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1936, L’ INCENDI DE L’ESGLÉSIA DEL PRAT I 
L’ENDERROCAMENT DEL CONJUNT PARROQUIAL.

Pretenem amb aquest treball analitzar  amb més profunditat  l’incendi del 20 de juliol de 
1936 i el posterior enderrocament de l’església parroquial de Sant Pere i Sant Pau, el seu 
campanar, la rectoria  i totes les dependències ubicades  en el conjunt parroquial. 
    En primer lloc, quan en ocasió del 450 aniversari de la Parròquia el rector Josep Mª 
Domingo em va encarregar l’estudi i la corresponen publicació d’un resum històric dels 
fets  més importants  d’aquests 450 anys,  baix trobar-me que a causa de l’incendi  de 
l’arxiu parroquial, no podia disposar de la documentació que el Pare Andreu de Palma 
no va poder salvar.  Tot i que hi ha algunes referències documentals sobre l’incendi de 
l’església, mai no s’ha estudiat en profunditat l’enderrocament dels edificis que l’any 
1936 constituïen el conjunt del patrimonial parroquial. 

Hem cregut necessari subdividir aquesta conferència en tres parts.
                                    
                                    - PATRIMONI
                                    - INCENDI
                                    - ENDERROCAMENT

PATRIMONI

L`any 1556 es va obtenir la independència parroquial constituint-se la parròquia de Sant 
Pere i Sant Pau del Prat. Després d’un intent fallit, a finals del segle XVI es va iniciar la  
construcció de l’església d’estil gòtic, amb capelles laterals, campanar, rectoria i altres 
dependències, la qual s’acabà a finals del segle XVII. Pel que fa al patrimoni, destacava 
sobretot el retaule de 1690 de l’escultor Francisco de Santa Cruz, i les imatges de pedra 
de la portalada del mateix escultor.  El  campanar  de  secció octogonal,  era  de bella 
factura. 
    La  rectoria  definitiva  fou  obra  del  Rector  Bernat  Masferrer  i  s’acabà  el  1685. 
L’esmentat  retaule  va  ser  desmuntat  l’any  1929,  a  causa  del  seu  deteriorament, 
instal·lant-se les imatges que estaven en bon estat en el presbiteri. 

     Des del principi  de la parròquia es va destinar un espai a tocar de l’església a 
cementiri parroquial.
   A partir del juny de 1867, en temps del rector Joaquim Claramunt,  a causa de les 
escasses  proporcions  de l’església,  s’inicia  un procés  per  ampliar  el  temple  amb la 
construcció de la capella del Santíssim. 
    No és fins l’agost del 1876 quan es va iniciar la construcció de les esmentada capella,  
encarregant-se els treballs al mestre d’obres santboià Climent Fort. Això explica que en 
les parets de la capella s’utilitzés pedra rogenca del massís del Garraf-Ordal, de la qual 
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encara en queda un tros, i no pedra de Montjuïc en que estava construïda l’església i la 
rectoria . La capella del Santíssim  s’acabà finals d’agost de 1877. 
     Un defecte del projecte era que el sostre o teulada de la capella del Santíssim era més 
baix en relació al  de l’església,  i  estava suportat   per unes bigues de fusta.  La part 
superior de la capella estava coberta per una volta de canó feta de totxos i enguixada per 
la part de sota, que impedia la vista de les bigues de la teulada.   Pel que fa els totxos o 
maons per a construir  la volta de canó, de ben segur que els va adquirir a la “bòbila 
d’en Freixes”,  de Sant Boi,  la  qual entre la  seva diversitat  productiva sobresortia  la 
construcció de maons i totxos. 
    La llargada de la capella era d’uns 20 metres, l’amplada d’uns 6 metres, i el paviment 
era 3 esglaons més alt que del paviment de la nau central del temple. Això dona una 
superfície de 120 m2 . El seu accés es feia per una de las capelles de l’església.
 La nau central de l’església, incloent el presbiteri i sense  les capelles laterals tenia una 
superfície de uns  200 m2.
      Segons  les  dades  estadístiques  de  1877,  El  Prat  tenia  una  població  de  2137 
habitants.  Una tercera part residia a les masies.
     Un dels problemes d’aquella època era el trasllat del cementiri, cosa que va fer que el 
rector Claramunt i l’Ajuntament, tinguessin unes relacions tibants, que no és el cas ara 
de tractar.

INCENDI DELS EDIFICIS PARROQUIALS

En relació a l’incendi de l’església que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 1936 pels 
“incontrolats”, nom genèric que porta a la confusió, quan realment eren membres de la 
F.A.I.,  cal tenir present dos aspectes. Una cosa és que cremessin les imatges de fusta, 
portes i bancs, documents, etc.,  i  l’altra que l’incendi afectés als edificis del conjunt 
parroquial.
     El primer edifici que es va incendiar va ser la rectoria, amb el seu arxiu parroquial  
iniciat el 1556. A mig matí del dia 20 de juliol, va arribar a la plaça una camioneta amb 
sis membres de la CNT-F.A.I., amb l’intenció de cremar l’església. Tot i la protesta del 
Dr. Pujol, el qual li van encarar una metralleta  i després de l’alcalde Josep Gibert, els 
anarquistes no els hi feren cas.
      Tot fa suposar que els membres de la CNT pratencs més radicalitzats van indicar on 
podien trobar benzina. Els membres de la FAI van anar tot seguit al sortidor de benzina 
de la CAMPSA situat a la Plaça de la Mancomunitat, actual plaça de Espanya, coneguda 
popularment com “la plaça dels Autobusos”, on ompliren les galledes de benzina que 
portaven. Els veïns del carrer Major els van veure passar pel carrer  en direcció a la 
plaça de l’Església on  entraren a la rectoria i ruixant amb la benzina els mobles i l’arxiu 
prenent  ràpidament el foc. 
     Com totes les bigues eren de fusta va cremar bona part de l’edifici,   queien els 
sostres del primer pis, de les golfes i bona part de les bigues de la teulada, mantenint-se 
però, les parets mestres de l’edifici.
   Tot fa suposar que  els membres de la FAI, van impedir que es fessin fotografies de 
l’incendi, doncs totes les imatges que és tenen son de  després de l’incendi. En realitat 
són fotografies de mala qualitat, i pel que sembla preses clandestinament per membres 
de la CNT, no radicalitzats. 

2



XV CURS HISTÒRIA LOCAL AMICS D’EL PRAT  - 2013

Josep Ferret i Pujol
9 de maig de 2013

   En relació  a l’incendi  del temple,  tot   fa pensar que es van acumular  al  mig  de 
l’església , no només  les imatges de fusta, cadires, i altres matèries combustibles, sinó 
també les imatges i  diversos materials de les capelles laterals. A la part del presbiteri, 
zona on hi havia l’altar, van fer caure les imatges del nou retaule, que igualment van ser 
cremades. 
    Pel que fa a la capella del Santíssim, aquesta tenia com hem dit el sostre més baix, i 
estava  suportat  amb  bigues  de  fusta.  Aquesta   disposició  va   incrementar  molt   la 
vulnerabilitat de l’edifici de l’esmentada capella davant un  incendi.  Cal recordar que la 
part superior de la capella estava coberta per una volta de canó feta de maons.  Això és 
el que va passar el dia 20 de juliol  quan les flames de la combustió, principalment dels 
bancs de fusta de l’esmentada capella, van fer caure una part de la volta de canó i  les 
flames van  afectar de ple  les  bigues del sostre  d’aquella zona, cosa que va provocar el 
seu enfonsament, com s’aprecia en una de les fotografies de després de l’incendi.
      No consta que s’incendiessin els edificis annexes del conjunt parroquial.

L’ENDERROCAMENT   

Moltes de les esglésies incendiades de Catalunya no van ser enderrocades, però no va 
ser així en les zones industrials de l‘Àrea de Barcelona, excepte en el cas de Sant Boi i  
alguna població més.  
    
       El  primer que van enderrocar, el primer dia, va ser la creu de la plaça de l’Església, 
aixecada en commemoració d’una Santa Missió de finals del segle XIX. 
     A primers del mes d’agost de 1936, s’obrí un nou capítol del Pressupost Municipal, 
denominat “Defensa i Atur forçós”, en els que es van carregar les despeses originades 
per l’enderrocament dels edificis del conjunt parroquial. El 10 d’agost,  es van iniciar 
oficialment  els treballs d’enderrocament de la Rectoria . Durant els primers mesos de 
treballs  quan el que manava era el Comitè de Milícies Antifeixistes, no es van permetre 
fer fotografies, o  la gent  tenia por de fer-les. 
       Després d’enderrocar  la rectoria, van procedir a enderrocar totes les edificacions 
auxiliars  del  conjunt  parroquial.  També  van  arrancar  alguns  arbres  de  la  Plaça  de 
l’Església, la palmera i altres arbres del pati de la rectoria.  
      Al mes d’octubre, ja s’havia iniciat l’enderrocament de l’església, i sembla que 
també el de la capella del Santíssim. Aquell mateix mes el taller de Josep Lladós  (Ca la 
Manyaneta) situat aleshores al carrer Ignasi Iglesias, va realitzar diversos treballs  de 
taller i de desmuntatge del cavallet que  suportaven les campanes del rellotge  situat a la 
banda de dalt del campanar, i els suports de les pròpies campanes del campanar, que 
posteriorment van ser desmuntades.

En  la  reorganització  dels  Ajuntaments  de  1  d’octubre  de  1936,  d’acord  amb 
l’establert en un Decret de la Generalitat, es va nomenar un Consell Municipal, de 22 
membres,  que  fou  presidit  per  Lluís  Serra  Giribert  del  PSUC,  en  el  qual  estaven 
representats diversos partits d’esquerra i sindicats, entre els quals el de la CNT (5). 

Davant la prepotència dels anarquistes més radicals, la majoria de membres de 
l’ERC i d’altres persones per a protegir-se es van armar amb pistoles  (6). 

El 9 d’octubre de 1936 per ordre de la Generalitat de Catalunya es va dissoldre els 
Comitès Locals de Milícies Antifeixistes (7), aquesta ordre no es va fer efectiva al Prat 
fins el dia 15 del mateix mes (8). No obstant els milicians “...van continuar sent els  
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encarregats  d’assegurar  l’ordre  i  la  vigilància,  però  van  perdre  autonomia...”  en 
dependre directament del Consell Municipal (8).
       En l’enderrocament van estar treballar diversos aturats, que  s’anaven canviant. Els 
grups estaven dirigits  sempre  pel mateix  encarregat.  De vegades treballaven dos o 
quatre paletes, la resta eren peons i manobres, amb una mitjana d’unes 15 persones per 
dia  i  un  màxim  d’uns  33.   Els  lliuraments  pel  control  del  personal  es  feien 
setmanalment, com tot seguit els consignem.

COST  I  JORNALS  EMPRATS  EN  L’ENDERROCAMENT  DE  TOTES  LES 
EDIFICACIONS DEL CONJUNT PARROQUIAL.

             PERIODE                JORNALS   COST      LLIURAMENT
=================================================
- 10 agost    - 14 agost .......       43             657,40          Nº 553
- 17 agost    - 21 agost ......        35             531,05          Nº 533
- 24 agost    - 28 agost .......       67              963,60         Nº 533 
- 31 agost    -  4 setembre...       75            1165,65         Nº 609
-  7 setemb. -11 setembre..       30              352,95          Nº 609         
- 14 setemb.-18 setembre      100,5          1311,25          Nº 609
- 21 setemb.- 25 setembre     101,0          1492,55          Nº 641
- 28 setemb. – 4 octubre           82            1170,0            Nº 641                        
- 5 octubre  –  9 octubre  ....     41              547,05          Nº 640
- 12 octubre- 16 octubre .....     62,5           847,50          Nº 688
- 19 octubre- 23 octubre ....    110,5          1385,05          Nº 723
- 26 octubre -30 octubre ....    166             2049,00          Nº 723
- 2 novembre-6 novembre..     139            1745,05          Nº 723
- 9 novembre-13 novemb..        85.5         1088,95          Nº 764
-16 novembre-20 novem....       68              854,85          Nº 764     
-23 novembre-27 novem....       49              577,60          Nº 796     
-30 novembre-4 desemb. ....    110,5         1351,20          Nº 796 
- 6 desemb.-  11 desemb. ...       21              353,00          Nº 854 
========================================================
                                       1.386,5 jornals   18.443,7 pts.

 A part dels jornals esmentats també hi van treballar ocasionalment altres persones. És 
el cas que explicava en Moisés Llopart de dos persones que treballaven a les oficines de 
“ La Seda de Barcelona “. Un parell d’empleats de la meva Secció, d’expedicions, “...el 
senyor Soler i el senyor Balaguer, crec que per ser de dretes, i per tant no addictes al 
règim republicà,  un  bon  dia  els  vàrem veure  dalt  de  les  runes  del  campanar-  que 
quedaven en peu després de l’incendi del juliol de 1936 i que eren visibles  des de la 
nostre secció – amb un pic i una pala cadascun picant a tort i a dret. Quan tornaren a 
l’oficina recordo que portaven les mans  embolicades  amb sengles mocadors  blancs 
tacat  de  sang,  de  les  butllofes  que  els  varen  sortir.”  També  i  van  participar  altres 
persones pel fet de ser de dretes. 
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Només es va salvar un tram de la paret de Llevant de la capella del Santíssim i  el rètol 
de l’any 1685,  que hi  havia  a la  façana  de l’església,  en el  que entre  altres  coses 
s’anunciava   “..que  sent  rector  Bernat  Mas  Ferrer”,  s’havia  “...acabat  lo  campanar, 
perfeccionada la yglesia, i fer lo portal major”. Rètol que després de ser restaurat va ser 
col·locat a l’entrada del actual temple, en ocasió dels actes commemoratius del 300è 
aniversari  de la mort del rector Bernat Masferrer.

Josep Ferret Pujol

El Prat, 9 de maig de 2013
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