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LA CAPELLA DEL ROSER (1622)
Just davant de l’Ajuntament de Masquefa, tenim una petita capella de la qual hi ha molt poca documentació, es
coneguda per tothom com a Capella del Roser, ha estat present en la vida social, política i religiosa del nostre
poble durant gairebé 4 segles. La seva ubicació en el tram més ample del nostre antic “Camí ral”, ens fa pensar en
l’antiguitat de les primeres cases de la Vila. Desprès de la unió dinàstica entre el regne d’Aragó i els comtats
catalans, l’any 1137, els elements vertebradors bàsics pels quals es reeixia la societat del moment eren l’eix viari i
l’increment comercial.
L’any 1143, apareix per primera vegada una referència a la vila de Masquefa i a la seva via pública, en la qual l’Abat
Armengol de St. Cugat defineix la batllia de Masquefa, això ens fa pensar en que l’actual nucli urbà existia ja d’una
forma embrionària al S.XII. Poc a poc, les cases del camí ral es consolidaven com a vila, l’any 1449, el carrer de
Masquefa es considerat carrer de Barcelona, els seus vilatans seran considerats ciutadans de Barcelona i noves
cases s’anaven adossant al voltant de l’antic Camí ral, la Capella del Roser, era una d’aquestes cases.
El primer document on apareix l’existència de la Capella, son uns actes notarials de 1645, en els que feia esmena
en el Tomb anterior, estan relacionats directament amb la Guerra dels Segadors, la reunió del Batlle i els Singulars
de Masquefa, amb el capità Joan Pau Teixidor de Piera, es produeix a la Capella del Roser, l’objecte de la reunió es
la contribució de la Vila de Masquefa al manteniment d’un batalló de soldats per defensar el Principat de Catalunya.
Desprès d’aquest document, la resta de documentació històrica de la qual tenim constància de la Capella s’extreu
de diferents visites pastorals i que es conserven a l’Arxiu Diocesà de Barcelona i a l’Arxiu Parroquial de Masquefa
Entre elles cal destacar:
-

La visita pastoral de l’any 1728, el Bisbe de Barcelona Bernat Ximenez de Cascante, recomana a la
confraria del Roser que portin els llibres de casaments amb millor forma i claredat, per primera vegada es
parla de l’any de construcció de la Capella, 1622.

-

La visita pastoral de 1729, el Bisbe recomana restaurar la Capella, per que amenaça de ruïna i proposa el
pagament de 10 lliures barcelonines a dos mestres de cases per que l’examinin i li facin un reconeixement,
sembla que la restauració es realitza per el que podem deduir de la visita pastoral de 1752 en el que el
rector de Martorell, Bonaventura Torrella, fa la confirmació a 140 nens i nenes.

-

Una de les visites pastorals que més informació ens donen de la vida dels masquefins del segle XIX es la
que realitza Pedro Martinez San Martin, Bisbe de Barcelona l’any 1845, troba que tot està molt malament,
troba a faltar el bon vestir dels feligresos que van a missa en mànigues de camisa, amb el cap cobert i
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mantenen un posat indecent. Està molt enfadat per que les autoritats municipals tenen instal·lada una
escola dalt de la sagristia de la Capella del Roser, els nens i nenes passen constantment pel mig de
l’església fent constants irreverències al temple, amenaça amb tancar la Capella si no es busca un altre
solució i es queixa del llamp que va caure al campanar l’any 1826, que va fer malbé la cúpula, no s’ha
restaurat.
-

La visita pastoral de 1879,confirma definitivament el trasllat de la parròquia de Sant Pere i la Santa Creu a la
Capella del Roser, així doncs es converteix en parròquia local de Masquefa fins que la insuficiència de
l’espai per acollir a tots els feligresos, fa convenient la construcció de l’actual parròquia de Sant Pere entre
1922 i 1925.

Xavier Pérez Fornés.
Bibliografia:
-

Samper i Rovira, N ; Rubio i Manuel, D. “ Masquefa, carrer de Barcelona”. Miscel·lània Penedesenca 1994

Fonts:
-

(A.P.M) Arxiu Parroquial de Masquefa, 6. Fons Notarials (caixa 3)

-

(A.D.B) Arxiu Diocesà de Barcelona, V.74, f.381; ADB. Document 41

-

Recull de Visites Pastorals del Col·lectiu de Recerca Masquefa ( Visites Pastorals 1717- 1960).

