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La definició contemporània del Tibidabo, iniciada a 1888, va ser un estímul per a múltiples 
sectors de la societat. La ciutat, emmirallada per una Europa que portava vàries dècades 
d’avantatge, va trobar en la muntanya un suport físic que permetia canalitzar els ideals i les 
preocupacions del moment per introduir-se a la modernitat. La conquesta del Tibidabo va 
esdevenir, per l’imaginari col·lectiu, símbol de l’expressió moderna i de l’ambició de les classes 
burgeses de Barcelona, que van assegurar que el Tibidabo fos un motiu d’orgull i prestigi; un 
espai de difusió política, religiosa, científica i cultural; i l’oportunitat per fer pedagogia ciutadana 
i turística. La identitat forjada va ser el resultat d’un treball deliberat de construcció i assimilació 
d’una nova mentalitat urbana i social. Un projecte predeterminat, sovint no compartit 
unànimement i amb conflicte, però, els lineaments del qual es van traçar intencionadament i 
necessàriament des de la metròpoli. L’estudi del Tibidabo és un observatori de la societat que va 
concebre la metròpoli de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

La definición contemporánea del Tibidabo, iniciada en 1888, fue un estímulo para múltiples 
sectores de la sociedad. La ciudad, a semejanza de una Europa que llevaba varias décadas de 
ventaja, encontró en la montaña un soporte físico que permitía canalizar los ideales y las 
preocupaciones del momento para introducirse en la modernidad. La conquista del Tibidabo se 
convirtió, para el imaginario colectivo, en símbolo de la expresión moderna y de la ambición de 
las clases burguesas de Barcelona, que se aseguraron que el Tibidabo fuese un motivo de orgullo 
y prestigio; un espacio de difusión política, religiosa, científica y cultural; i la oportunidad para 
hacer pedagogía ciudadana y turística. La identidad forjada fue el resultado de un trabajo 
deliberado de construcción y asimilación de una nueva mentalidad urbana y social. Un proyecto 
predeterminado, a menudo no compartido unánimemente y con conflicto, pero, los 
lineamientos del cual se trazaron intencionadamente y necesariamente des de la metrópoli. El 
caso estudio del Tibidabo es un observatorio de la sociedad que concibió la metrópoli de 
Barcelona.   

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

 

 

 

 

 

 

La définition moderne de la montagne Tibidabo, commencé en 1888, était un élément 
stimulateur dans de multiples secteurs de la société. La ville, ancrée dans une Europe qui avait 
quelques décennies d’avance,  trouvait dans la montagne, le support physique qui permettait de 
canaliser les idées et les préoccupations du moment, afin de s’introduire dans la modernité. La 
conquête du Tibidabo se transforma alors, dans l’imaginaire collectif, en un symbole de 
l’expression moderne et de l’ambition de la bourgeoisie de Barcelone; ce qui en fit un motif de 
fierté et de prestige, un lieu de diffusion d’idées politiques, religieuses, scientifiques et 
culturelles, ainsi que, d’un point de vue pédagogique, une opportunité pour faire connaître la 
ville à ses habitants et aux touristes étrangers. L’identité forgée était là le résultat d’un travail 
volontaire de construction et d’assimilation d’une nouvelle mentalité urbaine et sociale. Un 
projet déterminé, bien que polémique et non unanimement partagé, les lignes directrices duquel 
étaient tirées intentionnellement et nécessairement depuis la ville. Le cas d’étude du Tibidabo 
offre ainsi un panorama de la société qui a conçu la métropole de Barcelone. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

The modern definition of the Mt. Tibidabo, initiated in 1888, encouraged many sectors of the 
society. The city found a physical stand that permitted to focus the ideals and worries to 
introduce the modernity to the city. The conquest of the Mt. Tibidabo was, to the collective 
imaginary, a symbol of the modern expression and the ambitions of the bourgeoisie. Apart from 
becoming a touristic and local landmark, the mountain was supposed to be something to be 
proud of and to allow political, religious, scientific and cultural spreading. This forged identity 
was the deliberate result of construction and assimilation works of a new urban mentality. A 
project, often unshared and conflictive, whose guidelines were drawn from the city. The case 
study of the Mt. Tibidabo is, nowadays, an observatory of the society that helped conceive the 
metropolis of Barcelona.      
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I. INTRODUCCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 
El Tibidabo es una montanya feta l’any de l’Exposició. De totes les montanyes conegudes es 
la més nova. Talment acabada de fer. Va sê idea d’en Rius y Taulet. L’hauríen pogut fer de 
mil metres, però hauria sigut massa; de 500 ja està bé. Es una mida molt enrahonada. 

Dona gust veure aquelles faldes de pins novells, d’aquell vert qu’acaba de sortir de càl 
embarnissador. Verdaderament es comparable el Tibidabo a una d’aquelles cases noves de 
l’Ensanxe. Sembla que s’hi vagi a mirar un pis. Tot tan intacte, tan nou, tan flamant. Va 
tenir una bona idea en Rius y Taulet. Dieun que’ls regidors que’l voltaven s’hi van fer rics; 
ja’ls hi perdonèm. Una montanya com el Tibidabo hi convenia molt a Barcelona. Y are, amb 
el funicular? Es una comoditat.1 

Hi ha dos aspectes, als que sovint s’ha donat poca importància, que reclamen l’atenció particular 
sobre Tibidabo. D’una banda, requereix una especial consideració el fet que l’aproximació a la 
muntanya no es va donar de manera progressiva i gradual al llarg del temps conformant un 
procés acumulatiu per superposició de moments històrics, sinó que va ser el resultat d’un canvi 
sobtat del paradigma muntanyenc. El Tibidabo, i Collserola en general, vistos com un límit o un 
obstacle a la ciutat, van entrar dins l’imaginari urbà de cop propiciant un creixement 
exponencial de l’interès fins aleshores absent. 

D’altra banda, és especialment rellevant que el Tibidabo esdevingués el centre d’una nova 
concepció urbana i metropolitana. El referent físic des del qual s’albirava el panorama de la 
                                                            
1 PAPITU. Any II. Núm. 33. 7 jul. 1909. Pàg. 528 
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ciutat moderna. A diferent escala, potser no és absurd comparar les característiques dels canvis 
que va comportar la incorporació del Tibidabo a la mentalitat urbana amb esdeveniments com 
el descobriment d’Amèrica o l’arribada de l’home a la lluna.  

El “descobriment de Collserola” és coetani a l’inici d’una revolució urbana de grans 
conseqüències per la metròpolis. La introducció de la muntanya en els afers de Barcelona, que 
fins aleshores s’havia vist abocada dins dels seus propis límits conformats per les muralles, va 
significar un canvi en la manera de concebre la ciutat. Ràpidament, les noticies sobre el Tibidabo 
es van multiplicar en totes les capes socials i van acabar per crear una imatge particular de la 
muntanya. 

La “invenció del Tibidabo” que va seguir al descobriment, va ser una empresa històrica. 
Barcelona es va assegurar que, igual com passaria amb altres noves incorporacions de la ciutat, el 
Tibidabo fos un motiu d’orgull i prestigi i una oportunitat de difusió política, religiosa, 
científica, cultural, social. La identitat que es va forjar no va ser el resultat d’una cadena 
d’esdeveniments casuals, sinó d’un treball deliberat de construcció i assimilació d’una nova 
mentalitat urbana i social, d’un projecte predeterminat, sovint no compartit unànimement i amb 
conflicte, però, els lineaments del qual es van traçar intencionadament i necessàriament des de la 
metròpoli.  

L’arribada del Tibidabo va ser un estímul per a múltiples sectors que van trobar en la muntanya 
un suport adaptable i atemporal. Un espai d’oportunitat que canalitzava els ideals d’una societat 
desbocada a la introducció de la modernitat a la ciutat, emmirallada per una Europa que portava 
vàries dècades d’avantatge i enfront d’una Espanya eminentment agrària. La conquesta del 
Tibidabo era per l’imaginari col·lectiu un símbol de l’expressió moderna de la ciutat i l’ambició 
de les classes burgeses.  

Recentment, s’han celebrat diversos centenaris –el 2001 el del funicular, el 2002 el del 
començament de les obres del Temple, el 2004 el de l’Observatori Fabra– que han donat lloc a la 
producció d’un material divulgatiu sobre diversos aspectes parcials de la muntanya. Són, la gran 
part d’ells, valuosos reculls de dates i fonts d’informació, de gran rigor en alguns casos, però 
sovint molt anecdotaris. Per un altre costat, són nombrosos els treballs d’investigació que, 
tractant diferents temàtiques sobre la Barcelona (oci, política, religió, indústria i economia...), 
recullen fragments de la història en els que el Tibidabo ha estat l’escenari. Tota aquesta 
casuística, permet pensar que, essent el Tibidabo una mena de tabula rasa en el moment de la 
seva invenció, l’estudi de l’etapa primigènia pot servir avui en dia com a observatori de la 
societat d’aleshores que, a imatge i semblança seva, hi va imprimir els seus caràcters i ambicions.  

L’abast temporal del treball es centra sobretot entre el 1888, data de la primera construcció a la 
muntanya i l’Exposició Universal, i el 1929, on finalitza al primera etapa dels plans urbanístics 
de Barcelona i es celebra l’Exposició Internacional a Montjuïc, per ser el període de major 
intensitat, major debat i controvèrsia. 
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Els objectius generals del treball són principalment quatre: oferir un panorama complet de la 
construcció del Tibidabo; relacionar els moments claus de la història del Tibidabo amb la 
situació particular de la societat barcelonesa; entendre les motivacions concretes de l’interès per 
la muntanya; i descriure els mecanismes (urbans, arquitectònics i constructius) que han 
configurat el Tibidabo. D’una manera o altra, es tracta de posar sobre la taula els aspectes que 
han de permetre introduir una anàlisi completa del Tibidabo. Amb tota seguretat, aquest 
plantejament no dóna lloc a un treball amb vocació conclusiva, sinó que ha d’obrir les portes a 
noves lectures per permetre: aprofundir més en el binomi ‘construcció arquitectònica’ – 
‘construcció simbòlica’; relacionar el Tibidabo amb situacions comparables dins de la mateixa 
Catalunya (Montjuïc o Montserrat), Espanya o Europa; i dotar cada tema d’una 
contextualització cada cop més completa i acurada a fi d’ampliar el panorama del Tibidabo. 

El treball s’organitza en dos grans apartats que distingeixen dos grans etapes: “el descobriment 
de Collserola” i “la invenció del Tibidabo”. La primera part és de capítol únic i discorre sobre 
l’estat en que es trobava la serra de Collserola i el Tibidabo abans de l’explosió d’interès, fins 
l’any 1888. La segona part, que comprèn el gros de treball, es divideix en tres capítols que 
organitzen, entorn seu, diversos subtemes. En cadascun d’ells es tracta un element concret del 
Tibidabo i, si bé s’ha intentat forçar un cert ordre cronològic, s’ha prioritzat la coherència pròpia 
del capítol. El primer, “les primeres idees de la muntanya” abastaria l’espai entre 1888 i 1901 i 
tracta quatre temes: l’oci burgès, el model de turisme, la visió religiosa i el model científic. El 
segon, “la SA El Tibidabo” s’ocupa de les construccions i els projectes de la muntanya entre el 
1901 i el 1915. Es compon de tres temes: la urbanització de la muntanya, el model metropolità i 
el sistema de tramvies. Finalment, el tercer capítol, “les il·lusions finals”, comprèn el període 
entre 1915 i 1929 i tracta tres temes: el sistema de parcs, els plans urbanístics de la ciutat a 
principis de segle i el parc d’atraccions i la promoció turística. 

Cada capítol és un element de la realitat històrica de la muntanya que ens permet relacionar-lo 
amb aspectes essencials del marc geogràfic concret en el que es desenvolupa. Només així és 
possible aproximar-se cada cop més a la lectura crítica del Tibidabo, justificant, tant com sigui 
possible, el límits d’aquest marc d’observació i el seu pes relatiu, per plantejar, més que resoldre, 
les relacions estructurals del Tibidabo amb la conjuntura de la societat del tombant de segle.  
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II. EL DESCOBRIMENT DE COLLSEROLA 

 

 

 

 

 

 

 

El Recongnoverunt Proceres de l’any 1284 recollia els límits de la jurisdicció del Consell de Cent 
i, malgrat Barcelona era murada, els va fixar a la serra de Collserola i entre els dos rius1. Però 
pujar al cim del Tibidabo no era ni senzill ni habitual per diversos motius. Per començar, les 
muntanyes no formaven part de l’imaginari paisatgístic de l’era medieval catalana. Van caldre 
varis segles per una valoració estètica de la naturalesa i la vegetació, que no va arribar fins al 
darrer quart del segle XIX2. D’altra banda, l’atractiu de la muntanya residia en el seu 
productivisme i en poder-la convertir en terrenys aptes pel conreu o per la tala d’arbres3. A més 
a més, com que no hi havia interès, tampoc hi havia un accés definit al cim. L’únic camí que 

                                                            
1 SOLÀ-MORALES, Manuel de. Deu lliçons sobre Barcelona: els episodis urbanístics que han fet la ciutat moderna. Col·legi d'Arquitectes 
de Catalunya. 2008. Barcelona. Pàg. 223. 
El nom de la muntanya ja apareix en textos anteriors, sota el nom de Monte Ursa, en pergamins del segle X: Ciricii in Monte Ursa 
sive in Montanea de Agudellos: de Aquilonis in Cholls de Fenestrells vel in Rio Bissoccio: de Meridie in Littore Maris: de Occiduo in 
Monte Judaicho sive in Collo de Inforchatos sive in Monte Ursa. Citat a SANPERE I MIQUEL, Salvador. Una Excursió pel pla de 
Barcelona en lo segle X. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. 1893. Vol. 3. Pàg. 9-10. Altres teories atorguen el nom de 
Monte Ursa a Sant Pere Màrtir, mentre que “seguint un text del 1182, creu Balari y Jovany, estava dintre la parroquia de Sant Vicents 
y terme de Sant Gervasi, la pedra de Águila (petram de Agila), qual correspondencia apunta ésser lo cim del Tibidabo. Denominació 
única fins al present, suposant-la dit autor diferent de la petra Aquilarum del terme de Sant Genis d'Agudells”. Citat a CARRERAS 

CANDI, Francesc. Geografia general de Catalunya. Editorial Albert Martin. 1913. Barcelona. Vol. 5 (La ciutat de Barcelona). Pàg. 
1049 | El nom de Tibidabo és posterior i s’atribueix als monjos que van habitar el monestir de Sant Jeroni a partir del segle XIII, per 
les referències bíbliques.  

2 ROMA I CASANOVAS, Francesc. Del Paradís a la Nació: la muntanya a Catalunya (segles XV-XX). Editorial Cossetània. 2004. Valls. 
Pàg. 22.  

3 ROMA I CASANOVAS, Francesc. Op. Cit. Pàg. 65.  
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comunidad sufría estrechez y apuros”7. És en aquesta llista on ja es parlava d’“un bosque 
llamado Tibidabo de 6 mojadas”8, entre molts altres terrenys. 

No se hace ciertamente difícil hallar la causa de esta como paradoja de muchas tierras y 
poco dinero. Las más de aquéllas reducianse á bosques, aun hoy subsistentes, y poblados no 
de corpulentos árboles, sino de matorral llamado en el país bosch de tall; las cultivadas 
formaban viñas en rápidas pendientes, y algunas pocas en mayor terreno, dadas á parcería, 
todas de no larga extensión y de reducido producto. Situado el monasterio en un desierto, 
carecía de la afluencia de gentes de valer que le favoreciesen con sus dádivas.9 

Les descripcions sobre el monestir i les seves terres, donen fe del poc valor i interès que tenia la 
serra de Collserola en aquella època, no solament com a enclavament paisatgístic sinó també 
com a terreny productiu. La desamortització, va deixar l’edifici en runes i el Tibidabo i el coll de 
sa Erola eren descrits l’any 1884 per Pau Piferrer i Francesc Pi i Maragall. 

¡Pobres montañas! El silencio habita hoy en vuestras cumbres, y sólo el murmullo de las 
aguas turba el de vuestras vertientes. Cayó con el monasterio la animación que os daban las 
campanas y los cantos religiosos de los monjes. [...] Derribado vuestro monasterio, ¿dónde 
podríais dar ahora el asilo que disteis en 1834 á los enfermos de cólera morbo, azote que va 
recorriendo de nuevo la Europa?10 

A pesar de l’aïllament, algunes persones van començar a trobar en la muntanya certes 
singularitats que van permetre canviar l’estigma poc a poc. En aquest sentit, és, per exemple, 
rellevant que les primeres cartografies que es van dibuixar amb un interès particular per la serra 
de Collserola –i traçada de manera detallada– va ser en les representacions dels conflictes bèl·lics 
en els que s’assetjava la ciutat. Els múltiples setges al llarg de la història de Barcelona van donar 
un ampli ventall d’aquestes cartografies, que indicaven les posicions relatives entre les tropes, els 
forts, les construccions del pla i la ciutat. Els gravats que il·lustraven aquests setges van ser les 
primeres imatges que oferien vistes de la ciutat des del Tibidabo o les muntanyes de la serra de 
Collserola. Militarment, al Tibidabo, s’hi obtenia un panorama complet del pla de Barcelona, 
que era el punt de control ideal tant de l’avançament de tropes per terra com del setge marítim11.  

                                                            
7 BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà. Op. Cit. Pàg. 255. 

8 BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà. Op. Cit. Pàg. 256 | La mojada és una unitat de mesura de superfície agrària espanyola, que, a 
Barcelona equivalia a unes 49 àrees. 6 mojades són uns 29.400 metres quadrats.  

9 BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà. Op. Cit. Pàg. 258 

10 PIFERRER, Pau, PI I MARAGALL, Francesc. España: sus Monumentos y Artes - su Naturaleza e Historia. Cataluña. Vol.1. Editorial de 
Daniel Cortezo y Cia. 1884. Barcelona. Pàg. 425. 

11 “En los años 1808 y siguientes se registra el paso del ejército napoleònico [...] colocó el invasor una bateria. Tres mil hombres 
ocuparon militarment la montaña con su general y la caballería”. CANTARELL PUJADAS, Pedro. Preludio del funicular del Tibidabo. 
Editorial Aramar. 1958. Barcelona. Pàg. 12. 
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referenciar Catalunya. Antoni Massó, un any abans, encara que d’una manera més moderada, 
també pensava en el cim del Tibidabo des de l’oferta d’oci a partir d’una experiència personal. 

Lo cim, que en algunas ocasións se veu covert de blanca neu, forma un replá de terra 
vegetal, despullada casi de vegetació á causa de la freqüencia ab que’s veu trepitjada per 
visitants indígenas y estrangers, així es que fá la il·lusió, com fá poch observava un de mos 
amichs, de que no’s dega á la naturalesa sa formació, sinó al artifici de l’home, puix aquella 
esplanada, ahont no caben menys de quaranta personas assentadas, es lo més apropósit pera 
lloch d’esbargiment y de grandiosa contemplació.20 

Es veia en les muntanyes la necessitat d’aprofitar-les, explotar-les i utilitzar-les com a reclam. La 
seva crida havia de permetre equiparar la ciutat a l’alçada de les altres capitals europees que 
anaven un pas endavant en la qüestió d’oci, turisme i serveis. 

Una visió ben diferent és la que, l’any 1883, Jacint Verdaguer va donar dedicant uns versos al 
Tibidabo a l’oda “A Barcelona”. Després d’una disquisició a favor de l’enderroc de les muralles 
de la ciutat i de recomanar per la ciutat les muralles més grans que oferia Déu –llegir, 
Collserola–, recalcava el paper que havia de tenir el Tibidabo en l’organització de la ciutat. 

Ab Montalegre encaixa Nou-pins; ab Finestrelles, 
Olorde; ab Collserola, Carmel y Guinardons; 
los llits dels rius que segan eix mur son les portelles; 
Garraf, Sant Pere Martir y Montgat, los torreons. 

L'alt Tibidabo, roure que sos plansons domina, 
es la superba acròpolis que vetlla la Ciutat; 
l'agut Moncada, un ferro de llansa gegantina 
que una nissaga d'hèroes clavada allí ha deixat.21 

Des del cristianisme, moltes muntanyes havien mantingut cert caràcter religiós per les diverses 
escenes bíbliques que es relacionaven fàcilment amb la topografia pròxima. A més, la plantada 
de creus als cims es practicava des de feia anys en les predicacions missionals per les parròquies 
de clergues i religiosos. Però Verdaguer va ser el primer en declarar la religiositat del Tibidabo 
en veure-la com un temple, o amb un temple.  

Però oci o religió no era l’únic dilema sinó que va anar apareixent paral·lelament una subjacent 
preocupació per l’entorn natural gairebé inèdita. Fins a la fi del segle XIX, va existir una 
tendència a l’arrabassament de terres que va conduir al moment de màxima regressió dels 
boscos22. Durant els períodes de creixement econòmic i demogràfic, boscos i turons van 

                                                            
20 MASSÓ, Antoni. Op. Cit. Pàg. 101.  

21 VERDAGUER, Jacint. A Barcelona (1883). A VILAMALA, Joan. Antologia poètica i alguns fragments de prosa de Jacint Verdaguer. 
Hermes Editora. 2002. Barcelona. Pàg. 171. 

22 ROMA I CASANOVAS, Francesc.  Op. Cit. Pàg. 57.  
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esdevenir camps de conreu però, coincidint amb l’arribada de la fil·loxera l’any 1877, el sistema 
agrari que ocupava la vessant meridional de Collserola va trontollar23. Aquest col·lapse de 
l’agrarisme va anar acompanyat d’una creixent preocupació per la desforestació dels boscos24. La 
febre productivista va trobar fre en causes econòmiques i va anar a la recerca de nous models 
que es fonamentaven en altres maneres d’utilitzar la muntanya, com les de Josep Zulueta25  l’any 
1881. 

Ahora que en Barcelona crece la afición á visitar al Tibidabo, la montaña va perdiendo 
muchos de sus encantos. Los pinos van cediendo su puesto más que de prisa á las cepas 
atacadas ¡ay! de filoxera: donde se conservan, el dueño no se contenta con escamondarlas 
prudentemente, sino que la entresaca se hace con mano pródiga: los espacios cubiertos de 
opulentos retamales siempre verdes y tan hermosos en flor; de madroños más modestos 
pero de fruto hermoso van perdiendo terreno también y de día en día se ven menos cabras 
triscando por las malezas. ¡Qué lástima! Los ayuntamientos de Barcelona han gastado 
millones sin cuento en cosas inútiles unas, superfluas otras, perjudiciales no pocas, y á nadie 
se le ha ocurrido el proyecto, que podría ser un negocio, de construir un parque inmenso, 
rústico, sin jardines que no valen lo que cuestan, para dotar á esta comarca de un 
laboratorio natural en qué se fabrique oxígeno al por mayor.26 

O també, les propostes de Rafael Puig i Valls27, que pretenien protegir certs espais naturals del 
país i fomentar la reforestació de certs boscos despoblats. Va promoure dues iniciatives: la 
primera, des de l’any 1898, la celebració anual de la Festa de l’Arbre i, la segona, l’any 1902 la 
presentació d’unes bases per establir Montserrat, el Montseny, el Cap de Creus i el Tibidabo 
parcs nacionals.  

                                                            
23 ROMA I CASANOVAS, Francesc. La construcció medial de la muntanya a Catalunya: una mirada al paisatge des de la geografia 
cultural. Tesi doctoral UAB. 2000. Pàg. 364-369. 

24 A banda de certs intents per legislar i promoure la reforestació durant els regnats de Felip V o Ferran VI, aquesta preocupació pels 
boscos tenia origen a Catalunya en diverses comissions organitzades per Associació Catalanista d’Excursions Científiques des de 
1882 per estudiar els medis per fer possible la tala de boscos i evitar els prejudicis que això reportava a l’agricultura. Posteriorment, i 
des de l’any 1884 hi participaren, procedents de l’Institut Agrari Català de Sant Isidre, Hilari Ruiz Amado i Rafael Puig i Valls. 
Aquesta darrera comissió es constituí amb la finalitat d’aconseguir les disposicions legals adients per controlar la tala d’arbres de la 
regió ja que la desforestació i la desertització estaven a la base de la inundacions de les ciutat. Es plantejava la densificació d’arbres 
com alternativa econòmica a les costoses canalitzacions i es va promoure la repoblació del Tibidabo. A ROMA I CASANOVAS, 
Francesc. L’excursionisme a Catalunya: 1876 – 1939. Pág. 45-46. 

25 Josep Zulueta (1858-1925), polític i economista. Va treballar en la direcció de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre i va publicar 
diversos treballs sobre economia agrària. 

26 ZULUETA I GOMIS, Josep. El Tibidabo. LA VANGUARDIA. Any. XI. Núm. 1809. 30 d’abril de 1891. Pàg. 4. 

27 Rafael Puig i Valls (1845-1920), enginyer forestal. Va destacar per la defensa del medi natural i la implantació de la Festa de l’Arbre 
a Espanya. Vegeu BOADA, Martí. Rafael Puig i Valls. Generalitat de Catalunya. 1995. Barcelona.  



- 14 - 

 

III. LA INVENCIÓ DEL TIBIDABO 

LES PRIMERES IDEES SOBRE LA MUNTANYA 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 LA PRIMERA PROPOSTA PEL TIBIDABO. L’OCI BURGÈS A BARCELONA 

Al llarg de tot el segle XVIII es va anar normalitzant a Barcelona la pràctica dels passeigs. Per 
acomodar als que els practicaven, a les afores de la ciutat van emplaçar-se jardins que servien pel 
descans i els jocs. A 1830, ja hi havia arbrat al Jardí del General, al passeig de l’Esplanada, a les 
rondes i al passeig de Gràcia. Aquest hàbit venia recolzat per una justificació saludable que, amb 
l’arribada del paradigma bacteriològic, va haver de compartir lloc amb la pràctica hedonista del 
passeig en sí de la incipient burgesia industrial catalana1. Amb la supressió de la prohibició de 
construir fora muralles, aquests espais d’oci entorn del passeig de Gràcia es van anar consolidant 
i van donar lloc a cafès, restaurants, sales de ball, atraccions i teatres d'estiu, com el Jardí de les 
Delícies, els Camps Elisis i el seu teatre, el Teatre Tívoli, el Jardí d'Euterpe, el Teatre Novedades, 
els jardins i el Teatre del Bon Retir2, entre d’altres. L’èxit era tal que des de l’any 1853 el passeig 
de Gràcia ja disposava d’enllumenat de gas3.  

                                                                 
1 JIMÉNEZ, Sole; PRATS, Llorenç. El Turismo en Cataluña: evolución histórica y retos de futuro. Pasos: revista de turismo y patrimonio 
cultural. Vol. 4. Núm. 2. 2006. Pág. 153-174. 

2 PERMANYER, Lluís. L'esplendor de la Barcelona Burgesa. Angle Editorial. 2008. Barcelona. Pàg. 15. 

3 PERMANYER, Lluís. L’Eixample, 150 anys d’història. Viena Ed. i Ajuntament de Barcelona. 2008. Barcelona. Pàg. 67. 
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Aquesta eufòria per l’extramurs va impulsar, des de mitjans del segle XIX, la construcció de 
segones residències en els nuclis urbans allunyats del centre, que es va veure reforçat per un 
model de transport paral·lel que facilitava la relació entre el suburbi i la ciutat. L’any 1905, 
l’Esquella de la Torratxa dedicà un número sencer a l’oci de Barcelona. A la crònica, Josep Roca i 
Roca, recalcava aquesta tendència per la que molts barcelonins tenien torres a les afores de la 
ciutat: 

Ja ve de molt temps enllà que’l bon barceloní’s mostra aficionat á tenir torra, propia ó 
llogada, pera donarse’l gust de passarhi ab la família la diada del diumenje. Ab la facilitat de 
comunicacións, moltas de las torras d’avants s’han transformat en casas de lloguer, y 
algunas que no han perdut encare’l seu carácter, son habitadas tot l’any. [...] Y 
continuament se’n construheixen de noves, cada vegada més enllá y més amunt, com fugint 
de l’aglomeració urbana, en busca d’espay, ayre y vistas, tot lo qual se troba millor tant 
quant  més s’eleva el seu emplassament, per la falda de las montanyas.4 

Aquestes comunitats burgeses van crear nous barris en les perifèries urbanes. Les més cobejades 
eren les que es situaven entre Horta, Sant Gervasi i Sarrià. Aquestes comunitats constituïen a 
prop els seus clubs, casinos i balnearis, pel que no solament va proliferar un urbanisme 
purament habitacional, sinó que anava acompanyat d’una estructura de serveis destinats a 
                                                                 
4 ROCA I ROCA, Josep. El diumenje á Barcelona. LA ESQUELLA DE LA TORRATXA. Any. 27. Núm. 1367. 6 de gener de 1905. Pàg. 5-6 | A 
la revista, l’autor firma com a P. del O., si bé també és habitual trobar-lo amb el pseudònim de P. K. 

Img7. Vista del Passeig Nou a Barcelona. 1806. Gran quantitat dels personatges que protagonitzen aquest treball eren 
propietaris d’una finca, quinta o torre en algun dels barris al nord oest de la ciutat o a la falda del Tibidabo. 
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satisfer les demandes d’una societat que es preparava pel consum a gran escala. Un model urbà 
modern que requeria unes xarxes tècniques capaces de gestionar transport, sanejament i 
l’adveniment de l’oci de masses.  

Al llarg dels anys ‘80 hi ha constància de les primeres instal·lacions d’oferta lúdica que es van 
instal·lar al peu del Tibidabo. Són el cas de l’Hotel Tibidabo i l’Hotel Parque Montaña. Es van 
constituir com hotels, però funcionaven també com a clubs socials –amb restaurants, cafès, 
billars entre d’altres– destinats a “extranjeros y naturales del país”, una tendència bastant 
generalitzada en el parc hoteler barceloní de l’època, que tot just començava a sortir fora de la 
ciutat antiga per implantar-se a la plaça de Catalunya. El reclam d’aquests llocs es dirigia per la 
decoració, la distinció i les celebracions i festes. 

En el interior del Hotel se ha desplegado un lujo verdaderamente asiático; profusión de 
mesas, con rica vajilla y adornos suntuosos en todas partes; ricas habitaciones decoradas  
expléndidamente y con muebles de gran valor, propias para alojarse en ellas, aunque sea por 
larga temporada, familias enteras; galerías. […] En la parte posterior al Hotel hay pequeños 
bosques, cascadas, un kiosco, lagos, grutas, aquariums, una torre, desde donde aparecen á la 
vista del espectador los más variados y expléndidos cuadros de la naturaleza. Frente del 
Hotel hay una gran plaza, propia para dar conciertos, y á su derecha un espacioso café, 
capaz para más de trescientas personas, decorado con gusto. En suma, es un establecimiento 
que está á la altura de los tan celebrados de Arcachón, Vichy, etc., viniendo á llenar un vacío 
que se notaba en esta capital.5 

                                                                 
5 LA VANGUARDIA. Any. II. Núm. 510. 5 de novembre de 1882. Pàg. 7016-7017 | La crònica narra la celebració d’inauguració de 
l’Hotel Tibidabo. A destacar, la crònica descriu el trajecte que calia fer per arribar a l’hotel, mitjançant el ferrocarril de Sarrià i amb 
uns cotxes especials per l’ocasió. El transport i l’accés a l’hotel fou un dels motius del tancament deu anys després. 

Img8. Anunci de la inauguració de 
l’Hotel Tibidabo a la Vanguardia. 1882. 
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A aquestes noves iniciatives descentralitzades, cal sumar-hi la pressió urbanística de 
l’Eixample que amb pocs anys va accelerar el desplaçament de l’oci de la ciutat. Si bé el 
passeig de Gràcia no deixà mai de ser el passeig de referència, el bon barceloní començava 
a quedar-se sense els espais de lleure que aquest aglutinava i dels que antany havia gaudit. 
Josep Zulueta feia una crida al retrobament entre l’oci i la natura. 

El Paseo de Gracia convertido en lujosa calle, con su incesante vaivén de tranvías, con el 
polvillo levantado á porfía por los paseantes pedestres ó montados, con el empaque de los 
endomingados barceloneses que van allí los días festivos á mirar y ser mirados; los pueblos 
circunvecinos ensanchándose á cual más hasta confundir sus calles, transformados ya de 
puntos de esparcimiento en puntos de residencia, con sus casitas que el público socarrón 
tilda de panteones, con sus quintas en las cuales resplandece más el deseo de ostentación 
que el desahogo campestre, con sus calles intransitables por el polvo ó el barro, formando 
de hecho una sola y vasta población con Barcelona; la atmósfera pesada, mal oliente que 
aquí respiramos, el trabajo de sujeción y sedentario que aquí llevamos, las distracciones 
antihigiénicas que en teatros, círculos y cafés nos permitimos, los hábitos trasnochadores 
por la mayoría contraídos, obligan á los que sienten la nostalgia inefable de la naturaleza y 
del aire libre á buscar lejos el ambiente puro que vivifique los pulmones, el paseo largo que 
desentumezca los miembros, el horizonte vasto en que la vista se explaye, la impresión del 
campo en que el ánimo se repose.6 

El tancament dels Camps Elisis va arribar l’any 1873. A més de la força amb la que empenyia el 
negoci immobiliari, els motius van ser diversos, com la competència, però amb ell s’albirava 
l’ocàs d’aquell espai que “la moda havia escogido, la elegància havia aceptado, y allí havia ido a 
sentar sus reales la sociedad barcelonesa”7.  

En aquest context, l’any 1874 –just un any després– apareix al Diario de Barcelona un curiosa 
proposta de construir “una fonda y una casa de recreo” al cim del Tibidabo8. Tal i com es 
formula, té una clara vocació d’atraure al consumidor d’oci que descriu Balaguer, més que a 
l’excursionista ja que si bé els passeigs s’havien normalitzat entre els barcelonins, 
l’excursionisme purament estètic com a tal, era encara considerat perillós per la majoria9. D’altra 
banda, el fet d’oferir un transport fins al cim, descarta també la pràctica esportiva i el situa a la 
pretesa oferta de certes comoditats que ja s’havien assajat exitosament als jardins del passeig de 
Gràcia. No es té cap documentació sobre aquest projecte, pel que no se’n coneix l’abast ni el 
promotor, però la idea en ella mateixa evidenciava un canvi de mentalitat respecte la muntanya i 
encetava una carrera de propostes que marcarien el seu futur.  

                                                                 
6 ZULUETA I GOMIS, Josep. El Tibidabo. LA VANGUARDIA. Any. XI. Núm. 1809. 30 d’abril de 1891. Pàg. 4. 

7 BALAGUER, Víctor. Diario de Barcelona. 25 d’agost de 1852. Citat a BROTONS, Ròmul. Parcs d’Atraccions de Barcelona: des de 1853 
fins l’actualitat. Editorial Albertí. 2011. Barcelona. Pàg. 20. 

8 DIARIO DE BARCELONA. 22 de maig de 1874. 

9 ROMA I CASANOVAS, Francesc. Del Paradís a la Nació: la muntanya a Catalunya (segles XV-XX). Editorial Cossetània. 2004. Valls. 
Pàg. 23. 
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Però no s’ha d’entendre aquesta migració cap al Tibidabo com un desplaçament natural de l’alta 
societat impulsat per un seguit de causalitats urbanístiques, sinó que cal entendre’l a la vegada 
en la voluntat social de reafirmació i distinció. Des de feia anys, els merenderos de Montjuïc era 
on acudien les classes populars. 

Y si’us arribeu á Montjuich trobareu sempre animada la montanya: gent per tot els camins y 
viaranys: rotllos que berenan, y en totes las fonts una concurrència alegre y bulliciosa. De la 
ciutat atapahida que s’exten al peu de la montanya puja una remor confosa, una especie de 
zum-zum de buch d’abellas en plena activitat. 

Que pujaven de l’avinguda del Paral·lel, que quedava al peu de la muntanya.  

El Paralelo bull y espigneja en infernal algarabía, confonentse el toch de las campanas, ab 
l’estrépit del bombo, el só escandalós de las orgas y’ls crits dels que á la porta de las barracas 
incitan al públich á entrar á veure’ls espectacles més extranys. L’agre fortor dels bunyols 
empesta  l’atmósfera. Allá troban las classes proletarias la seva expansió.  

Mentre que al passeig de Gràcia hi acudien les classes burgeses. 

Al mateix temps en el Passeig de Gracia se desplega la triple ó quádruple corrua dels 
brunyits carruatjes, que fan la cinia donant voltas y més voltas per l’avinguda central. En ells 
passejan sa encarcarada serietat las nostres classes altes, en luxosa ostentació.  

El Paralelo, Passeig de Gracia dels pobres, y’l Passeig de Gracia, Paralelo dels richs, marcan 
clarament, sobre tot el diumenje á la tarde, la separació de classes en aquesta ciutat, per altra 

Img9. La tarda de diumenge. 1905. 
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part, eminentment democráctica, ahont ans per tot arreu, els diversos estaments se 
barrejavan. Ha sigut menester que Barcelona s’engrandís extraordinàriament pera quedar 
establerta aquesta especia de divisioria social10.  

Aquesta distinció social en les arteries principals d’oci va tenir una simple correspondència en 
les muntanyes, seguint criteris històrics i geogràfics. Montjuïc, molt més accessible i pròxima, va 
ser per les classes proletàries, mentre que l’eix del passeig de Gràcia i la proliferació de les 
segones residències al peu de Collserola i tota l’àrea del Tibidabo –amb Vallvidrera i la vessant 
meridional d’Horta–, van convertir-se en el lloc en el que moltes societats burgeses podrien 
organitzar els seus espectacles, o “actes privats no oficials”, en els que, a diferència de les festes 
majors, era estranya la convivència social11.  

[diàleg entre el Tibidabo i Montjuïc] 
TOTS DOS: Al Tibidabo i a Montjuic,  
 van molt alegres a fé excursions.  
 Tant els que viuen al casc antic,  
 a l’Aixamplís o els environs. 
TIBI.:  Al Tibidabo va la gent chic. 
MONT.:  La democràcia va a Montjuic. 12 

                                                                 
10 ROCA I ROCA, Josep. Op. Cit. Pàg. 5. 

11 SUÁREZ CARMONA, Luisa. El cinema i la constitució d’un públic popular a Barcelona: el cas del Paral•lel. Tesi doctoral UdG. Dipòsit 
legal: GI-112-2011. Inèdit. Pàg. 118. 

12 REVISTA PAPITU. Barcelona, ciutat d’estiu. Any X. Núm. 555. 13 d’agost de 1919. Pàg. 412. 
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III.  LA INVENCIÓ DEL TIBIDABO 

LES PRIMERES IDEES SOBRE LA MUNTANYA 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 L’ACCÉS A LA MUNTANYA. EL MODEL SUÍS DE TURISME 

La burgesia havia colonitzat la falda del Tibidabo. Faltava un pas per arribar al cim i les 
propostes primigènies eren conscients que el seu principal destinatari desitjava un desplegament 
tècnic d’acord amb l’ambició moderna de la ciutat a fi d’equiparar-se a les ciutats europees més 
avançades. El plantejament del projecte de 1874, coneixedor d’aquest requeriment, oferia una 
línia de tramvia, aleshores encara de tracció animal, que sortiria des de la plaça Josepets –on 
enllaçava amb el tramvia de Gràcia– recorrent un tram de l’Arrabassada1.  

La proposta més ferma que es feu entre els anys 1874 i 1889 sorgí, però, de la societat de 
Ferrocarriles de Montaña a Grandes Pendientes (FMGP), que s’havia constituït l’any 1881 amb 
motiu de la construcció del cremallera de Montserrat. Joaquim Carrera i Sayrol2, fundador de la 
societat, tenia la idea de traslladar el model alpí suís –que havia tingut la oportunitat de conèixer 
a finals dels anys 70 durant un viatge– a Catalunya, fent extensible el patrimoni natural del país 
amb un sistema de transport per les muntanyes. Aquest emmirallament, era força comú entre els 
que l’havien visitat o la coneixien i, sobretot, les associacions excursionistes, ja que, Suïssa, era, a 
la vegada, un destí bastant freqüentat on establien contactes amb clubs alpins i d’on importaven 
els esports de neu, com l’esquí i la luge. En els seus butlletins s’hi reflectia una admiració per la 

                                                            
1 DIARIO DE BARCELONA. 22 de maig de 1874. 

2 Joaquim Carrera i Sayrol (1824-1890), mestre d’obres i enginyer. Va treballar en la construcció del primer ferrocarril a Espanya 
entre Barcelona i Mataró i la seva prolongació fins a Girona. Va ser-ne director i va projectar el cremallera de Monistrol a 
Montserrat. 
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industria turística que sorgia gràcies als hotels de muntanya, ubicats ens paratges recòndits que 
els ferrocarrils de cremallera havien fet accessibles. Muntanyes, aire i esports eren una fórmula 
ideal. 

Lo nombre d’extrangers que ha visitat aquest any la Suissa arriba, segons datos oficials, á 
prop de un milió y mitj, excedint de alguns mils lo promitj dels últims quatre anys. 
Calculant que uns ab altres hagin gastat 50 duros (y es molt poch calcular), tindrém que 
haurán deixat en aquell afortunat país uns 75 milions de duros! Quán podrém dir altre tant 
aquí á Espanya?3  

El 1880, Ramón Arabia i Solanas, president de l’AEC, en una conferència a la tornada d’un 
viatge a Suïssa en el qual representava a l’associació en diversos clubs alpins, explicava quin era 
el camí que havia de seguir Catalunya. 

A Catalunya, doncs, que te hermosíssimas montanyas poch menos que desconegudas (pera 
no citarne d’altres, los mateixos Pyrineus, tant inexplorats de nostre vessant com reconeguts 

                                                            
3 BUTLLETÍ MENSUAL DE LA ASSOCIACIÓ D’EXCURSIONS CATALANA. Any II. Novembre de 1879. Núm. 13. Pàg. 216. 

Img10. Postal del mont Uetliberg, a 
Zurich. 1901. Inaugurat el cremallera el 
1875, ascendia al mont Uetliberg, al cim 
del qual s’havia instal·lat un hotel, un 
restaurant i un mirador. En la postal, 
s’aprecia tota la construcció patrimonial 
del paisatge entorn del panorama des 
del cim. Els noms de les muntanyes, la 
referència de la ciutat i el llac, i la 
introducció dels element tècnics. 
Img11. Postal del Riggi Kulm. 1920. 
Inaugurades les diverses línies a la 
muntanya entre el 1871-75, introduïa el 
sistema Riggenbach. En el fotomuntatge 
es barregen, a més dels elements de 
modernitat, el pintoresc i la convivència 
amb l’espai natural. 
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y pam á pam estudiats del costat francés), á Catalunya pot interessarli saber lo que s’es fet 
pera fer conèixer los Alpes y aplicar la llissó fins á lograr que ab bons mapas, bonas guias, 
vias de comunicació, etc., etc., se atraygui á nostra terra part d’aqueix milió y mitj 
d’extrangers que l’any passat deixáren en Suissa de 50 a 75 milións de duros. 

La conferència va continuar donant a conèixer la situació detallada dels Alps suïssos: 

Per fer practicable y atractiva, més de lo que ho es per naturalesa, tota aquesta bellíssima 
regió [...] s’han fet en las vias de comunicació que per tots cantóns la solcan y atravessan, la 
inmellorable organisació de fondas y hostals, lo perfeccionament y difusió de la cartografia; 
la multiplicitat y excel·lencia de guías [...]. En menos de un sigle, principalment per lo esfors 
del gobern y nació suíssos, s’han cobert de carreteras, carrils y telégrafos tots los Alpes; 
s’han fet obras colossals, ponts, viaductes, calsades; s’han perforat las montanyas ab 
innombrables y llarguíssims túnels [...]. A l’hora d’are, comptan los Alpes helvétichs ab uns 
5.000 kilómetros de carretera, uns 2.500 de ferro-carrils y uns 6.500 de telégrafos, malla que 
cada dia se va estrenyent y aixamplant á la vegada, portant la vida, lo moviment y la riquesa 
als més apartat é inaccessibles recóns d’aqueixas montanyas. Al costat d’aquestas grans vias 
se multiplican també los camins vehinals y de ferradura, los hostals y las cabanyas de refugi 
en las regións més elevadas dels Alpes, que cada dia se van fent més accessibles als curiosos 
y visitants, cada any  també més nombrosos. 

I acabava citant textualment: 

Ara bé, senyors, no es aquest un gran exemple pera Catalunya? No tením aquí molt que 
apendrer y molt que imitar? Ahont sont nostras cartas y mapas, ahont nostras guias, ahont 
la organisació y seguretat que permeti recórrer y fassi atractivas nostras montanyas y 
nostras valls? Qué’n farém de tenir bellesas naturals de primer ordre y monuments 
bellíssims, si unas y altres son desconeguts fins pera la majoria de nosaltres, quant més dels 
extrangers; si fins després de ferlos coneixer restan tant inaccessibles, figuradament parlant, 
com ho eran avans? Veus’ aquí donchs cóm s’obre devant nostre una tasca inmensa, un 
llarguíssima jornada d’estudis, de sacrificis, de verdader y práctich catalanisme.4 

El Tibidabo, per Carrera i la FMGP, tenia el potencial de les muntanyes suïsses: bellesa 
paisatgística, aire pur i justament allunyat de la ciutat de Barcelona. A això, s’hi afegia la 
justificació de dotar a la ciutat d’un gran parc d’esbarjo, ara que la construcció de l’Eixample 
estava acabant amb els espais d’oci d’antany. Un lloc que permetés “la expansión, la libertad de 
vestir á su antojo, la de saltar y córrer á su capricho, la de comer cuando le apetezca sin otro 
requisito que sentarse donde le acomode, cantar y reir sin llamar la atenció de los demàs”5.  

                                                            
4 BUTLLETÍ MENSUAL DE LA ASSOCIACIÓ D’EXCURSIONS CATALANA. Any III. Setembre de1880. Núm. 23. Pàg. 196-200. 

5 Proyecto de ferrocarril de montaña, sistema Riggembach desde el estremo de la calle Craywinckle en San Gervasio de Cassolas 
hasta el pico del Tibidabo, cercanías de Barcelona. Citat a ARMENGOL, Ferran, HARO, Miguel Àngel, LUQUE, Eugeni, URKIOLA, 
Carlos. Un segle pujant al Tibidabo. Ajuntament de Barcelona. 2002. Barcelona. Pàg. 15. 
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El projecte que va presentar la FMGP l’any 1882, constava d’un ferrocarril que enllaçava Sant 
Gervasi de Cassoles amb una urbanització jardí al cim de la muntanya –que havia d’esdevenir 
un gran parc– juntament amb la construcció d’un hotel i d’un observatori. Si bé existien 
referents europeus amb molt renom que proporcionaven accés motoritzat a les muntanyes 
urbanes –com el Montmartre de París o Superga a Torino–, van ser dos exemples suïssos els que 
van tenir més afinitat d’entrada amb el cas barceloní. Tant el mont Uetliberg a Zúrich com el 
Rigi Kulm a Arth definien, entre els dos, les característiques principals de la proposta de Carrera, 
no solament en l’aspecte tècnic, sinó en la localització relativa entre la muntanya i la ciutat i en el 
conjunt programàtic del cim.  

A banda, però, el projecte de Carrera ja anticipava dues particularitats rellevants del cas del 
Tibidabo: primer, que la urbanització de la muntanya no limitava la seva influència al vessant de 
Barcelona, sinó que era el centre d’una regió més gran a la que també podia beneficiar, pel que 
va proposar un sistema paral·lel de mercaderies que aprofités la infraestructura per reduir la 
distància amb Sant Cugat; i segon, detectava que, per fer viable qualsevol projecte, s’havia de 
resoldre no solament el tema del transport, sinó l’arribada de l’aigua, sense la qual no es podien 
promoure les iniciatives urbanístiques.  

Durant un llarg període de gairebé deu anys, el projecte va quedar aturat, mentre la premsa, que 
només divulgava rumors, especulava sobre quines eren les característiques. Fet que denota el 
secretisme amb que duien els projectes i l’atenció que hi tenia l’opinió pública. 

1881: El señor Carreras concesionario del proyecto de ferrocarril de cremallera sistema 
Riggembach que, desde la estación de Monistrol debe dirigirse al Monasterio de 
Montserrat, abriga el propósito de pedir á la mayor brevedad igual concesión para 

Img12. Postal del Montmartre i el seu funicular. 1904. La inauguració va ser 
l’any 1900. A diferència dels altres casos, el Montmartre era una muntanya 
que quedava inclosa en les muralles de la ciutat de París. 
Img13. Postal de Superga, a Torino. 1923. Es va inaugurar el cremallera l’any 
1883, per accedir a la basílica del cim, construïda entre el 1717-31. 
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establecer otro del mismo sistema que, partiendo de Gracia se dirigirá á la cumbre del 
Tibidabo. Así se nos asegura.6 
 
1882: Parece que ya están ultimados los estudios del ferrocarril, sistema cremallera, que 
debe conducir desde la carretera de Horta al Tibidabo, ascendiendo hasta 532 metros sobre 
el nivel del mar. También se habla de la prolongación del ferrocarril de Sarria hasta la 
carretera de Horta.7  
 
1883: Podrá ser cierto que exista un proyecto de la sociedad de ferrocarriles de montaña á 
grandes pendientes para subir al Tibidabo pasando por Gracia, el Putchet y San Gervasio; 
pero no puede ser cierto ni legal que este proyecto tenga prioridad en la concesión sobre el 
otro que vaya desde la Rambla á la cúspide del Tibidabo, pasando por Gracia, San Gervasio 
y Sarria.8 
 
1883: Habiendo visto en el periódico que vá á establecerse un servicio de locomoción desde 
la Rambla hasta la cúspide del Tibidabo, pasando por Gracia, San Gervasio y Sarria, ocurre 
dudar de la posibilidad de llevar á efecto tal proyecto, por las dificultades que habría que 
vencer desde Gracia al Tibidabo, que es el trecho que, según el suelto á que nos referimos, 
habría que recorrer por medio de locomotoras. Además, para subir al Tibidabo en 
combinación, creemos que con el libro-tranvía pasando por Gracia, el Puchet y San 
Gervasio, existe otro proyecto de la sociedad de ferrocarriles de montaña á grandes 
pendientes, que tendría prioridad en la concesión solire el otro proyecto á que se refiere el 
citado suelto.9 

En aquest temps, es va fer palesa la importància de disposar d’un sistema de transport que no 
solament fes accessible els llocs recòndits, sinó que també propiciés la demanda del sistema i 
evités el fracàs de l’Hotel Tibidabo, que va haver de tancar el 1892, en gran part a causa de la 
manca d’un transport ordinari que facilités l’arribada de la gent. El projecte es va reprendre l’any 
1891 quan la FMGP es va recuperar sota capital suís. La proposta, feta pel nou enginyer en cap 
Julien Chappuis10, va centrar el tema en discernir sobre quin era el mecanisme tècnic més òptim 
i quin era el traçat que assegurés millor la rendibilitat del projecte. Chappuis va comparar el 
traçat del cremallera amb el d’un possible funicular i, en la memòria, es va ocupar de destacar el 
paper important del transport en els suburbis de la ciutat.  

Le chemin de fer funiculaire projeté est destiné á relier San Gervasio, faubourg de la ville de 
Barcelone, au Tibidabo, petite montagne dominant la ville et dont l’aquelle on jouis d’une 
vue splendide sur celle-ci et sur la mer, ainsi que sur l’interieur de l’Espagne. 

                                                            
6 LA VANGUARDIA. Any I. 1 de desembre de 1881. Pàg. 4. 

7 LA VANGUARDIA. Any II. 14 de novembre de 1882. Pàg.6. 

8 LA VANGUARDIA. Any III. 3 de desembre de 1883. Pàg.9. 

9 LA VANGUARDIA. Any III. 5 de desembre de 1883. Pàg.9. 

10 Julien Chappuis (1846-1929) enginyer suís. Va realitzar importants construccions ferroviàries i hidràuliques a Suïssa i a 
l’estranger, completant les obres de la FMGP a partir de 1889. 
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Barcelone, ville de 400.000 habitants (en comptant les faubourgs) est un ville sillounée 
d’omnibus, de tramways à vapeur ou a chevaux, ainsi que d’un chemin de fer local, qui 
facilitent les comunications entre la ville et les diferents faubourgs, et qui tous font de 
brillantes affaires grâce aux moeurs espagnoles. L’espagnol aimant beaucoup sortir mais 
n’aimant pas aller a pied. 

Specialement le faubourg de San Gervasio est reliée à la ville par le chemin de fer de 
Barcelone-Sarrià ainsi que par un ligne de tramways à vapeur.11 

El principal inconvenient del funicular era que l’estació inferior s’havia de desplaçar cap a 
l’interior de la finca, però semblava evident que calia relligar l’estació inferior amb el sistema de 
tramvies existent. Malgrat tot, a 1891, la xarxa de tramvies de Barcelona tenia una configuració 
força particular que, grosso modo, mancava de criteris urbanístics d’expansió –com seria lògic 
suposar en la planificació de l’Eixample–. Per contra, les línies denotaven clarament la 
configuració dels suburbis del pla encara no annexionats i aquesta dependència a un sistema 

                                                            
11 NICOLE, G. Chemin de fer funiculaire de San Gervasio au Tibidabo. Arxiu del Tibidabo. 6 d’agost de 1889. 

Img14. Proposta de traçat del ferrocarril de cremallera i del funicular. FMGP. 1891.  
Img15. Barcelona. 1890. En la part superior del plànol, a Sant Gervasi, es troba la finca del Frare Blanch, vorejada per dos 
torrents, el de l’Infern i el del Maduixé. 
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ambigu dificultava la flexibilitat de les propostes i no generava suficient confiança sobre si es 
complirien les expectatives de demanda.    

A més de la FMGP, hi va haver altres propostes, que assajaven altres sistemes: ascendir al 
Tibidabo amb un ferrocarril cremallera des d’Horta, obra de Salvador Pujades l’any 1893, o el 
d’un ferrocarril de via estreta –similar a un carrilet– que havia d’enllaçar Sant Gervasi amb Sant 
Quirze, per iniciativa d’Emili Batlle l’any 1887. Aquesta experimentació, algunes concessions 
obtingudes i fins i tot alguns treballs iniciats però abandonats, assenyalaven els primers 
interessos turístics, inicialment centrats en l’oci local i que, a diferents nivells, consistia en 
apropar a la gent allò que restava recòndit. D’una manera o altra, d’ascensions virtuals a la 
muntanya ja feia temps que se’n practicaven per mitjà d’espectacles òptics, panorames, 
llanternes màgiques i posteriorment el cinema però, amb les tècniques modernes, l’ascensió 
havia de guanyar en realisme12.  

 

 

 

 

                                                            
12 SUÁREZ CARMONA, Luisa. El cinema i la constitució d’un públic popular a Barcelona: el cas del Paral·lel. Tesi doctoral UdG. Dipòsit 
legal: GI-112-2011. Inèdit. Pàg. 118. 
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III. LA INVENCIÓ DEL TIBIDABO 

LES PRIMERES IDEES SOBRE LA MUNTANYA 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 L’OPOSICIÓ RELIGIOSA. L’INTERÈS SIMBÒLIC DE LA MUNTANYA 

L’interès pel Tibidabo s’estava canalitzant sobre la idea de donar forma a un simbolisme que fins 
aleshores era inexistent, però l’expressió religiosa de les muntanyes era quelcom bastant estès: la 
religió sacralitzava els trets topogràfics a partir de semblances descriptives amb escenes bíbliques 
o textos sagrats; hi havia plantades de creus als cims, fruit de les obres missioneres de les 
agrupacions monacals que habitaven boscos i muntanyes; fins i tot, un tipus d’excursionisme –
representat per Jaume Almera, Artur Bofill o Norbert Font i Sagué, que alhora de científics eren 
clergues– va sorgir entre ciència i religió veient en la natura, i concretament en la muntanya, la 
manifestació de la voluntat divina i la seva capacitat creadora, i bastiren museus geològics que, 
amb els descobriments de fòssils a les muntanyes, argumentaven el diluvi universal1. D’altra 
banda, el catalanisme més conservador tenia una clara vocació religiosa per la que feia inviable 
la reivindicació regional sense una adscripció al catolicisme.  

Tots aquests factors, sobretot el polític, va tenir un pes decisiu en la presència religiosa a la 
muntanya, com avui en dia s’evidencia. Però a diferència de com a priori cabria pensar, el fet 
monacal que tants anys va conviure a la muntanya, no va ser un argument per preservar-ne la 
religiositat, sinó que més aviat, l’argument utilitzat va sorgir de la controvèrsia moral que 
suposava per a alguns, els plans que s’estaven fent al cim de la muntanya i de l’oposició a que 
l’acròpolis de Barcelona es coronés amb espectacles de varietés i irreverència divina.  

                                                            
1 ROMA I CASANOVAS, Francesc. Del Paradís a la Nació: la muntanya a Catalunya (segles XV-XX). Editorial Cossetània. 2004. Valls. 
Pàg. 79 i 172. 
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meteorológich á cárrech de la Academia de Ciencias. Lo projecte de instalació está terminat 
y déu obrar en poder de la Diputació. Y no’s compren que aquesta corporació’s revolti, ni 
molt menos que ho fassi perque l’agrám dels convents ja prou extesa per tot lo plá de 
Barcelona, escali la cima de la mes pintoresca de las montanyas vehinas. Si la Fe y la Ciencia 
han de abrahonarse, conti que la inmensa majoria del poble de Barcelona’s posará 
resoltament al costat de la Ciencia. 16 

Quan es va concedir el dret d’expropiació a la recent fundada Societat Anònima del Tibidabo, 
l’any 1899, aquesta va indemnitzar a Artós amb 10.000 pessetes i va cedir 6.000 metres quadrats 
als Salesians per edificar-hi el seu Temple Expiatori17. Les relacions per construir el temple del 
Sagrat Cor caçaren millor, no solament amb el conservadorisme del govern de torn, sinó també 
amb els interessos de la Societat Anònima El Tibidabo, tal i com evidenciaven les bones 
relacions el dia de la inauguració del funicular l’any 1901, amb la presència del cardenal Salvador 
Casañas i Pagès18 on beneí les instal·lacions i va sentenciar que “andan equivocados los que 
creen que la Iglesia està reñida con el progreso”, i que “la Historia demuestra que muchos de los 
inventos han sido felizmente descubiertos por el clero”19. 

Un any després de la inauguració del funicular, hi hagué una cerimònia per la col·locació de la 
primera pedra del projecte, que fou encarregat a Enrich Sagnier i Villavechia20, que tenia una 
clara vocació de centralitat.  

En anteproyecto del templo cuyas obras ayer se iniciaron es original del notable arquitecto 
don Enrique Sagnier, quien al desarrollarlo y con el fin de que fuese visible, no solo desde el 
llano de Barcelona, sino también desde todas las comarcas que se extienden al otro lado de 
la vecina cordillera, ha procurado que su plante apareciese igualment perfilada desde todos 
sus puntos de vista. De aquí la forma de cruz griega adoptada para lograr este resultado.21 

En aquest ritual el cardenal Casañas va manifestar que “santificar la montaña del Tibidabo [...] 
dedicándola al adorable Corazón de Jesús es, sin duda, la mejor reparación que puede ofrecerse 
a Dios por parte de Barcelona de las ofensas de toda clase que contra Él se cometen en nuestra 
ciudad”. En el seu discurs, hi va haver diverses referències a les muralles de Barcelona, en el 
sentit protector de la ciutat, i a la necessitat de restablir-les com a “centellas de misericòrdia”. 
Així, 60 anys després, el 1961, es va culminar el temple amb la figura de Jesús, guardià de la 

                                                            
16 LA ESQUELLA DE LA TORRATXA. Any 17. Núm. 853. 17 de maig de 1895. Pàg. 317-318. 

17 ALBERDI, Ramón. Op. Cit. 

18 Salvador Casañas (1834-1908), bisbe de la seu d’Urgell i de Barcelona. Va ser nomenat cardenal el 1895. 

19 Citat a BROTONS, Ròmul. Parcs d’Atraccions de Barcelona: des de 1853 fins l’actualitat. Editorial Albertí. 2011. Barcelona. Pàg. 36. 

20 Enric Sagnier (1858-1931), arquitecte de les famílies més riques de Barcelona. Va ser un dels membres més destacats de l'escola 
eclecticista contemporània del Modernisme i va guanyar el premi de la ciutat de Barcelona diverses vegades. Va ser també 
l’arquitecte de la Diòcesi.  

21 LA VANGUARDIA. Any VIII. Núm. 362. 29 de desembre de 1902. Pàg. 2. 



ciutat
mura
col·lo
Poste
anual

Aque
l’Àng
respla

          
22 BALA

23 CORO

1888. P

24 BALA

Img2
Orbs

t. Simbòlicam
alles de la ciu
ocar-la sobre
eriorment, s’
lment22. 

En la puerta
barceloneses
cuentan mu

est àngel era
gel Custodi 
andeciente y

Vicenç Ferre
a aqueix Àn
–Qui ets tu i
–L’Àngel Cu

                     
AGUER, Víctor. La

OLEU I ANGLADA

Pàg. 1. 

AGUER, Víctor. Op

21. L’àngel Custod
s (o portal de l’Àn

ment, es rec
utat, al Porta
e la porta, ad
’hi aixecà u

a del Ángel ha
s han tenido 

uchos milagros

a la represen
a Sant Vice

y con la espad

er, Àngel de n
gel del cel així
i què hi fas aq
ustodi só de B

                      
as calles de Barcelo

A, Josep. Memoria

p. Cit. 

di apareixent-se a
ngel) i Sant Vicen

cuperava la f
al de l’Àngel
doptant el n

una capelleta

abía una capill
desde tiempo

s.23 

ntació del m
ent Ferrer l’
da en la mano

nostra terra, 
ís li parla: 

quí?– I ell li con
arcelona i la g

       
ona. Vol. 2. Salva

as de un menestr

a l’antiga porta de
t Ferrer.  

- 33 - 

figura de l’à
l, des de que
om que ha 

a en la que 

la dedicada al 
o inmemorial

miracle que, 
’any 1398; “
o, que al par

ntesta: 
guardo per ord

ador Manero, edit

ral de Barcelona 

els 

àngel que ha
e, l’any 1466,
arribat als n
s’hi celebra

Ángel Custod
devoción mu

segons la t
“un hermoso
recer estaba d

dre de l’Altíssi

tor. 1865. Barcelo

(1). LA VANGUA

avia estat vet
, el Consell d

nostres dies d
aven oficis d

dio de la ciuda
uy fervorosa y

radició, narr
o jóven vest
de centinela”

im.25 

ona. Pàg. 188-190

RDIA. Any. VIII. 

tllant les an
de Cent va m
de manera o
divins i una

ad, al cual los 
y del cual se 

rava l’aparic
tido de un 

”24. 

0. 

 Núm. 175. 15 d

ntigues 
manar 
oficial. 
a festa 

ció de 
metal 

’abril de 



- 34 - 

Amb el motiu de la celebració del Congrés Eucarístic de Madrid, als 25 anys de la donació dels 
terrenys i en referència als Pares Salesians, l’arquebisbe de Granada, Josep Massaguer i Costa, 
concloïa la sessió amb la intenció que “se propague por toda España la idea del Templo nacional 
dedicado al Sagrado Corazón en el Tibidabo a fin que los españoles tengamos también cuanto 
antes nuestro Montmartre”26.  

 

 
 

                                                                                                                                                                              
25 VERDAGUER, Jacint. Sant Vicenç Ferrer. Obres completes de Mossen Jacinto Verdaguer. Vol. XXVIII - Barcelonines. Publicació de 
la Ilustració Catalana. Edició Popular. 1925. Barcelona.  

26 MASSAGUER I COSTA, Josep. Actas del XXII Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Madrid en 1911. Imprenta del Asilo de 
Huerfanos del Sagrado Corazón de Jesús. 1912. Madrid.  
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III. LA INVENCIÓ DEL TIBIDABO 

LES PRIMERES IDEES SOBRE LA MUNTANYA 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 UN OBSERVATORI. EL MODEL CIENTÍFIC DE MUNTANYA 

Les primeres associacions excursionistes van néixer en el sí d’un moviment científic. Es podria 
interpretar erròniament que, donada la naturalesa regionalista d’aquesta associacions, existia 
una política científica a Catalunya però, en aquell moment, el suport institucional era gairebé 
inexistent1. En la història del model científic català van tenir-hi un paper molt important les 
administracions locals i les entitats i mecenes privats davant la manca de recursos de l’Estat, que 
estaven amatents del que succeïa a Europa, sobretot a França, a la que devem en gran part el 
model d’universitats, institucions i cossos tècnics2. Així doncs, malgrat la manca de suport, feia 
anys que es cultivava un rerefons fundacional que gaudia d’un prestigi creixent com, per 
exemple, ho denota Puig i Cadafalch en la primera Assemblea de la Unió Catalanista a Manresa 
on declarà la catalanitat de la ciència, i la relacionà amb el desenvolupament, el benestar i el 
govern dels pobles.  

Les ciències d’observació, com l’astronomia, la meteorologia o la geologia, a diferència de les de 
laboratori, van ser les primeres en prendre importància en l’àmbit català, perquè no requerien 
gaires recursos. Conseqüentment, això va portar als científics a les muntanyes. Les excursions es 
componien d’una sessió preparatòria en que una persona explicava què es veuria o la història del 
lloc; de la investigació pròpiament dita de la excursió amb presa de resultats; i d’una sessió 
                                                            
1 BATLLÓ ORTIZ, Josep i ROCA ROSELL, Antoni. L’any dels Observatoris. REVISTA DE FÍSICA. 2005. 2n semestre. Pàg. 44-50. 

2 CAMARASSA, Josep Ma i ROCA ROSELL, Antoni. La nostra tradició científica i tècnica. Dins de AAVV. Ciència i tècnica als Països 
Catalans: una aproximació biogràfica als darrers 150 anys. Fundació Catalana per a la Recerca. 1995. Barcelona. Vol. 1. Pàg. 11-18. 
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acadèmica final on s’explicaven les conclusions3. L’any 1882 es publicava al Butlletí de l’AEC 
l’acta d’una excursió al Tibidabo organitzada pels consocis Valentí Almirall i Cels Gomis amb la 
finalitat de practicar amb l’ús del teodolit4.  

Des de molt aviat, l’any 1764, ja existia la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts5, que tenia 
la seu a la Rambla, però amb el creixent interès per part de la societat en general, l’any 1884 es va 
impulsar una reforma del local per instal·lar-hi dues torres observatori, un projecte de Josep 
Domènech i Estapà6. Però les condicions del creixement urbà i industrial van fer que, en els deu 
anys que duraren les obres, les noves instal·lacions quedessin obsoletes i l’Acadèmia es va 
plantejar la necessitat d’un nou observatori al cim del Tibidabo7.  

Josep Fontseré, que s’encarregava des que havia tornat de Madrid com a doctor, l’any 1893, de 
les lectures dels observatoris i del Servei d’Horari Municipal de l’Acadèmia, va redactar un 
projecte d’observatori com a centre científic molt complet, que incloïa una secció astronòmica, 
una meteorològica i una sísmica, l’any 1894. A banda, però, entre l’opinió pública existia el 
debat sobre quin era el millor emplaçament per a l’observatori a partir del moment en que, anys 

                                                            
3 ROMA I CASANOVAS, Francesc. Del Paradís a la Nació: la muntanya a Catalunya (segles XV-XX). Editorial Cossetània. 2004. Valls. 
Pàg. 141.   

4 BARCON OLESA, J. Excursió Col·lectiva al Tibidabo: 13 de novembre de 1881 (extracte del Acta). BUTLLETÍ MENSUAL DE LA 

ASSOCIACIÓ D’EXCURSIÓNS CATALANA. Any V. Núm. 40-41. Gener i febrer de 1882. Pàg. 8-13. 

5 A ella, i en concret a Francesc Salvà i Campillo, devem que al Diario de Barcelona es publiquin les dades meteorològiques des del 
primer número l’any 1972. 

6 ROCA ROSELL, Antoni. Eduard Fontserè i Riba: La meteorologia professional. Dins de AAVV. Ciencia i tècnica als Països Catalans: 
una aproximació biogràfica als darrers 150 anys. Fundació Catalana per a la Recerca. 1995. Barcelona. Vol. 2. Pàg. 868. 

7 ROCA ROSELL, Antoni. Eduard Fontserè i Riba (1870-1970) i la professionalització de la física a Catalunya. REVISTA DE FÍSICA. 1995. 
2n semestre. Pàg. 36-41. 

Img22. Observatori del 
Tibidabo en obres. Abril de 
1904.  
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abans, el 1889, la Diputació havia aprovat un projecte d’estació meteorològica al cim del 
Tibidabo. 

Bien, muy bien que se establezca un observatorio meteorológico en Barcelona á la altura de 
los mejores de Europa, pero importa que su instalación reporte la mayor suma de 
utilidades, sus datos han de derivarse del medio ambiente en que vivimos, poco nos 
importan las condiciones higiénicas de la cumbre del Tibidabo, si desconocemos las de la 
región en que forzosamente hemos de respirar.8 

Mentre que per altres, com el futur director de l’Observatori, la idea de construir-lo presentava 
“la doble ventaja de estar libre, por su notable elevación, de las impurezas de las capas bajas de la 
atmosfera y gozar de las admirables condiciones que para las observaciones astronómicas ofrece 
nuestro litoral”9. 

No se trata de establecer un simple centro meteorológico destinado á las observaciones que 
puedan referirse á las alteraciones que sufre la atmósfera local de la ciudad, y que á la 
higiene corresponden mejor que á la meteorología; para ello claro está que podrían 
establecerse otros centros secundarios sin que sus observaciones trascendieran más allá de 
los límites de la ciudad. […] La experiencia acredita que en las cercanías de las ciudades no 
deben establecerse los observatorios astronómicos; las trepidaciones, los humos, los ruidos 
imposibilitan la observación. [...] Si nos fijamos en los principales observatorios de Europa 
notaremos que se hallan situados en la cumbre de montañas muy elevadas, tales como en la 
del Pie du Midi, del Puy de Dome, del Monte Blanco, etc.10 

Però el projecte, que es va presentar el 1896, no va tenir el suport esperat per la Diputació 
provincial, i va haver d’esperar la donació del marquès d’Alella, Camil Fabra i Fontanils, l’any 
1902 per establir l’observatori a Collserola, ara sí, però, desplaçat del cim del Tibidabo, que 
s’havia destinat a la construcció del Temple Expiatori.  

L’emplassament de la construcció no’s pogué pas triat ab tota llibertat, perque l’empresa 
industrial l’ha donada per conquerir la montanya seguint un criteri axut qu’acabarà per fer 
veritable escarni de la Natura y’ls ciutadans s’hauràn de escampar kilòmetres y més 
kilòmetres enllà, si freturan rabejarse del prosaisme comercial; prosaych, no pas per mor de 
la industria en sí, sinó per falla de sentiment estètich a n’els estament qui més deurían 
exhibirlo.11 

 

 
                                                            
8 PUIG, Dionisio. El Observatorio del Tibidabo. LA VANGUARDIA. Any XV. Núm. 4320. 11 de maig de 1895. Pàg. 4. 

9 COMAS I SOLÀ, Josep. El Observatorio del Tibidabo. LA VANGUARDIA. Any XV. Núm. 4322. 13 de maig de 1895. Pàg. 1. 

10 CLARIANA, Laur. Algo más acerca del Observatorio del Tibidabo. LA VANGUARDIA. Any XV. Núm. 4328. 19 de maig de 1895. Pàg. 
1-2. 

11 PATXOT I JUBERT, Rafael. L’observatori Fabra. ILUSTRACIÓ CATALANA. Any II. Núm. 81. 18 de desembre de 1904. Pàg. 841-844. 
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Img23. Pàgina de la Vanguardia, on, a través dels contactes amb la Real Acadèmia, es feia difusió del projecte de l’observatori 
per comptar el suport de l’opinió pública. Aquests plànols són del primer projecte que no es va aconseguir aprovar al ple de la 
Diputació, emplaçat al cim del Tibidabo, a càrrec de Domènech i Estapà. 1895. 
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Es va inaugurar l’edifici el 1904, a temps per donar vivència de l’eclipsi solar que va tenir lloc 
l’any següent, sobre un “tossalet, sotjant lo ample panorama, pera recordar a les generacions qui 
pujan, el sursum corda que no sentiren pas les qui se’n van”12. La part arquitectònica del projecte 
la dugué a terme Domènech i Estapà, a partir del projecte anterior que havia fet amb Josep 
Fontserè l’any 1894. Tot i així, el primer director de l’Observatori va ser Josep Comas i Solà, que 
amb la intenció d’evitar que ocupés aquest lloc va anar a trobar el canonge Jaume Almera, 
aleshores director de l’Acadèmia, acusant a Fontserè de pertànyer a la maçoneria13.  

Es va habilitar tot seguit un baixador al mig del recorregut del funicular per accedir directament 
a l’observatori. 

 

                                                            
12 PATXOT I JUBERT, Rafael. Op. cit. 

13 BARCA I SALOM, Francesc X. Josep Comas i Solà: L’astronomia de posició. Dins de AAVV. Ciencia i técnica als Països Catalans: una 
aproximació biográfica als darrers 150 anys. Fundació Catalana per a la Recerca. 1995. Barcelona. Vol. 2. Pàg. 801. 

Img24-25. Vistes del baixador de l’observatori en el recorregut del funicular. 1905 aprox. 
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III. LA INVENCIÓ DEL TIBIDABO 

LA SA EL TIBIDABO 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 LA SOLUCIÓ FINAL. ELS PASSEIGS vs. LA CIUTAT JARDÍ 

Tot l’Eixample s’estava construint seguint un model de gestió bastant homogeni. Molts 
propietaris de terrenys es feien petits promotors, mentre que, ocasionalment, es constituïen 
societats de capital per a les operacions de més envergadura. No obstant, no es va construir tota 
d’igual manera i sobretot en tant que aquestes operacions es realitzaven a les perifèries. Els 
models suburbans i d’urbanització del pla barcelonès van donar lloc a formes urbanes que 
depenien del perfil funcional sobre el qual es van assentar. Nuclis com Sarrià, Horta, la 
Bonanova o Sant Gervasi, de perfil més agrícola, aglutinaven formes de descentralització 
residencial o estival i, en conseqüència, les formes urbanes que apareixien no tenien res a veure 
amb aquelles sorgides de les àrees més industrials, com ara el Clot i el Poblenou1.  

La part inferior de la finca del Frare Blanch estava a 200 metres de la mansió on vivia Salvador 
Andreu, al municipi de Sant Gervasi de Cassoles. Era una finca que anava des del passeig de la 
Bonanova en la seva part inferior fins gairebé al cim del Tibidabo2. Limitava naturalment amb 
dues rieres, la de l’Infern i la del Maduixer, que a la vegada alimentaven la riera d’en Malla, 
formant una superfície gairebé triangular. Els terrenys havien servit, igual que molts d’altres de 

                                                            
1 BUSQUETS, Joan. Barcelona: La construcción urbanística de una ciudad compacta. La Estrella Polar (Ediciones del Serbal). 2004. 
Barcelona. Pàg. 144. 

2 El passeig de la Bonanova era una obra d’eixamplament del tram d’una via provincial, que enllaçava els municipis del nord de la 
ciutat, amb el nom de carretera de Cornellà a Fogars de Tordera. L’ample normatiu per aquestes carreteres era de 6 metres. 
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la zona, al cultiu de la vinya, però des de l’arribada de la fil·loxera estaven molt devaluats i els 
propietaris van accedir a vendre-la3. 

Els compradors van ser la societat recentment fundada per iniciativa de Salvador Andreu, l’any 
1889, amb el nom de la Societat Anònima El Tibidabo. Tenia per propòsit “dedicarse a la 
adquisición, urbanización, explotación, edificación y enajenación de fincas en la montaña del 
Tibidabo, y construcción de un ferrocarril funicular hasta la cumbre del citado monte”4. El cos 
directiu inicial el formaren, a part de diversos inversors i industrials de Barcelona, Romà Macaya 
i Ròmul Bosch, de la FMGP, fruit de la trobada que Salvador Andreu havia organitzat per posar-
se al corrent de les propostes que s’havien plantejat anteriorment.  

La proposta de la SA El Tibidabo millorava la del FMGP i resolia la desvinculació de l’estació del 
funicular amb la urbanització d’un passeig a la part inferior que arribava fins a la carretera. Es 
reduïa al màxim el traçat del funicular, que per la seva banda, era el que suposava una inversió 
major, i l’edificació residencial es dividia entre la del passeig inferior i la de la colònia que 
s’aixecaria al cim. Apareixia així un sistema dual de transport que, encara lluny de solucionar la 
desconnexió amb el centre de la ciutat d’una manera eficaç, resolien les irregularitats de la finca. 
De la cota 137 a la cota 230 un tramvia recorria els 1.276 de metres de l’avinguda Tibidabo en 

                                                            
3 Diverses sincronies i atzars van posar en contacte a Salvador Andreu amb els propietaris del Frare Blanch, el van fer coneixedor 
dels mitjants de transport per les muntanyes suïssos i la feina de la FMGP. Vegeu CANTARELL PUJADAS, Pedro. Preludio del funicular 
del Tibidabo. Editorial Aramar. 1958. Barcelona. 

4 LA VANGUARDIA. Any XIX. Núm. 5736. 19 d’abril de 1899. Pàg. 3. | Tot i que la constitució de la societat va tenir lloc, davant del 
notari Adrià Margarit, el 20 de febrer de 1899. 

Img26. Avinguda Tibidabo, poc després de 
la inauguració. A l’esquerra, es veu l’antiga 
casa del Frare Blanch i, sobre el primer 
monticle del fons, ja hi ha el replanteig de 
la casa Arnús. 1901. 
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dos trams, un de recte i un de corbat, on s’enllaçava amb el funicular que ascendia fins al cim 
(cota 512) en un traçat de 1.180 metres rectilini.  

El plantejament urbanístic no fou res inèdit –més que per la innovació tècnica que suposava el 
funicular– sinó que més aviat prenia el millor dels assaigs que s’havien dut a terme als voltants. 
La proposta tampoc anticipava idees com les de la ciutat-jardí, sinó que, a diferència del que 
cabria imaginar ara, la tipologia de passeig era una forma d’ocupació del territori destinada a 
constituir àrees residencials amb poca preocupació urbana i sense vocació de circulació o 
connexió amb l’entorn construït. El sistema d’expropiació que feia possibles aquestes àrees, era 
el mateix que limitava la capacitat dels passeigs com a accions extensives de les trames urbanes. 

Img27. Plànol de la primitiva finca del Frare Blanch. 1906. 
Img28. Plànol de les obres realitzades a la finca del Frare Blanch per la SA El Tibidabo. 1906. 
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Va ser la pressió del creixement posterior que les va transformar en peces centrals de la mobilitat 
urbana5. L’avinguda Tibidabo es va implantar sobre un territori no urbà de tipus agrícola i el 
traçat lineal del vial responia a l’estructuració i les preexistències del propi terreny –com ara el 
pendent, les feixes, les rieres o la pròpia casa del Frare Blanch–, més que a l’entorn6. L’avinguda 
Tibidabo tenia sentit en ella mateixa, com evidencia la dificultat per proposar un sistema de 
transport que comuniqués el centre de la ciutat amb el cim del Tibidabo.  

Igual que en operacions similars dels voltants, com el cas del carrer Bertran, la fundació de 
l’avinguda Tibidabo passava per definir una rasant continua i per fixar la secció bàsica que al 
llarg del tot el traçat organitzaria les voreres, la calçada, l’arbrat i l’enjardinat. Els processos 
immediats d’edificació del sòl no eren una preocupació bàsica i donaven lloc a formes 
d’ocupació diverses i canviants7, on les alineacions de façana o separacions dels límits parcel·laris 
                                                            
5 BUSQUETS, Joan. Op. Cit. Pàg. 148. 

6 Es van aprofitar els desmunts per a taponar la riera que va ser canalitzada. Aquesta obra va portar diverses disputes i queixes, 
perquè s’havien fet en la il·legalitat sense els permisos adients. “Com a propietaria d’una finca rústega, hi ha permès [la companyia] 
la entrada al públich, posant ses línies ferrades sots la inspecció directa de la divisió de ferrecarrils del Est. Ha sapigut fer prevaldre 
aquest criteri, a despit dels requeriments del municipi barceloní” CARRERAS CANDI, Francesc. Geografia general de Catalunya. 
Editorial Albert Martin. 1913. Barcelona. Vol. 5 (La ciutat de Barcelona). Pàg. 1011. Nt. 2668. 

7 BUSQUETS, Joan. Op. Cit. Pàg. 148. 

Img29. Avinguda Tibidabo, amb moltes de les parcel·les ja ocupades per quintes. 1912, aprox.  
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es definien de manera autònoma al passeig i al conjunt. La torre, o quinta, era el cas 
paradigmàtic de la casa unifamiliar aïllada que estava colonitzant tota la part alta de la ciutat.  

L’encert de la SA El Tibidabo fou el d’ambicionar una avinguda monumental que fos ocupada 
per quintes d’alt nivell arquitectònic. Per aquest motiu van proposar un ample de 20 metres –el 
mateix que s’havia construït en el passeig de la Bonanova el 1890 i el que s’adoptava en els 
carrers de l’Eixample–. Aquesta decisió no només va permetre el pas del tramvia sinó que va 
atorgar a l’avinguda la capacitat d’oferir un espai de qualitat i esdevenir la porta del Tibidabo, pel 
que la seva importància la va fer present en futures decisions urbanes, com la de la prolongació 
del carrer Balmes: un clar exemple de la necessitat de suplir per mitjà de l’obra pública la manca 
de garanties de connectivitat. 

Amb les seves particularitats, el passeig va ser l’entitat urbana que va organitzar una part 
important de la trama urbana que partia dels antics nuclis suburbans a la part alta de la ciutat. 
Mandri i Ganduixer són carrers que, juntament amb el passeig de la Bonanova, van donar lloc a 
una arquitectura de torres que els anys 70 i 80 del segle XX, va perdre completament el seu 
caràcter residencial original que, inserit totalment en la trama de Barcelona, va desaparèixer en 
favor de les tipologies residencials contemporànies. L’avinguda Tibidabo, en canvi, conserva 
encara part del seu patrimoni i caràcter amb què va ser construïda. Es va inaugurar amb el seu 
tramvia, i el funicular, l’octubre de 1901, i amb ella, la parcel·lació i inici de les obres de les cases 
que conformarien l’avinguda. Es van aixecar 17 torres a la part baixa i es va projectar la colònia 
del cim de la muntanya, coneguda amb el nom de cal Totxo o colònia Andreu, que s’inicià anys 
més tard, el 1912.  

En aital context, ja en aquells moments, alguns sectors intel·lectuals defensaven la ciutat-jardí 
com a model per solucionar els problemes de la ciutat industrial. Amb la finalitat de dur a terme 
el desenvolupament de la ciutat-jardí i d’introduir els corrents reformistes de John Ruskin i 
William Morris a Catalunya, Cebrià de Montoliu va fundar la Societat Cívica - Ciutat Jardí 
(SCCJ) l’any 1912. Encara que la SCCJ no va tenir un paper destacat en les relacions de poder 
establertes, la ciutat-jardí es va acceptar en molts dels venidors plans urbanístics dels primers 
anys del segle XX com a model per urbanitzar la part superior de la Diagonal, i es va arribar a 
concretar diversos projectes. Però tot i que Montoliu defensava certs aspectes d’aquests 
projectes, com era el cas de l’Avinguda Tibidabo, generalment criticava que acabessin 
convertint-se en quelcom molt diferent del que faria suposar el coneixement de les bases 
teòriques sobre les quals s’assentaven8.  

                                                            
8 ROCA, Francesc. Cebrià de Montoliu y la Ciéncia Cívica. Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. Núm. 80. 1971. 
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En aquest sentit, Montoliu es va esforçar per diferenciar aquells projectes –que eren 
interpretacions parcials– de les propostes d’Ebenezer Howard, recalcant que, les ciutats-jardí 
havien de complir tres principis fonamentals: que la terra fos de domini públic; que planejament 
urbà es fes seguint criteris científics i racionals i limitant la densitat; i que es limités el 
creixement i la localització d’indústries9, i afirmant que “hay que declarar sin rodeos que hasta el 
presente no hay más que una Ciudad jardín, que es la de Letchworth”10. Aquests principis eren el 
fonament del que ell anomenava la Ciència Cívica. Però el més habitual que es desenvolupava en 
els entorns de Barcelona era, corresponent amb el període 1900-1930, habitatge burgès11, tal i 
com testimonien els projectes a Pedralbes, d’Eusebi Güell –que va ser el president de la SCCJ–, o 
les propostes per ocupar Horta, la muntanya Pelada o les Roquetes. Tot i així, des de la SA El 
Tibidabo es defensava la vocació urbana i col·lectiva que tenia el seu projecte, emfatitzant la 
utilitat del funicular com a equipament per la ciutat.  

Aun para las personas a las que su posición social no les permite tener viviendas en barrios 
lujosos, apartados del centro, la urbanización del Tibidabo ha dado facilidades para realizar 
excursiones a la montaña, donde se respira un aire puro.12 

                                                            
9 CASTRILLO ROMÓN, María Angeles. El Evangelio de la Ciudad-Jardín. Revista Ciudades. Núm. 6. 2000. Pàg. 136-137. 

10 MONTOLIU, Cebrià de. La Ciudad Jardín. Revista Civitas. Núm. 14. Maig de 1918. Pàg. 108. Citat a CASTRILLO ROMÓN, María 
Angeles. Op. Cit.  

11 FRANQUESA, Jordi. Les comunitats jardí a Catalunya: una experiènca retrobada. Edicions UPC. 2009. Barcelona. Pàg. 42.  

12 RUBIÓ I BELLVER, Marià. Memoria del proyecto de Urbanización de la Avenida del Tibidabo. 1901. FRANQUESA, Jordi. Op. Cit. Pàg. 
83 

Img30. Vista de la 
urbanització de cal Totxo, 
amb el berenador al fons. 
Anys 30. 
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Montoliu va deixar la plaça de secretari de la SCCJ el 1919, per provar més sort als Estats Units. 
El seu lloc el va ocupar Nicolau Maria Rubió i Tudurí i, encara que la ciutat-jardí no es va 
aconseguir implantar amb tota la voluntat social que preconitzaven les idees, es va avançar molt 
en la defensa de l’espai lliure, realitzant campanyes de denúncia, per exemple, contra la 
devastació del parc del Tibidabo13. 

Conservar tanto como sea posible el carácter que ahora tiene la región forestal que atraviesa 
el ferrocarril en cuestión [la prolongació que s’estava duent a terme per la companyia de 
Ferrocarrils de Catalunya], y cuya situación con respecto a la aglomeración urbana 
barcelonesa la indican como la más indispensable reserva higiénica que es preciso asegurar 
para la salud y el esparcimiento de las generaciones presentes y futuras de la capital 
catalana.14   

 

 

                                                            
13 SOCIEDAD CÍVICA CIUDAD JARDÍN. Para la protección de los monumentos naturales y artísticos, particularmente los primeros. 
Revista Civitas. Núm. 5. Maig de 1915. Pàg. 129-137. 

14 SOCIEDAD CÍVICA CIUDAD JARDÍN. Revista Civitas. Núm. 16. Maig de 1915. Pàg. 129-137. Citat a MASJUAN BRACONS, Eduard. 
Urbanismo y ecología en Cataluña. Editorial Madre Tierra. 1992. Móstoles. Pg. 60.  

Img31. Vinyeta reivindicativa a la revista Civitas. 1923. 
“Enutjosos voltors –garatges, rentadors públics, cases de pisos, 
etc. – planen damunt els solars lliures dels baris forans”. 
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3.2.2 URBANITZAR LA MUNTANYA. GESTACIÓ DEL MODEL METROPOLITÀ 

La idea que darrera de Collserola hi havia altres comarques estava present des de feia anys. 
Ampliar Barcelona des de l’Eixample annexionant els nuclis del pla va ser un tràmit gairebé 
inevitable –malgrat  las diverses reticències inicials que hi hagué–1, que va venir reforçat per una 
extensió de les línies de ferrocarril que, en una primera fase d’interconnexió territorial, deixava 
el “vuit ferroviari català” consolidat l’any 18872. De la mateixa manera que la dificultat per 
travessar el massís del Garraf va justificar el retràs de la línia de sortida pel sud per la costa de 
Barcelona, la modernitat no havia estat capaç de plantejar alternatives –més enllà de consolidar 
la carretera de l’Arrabassada, que ja existia des de l’època romana, l’any 1868– per superar la 
serra de Collserola3.  

El passeig de la Bonanova, finalitzat el 1890, a banda de la capacitat que tingué per generar un 
desenvolupament urbanístic entorn seu, era el tram central d’una carretera de caràcter 
provincial que enllaçava els nuclis del nord transversalment. Aquesta carretera va tenir un efecte 

                                                            
1 SOLÀ-MORALES, Manuel de. Deu lliçons sobre Barcelona: els episodis urbanístics que han fet la ciutat moderna. Col·legi d'Arquitectes 
de Catalunya. 2008. Barcelona. Pàg. 385-386. 

2 VILANOVA I CLARET, Josep Maria. Espacio residencial i metròpoli. Las trames residenciales en la formación y evolución 
metropolitana. 1856-1953. Tesi doctoral UPC. Inèdit. Pàg. 31. 

3 “Lo Tibidabo, axò es, des del coll de Vallvidrera al Coll de Cerola o Vista Rica, en 1888, sols era assequible per quatre camins. Lo de 
la plaça de Sant Gervasi a Bellesguart y manicomi de Bethlèm, y los de les carreteres de Vallvidrera y de Sant Cugat, ajuntades per la 
latra nova que estrenà la Reyna Regent. Finalment, la vella drassera de Sant Cugat, que surt de Can Gomis y pel Cal Borni puja coll 
Cerola per lo lloch dit la Mola” a CARRERAS CANDI, Francesc. Geografia general de Catalunya. Editorial Albert Martin. 1913. 
Barcelona. Vol. 5 - La ciutat de Barcelona. Pàg. 1010. Nt. 2666. “En 1877 a Collcerola s'hi inaugura lo restaurant dit Vista Rica, 
iniciant-se ab quatre o cinch cases mes la formació d'un nou poblat, de situació esplendorosa y higiénica” a CARRERAS CANDI, 
Francesc. Op. Cit. Pàg. 1014. 
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estructurador esdevenint el punt de partida de les primeres propostes que plantejaven un 
sistema sòlid de connexió entre Barcelona i el Vallès. Va deixar de ser un límit de comunicació 
per ser l’origen de les línies de tramvia cap a Collserola4, com la del mateix tramvia de l’avinguda 
Tibidabo. 

La FMGP ja havia plantejat un sistema que, a més d’arribar al cim, permetés afavorir el transport 
de mercaderies entre els dos costats de la serra. Però al llarg dels últims anys del segle XIX van 
aparèixer diverses propostes per travessar Collserola literalment amb un túnel. 

1892: Dice un periódico que se prosiguen con actividad los estudios de un ferrocarril 
económico que, partiendo de los Josepets, atravesará, mediante un túnel, el Tibidabo y 
pasando por San Cugat del Valles, Rubí y algún otro pueblo, terminará el Monistrol de 
Montserrat, Los ingenieros encargados de dichos estudios, se hallan actualmente en Rubí.5 

 
1893: Según parece hállase ultimado el proyecto de construcción del ferrocarril que 
partiendo de esta ciudad atravesará el Tibidabo, yendo á parar á San Cugat del Vallés, de 
cuyo punto partirán dos ramales, uno hasta San Esteban de Castellar por Sabadell y otro 
hasta Esparraguera, por Rubí y Tarrasa.6 
 
1897: Fa pochs dias que, acompanyat del senyor Ventalló, alcalde de Tarrassa y del senyor 
Matas, que ho es d’Olesa de Montserrat, va estar en la vila de Rubí’l senyor Fábregas, 
concessionari d’un tranvía de sortint de Barcelona y foradant la montanya del Tibidabo 
portarí á Sant Cugat del Vallés, ahont se bifurcaria, anant un ramal á Sabadell y altre á 
Tarrassa, passant per Rubí.  

S’acordá en principi la realisació d’algns travalls que tendeixin á lograr que la idea sia viable, 
y sa realisació reportaria grans beneficis á n’aquella comarca7. 

A pesar de tot, la construcció de túnels eren encara empreses fora de l’abast de l’economia 
catalana i no va ser fins a 1901 quan l’accés al Tibidabo va permetre concebre un model 
metropolità de gestió regional més modest però ambiciós. Marià Rubió i Bellver8 va ser nombrat 
director tècnic de la SA El Tibidabo i va ser el promotor d’una complexa xarxa de transport 

                                                            
4 NAVAS I FERRER, Teresa. Crecimiento urbano, red de carreteras y tranvía eléctrico en el àrea de Barcelona. Simposi Internacional 
Globalización, innovación y construcción de redes técnicas urbanes en América y Europa, 1890-1930. Brazilian Traction, Barcelona 
Traction y otros conglomerados financieros y técnicos. UB. Facultat de Geografia i Història. 23-26 de gener de 2012. Pàg. 12. 

5 LA VANGUARDIA. Any. XII. Núm. 3336. 23 d’agost de 1892. Pàg. 2. 

6 LA VANGUARDIA. Any. XIII. Núm. 3739. 2 d’octubre de 1893. Pàg. 2. 

7 LA RENAIXENSA. Any I. Num. 145. 9 de setembre de 1897. Pàg. 2309. 

8 Marià Rubió i Bellver (1862-1938), enginyer militar. Va encarregar-se de la direcció tècnica de la SA El Tibidabo, va ser president 
de la Sociedad de Atracción de Forasteros i es va ocupar de la direcció d’obres de l’Exposició Internacional de Barcelona a Montjuïc. 
El seu germà era l’arquitecte Joan Rubió i Bellver. Es va casar amb Maria Tudurí, amb qui tingué tres fills, entre ells, Nicolau Maria 
Rubió i Tudurí, a qui va proposar com a ajudant de Claude Nicolas Forestier, i Santiago Rubió i Tudurí, amb qui va compartir 
projectes al Tibidabo i va construir la primera línia de metro de Barcelona.    
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interurbà més enllà dels estrictes interessos urbanitzadors de la societat9. Les línies sempre 
tenien com a referència l’eix format pel tramvia-funicular i eren totalment autònomes de les 
iniciatives que es plantejaven a altres zones i, d’haver-se realitzat, haurien convertit al Tibidabo 
en una mena de centre neuràlgic de la regió. 

El tret de sortida el va donar la construcció de la torre-dipòsit el 1902, per part de la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona (SGAB), que va permetre iniciar els plans d’urbanització i les 
obres que s’havien de dur a terme. La voluntat de la SA El Tibidabo era la d’ocupar-se del 
desplegament tècnic de la regió de Collserola, i amb pocs anys, distribuïen l’electricitat per 
l’enllumenat als nuclis del nord-oest de la ciutat, entre Horta i Pedralbes gràcies al seu propi 
generador.  

                                                            
9 En les memòries de 1900, es ressalta la importància que té oferir algun interès al visitant, així com la necessitat d’abastir-se de 
públic per tenir-ne sempre al cim. Citat a ARMENGOL, Ferran, HARO, Miguel Àngel, LUQUE, Eugeni, URKIOLA, Carlos. Un segle 
pujant al Tibidabo. Ajuntament de Barcelona. 2002. Barcelona. Pàg. 30. 

 
 
Img32. Tram inicial del tramvia de 
Vallvidrera, partint de l’estació inferior 
del funicular del Tibidabo. 1904. 
Img33. Vista del camí del la carretera 
de la Aigües amb el funicular i, al fons, 
Vallvidrera, amb edificis que foren 
importants hotels de l’època, com el 
Sant Jordi. 1906. 
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Amb els ulls posats més enllà del funicular, les propostes que es van presentar en aquest període 
responien a la visió d’una muntanya urbanitzada amb tota l’oferta tècnica moderna, i es poden 
dividir segons el seu abast i objectius10: les que responien a millorar la connectivitat amb 
Barcelona; les que enllaçarien amb altres localitats consolidades del Vallès; i les que establien 
una xarxa interior per la serra. El 1905 es va proposar perllongar la línia del tramvia des de 
l’avinguda Tibidabo fins la cantonada del carrer de Balmes amb la Diagonal, per apropar al 
centre de Barcelona el sistema de transport del Tibidabo. De la mateixa manera que, per l’altre 
costat de la serra, apareixien línies que pretenien enllaçar, l’any 1902, amb Sant Cugat seguint la 
carretera de l’Arrabassada o, el 1906, un ferrocarril que havia d’arribar fins a Terrassa, passant 
per Rubí, i que posteriorment seria prolongat fins Monistrol i Manresa. Finalment, dins de 
l’àmbit de Collserola, Vallvidrera tingué un interès especial per la concentració d’hotels, 
restaurants i residències d’estiu. A banda d’una línia proposada en el baixador del funicular 
habilitat des de 1904, i la seva prolongació fins a Vista Rica –on es construïa un hotel i un 
restaurant–, es buscà la connexió amb Vallvidrera partint del final del tramvia de l’avinguda 
Tibidabo, recorrent un tram de la carretera de l’Arrabassada i enllaçant-se al nucli urbà per 
mitjà de la carretera de les Aigües. Una línia que s’hauria d’haver vist completada per una altra 
                                                            
10 Per tenir una visió general dels projectes que es van presentar vegeu ARMENGOL, Ferran, HARO, Miguel Àngel, LUQUE, Eugeni, 
URKIOLA, Carlos. Un segle pujant al Tibidabo. Ajuntament de Barcelona. 2002. Barcelona. Pàg. 29-42. 

 
 
Img34. Tram final del tramvia de 
Vallvidrera, arribant a la plaça de 
Vallvidrera on, poc després, hi arribaria 
el funicular. 1904. 
Img35. Vista del funicular en un tram 
pròxim a la Budellera.  
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que havia de superar el coll de Vallvidrera en direcció a la Rectoria partint del baixador de les 
Tres Torres pujant pel carrer Anglí. 

A excepció de la línia de Vallvidrera, cap d’aquestes propostes va arribar a realitzar-se, si bé 
vàries van arribar a aconseguir alguna concessió i algunes van iniciar alguns treballs. Però la SA 
El Tibidabo no era la única que presentava propostes i va haver de competir amb les extensions 
del ferrocarril de Sarrià fins al mateix peu del nou funicular que s’inaugurava el 1906 i que 
ascendia directament a Vallvidrera. O, també el mateix any, l’aprovació que va rebre Josep 
Sabadell Giol per a una concessió que recorreria tota la carretera provincial de l’Arrabassada des 
de Can Gomis fins a Terrassa unint, a la vegada, “el pintoresco pueblo de Sant Cugat” i “la 
industrial villa de Rubí”11, permetent la urbanització a terrenys pròxims al pas de la línia. 
D’aqueta concessió, sols es realitzà finalment la part que arribava al recentment inaugurat 

                                                            
11 Arxiu General de la Diputació de Barcelona. Tranvía eléctrico de la carretera de Cornellá a Fogas a la cúspide del Tibidabo. 1903; 
Tranvía eléctrico desde la carretera de Gracia a Manresa km 7 y 8 a Tarrasa. OPP-3661. 1906. Citat a NAVAS I FERRER, Teresa. Op. 
Cit. Pàg. 14. 

Img36. Anunci del tramvia de la 
Rabassada, que, partint del carrer 
Craywinckel discorria per la carretera 
fins al casino. 1910. 
Img37. Vista del tramvia al revolt de la 
paella. 1910. 
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Casino de l’Arrabassada, l’any 1910, del qual, juntament amb un capital majoritàriament 
francès, Sabadell Giol n’era empresari.  

A pesar de l’èxit que tingué el Tibidabo durant aquests primers deu anys, les propostes quedaren 
abandonades. Només el tramvia de Vallvidrera va recórrer el camí fins el 1937 doncs, malgrat els 
daltabaixos, havia d’esdevenir l’espina dorsal dels altres projectes. La línia de l’Arrabassada va 
funcionar fins al casino entre 1912 i 1914. El fracàs de constituir una trama regional a Barcelona 
sòlida, més enllà de l’extensió interurbana, rau en l’origen del finançament de Barcelona: si bé el 
capital de la regió tenia un paper important en diverses operacions atomitzades, “les facteurs de 
solidité restent surtout, encore le capital étranger, la technique étrangers”12. El pes de les 
propostes a gran escala depenien encara d’inversions internacionals. 

Carles Montañés, després de no trobar el finançament que necessitava per dur a terme el seu 
projecte en les banques catalanes, acull, l’any 1911, a Frederick Stark Pearson per fer-li conèixer 
Barcelona. 

Según lo convenido a las 7 de la mañana fui a buscarle al Hotel Colón en mi coche 
descapotable Turicum matrícula B-730. Ascendimos sin prisa a la cumbre del Tibidabo. 
Quería mostrar a Pearson una vista panorámica de los objetivos de nuestro proyecto y él 
accedió. […] El día amaneció claro y transparente. Desde allí podíamos ver a nuestros pies 
el despertar de Barcelona. Al otro lado, Sabadell y Terrassa, en los extremos visibles del 
Vallès. Más al norte Montserrat y los Pirineos completamente nevados. 

Eran ya algo más de las ocho de la mañana. Desplegué los planos que situaban todo lo que 
podíamos alcanzar con la vista. Explique a Pearson todo el plan, hablando con pausa. Él me 
escuchaba atentamente, mientras, pensativo, contemplaba el panorama. Las chimeneas de 
las fábricas del llano de Barcelona y de las ciudades de Sabadell i Tarrasa comenzaban a 
echar abundante humareda. […] Había dibujado, en un plano de Barcelona y las zonas 
industriales adyacentes, una cuadrícula, y en cada cuadro detallaba la potencia que estaba 
instalada y que podía electrificarse. […] Cuando le pareció que la información era completa, 
se quedó mirándome unos segundos y me dijo: ‘Montañés, perlas como ésta ya no quedan 
apenas en el mundo… me quedo con el asunto’”13 

D’aquesta manera, va ser “un holding internacional el que electrificarà a gran escala la regió de 
Barcelona. Si la pèrdua del mercat colonial i el retorn dels capitals d’ultramar fou important en 
un cas, la decisió de F. S. Pearson de deixar per un temps l’electrificació de Mèxic i Brasil i viatjar 
fins a Barcelona és una clau històrica”14. La irrupció de la Barcelona, Light, Power & Traction Co 
Ltd –o la societat Ferrocarrils de Catalunya, SA i la Energia Elèctrica de Catalunya– l’any 1911 

                                                            
12 VILAR, Pierre. La vie industrielle dans la région de Barcelone. Annales de Géographie. Vol. XXXVIII. Citat a ROCA ROSELL, 
Francesc. Política urbana i pensament econòmic. Barcelona 1901-1939. Tesi doctoral UB. Inèdit. Pàg. 22. 

13 ROIG AMAT, Barto. Orígenes de la Barcelona Traction. Conversaciones con Carlos E. Montañés. Eunsa. 1970. Pamplona. Pàg. 254-
255. 

14 ROCA ROSELL, Francesc. Op. Cit. Pàg. 21. 
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va fer plausible la regió urbana de Barcelona amb un model de ferrocarrils interurbans elèctrics 
vinculats a la creació d’urbanitzacions, seguint el model nord-americà. El ferrocarril de Sarrià es 
va allargar fins a les Planes l’any 1916 i sis anys més tard arribava a Sabadell i Terrassa. Fins i tot, 
posteriorment, una bifurcació donava lloc a un ramal que acompanyava la construcció del carrer 
de Balmes i materialitzava la proposta de Rubió i Bellver d’enllaç amb el centre de la ciutat. El 
ferrocarril havia suplantat els projectes de tramvies i es va constituir com a model de transport 
per Collserola.15  

Les propostes urbanitzadores de la SA El Tibidabo van deixar d’existir i la societat va centrar els 
seus esforços en ampliar l’oferta lúdica al cim de la muntanya. A partir d’aquest moment, es va 
començar a parlar de la idea de construir un parc d’atraccions.  

 

                                                            
15 NAVAS I FERRER, Teresa. Op. Cit. Pàg. 13. 

Img38. Relació del projectes 
proposats i realitzats per la 
SA El Tibidabo entre el 1901 
i el 1912. Els projecte es van 
veure eclipsats per l’empenta 
amb que va arribar la 
Barcelona Light, Power & 
Traction, que es va 
encarregar d’arribar a 
Sabadell i Terrassa, partint 
de l’antic ferrocarril de 
Sarrià, en menys de 15 anys. 
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3.2.3 ELS TRAMVIES. LA SEGREGACIÓ SOCIAL 

Dues consideracions sobre el transport ens permeten observar trets socials de l’estructura 
urbana de Barcelona durant l’època de creixement i els motius clau pels quals el Tibidabo 
esdevingué la muntanya d’oci de la classe alta: la primera, reflectida en el pla de pobles agregats 
de l’any 1897 i, la segona, en el fet que la conquesta de Collserola es plantegés, des d’un inici, 
lligada a un sistema d’infraestructures de comunicació i no pas a un sistema urbà de creixement.  

D’una banda, la particular relació entre la Barcelona al llarg de l’època emmurallada i el 
creixement suburbà va donar lloc a una trama discontínua a la que el sistema de transport que 
acompanyava la construcció de l’Eixample es va haver d’adaptar. Entre els vuit nuclis de la 
perifèria existia una diferencia social i funcional, que va donar lloc a una dotació tramviària 
segons la qualificació dels teixits servits1. El tipus edificatori i el paisatge urbà i, sobretot, el nivell 
econòmic dels habitants en cada nucli, va tenir un paper destacat en la dotació tramviària: per 
un costat, a la part alta de la ciutat, un servei lligat a una urbanització de segona residència de 
qualitat, mentre que per l’altra, una escassa dotació de les zones industrials en les que els 
tramvies tenien la mateixa configuració lineal i lògica nodal que el transport ferroviari2.  

                                                            
1 MONCLÚS, Francisco Javier. Planeamiento y crecimiento suburbano en Barcelona: de las extensiones periféricas a la dispersión 
metropolitana (1897-1997). A CAPEL, Horacio, LINTEAU, Paul-André. Barcelona-Montréal. Desarrollo urbano comparado. 
Publicacions Universitat de Barcelona. 1998. Barcelona. Pàg. 85.   

2 NAVAS I FERRER, Teresa. Crecimiento urbano, red de carreteras y tranvía eléctrico en el àrea de Barcelona. Simposi Internacional 
Globalización, innovación y construcción de redes técnicas urbanes en América y Europa, 1890-1930. Brazilian Traction, Barcelona 
Traction y otros conglomerados financieros y técnicos. UB. Facultat de Geografia i Història. 23-26 de gener de 2012. Pàg. 4. 
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Des dels inicis, les companyies que explotaven les línies ja valoraven críticament les possibilitats 
del seu sistema de transport davant del proletariat. 

Los hábitos de ahorro que distinguen aquella classe [la classe obrera] [...] hacen que mucha 
parte de ella se retraiga de utilizarse el tranvía solamente por la diferencia de dos cuartos del 
precio a que han circulado los desvencijados òmnibus.3  

Des de la primera generació de tramvies, a partir de 1872, l’ocupació del pla s’interessava per la 
connexió de nuclis urbans amb zones d’activitats diverses sobre les quals es preveien 
expectatives de creixement residencial amb un potencial de clients elevat –ja sigui en el node o 
en els punts intermedis del recorregut–. Es donava el cas que, a Barcelona, la incorporació del 
tramvia en diverses zones, difícilment precedia el desenvolupament urbà. Un sistema que, 
potenciat pel mètode de concessió i explotació, va donar lloc a uns tramvies sense vocació de 
xarxa, que conformaven línies independents, tant en la gestió com en la implantació territorial4, 
que més que una necessitat cobrien uns estrictes criteris de demanda.  

La línia que va enllaçar la plaça Catalunya amb l’avinguda Tibidabo és un clar exemple d’aquest 
tarannà especulador: l’abril de 1898, Salvador Andreu adquiria una part de la finca del Frare 
Blanch i, un any després, el febrer de 1899, es creà la Societat Anònima El Tibidabo per trobar 
capital per dur a terme el projecte. El juny del mateix any, la societat ja disposava de la totalitat 
de la finca i el mes següent començaven les primeres obres que havien de donar lloc a “una gran 
avinguda monumental”, terraplenant i canalitzant un tram de la riera de Sant Gervasi5.   

La finca, en la seva part inferior, s’enllaçava amb el passeig de la Bonanova. Una via que, entorn 
seu, havia generat un teixit residencial important i que, encara sense l’existència del carrer 
Balmes, seria l’enllaç principal entre el Frare Blanch i la ciutat existent. El juliol de 1899, un grup 
de veïns de la Bonanova sol·licitaven l’enllaç amb tramvia a la Barcelona Tramways Ltd. 

[Can Gomis i la Bonanova] se hallan constituidos por casas de recreo que antes eran 
habitadas durante el verano […]. De día en día, y a medida que aumentaba la facilidad de 
las comunicaciones, esas viviendas van convirtiéndose en habitación permanente de 
familias buscando mayor espacio y aires más saludables de los que encuentran en el centro 
de Barcelona […], se instalan allí […], aun a trueque de tener que trasladarse varias veces al 
día al interior de la Ciudad.  

                                                            
3 Arxiu de Transports de Barcelona. Caixa 9991. Línia plaça Palau-Poblenou. 29 de setembre de 1876. Citat a MONCLÚS, Francisco 
Javier, OYÓN, Jose Luís. Eixample i suburbanització: trànsit tramviari i divisió social de l'espai urbà a Barcelona, 1883-1914. A 
AAVV. La Formació de l'Eixample de Barcelona: aproximacions a un fenomen urbà.  Fundació Caixa de Catalunya. 1990. Barcelona. 
Pàg. 159. Nt. 16.  

4 NAVAS I FERRER, Teresa. Op. Cit. Pàg. 4. 

5 Per tenir una visió general de les obres de l’avinguda Tibidabo vegeu ARMENGOL, Ferran, HARO, Miguel Àngel, LUQUE, Eugeni, 
URKIOLA, Carlos. Un segle pujant al Tibidabo. Ajuntament de Barcelona. 2002. Barcelona. Pàg. 21-25. 
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[els 126 veïns i propietaris que firmen la instància] esperan con verdadera ansiedad el 
establecimiento de la (línea) porque de ello depende que pueda habitarse durante todo el 
año.6 

La inauguració, tant del funicular com del tramvia que recorria l’avinguda, va ser l’octubre de 
1901. Aquell dia, encara no existia un enllaç amb la línia de Gràcia. Va ser dos mesos després, el 
desembre de 1901, que es posava en funcionament el perllongament de la línia Josepets-Can 
Gomis i, finalment, el novembre de 1902, l’enllaç complet amb la Bonanova. 

En aquest sentit, però, en el propi projecte de l’avinguda Tibidabo sí que hi va haver una 
coordinació entre promoció, transport i construcció7. Potser aquest és el motiu pel qual, a pesar 
dels anys, el tramvia de l’avinguda Tibidabo és l’únic d’aquella època que encara es conserva en 
l’actualitat. Però el fet que la urbanització es plantegés d’entrada com un model depenent del 

                                                            
6BARCELONA TRAMWAYS. Projecte de prolongació i ramal de les seves vies per tracció elèctrica des del Josepets fins a la carretera de 
Fogàs amb el ramal a la Bonanova, memòria. Arxiu de Transports de Barcelona. Caixa 10014. 30 de setembre de 1898. instància 126 
veïns, 26 juliol de 1899. Citat a MONCLÚS, Francisco Javier, OYÓN, Jose Luís. Op. Cit. Pàg. 166. Nt. 38. 

7 MONCLÚS, Francisco Javier, OYÓN, Jose Luís. Op. Cit. Pàg. 173. Nt. 39. 

Img39. Teixit tramviari per etapes a la part altra de la ciutat.  
El teixit es va densificar en les zones consolidades de l’Eixample i al nord de la ciutat, allà on existia una clientela potencial, 
mentre els barris com Sants, el Poblenou o Sant Andreu, eminentment obrers, no eren àrees suposades d’alta rendibilitat 



- 57 - 

transport en dificultava, d’una manera o altra, l’accés a les classes obreres, que al seu torn, hi 
accedien amb els mitjans tradicionals.   

Encare que avuy el tranvía y el funicular poden estalviarnos moltes caminadas, els que no’ns 
espantan las distancias llargas ni las pujades costosas ó no tením la butxaca molt provehida, 
economisém gastos superfluos pera millor recrearnos gastantho en aliments al arribar al 
terme de la excursió; ens enfilém montanyas amunt, á peu, per las ben urbanisadas 
carreteras, aconsolant la fatiga de la ascensió las novas vistas ponorámicas que á cada pas 
se’ns descubreixen, produhintnos sorpresas encantadoras que’ns alentan pera prosseguir ab 
nou dalit la caminada.  

¡Y quín bó dona trobar colles d’obrers que fan la mateixa vía, portant els uns al coll la 
maynadeta que no podría resistir la ruta á peu y anant els altres carregats ab las vituallas que 
esperan assaborir entre la pineda després de reposar ab tota satisfacció á la seva sombra!8 

El tret més característic d’aquesta distinció la donaren les tarifes, que precisament eren més 
cares les d’aquelles línies que cobrien Sarrià, Sant Gervasi i Horta i, per l’exclusivitat que 
suposava, l’ascensió al Tibidabo era un preu que pocs es podien permetre. 

Un trajecte des de plaça Catalunya fins al cim del Tibidabo fent tots els transbords corresponia a 
la següent suma: el tramvia de plaça Catalunya fins a l’avinguda Tibidabo = 25 cèntims; més el 
tramvia de que recorria l’avinguda Tibidabo fins a l’estació inferior del funicular = 10 cèntims; 
més el funicular fins al cim = 1 pesseta, sumava, només l’anada, 1,35 pessetes. Existien bitllets 
pel funicular que combinaven l’anada i la tornada que valien 1,5 pessetes o, en classe de luxe, 2 
pessetes9. Per a una ciutat que gairebé tenia els preus de consum general més cars d’entre les 
capitals europees –un litre de llet = 0,50ct; un quilo de pa = 0,42ct; i un quilo de carn de segona 
qualitat = 2,00 pessetes–, i els jornals d’un peó oscil·laven entre les 2 i 2,50 pessetes10, sembla 
natural que, o bé consideressin el funicular un gasto superfluo o bé optessin per anar a Montjuïc. 
L’èxit, però, entre les classes benestants era incontestable.  

–Lo que trovo cart son els viatjes en funicular. Miri que una cincuanta, es molt ben pagat. 
–No es culpa de la companyia. 
–Del públic, doncs? 
–Sí, senyor, del públic. La companyía tenia la intenció d’anar baixant els preus fins a 
posarlos a un nivell enrahonat, però el públic no ho ha volgut de cap manera. S’hi ha oposat 
am totes les seves forses. 
–Còm? 
–Omplint els vagons del funicular.11 

                                                            
8 ALSINA I CLOS, Simó. Cap amunt. LA ESQUELLA DE LA TORRATXA. Any. 27. Núm. 1367. 6 de gener de 1905. Pàg. 15-16. 

9 Revista Mínima del Tibidabo. Any 1905. Núm. 21. Pàg. 5.  

10 Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona. Any 1902. Pàg. 530. 

11 PAPITU. Any II. Núm. 33. 7 de juliol de 1909. Pàg. 530. 
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Amb l’electrificació, es va millorar l’oferta i la qualitat del servei però no es van democratitzar els 
preus. Mentrestant, a les parts altes de Barcelona es van poder establir unes relacions 
quotidianes de desplaçaments que van afavorir l’establiment durant tot l’any. No va ser fins a 
1914, i a causa de diversos estancaments econòmics de les empreses que gestionaven els 
tramvies, que podem parlar de l’inici d’un ús equitatiu del transport tramviari12.  

 

 

                                                            
12 MONCLÚS, Francisco Javier, OYÓN, Jose Luís. Op. Cit. Pàg. 159. 

Img40. Plànol de la classificació de les zones de Barcelona segons les rentes. 1933. 
L’extensió del carrer Balmes va permetre enllaçar l’Eixample amb la part alta més rica de la ciutat, l’avinguda Tibidabo i el 
passeig de a Bonanova. 
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III. LA INVENCIÓ DEL TIBIDABO 

LES IL·LUSIONS FINALS 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 LA COMPRA DELS TERRENYS. UN SISTEMA DE PARCS 

Encara que l’Eixample s’havia rebut amb molta animadversió des del principi, no va ser fins al 
començament del segle XX que a Barcelona es va començar a promoure un urbanisme que 
atenia a les noves preocupacions de la ciutat. Amb l’entrada de la Lliga Regionalista al govern del 
municipi a partir de 1901, hi va haver un impuls i un canvi de rumb en la planificació de la 
ciutat i, amb el precedent de l’annexió dels municipis, es va convocar, el 1903, el “Concurso 
Internacional sobre anteproyectos de enlace de la Zona de Ensanche de Barcelona y los pueblos 
agregados entre sí y con el resto del termino municipal de Sarrià y Horta”. 

Alguns dels trets d’aquest pla van ser: la urbanització de la part alta de la Diagonal; la integració 
de la Sagrada Família i l’Hospital Sant Pau; l’extensió de la ciutat-jardí del Parc Güell al conjunt 
de turons del Carmel i La Rovira; i el disseny acurat del parc del Besós1. Lleó Jaussely va guanyar 
el concurs el 1905, amb una proposta que va ser aprovada el 1907 però no es va realitzar mai. La 
seva expressivitat i retòrica van resultar molt pedagògiques i el Pla Jaussely va influenciar a la 
política municipal en matèria d’urbanisme al llarg de les dècades següents: la zonificació 
d’activitats, el disseny de vies i, sobretot, la sistematització de l’espai verd, un plantejament que 
havia de pal·liar l’empenta urbanitzadora de l’Eixample. 

                                                            
1 INMACULADA, Julián. L'urbanisme a Barcelona entre dues exposicions: 1888-1929. Els llibres de la frontera. 1988. Barcelona. Pàg. 47-
48. 
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Per altra banda, des de diversos punts confluents, s’estaven difonent certes preocupacions 
ambientalistes sobre la salut de la ciutat i l’higienisme. No només eren els grups excursionistes, 
sinó també institucions de la burgesia agrària catalana, com l’Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre (IACSI) o la Sociedad de los Amigos de la Fiesta del Árbol. Entre elles, Rafael Puig i Valls 
–que va ser també president de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts entre 1892-1894 i 
1904-1906–, va promoure la conservació dels recursos forestals i la necessitat de modificar els 
hàbits de la població envers la natura2. La Festa de l’Arbre es va instaurar a Catalunya l’any 1898 
i des de 1902 es va celebrar anualment a la falda del Tibidabo, lloc on, a més, aquesta societat hi 
tenia interessos econòmics que motivaven la preconització de la serra de Collserola com a lloc 
d’esbarjo3. En aquesta celebració de 1902, Puig i Valls va reivindicar la creació de parcs 
nacionals, com el de Montserrat, i es van plantar 2000 arbres a la zona del Tibidabo amb la 
participació massiva dels escolars4. D’una manera o altra, l’associació entre espais naturals i 
espais d’oci era cada cop més habitual, com havien evidenciat els passeigs i els jardins antany i, 

                                                            
2 CASALS COSTA, Vicent. La creació del sistema de parcs de la Barcelona noucentista. A CAPEL, Horacio, LINTEAU, Paul-André. 
Barcelona-Montréal. Desarrollo urbano comparado. Publicacions Universitat de Barcelona. 1998. Barcelona. Pàg. 377. 

3 CASALS COSTA, Vicent. Op. Cit. Pàg. 378. 

4 LA VANGUARDIA. Any XXII. Núm. 7872. 7 d’abril de 1902. Pàg. 1.  

Img41.  Salvador Andreu, trepitjant, al Tibidabo, les 
iniciatives d’ altres societats que  també edificaven a la 
muntanya. 1912. 
“–¡Ja ho veuen! Noves atraccions al Tibidabo. D’ensà 
que jo governo aquesta ínsula, de todas partes brotan 
gérmenes de prosperidad y bienandanza” 
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per oposició amb la ciutat industrial, el contacte amb la naturalesa es percebia com el bon 
procedir amb virtuts moralitzadores i higièniques5.  

Però tot i així, el consistori no tenia els medis per invertir en espais públics i parcs, així que, l’any 
1900, a Barcelona, el parc de la Ciutadella era conegut com “el parc de Barcelona”, fet que 
denota el seu caràcter d’excepció dins la ciutat. Aquest parc municipal, comprenia els terrenys 
que l’Estat havia cedit per a l’Exposició Universal de 1888 i la seva superfície era de 307.667 
metres quadrats6. Però en les darreres dues dècades, es va anar fent evident la dificultat que 
suposava dur a terme el pla Cerdà en quant a espais públics i el municipi va haver de reaccionar 
per oferir una alternativa al manteniment dels espais lliures.  

Si hoy es posible vivir en Barcelona, si es grata la Ciudad, se debe en gran parte a las muchas 
Manzanas que existen si edificar, pero el día en que se vayan cuajando éstas de edificios, 
cuando la congestión urbana, característica del casco y Ensanche actual de Barcelona, 
propiamente dicho, se extienda a lo que hoy es despoblado, se notará grandemente la falta 
de espacios libres de uso público, destinados a vegetación, donde el espíritu repose de la 
vista de construcciones.7 

I també, alguns estaven indignats per la massiva construcció que s’estava fent i es preveia a la 
muntanya. 

Prop de la nostra ciutat s’aixeca’l magestuós Tibidabo, que de poch temps ensá comensa a 
transformarse mercés á la instal·lació d’un funicular y d’edificis de varias menas. Com si 
s’atengués á la sola comoditat del superb mirador, nos sobraria paraulas pera aplaudirho, y 
avuy no podem ferho perque sols s’hi busca l’exclusiva d’uns quants en prejudici del bé 
general de quants anarhi pugan, buscant camins, alsanthi edificis que no ofereixen garanties 
de seguretat, y lo qu’es més no fent cas dels clams justissims de l’opinió pública que protesta 
de tant atreviment, no escoltant per res los avisos que’ls han fet diferents entitats i 
particulars. 8 

L’any 1907, promogut per Josep Rogent Pedrosa9 des de la conselleria, el consistori va convocar 
un concurs obert per a l’adquisició de terrenys, al qual la SA El Tibidabo va concórrer oferint 
                                                            
5 GARCÍA HERMOSILLA, Carles. Los parques urbanos del siglo XIX en Montréal y Barcelona. A CAPEL, Horacio, LINTEAU, Paul-André. 
Barcelona-Montréal. Desarrollo urbano comparado. Publicacions Universitat de Barcelona. 1998. Barcelona. Pàg. 371.   

6 Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona. Any 1911. Pàg. 385 | Vegeu aquest anuari, entre les pàgines 385-391, per a una 
descripció dels parcs i jardins del municipi.  

7 MARTORELL, Jeroni, BASSEGODA, Joaquim i MERCADER, Eduard. Informe sobre el proyecto de Ensanche de San Martín y San Andrés. 
Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña. 1910. Barcelona. Pàg. 209-210. Citat a MASJUAN BRACONS, Eduard. La ecología 
humana en el anarquismo ibérico: urbanismo orgánico o ecológico, neomathusianismo y naturismo social. Icaria Antrazyt. 2000. 
Barcelona. Pàg. 84. 

8 ASSOCIAICIÓ EXCURSIONISTA CATALANA LOS MUNTANYENCHS. Original manuscrit, dirigit a l’Ajuntament, a 2 de setembre de 1902. 
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Urbanització i Reforma. Dep. Tibidabo - Finca Frare Blanch. Exp. Núm. 6416. 

9 Josep Rogent Pedrosa (1867-1933), advocat i col·leccionista d'art. Era fill de l’arquitecte Elies Rogent Amat. Va ser regidor de 
l'ajuntament de Barcelona i tresorer de la Junta de Museus. 
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diferents parcel·les de les que era propietària. En la memòria en la que es presentaven els 
terrenys, es feien consideracions que recollien les idees que havien interessat a Joaquim Carrera 
en la seva proposta pel Tibidabo com a espai de llibertat o a Josep Zulueta en la seva visió del 
parc natural rústic com un negoci, amb molts avantatges pel poc cost econòmic que en suposava 
el manteniment. 

Desde que la apertura de las líneas del Tibidabo permitió el cómodo acceso a dicha 
montaña, el pueblo de Barcelona ha demostrado por ella una predilección que es imposible 
desconocer. [...] El público huye de los parques geométricos, pautados, reglamentarios. 
Acude al campo precisamente para respirar con libertad, física y moralmente [...] Este se lo 
ofrece el Tibidabo, de dimensiones prácticamente ilimitadas, pues la sierra ocupa una 
extensión de centenares de kilómetros cuadrados, en su mayoría cubiertos de bosque o 
monte bajo. Las carreteras en ella existentes y las vías y paseos explanados por esta Sociedad 
suman un desarrollo de muchos kilómetros, por los cuales discurre el público sin trabas de 
ningún genero. [...] Cualquier proyecto, artificial y artificioso, que pudiera formularse, 
parecería un belén de feria al lado de esta realidad, de este hecho consumado, que Barcelona 
debe únicamente a su posición admirable. 

Sólo falta, pues, que el público de Barcelona, al pasar por el Tibidabo, pueda tomar asiento, 
por decirlo así, en su propia casa. Para ello bastan algunos terrenos, escalonados en la 
montaña, en los cuales no habrá nada más que hacer sino conservarlos en su natural estado; 
y, a lo más, disponer alguna que otra fuente pública y varios refugios de montaña, para el 
caso de que la lluvia sorprenda en ella a los excursionistas.  

A este pensamiento obedece la oferta que se formula. En virtud de la misma, el pueblo de 
Barcelona, además de disfrutar de más de 50 kilómetros de paseos y caminos de montaña, 
podrá sentar sus reales en diversos parajes, próximos y más bajos, unos, para quienes no 
puedan o no quieran alejarse mucho en las expediciones al campo; más elevados otros, para 
los que disponen de más tiempo o de más fuerzas para las excursiones. Hay que hacer notar 
que el conjunto de los terrenos que se ofrecen permitirá el libre acceso, ahora y para 
siempre más, hasta la cumbre del Tibidabo, sin necesidad de tomar pasaje en el tranvía o 
funicular y sin que, ningún particular o compañía, en el transcurso de tiempo, pudiera 
jamás llegar a poner trabas a las excursiones al Tibidabo, que por sus encantos son las 
preferidas de los barceloneses. Esta consideración opinamos que por si sola ha de pesar 
grandemente en el ánimo del Excmo. Ayuntamiento.10 

                                                            
10 SOCIETAT ANÒNIMA EL TIBIDABO. Consideraciones sobre la oferta de terrenos para parques, hecha al Excmo. Ayuntamiento de 
Barcelona por la Sociedad Anónima "El Tibidabo". 1907. Barcelona. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Citat a CASALS 

COSTA, Vicent. La creació del sistema de parcs a la Barcelona noucentista. A CAPEL, Horacio, LINTEAU, Paul-André. Barcelona-
Montréal. Desarrollo urbano comparado. Publicacions Universitat de Barcelona. 1998. Barcelona. Pàg. 378. 
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Es van oferir deu indrets diferents, una superfície total de 162.697 metres quadrats, que 
discorrien en gran part al llarg del traçat del funicular. L’Ajuntament en pagaria 450.440 pessetes 
repartides en nou pagaments anuals11. Els del Tibidabo no van ser els únics terrenys que 
l’Ajuntament va adquirir, sinó que n’hi hagué d’altres que discorrien entre Montjuïc o el 
Guinardó. En total, Barcelona passava dels 307.667 als 718.034 metres quadrats d’espais lliures 
                                                            
11 ROGENT PEDROSA, Josep. Lo parch del Tibidabo: diferents aspectes de la montanya. LA IL·LUSTRACIÓ CATALANA. Any VIII. Núm. 
343. 2 de gener de 1910. Pàg. 8-9. 

Img42. Plànol dels terrenys de la SA El Tibidabo que es venen a Parcs Municipals. Un total de 10 parcel·les situades al llarg del 
recorregut del funicular, des de l’estació inferior, al costat de la casa Arnús, fins a Can Borni. 1907. 
Img43. Detall de les superfícies dels terrenys adquirits. 1953. 
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naturals l’any 191012. Josep Rogent, però, es felicitava de la bona feina feta sobretot per 
l’adquisició del parc del Tibidabo, ja que creia que els veritables parcs de la ciutat havien de ser 
els de les muntanyes properes com Montjuïc, Sant Pere Màrtir, el Tibidabo o les Roquetes. A 
més, la SA El Tibidabo quedava obligada a: 

a) a construhir un mirador a la part Nort de la montanya del Tibidabo pera deixar 
assegurades les vistes del Vallès. 

b) a no impedir may el tranzit públich per totes les carreteres y camins actualment 
construhits desde la carretera de Fogàs al cim de la montanya. 

c) a no consentir la edificació al marge de les plases inferior y superior del funicular pera 
que les vistes no quedin perjudicades. 

d) a adquirir y cedir gratuïtament a la Ciutat un extensió de terreno a la part Nort de la 
Montanya, a fi de assegurar les vistes de la part del Vallès. 

e) a explanar a les seves costes les vies de comunicació entre les diferents porcions del 
parch, construhint les obres de fàbrica que siguin necessàries. 

f)    a formular el plan de urbanisació de la montanya baix l’absoluta direcció del arquitecte 
municipal y a sotmètrel a l’aprobació del Ajuntament dintre’l plasso de sis mesos, a 
projectar en igual forma l’enllàs del Parch del Tibidabo ab l’adquirit a Vallvidrera, y 

g) a entregar al Ajuntament el Pabelló anomenat Reyna Regent en qual emplassament 
podrà construhirse un edifici municipal.13 

Però l’ambició de Rogent era encara molt més gran. Preveia altres adquisicions com la Budellera, 
o les finques Miralles i Llavalloll, per tal d’obtenir un parc que entrant per l’avinguda del 
Tibidabo no finalitzés fins al pantà de Vallvidrera. A més, demanava la cessió de les carreteres 
provincials per convertir-les en “dos grans passeigs de circumvalació per la montanya” 
eixamplant-les fins a 20 metres. Una idea que més endavant reprendran certs plans urbanístics 
de la ciutat.  

Aquests incomparables passeigs de montnaya, construhits ab la prohibició absoluta 
d’edificar res que privés les vistes, tant de la part de mar com de la del Vallès, donarien a 
Barcelona uns ayres de ciutat qu’avuy no té, y sobre tot a n’els barcelonins els donarien 
conciencia de que la seva urb es gran y que pera desenrotllarla deuen abandonar l’esperit 
mesquí que avuy els caracterisa.14 

El 1913, Rogent, sobre aquesta premissa de circumval·lació però des de fora de la conselleria, 
esbossava el que hauria de ser el gran parc de la ciutat sobre els tres punts clau: Sant Pere Màrtir, 
el Tibidabo i Les Roquetes (a la zona de Torre Baró) amb la clara funció de limitar el creixement 
i definir el model urbanístic d’aquestes noves àrees que s’havien d’adquirir promptament.  

                                                            
12 Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona. Any 1911. Pàg. 385. 

13 ROGENT PEDROSA, Josep. Op. Cit. 

14 ROGENT PEDROSA, Josep. Op. Cit. 
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El parch natural de Barcelona es la montanya. Avuy hi porten dos funiculars y dos tramvies, 
demà’ls medis de comunicació seran infinits. La montanya cada dia s’acosta més a 
Barcelona y el seu accés es més esconòmich. Per això quant més se tardi en fer les 
adquisicions, més cares tindran de pagarse. [...] ¡Quines combinacions podrien ferse ab els 
parchs de montanya y la ciutat jardí y les cases barates!15 

Rogent introduïa la idea de gestió dels espais lliures com a eina necessària per a les polítiques 
urbanes sobre el creixement urbà i suburbà16. Però no va ser fins Nicolau Maria Rubió i Tudurí 
–juntament amb el seu mestre Jean-Claude-Nicolas Forestier–, des de la  Direcció de Parcs 
Públics de l’Ajuntament, creada el 1918, que es va donar l’impuls definitiu de conceptualització i 
constitució de nous parcs17. Sota el lema “es tierra perdida la que se destina a la edificación”, 

                                                            
15 ROGENT PEDROSA, Josep. La finca de “les Roquetes” y “boscos de Vallbona”. LA IL·LUSTRACIÓ CATALANA. Any XI. Núm. 509. 9 de 
març de 1913. Pàg. 157-160. 

16 CASALS COSTA, Vicent. Es tierra perdida la que se destina a edificación. Nicolás Maria Rubió i Tudurí y la Dirección de Parques 
Públicos y Arbolado del Ayuntamiento de Barcelona. A CIUDAD Y TERRITORIO. Núm. 94. 1992. Madrid. Pàg. 125-145. 

17 BUSQUETS, Joan. Barcelona: La construcción urbanística de una ciudad compacta. La Estrella Polar (Ediciones del Serbal). 2004. 
Barcelona. Pàg. 213. Vegeu també AAVV. N. M. Rubió Tudurí (1891-1981). Ajuntament de Barcelona. 1989. Barcelona. ó AAVV. 
Nicolau Ma Rubió i Tudurí, entre la razón y la sensibilidad. Quaderns d’Arquitectura i Urtbanisme. Núm. 113. 1976. Barcelona. Pàg. 
49-56. 

Img44.  Plànol del pretès cinturó verd i via de circumval·lació. 1913. 
Gran quantitat de zones al nord de la Diagonal es projectaven com ciutats-jardí, no fent més extensiva l’àrea de l’Eixample. 
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Rubió i Tudurí promourà l’adquisició de nous terrenys multiplicant per sis la superfície de 1910, 
dividits entre parcs interiors, parcs suburbans, parcs exteriors i contemplant la reserva de boscos 
a la serra de Collserola.  

La sistematització dels espais verds es va acceptar, en poc temps encara que tardanament, com 
un dels eixos principals de coordinació urbana, tant en un sentit estètic com saludable enfront 
de la ciutat industrial. Rubió i Tudurí va saber situar la sensibilitat pels espais naturals entre la 
política, l’opinió pública i el planejament urbà, en tots els nivells, des de la Barcelona Futura, 
l’any 1929, o el Regional Planning, el 1932, fins al disseny de parcs i jardins, com la Budallera o 
can Borni, que es consolidaran el 1929, amb motiu de l’Exposició Internacional, al Tibidabo, 
com a parcs naturals de la ciutat.  

 

 

 

Img45.  Distribució dels 
parcs de Barcelona en parcs 
urbans, primer cinturó de 
parcs interiors, i segon 
cinturó de parcs suburbans. 
1920. Parcs adquirits i 
projectes i propostes 
d’adquisició. 
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3.3.2 EL TIBIDABO I ELS PLANS DE LA CIUTAT. LA GROSS BARCELONA 

Encara que l’Eixample es va implantar amb contundència, els creixements, sobretot els dels 
àmbits perifèrics, sols es van ajustar relativament a les previsions de Cerdà1. L’apogeu suburbà 
del moment –que de seguida va superar en nombre d’habitants aquells de l’Eixample– no 
justificava a priori que el Tibidabo hagués de tenir èxit i el fet que Salvador Andreu hagués 
d’aportar un crèdit personal per assolir el capital necessari per manca d’inversors en el moment 
de formació de la societat no és sinó una demostració que l’aposta de la SA El Tibidabo va ser 
arriscada en diversos aspectes. Durant els primers deu anys, si bé es va anar millorant el servei, 
la desvinculació amb la trama urbana, les dificultats i costos d’accés eren evidents. D’altra banda, 
fracassada la prolongació del tramvia de l’avinguda Tibidabo fins la Diagonal, esvaint-se les 
il·lusions d’establir una xarxa de transport després del monopoli de la Barcelona Light, Power & 
Traction Co. Ltd, el Tibidabo era, en resum, el projecte d’un passeig cap a la muntanya amb un 
sentit urbà eminentment intern. 

Aquesta situació, però, es donava en molts altres indrets de Barcelona. Eren zones que havien 
nascut a la perifèria, però que havien pres una importància considerable en el conjunt de la 
ciutat per ser àrees residencials, industrials o de lleure. El pla d’Enllaços que es va elaborar entre 
1903 i 1907 per Lleó Jaussely, a raó del concurs convocat, detectava la importància dels nodes 

                                                            
1 MONCLÚS, Francisco Javier. Planeamiento y crecimiento suburbano en Barcelona: de las extensiones periféricas a la dispersión 
metropolitana (1897-1997). A CAPEL, Horacio, LINTEAU, Paul-André. Barcelona-Montréal. Desarrollo urbano comparado. 
Publicacions Universitat de Barcelona. 1998. Barcelona. Pàg. 87.   



- 68 - 

perifèrics i plantejava la seva continuïtat amb la ciutat. El pla de Jaussely preveia, a més de 
diverses vies d’enllaços com “la carretera de Cornellà a Fogàs de Tordera, eixamplada, formant 
el Passeig de Circunvalació”2, un sistema de vies ascendents com la prolongació de “la Rambla 
Catalunya bifurcant-se fins a la Plassa dels Josepets y fins a l’Avinguda del Tibidabo”3 resolent 
en aquest cas, la connexió de Sant Gervasi amb l’Eixample. 

Des de 1901, però, ja hi havia hagut altres intents per part de l’Associació de Propietaris de Sant 
Gervasi, que plantejaven el carrer Balmes com “la única vía que llevaba sus alineaciones hasta 
dentro del término de San Gervasio”4. El traçat del carrer Balmes, que havia estat històricament 
vinculat a la traça del ferrocarril de Sarrià i la riera de Sant Gervasi, va esdevenir la proposta més 
sòlida per unir l’avinguda Tibidabo amb el centre de la ciutat. El projecte definitiu, presentat el 
1920, ja preveia la futura construcció de la galeria que acolliria el ramal dels Ferrocarrils de 
Catalunya, SA, que ja estava en aquells moments prolongant les línies fins a Sabadell i Terrassa. 

La Oficina Tècnica Especial, a càrrec dels regidors Manuel Vega i March i Guillem Busquets, es 
va constituir el 1914 i, sota la direcció de Pere Falqués, Ezequiel Porcel –com a tècnics 
municipals– i Ferran Romeu, es va elaborar el 1917 el “Plan General de Urbanización”5, amb la 
vocació d’esdevenir l’esquema principal de vies i parcs de la ciutat, avatar de les idees de 

                                                            
2 ILUSTRACIÓ CATALANA. La Barcelona d’en Jaussely. Any IX. Núm. 395. 1 de gener de 1911. Pàg. 12. 

3 ILUSTRACIÓ CATALANA. Op. Cit. 

4 COMISIÓN DE ENSANCHE. Expediente promovido por la Asociación de propietarios, industriales y vecinos de San Gervasio interesando 
la prolongación de la calle de Balmes hasta la de San José. 1901. AMCB. Exp. Núm. 8115. Citat a VAL JIMÉNEZ, Manuel. La 
prolongación de la calle Balmes y su unión con la avenida Tibidabo. Tesina Final de Máster juny 2011. UPC. Inèdit. 

5 GALERA, Montserrat, ROCA, Francesc, TARRAGÓ, Salvador. Atles de Barcelona. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 1982. 
Barcelona. Pàg. 672-674. 

Img46. Vista de l’accés a 
l’Avinguda del Tibidabo, amb 
moltes edificacions, però sense 
enllaç directe amb l’Eixample. 
1911. 
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Jaussely6. En aquest pla, s’introduïa la necessitat de prolongar el carrer Balmes en el seu tram 
superior de la Diagonal.  

Los bons barcelonins, los que oblidant-se de la filiació política que puguen tenir los regidors 
de la ciutat, saben apreciar los esforços y sacrificis que’s fan desde aquelles oficines 
municipals en be del bon nom y dels interessos generals de Barcelona, recordaran sempre 
ab goig l’actuació de l’Ajuntament que, comprenent que la gran urb barcelonina no era 
allavores, ni es encara, més que un conjunt format per diverses barriades crescudes a son 
temps separadament l’una de l’altra sense lligament, sense comunicacions, sense arteries 
suficients que regulin la seva funció vital y uneixin los diferents cosos urbans que la formes, 
va convocar aquell celebrat concurs internacional per resoldre lo problema dels seus 
enllaços.[...] Aquell projecte, per causes diverses, ha restat oblidat ab gran desprestigi dels 
representants del poble, [...] ab tot, y gràcies a l’activitat d’uns quants regidors que vetllen 
perquè no’s perjudiquin los interessos ciutadans, se treballa ab activitat per dur a terme 
l’allargament del carrer de Balmes dins a enllaçarlo ab l’Avinguda del Tibidabo en son 
encreuament ab lo carrer de Victor Hugo.7 

Els enllaços, resolts el 1907 i el 1917, eren considerablement diferents. Diversos sectors lloaven 
les propostes de Jaussely –com Jeroni Martorell, Bonaventura Bassegoda o Eugeni d’Ors–, però 
també va ser durament criticat i titllat d’utòpic en matèria econòmica. 

En Jaussely acompanyá lo progecte de dibuxos fantasistes, que cautivaren als esperits 
artístichs. Y la gent poch acostumada a la labor de la gestió pública, s' hi entussiasma, 

                                                            
6 BUSQUETS, Joan. Barcelona: La construcción urbanística de una ciudad compacta. La Estrella Polar (Ediciones del Serbal). 2004. 
Barcelona. Pàg. 194. 

7 ILUSTRACIÓ CATALANA. L’allargament del carrer de Balmes y l’enllaç ab l’Avinguda del Tibidabo. Any XII. Núm. 598. 22 de 
noviembre de 1914. Pàg. 619-621. 

Img47. Vista del projecte  
Jaussely d’enllaç de 
l’Avinguda Tibidabo (al fons, 
amb la presència de l’Hotel 
Metropolitan) amb la 
prolongació de la Rambla 
Catalunya amb “un immens 
viaducte de planta curvilínia 
damunt del buyt ab unes 
rampes que ascendien per les 
pendents naturals del terreny 
desde’l carrer a dalt, en tant 
qu’aquest, unit en igual 
pendent ab l’Avinguda, 
passava per sota, donant 
lloch a un dels més bells 
punts de vista que Barcelona 
hagués tingut”. 1911. 
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mentres que los elements pensadors, al notar un desconexement absolut de la potencialitat 
económica de Barcelona, al cambiar de lloch los edificis públichs y estacions dels 
ferrecarrils, al destruir carrers de la Ciutat Nova y atropellar drets creats al ampar de la 
legalitat present, pronunciaren a una la paraula ‘utopía’.8 

L’enllaç de Busquets suprimia “l’immens viaducte curvilini” de Jaussely per emplaçar-hi “una 
gran plaça semi-circular ab balconada”9. 

Avuy a l’Avinguda s’hi han creat interessos, s’hi han fet villas a un nivell que faria molt 
costós lo projecte Jaussely y perjudicaria molts interessos allà creats, y per lo tant lo qu’ara’s 
proposen una part dels regidors de Barcelona es la realisació d’un altre projecte fet a base 
dels planos Jaussely, però ajustant-los a la realitat present, tenint com a finalitat única la 
conservació de l’admirable punt de vista. [...] Si comparem aquest projecte ab la pretensió 
dels actuals propietaris d’aquells terrenys que voldrien terraplenarho tot enllaçant aquelles 
vies ab un vulgar carrer de cases de quatre pisos per treuren bons lloguers, [...] no hi hà que 
dubtar que la opinió pública’s posarà al costat dels regidors que patrocinen los veritables 
interessos de la ciutat.  10 

El projecte de Jaussely va ser el primer pla regulador que abastava un nou àmbit administratiu. 
Incloïa les idees de la Gross-Barcelona, inspirat en el model de la Gross-stadt alemana. La 
convocatòria del concurs tenia la intenció de plantejar un sistema alternatiu a la construcció de 
l’Eixample, que, des del començament es gestionava per la Comissió d’Eixample, i que, per la 
seva limitada jurisdicció no permetia incorporar plantejaments a major escala. El pla Jaussely no 
es va arribar a construir mai, en part, perquè introduïa una lògica econòmica que racionalitzava 
el mercat del sòl –suprimint l’especulació i aplicant un impost de plusvàlua11 que havia de 
finançar la pròpia expansió urbana– que no interessava a la Cambra de Propietat que hi va posar 
traves i impediments12. 

                                                            
8 CARRERAS CANDI, Francesc. Geografia general de Catalunya. Editorial Albert Martin. 1913. Barcelona. Vol. 5 - La ciutat de 
Barcelona. Pàg. 1063. 

9 ILUSTRACIÓ CATALANA. Op. Cit. Pàg. 620. 

10 ILUSTRACIÓ CATALANA. Op. Cit. Pàg. 621. 

11 L’impost de plusvàlua ja s’aplicava a França. A Barcelona es va començar a aplicar, sota el nom d’impost de millores, d’una manera 
molt tardana l’any 1917.  

12 INMACULADA, Julián. L'urbanisme a Barcelona entre dues exposicions: 1888-1929. Els llibres de la frontera. 1988. Barcelona. Pàg. 
62. 
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La Comissió d’Eixample va seguir operant fins a 1953 sense superar gaires de les seves 
mancances inicials. Malgrat tot, anava estenent els límits d’influència per integrar els punts 
estratègics sota el seu control. La importància que havien assolit l’avinguda i la muntanya del 
Tibidabo com a enclavaments turístics va fer que, amb l’aprovació definitiva del projecte del 
carrer Balmes l’any 1920, es sol·licités la inclusió del seu traçat dins dels àmbits de l’anomenada 
Zona d’Eixample. L’Ajuntament gestionava paral·lelament el projecte d’alineacions, rasants i 
zones laterals per iniciar el més aviat possible les obres a fi d’agilitzar els tràmits per inaugurar 
l’avinguda amb l’adveniment de l’Exposició de les Indústries Elèctriques13. Finalment, la zona 
quedava inclosa per Real Decret el 192314. 

 

                                                            
13 L’Exposició de les Indústries Elèctriques, que s’havia de realitzar el 1917, es va endarrerir per l’esclat de la Primera Guerra 
Mundial. Les obres van començar el mateix 1917 i van finalitzar el 1923, però, amb la dictadura de Primo de Rivera, es va postergar 
la celebració de l'esdeveniment, fins el 1925 que es va fixar la data definitiva pel 1929, sota el nom d’Exposició Internacional.  

14 VAL JIMÉNEZ, Manuel. La prolongación de la calle Balmes y su unión con la avenida Tibidabo. Tesina Final de Máster juny 2011. 
UPC. Inèdit. 

Img48. Vista del projecte de Busquets per 
l’enllaç amb el carrer Balmes, “una gran plaça 
semi-circular ab balconada, fent que’l carrer de 
Balmes ascendeixi per unes rampes a banda y 
banda y per jardins destinats a decorar aquell 
gran desmont natural y per fer més bella la vista 
que’s disfrutaría desde aquella esplèndida 
terraça”. 1911. 
Img49. Vista de Barcelona des de l’entrada del 
manicomi de Nova Betlem, a l’emplaçament de 
Sant Gervasi.1880.  
Img50. Vista de Barcelona des del jardí dels 
Caputxins a Sarrià. 1806.  
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Img51. Fragment del plànol Ciutat de Barcelona amb el seu pla i entorns. 1915-1920. 
Img52. Fragment del projecte d’Enllaços de Barcelona amb  els pobles agregats. 1911. 
Img53. Fragment de l’Esquema de principals vies i parcs del pla general d’urbanització. 1917. 
Img54. Fragment del plànol d’enllumenat de la Zona d’Eixample. 1928. 
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3.3.3 UN PARC D’ATRACCIONS. LA SOCIETAT D’ATRACCIÓ DE FORASTERS 

En algunes memòries de la SA El Tibidabo es destaca l’important paper del públic per garantir la 
continuïtat i la freqüència d’ús del tramvia i del funicular. La capacitat de la societat per tractar 
el Tibidabo des d’una visió empresarial va fer possible, malgrat les controvèrsies, que hi 
convisquessin turistes, peregrins i excursionistes, ampliant el ventall de clients. D’una manera o 
altra, es van saber canalitzar els interessos del Tibidabo per edificar un complex capaç 
d’acontentar a un ampli ventall de gent de diversa índole, acollint des d’un observatori científic, 
un parc d’atraccions o un temple expiatori a un espai natural municipal. Fins i tot, encara que es 
va plantejar d’entrada per a la societat benestant, els obrers tampoc es resignaven a no accedir-
hi, bé fos a peu al començament o bé per la democratització posterior de la muntanya, que va 
desplaçar la distinció burgesa a altres dominis com el viatjar a l’estranger o disposar segones 
residències molt més allunyades de la regió barcelonesa. Totes aquestes circumstàncies, van 
portar a la SA El Tibidabo a establir una relació mediàtica entre el ciutadà o el viatger i la 
muntanya, a partir dels mitjans de difusió de l’època. 

Per una banda, la SA El Tibidabo es va mantenir al marge de l’entramat polític dins la ciutat, fet 
que va propiciar que s’hi celebressin nombrosos actes públics sense condicionants ideològics. 
Des de 1888, amb la Reina Regent, moltes personalitats, associacions, o congressistes, del signe 
que foren, culminaven l’estada a Barcelona amb un banquet al cim del Tibidabo. Vestint els 
vagons del tramvia i el funicular amb les banderes corresponents, s’adornava tant la visita del rei 
Alfons XIII com el Congrés de la Llengua Catalana. 
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Quan l’Ajuntament va adquirir algunes parcel·les l’any 1910, l’edifici i emplaçament de l’antic 
pavelló de la Reina Regent va quedar a disposició del consistori per a poder-hi aixecar un edifici 
municipal en vistes de la necessitat d’una sala per celebrar-hi actes públics, recepcions i festes. 

Una gran sala de festes y recepcions com no té avuy encara la ciutat, projectat ab escalinates, 
galeries y terraces de lliure circulació pel públich que podrien posarse en comunicació ab la 
gran sala en dies determinats per donar més grandiositat y atractiu a les festes que s’hi 
celebressin. Los soterranis que determinarien los desnivells del terreno serien aprofitats per 
sales d’exposicions, museus, etz.1 

D’altra banda, l’oci i el turisme, tant local com estranger, també va ser una de les peces angulars 
del projecte de la Societat Anònima El Tibidabo. L’èxit va venir donat pels atractius que oferia el 
Tibidabo, tant naturals com artificials, des del moment en que accedir-hi ja no era ni un 
inconvenient ni un esforç. D’entrada, la constitució d’un parc d’atraccions no formava part dels 
plans de la societat, pel que, seguint el model suís, l’atractiu principal era el panorama que 
s’oferia des del cim de la muntanya i, posteriorment, els restaurants i els hotels. Una tema que ja 
es debatia abans de la inauguració del funicular. 

Habría convenido para el complemento del plan social, que al llegar á las cumbres, hubiese 
hallado el viajero hoteles confortables, elegantes parques y otros alicientes que los que le 
ofrece la naturaleza; pero todo esto presenta dificultades que de momento ha sido imposible 
vencer... Pero á pesar y por la misma imposibilidad de llevar desde luego a la cima del 
Tibidabo los alicientes indicados, el Consejo ha creído conveniente suplir-los en parte con 
algo que sea de posible ejecución en las actuales circunstancias y evite el desencanto de los 
que al llegar al fin del viaje, no encuentren otra cosa que un punto de vista al aire libre.2 

Poc van tardar, però, a edificar-se aquests al·licients que, l’any 1906, el Tibidabo ja comptava 
amb  dos restaurants i un hotel al cim, a més de les diverses quintes que ja s’havien aixecat al 
llarg de l’avinguda, gràcies a la construcció de la torre de les Aigües el 19023. En aquest aspecte, 
va ser clara l’aposta per un arquitectura de renom, que es convertís ella mateixa en un estímul 
per al visitant4.  

                                                            
1 Ilustració Catalana. Any XII. Núm. 554. 18 de gener de 1914. Pàg. 44.  

2 Memoria SA El Tibidabo. 1900. Citat a ARMENGOL, Ferran, HARO, Miguel Àngel, LUQUE, Eugeni, URKIOLA, Carlos. Un segle pujant 
al Tibidabo. Ajuntament de Barcelona. 2002. Barcelona. Pàg. 30.  

3 Per a una consulta de les efemèrides i construccions al llarg del temps, vegeu LÁZARO DÍAZ, Antoni. El Tibidabo des de dins. 
Història d’un parc d’atraccions. Blume Editorial. 2004. Barcelona. 

4 En aquest sentit, l’elit arquitectònica del moment van participar o bé en les torres –Enric Sagnier va projectar les cases 17, 24-28, 27, 
36 i 44-46 (la quinta Arnús); Adolf Ruiz Casamitjana les 2-4 (edifici Rotonda) i 25; Joan Rubió i Bellver les 31 (el frare Blanch, casa 
Roviralta), 37 (casa Fornells) i 56 (casa Casacoberta); Nicolau Maria Rubió i Tudurí la 33; i Josep Puig i Cadafalch la 48 (casa 
Muntadas)– o bé en els edificis del cim –Domènech i Estapà va projectar l’Observatori Fabra; Enric Sagnier el temple Expliatori; 
Josep Amargós i Samaranch la Torres de les Aigües; i Nicolau Maria Rubió Tudurí va dissenyar el Can Borni i el pavelló de la radio 
de Barcelona. 
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A fi de marcar la importància [...] de l’expansió de la ciutat cap a muntanya, en lloc 
d’instal·lar al Tibidabo un senzill dipòsit d’un centenar de metres cúbics, [la SGAB] feia 
construir, amb luxe desacostumat en empreses comercials, la gran torre que commemora 
l’arribada de les aigües a aquelles altures i, a la vegada, permet d’assenyalar a una gran 
extensió de Catalunya l’emplaçament de la seva Capital.5 

La idea d’un parc d’atraccions no aparegué fins més tard, després de recollir les ambicions dels 
fallits projectes que es van iniciar entorn seu, com el Casino de l’Arrabassada que, malgrat el poc 
temps que va funcionar com a casino, va oferir un seguit d’atraccions de procedència nord-
americana, igual que l’American Park o el Valley Park6. Fins aleshores, només s’havien instal·lat 
alguns divertiments com els miralls, els prismàtics o el reflector. L’inici del parc d’atraccions va 
venir amb la inauguració del carril aeri, l’any 1915, que el seguiria la talaia, el 1921 i l’avio, el 
1929. 

En tot el joc de promoció de la muntanya hi van tenir un paper important en Salvador Andreu i 
en Marià Rubió i Bellver. Per una banda, la mateixa SA El Tibidabo es promocionava en diaris i 
anuncis, i editava una revista, des de 1904, que es repartia mensualment a les estacions del 
funicular entre els usuaris, amb la que es feia difusió i propaganda de les obres, els 
esdeveniments i les celebracions. Un article, titulat “Una excursión al Tibidabo”, s’anava 
reeditant en els diversos números, actualitzant l’estat de les obres i les instal·lacions.  

                                                            
5 HURTADO I MIRÓ, Amadeu. Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps, 1894-1930. Ariel. 1967-69. Barcelona. Vol. 2. Pàg. 
217-218.  

6 SUÁREZ CARMONA, Luisa. El cinema i la constitució d’un públic popular a Barcelona: el cas del Paral•lel. Tesi doctoral UdG. Dipòsit 
legal: GI-112-2011. Inèdit. Pàg. 146. 

Img55. Acte públic al Tibidabo davant del Café Restaurant. 
Img56. Celebració al cim amb la capella original al fons.  
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El Tibidabo es el sitio predilecto que Barcelona ofrece á los que quieren abarcar de una 
mirada el Hermoso conjunto de la capital y respirar el aire puro de las altas montañas, tan 
conveniente á los que viven de ordinario al nivel del mar, sujetos por sus ocupaciones á 
permanecer muchas horas diarias en locales sombríos y sin hacer el menor ejercicio. El 
tranvía de la Bonanova deja al viajero en la entreda de la Gran Avenida del Tibidabo […] 
recorrida por el Tranvía de acceso á la estación del funicular. Empiezan a levantarse 
hermosos edificios en esta vía. Queda ya completamente terminado el chalet de D. Luis 
Muntadas, proyecto de D. José Puig y Cadafalch. Por encima de la estación del funicular se 
ve casi acabado el magnífico edificio propiedad de D. Manuel Arnús, proyecto de D. Luis 
Sagnier. […]  

El funicular transporta al viajero en ocho minutos, á la cúspide del Tibidabo. […] En un 
montículo izquierdo queda el soberbio Observatorio Astronómico […] del académico y 
arquitecto D. José Domenech. Momentos después, el funicular llega al Apeadero, 
deteniéndose en él, si algún viajero lo ha solicitado así en la estación de partida. Este 

Img57. Menjador del Gran Café Restaurant a la visita d’Alfons XII. 1904 |  Img58. Celebració del Ram davant de la cripta. 1910. 
Img59. Vol de l’aviador Mr. Gibert sobre el Tibidabo. 1911 | Img60. El ferrocarril aeri després de la inauguració. 1915. 
Img61. Celebració de la Colobòfila al cim del Tibidabo. 1916 | Img62. Cursa del Tibidabo a Vallvidrera a peu. 1916. 
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apreadero lo utilizan los viajeros que van al Observatorio, á Vallvidreda, á Vista Rica, á la 
Rabassada, á Sant Cugat del Vallés, etc. 

Al llegar á la estación superior, el espectáculo que se divisa es grandioso […]. Montserrat, el 
Montseny, los Pirineos […], un conjunto que no ofrece ninguna otra atalaya de Europa. 
[…] Junto a la cúspide, se alza la grandiosa torre depósito, proyecto del señor Amargós. En 
la cúspide misma, un templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús coronará la obra del 
Tibidabo.  

No deje el viajero de asomarse a todas las terrazas, visitar la preciosa instalación de Tiro 
Flobert, el Gran Restaurant con su hermoso salón árabe, la Estación de palomas mensajeras, 
la Exposición de fotografías y recorrer las sendas que ofrecen los bosques vecinos. 7 

En poc temps, les noticies sobre el Tibidabo es van multiplicar. El Tibidabo aglutinava articles 
tant en revistes il·lustrades com en revistes satíriques, a més d’anuncis. Tots ells eren medis de 
difusió d’informació publicitària destinats a persuadir el consumidor, tant real com potencial, 
dels plaers, i també dels beneficis, d’ascendir al Tibidabo. L’any 1923, Salvador Andreu, que 
estava estiuejant a Puigcerdà va enviar una carta a Marià Rubió: 

Una pensada hi va. Posar als principals diaris de Barcelona un anunci a les primeres pàgines 
i amb lletres una mica gruixudes que digui A RESPIRAR al TIBIDABO. Res més. Això tres 
o quatre dies seguits a quasi tots els periòdics. Si refresca el temps o hi ha senyals de 
tempesta, ho suspeneu, per tornar així que apreti la calor. Veurà Vostè que cada pesseta ens 
caldrà un duro. Aquesta és la meva opinió, però Vostè disposi.8   

                                                            
7 TIBIDABO: REVISTA MÍNIMA. Any 1905. Núm. 21. Pàg. 3-5.  

8 LÁZARO DÍAZ, Antoni. Op. Cit. Pàg. 39. 

Img63. Cronologia de les construccions i atraccions més significatives de la SA El Tibidabo. 1901-1929. 
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A les descripcions objectives del lloc, de les construccions o dels esdeveniments, calia afegir-hi 
un altre element important: les muntanyes s’havien convertit en part de la identitat territorial, 
eren referents del lloc i sovint s’utilitzaven comparacions del Tibidabo amb paratges afins 
coneguts d’arreu d’Europa, per recalcar-ne la categoria. I també, a part del suport habitual de 
publicitat, calia sumar l’efecte divulgador del cinema que s’estava popularitzant a Barcelona, 
sobretot els de més categoria, com les sales del Cinematógrafo Napoleón, on eren habituals les 
filmacions d’esdeveniments particulars de la muntanya, cerimònies religioses o gravacions de 
parcs d’atraccions i muntanyes russes9.  

                                                            
9 Entre les projeccions del cinema Napoleón hi havia les pel·lícules: “Suelta de 2000 palomas en la cumbre del Tibidabo” [DIARIO DE 

BARCELONA. 14 de març de 1903], de la societat Colombòfila que estava instal·lada al cim; la cerimònia de l’acte de la primera pedra 
del temple Expiatori del Sagrat Cor [citat a BROTONS, Ròmul. Parcs d’Atraccions de Barcelona: des de 1853 fins l’actualitat. Editorial 
Albertí. 2011. Barcelona. Pàg. 36]; o ‘Montañas rusas náuticas’, que introduïa el ‘Water Toboggan’. Pel resum de les pel·lícules del 
Napoleón vegeu LETAMENDI, Jon, SEGUIN, Jean-Claude. Los orígenes del cine en Catalunña. Generalitat de Catalunya. 2004. 
Barcelona. 

Img64. Cartell publicitari del funicular. 1901. 
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Per l’altra banda, Marià Rubió i Bellver, a més de director tècnic de la SA El Tibidabo, va estar 
involucrat en la Societat d’Atracció de Forasters (SAF) des de la seva constitució l’abril de 1908 i 
el 1911 en va esdevenir president. La SAF va ser la primera entitat de foment del turisme al país i 
publicava mensualment la revista Barcelona Atracción. Els seus objectius eren: facilitar 
informació als forasters que visitin Barcelona sobre belleses naturals, artístiques, itineraris, 
transport i allotjament; exercir l’acció privada sobre els serveis relacionat amb la indústria del 
turisme; instar a les administracions públiques les millores de les comoditats referides als 
turistes; fer propaganda activa; estendre per Espanya i l’estranger el coneixement dels tresors 
artístics, belleses naturals i els avantatges del clima i situació geogràfica de Barcelona com a 
centre d’interès d’excursions10. Amb la SAF, es va concretar el que, quinze anys abans, els centres 
excursionistes havien reclamat per conèixer i fer conèixer el patrimoni de Catalunya. Es va 

                                                            
10 BARCELONA ATRACCIÓN. Any III. Núm. 35. Desembre de 1913. Citat a BLASCO I PERIS, Alberto. Barcelona Atracción (1910-1936). 
UPF. Tesi doctoral. Inèdit. Dipòsit legal: B.42719-2007. Pàg. 17.  

Img65. Fragment del plànol monumental de Barcelona de la Sociedad d’Atracció de Forasters. 1912. 
Al nord, els funiculars i els tramvies ascendeixen a les muntanyes, Tibidabo, Vallvidrera, la Rabassada.  
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dinamitzar el plaer, les estades i l’oferta paisatgística per mitjà d’informació, mapes i itineraris 
que van forçar un desenvolupament de la geografia local. Igual que en el seu origen, aquestes 
iniciatives, formulades des de la burgesia industrial, d’oficis liberals i permeses des del seu propi 
marc polític que conformava la Lliga Regionalista, tenien com a finalitat la modernització de 
Barcelona i Catalunya i la recaptació d’un important capital estranger, com s’havia evidenciat 
que succeïa amb el turisme en altres països com Suïssa, França o Itàlia11.  

En aquest sentit, el Tibidabo agrupava tres característiques importants que la SAF es va 
preocupar de potenciar: era part del patrimoni natural de la ciutat; es complementava amb una 
oferta lúdica; i comptava amb un llegat arquitectònic modern i pròpiament català. L’any 1914 
van publicar-se a la revista deu itineraris que s’anirien repetint diverses vegades fins a 1917. 
Aquests havien de servir per posar ordre a la quantitat de monuments que hi havia per visitar a 
Barcelona, a més de varis articles en diversos números12. L’itinerari número cinc ascendia al 
Tibidabo i arribava a Sant Cugat per l’Arrabassada.  

Un espléndido paseo de 1.276 metros de longitud, bordeado de preciosas villas, algunas de 
ellas de indiscutible suntuosidad. Continuamente el excursionista admira los más bellos y 
variados espectáculos de naturaleza, ya que para alcanzar la altura de la estación de 

                                                            
11 BLASCO I PERIS, Alberto. Op. Cit. Pàg. 462-463. 

12 La relació de números en els que es publiquen articles del Tibidabo a la Barcelona Atracción són al gener de 1911, març de 1912, 
agost de 1912, maig de 1915, maig de 1916, març de 1928, febrer de 1935 i desembre de 1935. A BLASCO I PERIS. Op. Cit. Pàg. 181 

Img66. Fragment de l’auca del Tibidabo. Anys ‘50. 
“El Tibidabo conquista al nativo y al turista. 
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Funicular (superior a la montaña de Montjuich), el tranvía recorre un trayecto por demás 
tortuoso, lo que permite admirar á cada paso un nuevo panorama. 

[…] en la cúspide del Tibidabo hay multitud de instalaciones á propósito para solazar al 
excursionista; Sala de Tiro, Exposición de antigüedades, de fotografía, pista de patinaje, 
estación de palomas mensajeras, gran proyector eléctrico de un metro de diámetro, aparatos 
diversos, básculas, sala de lectura, gran telescopio, Torre-Mirand de la Compañía de Aguas 
y un inmenso Salón de Fiestas donde tienen lugar diversos espectáculos organizados por la 
Comisión de Fiestas de la Cúspide del TIbidabo.13 

Mentre ascendies amb el funicular, un marcador et recordava el punt en el que superaves 
l’alçada de la Torre Eiffel, evidenciant el desitjos d’internacionalitzar la ciutat i la muntanya 
posant-la constantment a l’alçada de les grans capitals europees, en un moment en el que 
Barcelona tenia la pretensió de ser “un pequeño París”14. Però tota aquesta promoció va portar a 
alguns a plantejar-se un debat que encara avui és molt actual. S’embellia el patrimoni per fer-lo 
agradable i apetible als ulls del turista i l’estranger, amb una voluntat persuasiva que sovint 
anava més enllà de la realitat. 

En una de les innumerables unions sagrades fetes a Catalunya entre gent de la dreta i de 
l’esquerra, del nord i del sud, del centre i dels extrems, es prengué l’acord que firmaren, si 
no recordo malament, En Prat de la Riba i En Lerroux; En Domingo i don Narcís Batlle, 
amb la cooperació de l’“Atracció de Forasters”, de què no es podia dir que a Barcelona hi 
feia fred. Calia dir que a Barcelona el temps era una delícia, que el sol anava a dojo i que 
l’estat sanitari de la Ciutat no tenia res que envejar al desert de Sahara, on no hi ha cap 
malalt, perquè dóna la casualitat que tampoc no hi ha veïnat. Aquest pacte ha estat trencat 
per L’Esquella de la Torratxa, la setmana passada, en què en permetérem fer unes 
manifestacions respecte al mal temps de la Ciutat... 

–Sembla mentida, trencar un pacte sagrat! Dir que a Barcelona fa fred! I ara amb motiu de 
l’Exposició! 

Si ho arribo a saber –pobre de mi!– que dir que a Barcelona a l’hivern hi feia fred era un 
pecat de patriotisme ja podeu estar quasi segurs que no ho hauria pas dit mai. [...] Si és per 
patriotisme, per amor a la Ciutat, que hem de dir que a Barcelona no hi fa fred, comencem 
per organitzar també un cos d’inspectors del malparlar ciutadà, i tots aquells que al tramvia 
o en arribar al cafè diguin: –Quin fred que fa!–, que els tanquin de seguida a la presó. [...] 
Ha donat la casualitat que sempre que han vingut gent important a la Ciutat –Jules 
Romains, Luigi Pirandello, Charles Vildrac, H. R. Lenormand, els reis de Dinamarca i el 
director de “La Razón”, de Buenos Aires, senyor Sojo–, ha plogut o el cel ha aparegut 
encobert i boirós. En parlar amb la major part d’aquests senyors els deia: 

                                                            
13 BARCELONA ATRACCIÓN. Barcelona-El Tibidabo. Any II. Núm. 14. Març de 1912. Pág. 5-15. Citat a BLASCO I PERIS. Op. Cit. Pàg. 
181 i 393. 

14 ABC. Any V. Núm. 1447. 24 de maig de 1909. Pàg. 14.  Veure també BARCELONA ATRACCIÓN. Any I. Núm. 8. Setembre de 1911. 
Pàg. 13-15, “ la patria de la hospitalidad, la capital del lujo, de la industria y del comercio”. 
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–Dispensin! Que és estrany! Avui no fa bon dia! I això que sempre tenim un sol que 
estabella, que arriba a molestar! Ho sento! Potser demà farà bon dia... 

I amb aquesta excusa del demà passaven els dies, les setmanes. I quan anaven al Tibidabo i 
no veien la Ciutat, els podíem dir allò: –Quan fa el dia clar, es pot veure Mallorca!15 

I, evidentment, l’edició de guies turístiques de Barcelona també va tenir la seva rèplica satírica, 
en les que es destacava, entre altres coses, el caràcter elitista i l’absurd imaginari urbà que s’havia 
creat entorn de la muntanya però que, a pesar de tot, funcionava. El Tibidabo es sumava a la 
indústria del turisme. 

Des d’aquelles altures [Vallvidrera i el Tibidabo] ens descobrim, ens constipem, saludem 
Barcelona i ens convencem una vegada més que entre tantes i tantes cases com s’aixequen 
en aquell benhaurat pla, no n’hi ha ni una de nostra. Finalment, veiem la mar... Oh, la 
mar!... Quina sort pels barcelonins poguer contemplar la mar quan ens trobem al cim del 
Tibidabo!... Perque si no anem al Tibi, lo que és la mar no la podem veure, encara que anem 
al Passeig de Colón... Allí, la mar?... Sí, sí... Tinglados i més tinglados, veureu... Anem avall 
que fa fresca.16 

 

                                                            
15 MADRID, Francesc. El fred i el compliment del deure. L’ESQUELLA DE LA TORRATXA. Any LII. Núm. 2592. 1 de març de 1929. Pàg. 
139. 

16 Revista PAPITU. Guia Papitesca de la noble ciutat de Barcelona. Any VII. Núm. 284. 6 de maig de 1914. Pàg. 277-278. 
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L’any 2004, l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, va confessar que 
quan era alcalde de la ciutat, pujava al Tibidabo i veia Barcelona, mentre que com a president, 
no era capaç de veure Catalunya. Lluny de l’anecdotisme, i a pesar de la controvèrsia que va 
comportar aquest comentari, Maragall no deixà de posar en evidència el que amb tota certesa ha 
estat la pretensió d’aquest treball. Els projectes, siguin urbans, tècnics o polítics, són deutors del 
punt del vista sota el que s’han gestat, de la manera de mirar fruit del moment, dels mitjans, de 
la predisposició, l’objectiu i la tècnica. Talment com el telescopi o l’arribada de l’home a la lluna 
van revolucionar la manera concebre el planeta, el panorama del Tibidabo va acompanyar un 
període d’intensos canvis a Barcelona. Seria absurd pretendre defensar que el Tibidabo va ser 
l’eina clau i única en tot el procés de la gestació metropolitana de la ciutat, però amb el que 
segurament no erraríem seria en atorgar-li un protagonisme que fins ara ha passat desapercebut.  

Perquè la simple revisió retrospectiva del Tibidabo no caigui en la superficialitat, cal incloure la 
construcció de la muntanya en un marc que li doni sentit i que ens ha de brindar les eines 
necessàries per descodificar la lectura històrica del Tibidabo. De tots els episodis, el que 
segurament és més simptomàtic i representatiu d’aquest context és la inclusió del Tibidabo en 
els plans de la ciutat. Si s’és conscient de la poca distància temporal entre la inauguració del 
funicular i la primera proposta per vincular el carrer Balmes amb el Tibidabo, un es preguntarà 
que alguna cosa important representava la muntanya perquè tingués aquest efecte sobre la 
ciutat. Un gir sobtat de mentalitat respecte la muntanya que s’havia produït en tant sols deu 
anys.  
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Per un costat, es podria pensar en unes aspiracions precises de certes classes dirigents, o d’altra, 
es podria veure com un lloc de confluència d’oposicions, conjugades però de naturalesa distinta. 
Si bé aquestes afirmacions estan lluny de ser falses, cal tenir en compte que la construcció del 
Tibidabo va ser una empresa col·lectiva que va involucrar intensament un gran nombre de 
persones i entitats des d’un context molt ampli. Tant simple i tant complex a la vegada, el 
Tibidabo representava les aspiracions de la societat catalana. Amb tota certesa, el Tibidabo 
podria ser un resultat del que descriu Pierre Vilar com “el desig frustrat de forjar el grup 
espanyol a imatge de la nació moderna, sobre la indústria i el mercat nacional” i que va llançar 
“els doctrinaris i els homes d’acció catalans vers els somnis històrics d’un Estat per a ells i d’una 
nació catalana”.  Aquesta lectura, posa en relleu el fet que el Tibidabo fos el lloc, i esdevingués el 
símbol, de la modernitat o des d’on es van introduir diverses experiències modernes. No és 
banal que el Tibidabo fos el destí de les iniciatives més punteres a Espanya: el primer funicular, 
la primera estació de ràdio, un parc d’atraccions o un dipòsit d’aigua amb ascensor.  

Que el Tibidabo passés a formar part de la ciutat –cosa que no feia deu anys abans–, significava 
fer pedagogia al propi barceloní i al visitant estranger de l’ambició i pretensió de la societat 
catalana, i explica la voluntat de difondre la imatge de la ciutat de Barcelona. Un tret diferencial 
que avui encara és d’actualitat.  

Què conferia a la muntanya aquesta vocació moderna? Segurament, una convergència de 
sistemes d’idees econòmiques, polítiques i socials, d’origen divers, que configuraren la visió 
d’una realitat global determinista. És en aquest punt on entren en joc les aspiracions precises.  

Per començar, el component urbanístic va ser, sens dubte, el suport físic sobre el qual es 
sustentava el projecte metropolità. Malgrat que inicialment es va dur amb certa ingenuïtat, no es 
pot dir que fos casual que el Tibidabo reunís les característiques necessàries per esdevenir el gran 
centre neuràlgic de la regió metropolitana. Tot i així, com la història ha posat en evidència 
posteriorment, aquesta concepció no ha superat mai la fase de projecte. Els Ferrocarrils Catalans 
o els recents i malaguanyats túnels de Vallvidrera, no han fet, sinó, evadir la qüestió de 
centralitat de la muntanya, resolent un aspecte molt concret de mobilitat urbana: un tema que 
plantejava amb escreix la vocació inicial del carrer Balmes. L’urbanisme, cada cop més 
tecnològicament desenvolupat, va permetre una configuració social depenent de les xarxes de 
comunicació enlloc d’una organització basada en les continuïtats del sistema tradicional, però la 
dificultat per convertir el cim d’una muntanya en un punt nodal de la matriu interurbana n’ha 
limitat les opcions, que han trobat un recolzament en les legislacions proteccionistes tant 
necessàries dels anys ‘60 i ‘70. Això no obstant, el reconeixement del Tibidabo és immediat des 
de tots els punts del Vallès, fet que demostra com es manté, a pesar de tot, la significació de les 
construccions com la torre de les Aigües, el temple del Sagrat Cor o la vint anyera torre de 
telecomunicacions. Possiblement, de totes les idees urbanes de centralitat, la que més ha 
prosperat ha estat la d’un gran parc.  
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D’altra banda, el component social va jugar un paper decisiu en l’acceptació del model 
muntanyenc. Cal tenir en compte que, durant els primer anys del segle XX va tenir lloc a 
Catalunya una coordinació política, cultural i econòmica, en la que la burgesia i elit intel·lectual 
controlava totes les competències socials. Aquest fet, va contribuir fortament a compaginar els 
interessos i les necessitats de la societat amb projectes d’una coherència, si bé discutible, 
exemplar. Sí, és cert que la història del Tibidabo és una història de confrontacions, però també la 
d’un debat fructífer. El Tibidabo, fos per l’extensió, per la seva atemporalitat o pel seu panorama 
general, oferia un entorn global idoni per permetre la convivència d’opcions contraposades amb 
certa estabilitat que enriquissin el conjunt, que estenguessin el seu ressò i que impliqués a un 
nombre més gran d’estaments i representants socials. Possiblement, per aquest motiu, al 
Tibidabo, encara no s’hi pot fer gaire arqueologia: els esdeveniments, les construccions i, 
sobretot, els símbols, no s’han anat superposant l’un a l’altre sinó que han anat sumant-se a un 
complex entramat de signes i evidències. Allò que en un moment va ser un camp de batalla per 
una pugna simbòlica és, avui en dia, un reflex del debat científic, religiós, natural, monumental, 
social i tècnic que s’hi dugué a terme.  

Finalment, el component patrimonial és segurament el més difícil de controlar. Sembla clar que 
el concepte muntanya i la idea de patrimoni natural va revolucionar l’imaginari paisatgístic del 
moment per superar la forma tipificada de patrimoni del segle XVIII –sinònima d’art i 
monuments–. A més, va rebre un plantejament fonamental determinant: el patrimoni natural 
no era una resposta a les preocupacions de les classes burgeses i a la seva gaubança, sinó que era 
un tema que afectava a la societat quotidiana general i que havia de pal·liar els efectes nocius de 
la vida urbana. Ràpidament, es va relacionar el medi natural al descans de la vida industrial que 
va comportar una associació entre muntanya, oci i salut. Allò que fins aleshores es considerava 
perillós es revaloritzava en tant que era beneficiós. L’acondiciament de les muntanyes va aportar 
els medis per apropar-se a la societat i va contribuir a una valoració estètica de l’entorn natural. 
En poc temps, el Tibidabo era un atractiu més de la ciutat. Però no només la muntanya i les 
seves construccions sinó que també era patrimoni el panorama que des de la muntanya es veia.  

Si bé és impossible destriar totes aquestes implicacions polítiques, el rerefons cultural i el marc 
geogràfic que acompanyen la construcció del Tibidabo de l’estricte sens urbanístic, sembla 
evident que el projecte va encaixar perfectament amb la revolució urbana de la Barcelona post-
Cerdà i va conferir un suport expressiu que, posteriorment, la societat va saber aprofitar i 
modelar a imatge i semblança seva.  
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