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El nom de Masquefa, no es exclusiu de la nostra vila tot i que si que es l'original, si
fem una passejada pel país Valencià podem sorprendre'ns de la quantitat de
poblacions que tenen rieres, carrers, places, sendes i hostals amb el mateix
topònim. Des de Castelló fins a Alacant, en poblacions com La Barona, Vilafamés,
Alboraia, Bigastro, Crevillent i sobretot a Oriola.
En aquesta localitat del Baix Segura, va arribar població de Masquefa amb el rei
Jaume I durant el segle XIII en les campanyes de reconquesta i repoblament del nou
territori arrabassat als sarraïns. La proximitat amb la vila de Piera sota jurisdicció
del rei Jaume, propicia la participació de veïns de Masquefa en les expedicions
contra València, que atorguen noves perspectives a la noblesa i alhora acontenten
els interessos dels comerciants de la creixent burgesia i incrementen les bases del
poder reial.
En el llibre de repartiment de terres d'Oriola, apareixen els primers Masquefa al país
valencià, en l'edat mitjana era bastant comú portar el nom de la població d'origen
com a cognom, així doncs trobarem repobladors anomenats Johan Masquefa, Bertrolí
Masquefa, Jaume de Masquefa, Arnau de Masquefa, Guiamó Masquefa, Berenguer
Mazqueffa, etc...
Igual que altres amb cognom Piera, Montcada o Massanet, comencen a tenir una
notable importància entre els catalans establerts en les noves terres conquerides.
Els Masquefa es convertiran a partir del segle XIII en un noble llinatge i varen ocupar
els càrrecs de govern de més alta distinció, era de les primeres famílies, sinó la
primera, en el protagonisme històric dels fets d'armes i de l'administració d'Oriola
durant els segles XIII, XIV, XV i XVI. S'entroncaren amb il·lustres famílies com els
Fajardo de Mendoza, Heredia, Despuig, Togores, Fonte, Puigmarín, Rocamora,
Llansol de romaní i Rocafull.
El seu escut d'armes era un castell de plata sobre un fons blau i apareix en el llibre
de repartiments d'Oriola durant la reconquesta, la seva influència en la vida política,
econòmica i social de regne de València serà tal que el topònim de Masquefa es va
escampar per tot el País Valencià.
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