
        
 
 

 
 

    
 

     
LA RUTA DE MONTJUÏC,     
somnis de Barcelona 

 
 

 
  
¿EN QUÈ CONSISTEIX LA RUTA DELS CEMENTIRIS? 
 
La Ruta dels Cementiris és una iniciativa que promou el paisatge funerari de la 
ciutat. Recorda que Barcelona no és una ciutat sinó moltes ciutats; un viatge al 
passat i al present en el qual trobem personatges històrics, populars i d’aventures, 
riquesa, pobresa, amor i mort. 
 
La Ruta també és un instrument de divulgació que permet recuperar i donar a 
conèixer al públic l’immens patrimoni artístic, cultural i històric que hi ha als 
cementiris. La Ruta és, en resum, una proposta dinàmica i pedagògica, que planteja 
diferents recorreguts temàtics i que combina cultura i diversió.  
 
 
 
 
 

Encara que sembli una paradoxa, 
conèixer la mort i les seves 
manifestacions culturals i socials és una 
manera de conèixer la vida d’una 
societat. Els cementiris són, en moltes 
ocasions, part i reflex de la història de 
les ciutats i de les nacions, una 
antologia inusual dels gustos i les 
costums dels diferents grups socials, de 
les diferents èpoques i dels diferents 
llocs.  
 
Així, i amb l’objectiu d’acostar els 
cementiris als ciutadans com a llocs 
plens d’històries i de vida i, per 
extensió, dipositaris d’aquesta memòria 
col�lectiva, Cementiris de Barcelona va 
posar en marxa en el decurs del 2004 
“La Ruta dels Cementiris” 



 
UNA MICA D’HISTÒRIA  
 
El Cementiri de Montjuïc es va inaugurar l’any 1883 en plena crisi econòmica. El 
final de la “febre d’or”, moviment borsari especulatiu que enriquí i arruïnà en poc 
temps a molts barcelonins i catalans, va obligar a la ciutat a centrar de nou els seus 
esforços en la recuperació de la indústria i a buscar solucions creatives als 
problemes socials.  
 

 
L’Ajuntament de Barcelona i, en 
particular, el seu alcalde Francesc 
Rius i Taulet, respongueren a les 
necessitats de la ciutat amb dos 
iniciatives profundament 
relacionades: la inauguració del 
Cementiri Nou, i, uns anys més 
tard, l’Exposició Universal a 
Barcelona l’any 1888. 
 
L’Exposició Universal marca l’inici 
del poder econòmic de la 
burgesia catalana, de la seva 
ambició política i la de la ciutat. 

De la seva banda, el projecte del Cementiri Nou –avui, el Cementiri de Montjuïc- 
elaborat per l’arquitecte municipal, Leandre Albareda, anticipa i representa 
l’ambició cultural que va acompanyar a la ciutadania de Barcelona durant les 
dècades següents i assenyala la participació de la ciutat en el projecte de 
modernitat que va viure Europa a finals del segle XIX i principis del XX. 
 
La nova burgesia, fent seu un nou concepte de cultura com a forma de prestigi i 
distinció social, encarrega la construcció dels edificis de l’Eixample i dels 
monuments en el Cementiri Nou a arquitectes, escultors i pintors que representen 
l’esperit modern: els modernistes. Amb Domènech i Montaner, Albareda, Vilaseca, 
Puig i Cadafalch, Jujol, Llimona, Clarasó, Gallisà, Martorell, Clarà i un llarg etcètera, 
i el suport de la gran tradició artesanal catalana, es va construir la Barcelona 
moderna i el seu Cementiri. 
 
La Barcelona del modernisme és també “La Rosa de Foc”, una ciutat dividia 
socialment i agitada per nombrosos conflictes polítics, és la ciutat dels anarquistes, 
dels marxistes i dels conservadors, la ciutat on uns i altres s’enfronten sovint 
irreconciliablement. És la ciutat de la solidaritat obrera, de les vagues generals i de 
les bombes. És la ciutat de figures tan carismàtiques i tant diferents com Àngel 
Guimerà, Mossèn Cinto, Manuel Girona, Francesc Layret, Salvador Seguí, Francesc 
Cambó, Joan Maragall, Durruti, Macià, Santiago Rusiñol o Lerroux, entre d’altres. 
 
Al Cementiri de Montjuïc la ciutat reflexiona sobre sí mateixa, plora la mort dels 
seus herois i la dels seus ciutadans anònims, que fan i són la ciutat, a més de 
celebrar les seves vides. Al Cementiri de Montjuïc la ciutat construeix monuments 
per recordar esdeveniments fonamentals de la seva existència social i aquests 
monuments, íntims però a la vegada públics, revelen els somnis de Barcelona. 
 
 
 
 
 



 
 
EL CEMENTIRI DE MONTJUÏC, MONUMENT DE MONUMENTS 
 
La Ruta del Cementiri de Montjuïc reconeix el paper fonamental que aquest 
Cementiri ocupa en l’imaginari social de la ciutat i proposa un homenatge de la 
ciutat actual a la de fa cent vint-i-cinc anys. Al mateix temps, la Ruta contribueix a 
la voluntat de la ciutat de recuperar el seu passat i a realitzar una reflexió sobre la 
seva identitat actual i el seu futur. 
 
La Ruta presenta, en definitiva, al Cementiri de Montjuïc com un extraordinari 
espai, projectat per l’arquitecte Leandro Albareda, de somnis individuals i col·lectius 
on la ciutat somia, imagina altres Barcelones (polítiques, socials i culturals). No és 
només un passeig per la ciutat històrica, sinó també per les ciutats imaginades pels 
habitants de Barcelona, pels seus industrials i banquers, pels seus polítics i artistes, 
pels novel·listes i per tots els que participaren en els seus moviments socials i 
culturals. És per això que el títol de la Ruta és “El Cementiri de Montjuïc, somnis de 
Barcelona”. 
 
La monumentalitat amb la que Albareda 
va dissenyar l’escala d’accés, la plaça 
porticada, els espais reservats a 
l’homenatge de les personalitats 
públiques o al record d’esdeveniments 
importants, així com l’ordenada disposició 
de tots els serveis propis d’aquests 
recintes, de forma directament vinculada 
al projecte polític i cultural modern que la 
ciutat va iniciar a partir de la crisi 
financera de 1881. 
 
Les dificultats que des d’un primer 
moment marquen la construcció del 
Cementiri, les modificacions constants i 
sovint improvisades que afecten el 
projecte d’Albareda són paral�leles a les 
modificacions que afecten també al 
projecte de l’Eixample d’Ildefons Cerdà i 
mostren la tensió entre utopia i realitat 
que tan profundament ha marcat la 
modernitat europea i molt concretament 
la vida de la Barcelona d’aquells anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LA RUTA DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC 
 
 

La Ruta del Cementiri de Montjuïc se centra 
cronològicament entre els anys 1883 i 1936. 
 
La RUTA ARTÍSTICA i la RUTA HISTÒRICA són les dues 
rutes principals que s’organitzen de manera independent. 
S’aprofiten i es busquen les coincidències que existeixen en 
el cementiri entre art i societat, és a dir, el valor artístic de 
la sepultura i el seu significat cultural i històric. Ens trobem, 
per tant, sepultures que formen part de les dues rutes. 
Aquesta confluència permet donar un rendiment màxim al 
paisatge del cementiri, permetent la màxima exposició de 
l’important llegat artístic, històric i cultural del recinte en un 
mínim recorregut. 
 
Les sepultures d’aquestes rutes estan degudament 

senyalitzades, i el recorregut es pot seguir amb un tríptic o amb una guia editada 
expressament i en la qual es pot trobar informació exhaustiva sobre el cementiri i 
els seus paral·lelismes amb la ciutat. 
 
 

� LA RUTA ARTÍSTICA: ARQUITECTURA, ESCULTURA I ARTS 
APLICADES 

 
Aquesta ruta, composta per 40 sepultures, inclou mausoleus i escultures d’alt valor 
artístic realitzades per arquitectes o escultors del període comprès entre els anys 
1888 i 1936 (hi ha una gran concentració d’obres fins l’any 1920). La ruta 
representa una gran diversitat de monuments funeraris (panteons, hipogeus, 
tombes, etc.); d’estils (modernista, neoegipci, neogòtic, realista, etc.), i d’arts 
(arquitectura, escultura i arts aplicades). 
 
Aquesta ruta està senyalitzada en el mapa informatiu i en el cementiri en color 
blau. 
 
 

� LA RUTA HISTÒRICA: ELS SOMNIS DE BARCELONA 
 

Aquesta ruta recorre 48 sepultures pertanyents a personalitats de la Barcelona 
corresponent al període comprès entre 1883 i 1936, de gran significació política, 
social i cultural i que, en molts casos, tenen encara gran presència en l’imaginari 
dels ciutadans de Barcelona i molta importància en la història dels moviments 
socials i artístic culturals (industrials i financers, líders obrers, dirigents polítics, 
cantants, pintors, espiritistes, etc.).  
 
Les sepultures d’aquesta ruta estan senyalitzades en el mapa informatiu i en el 
cementiri en color groc. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

� LA RUTA COMBINADA 
 

Aquesta ruta comprèn 37 sepultures i està concebuda com una mostra de la 
riquesa patrimonial del cementiri. Combina sepultures d’interès artístic amb 
sepultures d’interès històric, totes elles incloses en les dos rutes principals. 
 
Les sepultures d’aquesta ruta estan senyalitzades en el mapa informatiu i en 
cementiri en color verd. La RUTA COMBINADA tindrà visites guiades gratuïtes els 
segons i quarts diumenges de cada mes. 
 
 
 
Horari Ruta combinada 
Segon i quart diumenge de cada mes, a les 11:00 hores (català). 
INFORMACIÓ: 934 841 921/22/23 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenció als  Mitjans de Comunicació: 
InterMèdia GdC Tel. 93.415.76.62 / info@intermedia.es 


