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Descripció
El temple parroquial de Sant Martí de Mosqueroles és d'origen romànic tot i que el seu
aspecte actual correspon a les reformes posteriors, que van modificar totalment la fisonomia
originaria del temple.
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És una edificació de planta en forma de creu grega; la volta és de mig canó, amb absis
quadrat. Hi ha capelles a banda i banda del temple amb arcs de mig punt.
Es pot distingir la nau primitiva romànica, tot i que el tram de l'oest sembla reconstruït.
També podria correspondre a l'antic temple, la base del campanar i la volta. De totes
maneres, l'interior de l'edifici està arrebossat i pintat, fet que dificulta la interpretació
cronològica dels elements. La primera capella de la dreta, de planta semicircular correspon
a una reforma posterior.
L'edifici actual es va capgirar probablement a inicis del segle XIX, i el presbiteri es situa a la
banda occidental de l'antiga església, mentre que la façana correspon a l'antic emplaçament
de l'absis. La façana de la banda oriental és de capçalera, amb un gran finestral rodó.
El campanar, situat a prop de la façana de migdia, és de planta quadrada de torre,
corresponent a una reparació de finals del segle XIV, amb finestrals de punta d'ametlla,
rematat amb una piràmide i amb esferes en els quatre angles.
L'any 1985, quan va ser confiada a Sant Celoni, va ser objecte d'una restauració, que va
permetre la renovació de la coberta i la independència de l'edifici de la rectoria.

Història
El lloc de Mosqueroles, sota la forma Moscheroles o Muscharoles, és citat per la documentació
des dels anys 978 i 984. No se sap des de quan existeix l'església de Sant Martí, però sí que fou
renovada i consagrada el 10 d'octubre de 1104 pel bisbe de Barcelona.
Segons la documentació del segle XIII, era una petita parròquia i de poc valor econòmic que
pagava la taxa per la dècima a Roma més pobre de tota la zona.
L'any 1379 el campanar fou reparat. L'església fou totalment modificada l'any 1802.
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