del projecte és que els objectes i pe-
ces han de servir per explicar històries. Les històries dels seus
protagonistes, de les persones que els han fet possible i que
han establert una relació especial amb el mar. L’objectiu prin-
cipal del museu en la seva proposta museogràfica es la de tran-
smetre d’una forma sensorial, dinàmica, innovadora i partici-
pativa el patrimoni i la història marítima del nostre país.

El model museogràfic és interactiu, que ha d’utilitzar les no-
ves tecnologies de la comunicació, per situar el visitant en els
diferents contextos històrics d’una manera lúdica i participati-

va i facilitar la comprensió mitjançant vivències sensorials. Fo-
namentalment es basa en tres eixos: Un primer eix gira al vol-
tant de la relació de l’home i el mar, a partir d’aquest es vol
transmetre els valors del conjunt d’elements tangibles i intan-
gibles vinculats a les activitats humanes relacionades amb el
medi marítim. Un segon eix destaca la navegació com a mitjà
de comunicació. I finalment, el tercer eix parla de la relació de
Barcelona i Catalunya amb el mar. De la Mediterrània i de la
vinculació i el paper del nostre país amb les Amèriques.

Aquest nou projecte juntament amb altres actuacions té
com a objectiu el de trobar els mecanismes necessaris per
tenir una major implicació amb la societat. El museu perse-
gueix interactivar amb el seu entorn social i contribuir al seu
desenvolupament sostenible, en definitiva és l’expressió del
compromís amb la societat.

La missió dels museus i en concret la del MMB no ha va-
riat al llarg dels temps, però la forma en què s’expressa sí que
ho ha fet, responent a les noves possibilitats i a les noves ne-
cessitats. El Museu Marítim està treballant per ser un museu ac-
cessible i sostenible, entenent aquest concepte no únicament
en un sentit econòmic, sinó en el sentit de necessari per de-
manda social, creant valor en l’econòmic amb el desenvolu-
pament local, el social amb l’educació i el mediambiental i al
mateix temps un museu arrelat al barri, un museu vinculat a
la ciutat i un museu solidari.

En aquest sentit un dels reptes és el de trobar les maneres
per formar part del territori i integrar-se en la seva col·lecti-
vitat, tenint el sentit de pertinença o d’identitat. Per la sin-
gularitat de que l’MMB és un museu monogràfic i temàtic que
treballa en un àmbit supralocal o nacional, és fa més difícil
fer-ho, a diferència d’aquells museus territorials i d’àmbit lo-
cal que per la seva temàtica i situació els és molt més fàcil,
a més a més cal també tenir en consideració que l’MMB es
troba en una gran ciutat com és Barcelona. Per aquestes raons
l’MMB està treballant i col·laborant des de fa anys amb en-
titats i associacions i amb projectes que interactuen entre el
museu i la societat.

L’MMB vol ser un museu proper i responsable per què creu
en el seu paper educatiu, per què creu que ha de tornar a la
societat el que rep d’ella, per què creu que ha de ser una in-
stitució oberta, per què creu que ha de superar la visió clàssi-
ca de museu i per què creu que ha de ser una institució cul-
tural oberta a la societat.

Té el convenciment que com a institució cultural pública
ha de ser útil a la ciutadania i que ha de servir com a refugi
de la identitat col·lectiva d’un territori, és a dir la casa de tots
i que el públic sigui el centre de preocupació del museu.

Roger Marcet i Barbé, Director general Consorci de les Drassanes
Reials i Museu Marítim de Barcelona.
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