Un Tomb
Masquefa - Octubre
CONEIX LA NOSTRA HISTÒRIA

MASQUEFA, CARRER DE BARCELONA (1449)

A la segona meitat del segle XIV, es va iniciar per tot Catalunya una davallada
demogràfica que es va estendre fins a la fi del S.XV.
Aquells anys es van reproduir reiteradament els principals factors de mortalitat
catastròfica ( fam i pesta), juntament amb d'altres com terratrèmols, males collites i
la guerra civil catalana (1462-1472).
Això va provocar un important descens de la població a tot el principat i naturalment a
Masquefa també, els fogatges de 1497 només comptabilitzen a Masquefa 23 focs i uns
103 habitants. En aquest context de crisi econòmica i social es quan Masquefa deixa de
pertànyer als dominis del monestir de Sant Cugat i passarà a ser considerada com a
carrer de Barcelona.
Així queda constatat en el pergamí de 72x 44 cm. datat probablement a Barcelona el
10 de juny de 1451 i conservat a l'Ajuntament de Masquefa, procedent de l'església
parroquial de la vila. El mateix document fa referència a la còpia registral de l'original
signat tres anys abans en data de 2 de gener de 1449 a Perpinyà.
El document és el trasllat de validació i firma per part de la reina Maria, dona i
lloctinent general d'Alfons el Magnànim, d'uns Capítols de redempció fets entre ella i
els jurats i prohoms del castell de Masquefa, a suplicació d'aquests per tal de fer lluïció
(pagament de la recuperació dels seus drets jurisdiccionals ) i redimir l'esmentat
castell i retornar-lo a la corona. El jurament de la reina i els Capítols estan redactats
en català mentre que la part notarial, la intitulació reial i la clausura del document és
en llatí.
Els Capítols de la redempció son els següents:
1r _ La reina Maria farà jurament de nou de tots els antics privilegis que s'havien
atorgat a Masquefa. Actualment es desconeixen de quins privilegis es refereix el
document.
2n_ Un cop pagat el preu de la lluïció, 600 florins, Masquefa quedarà unida a la corona
i no podrà ser alienada de cap manera i en cap circumstància.
3r_ Masquefa passa a ser considerada com a carrer de Barcelona i els seus vilatans
seran considerats ciutadans de Barcelona.
4t_ Es farà concessió, per quinze anys, de les imposicions que es colliran en el terme
de Masquefa sobre el pa, el vi , la carn , la civada i altres coses que es venguin. Es
demanen cobrar els impostos per recuperar els 600 florins de la lluïció.
5è_ Cada tres anys els habitants de Masquefa, reunits en Consell General, escolliran
tres representants, que hauran de ser naturals del castell de Masquefa, d'entre ells el
batlle escollirà el batlle del castell. L'elecció es farà per carnestoltes i la primera es
farà l'any 1449.
6è_ Aquest batlle exercirà la jurisdicció civil i criminal i haurà de custodiar els
impostos i tenir fiadors.
7è_ El batlle rebrà 100 sous de Barcelona a cobrar sobre els emoluments de batllia.
8è_ Es dóna somaten ( milícia municipal encarregada de fer funcions de policia) a
l'esmentat castell i vila de Masquefa.
9è_ La propietat útil de la carnisseria de Masquefa serà pels prohoms i universitat de
l'esmentat castell, sota cens de 12 sous anuals pagadors al rei.
10è_ Dels predits capítols la reina farà carta pública sota l'autoritat del seu segell.
És a dir, els dits prohoms i jurats de Masquefa volen tornar a la corona i li porten un

esborrany dels Capítols que la reina accepta i jura. Amb aquest pacte Masquefa rebrà
la protecció de la corona i els masquefins tindran els mateixos privilegis que els
habitants de la ciutat de Barcelona.
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