
n L’any 880, el comte Guifré el Pe-
lós va promoure la fundació dels 
monestirs de Santa Maria de Ri-
poll i Sant Joan de les Abadesses i 
dues generacions més tard, el seu 
net Guifré II de Besalú va fer el 
mateix amb el de Sant Pere de 
Camprodon. Ara un llibre resse-
gueix la rellevància que els tres 
cenobis van tenir durant l’Alta 
Edat Mitjana. Es tracta de Poder, 
religió i territori. Una nova mira-
da als orígens del monacat al Ri-
pollès (segles IX-X), de l’historia-
dor i professor a la Universitat de 
Barcelona (UB) Xavier Costa Ba-
dia, publicat a la nova col·lecció 
MVNERA, d’Edicions UB.  

Poder, religió i territori estudia 
els orígens dels tres monestirs 
que van conviure al Ripollès i 
analitza l’impacte que van tenir a 
la zona i perquè van evolucionar 
de manera desigual. La publica-
ció també explora les relacions 
que els monestirs van establir 
amb el poder comtal i planteja 
una reflexió sobre com van con-
tribuir a estructurar el Ripollès en 
els àmbits social, polític, econò-
mic i religiós al llarg de l’Alta Edat 
Mitjana. 

Costa explica el projecte polí-
tic de Guifré el Pelós i la fundació 

dels monestirs de Ripoll i Sant 
Joan entre l’any 879 i el 897. Tot se-
guit, es parla dels seus hereus i de 
la consolidació del monacat ripo-
llès (del 897 al 942), així com de 
les conseqüències del trenca-
ment de la pau entre els descen-

dents de Guifré el Pelós (del 942 
al 949).  

Aquest conflicte, a part de mo-
tivar l’aparició de Sant Pere de 
Camprodon, va fixar les bases de 
l’expansió de Ripoll al llarg del se-
gle següent i de la desaparició de 
Sant Joan (del 949 a l’any 1000).  

L’epíleg recull l’episodi de l’ex-
pulsió de les monges de Sant Joan 
-les denúncies d’immoralitat, el 
paper de Bernat Tallaferro, les re-
percussions dels fets del 1017- i, 
com a informació complementà-
ria, tres arbres genealògics del Ca-
sal de Barcelona, encarnació del 
poder comtal en terres ripolleses. 

Un llibre recull la història dels 
tres monestirs del Ripollès
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El volum explora el 
paper dels tres cenobis 
en l’estructura social, 
política, econòmica i 
religiosa de la zona

u A «Poder, religió i territori» l’historiador Xavier Costa analitza la 
rellevància del monacat a la comarca durant l’Alta Edat Mitjana 

El monestir de Ripoll, en una imatge d’arxiu. DdG
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