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Notes sobre els orígens de I'assentament urbá de
la vila de Ripoll
Montserrat LLEVADOT i VILA

Tot parlant:
«Escriure és donar possibilitat de replica»
Lluís Cassasas i Simó

A tall d'introducció
Els factors que possibiliten l'aparició d'un nucli urba, segons les teories classiques de
l'evolució urbana, són els geograñcs o ambientals, els socío-económícs, els comercials,
els militars o de defensa i els religiosos.' L'element d'origen d'un nucli de població sol
coincidir amb un dels factors esmentats, pero la propia evolució urbana comporta des de
bell antuvi interrelacions entre els diferents factors, interrelacions que s'originen a partir
de les necessitats generades per l'estructuració social en un espai urba. Especular sobre
les interrelacions resulta un bon exercici quan manca documentació, els vestigis arquitectonics són escassos? i les recerques arqueologiques inexistents.

Els inicis del poblament
En el cas de Ripoll, cal tenir en compte que parlar de poblament no és sinonim d'estructuració urbana, ja que ambdós factors tant sols es manifestaren a partir d'un espai organitzat on les funcions de residencia es compaginaren amb activitats socio-polítiques i economiques. Lexistencia de poblament a les terres que avui ocupa la vila de Ripoll es dona,
sense cap mena de dubte, en períodes anteriors a l'edificació del Monestir.' El Monestir,
segons J. Pellicer," té els seus precedents en una edificació de caire religiós, anterior al
domini visigot, la qual va ser destruida pels musulmans, restaurada pels francs, venuda
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als sarraíns i recuperada per Guifré el Pelós. Ara bé, l'estructuració del poblament a Ripoll, ja des dels seus inicis com a nucli de l'actual vila, esta lligat a fets polítics vinculats
estretament al Monestir, els quals potencien el repoblament i actuen com a base de la «conquesta/reconquesta», endegada per Guifré el Pelós vers l'any 872.
Respecte al poblament, l'historiador P. Bonnassie" es pregunta, tot referint-se a Sant
Joan de les Abadesses, el que per analogia pot aplicar-se a RipolI: ¿No podria ésser que
la vall no fos totalment deserta ni totalment inculta en el moment de la dona ció que en
féu Guifré a la seva filla l'abadessa, i que potser un nombre important de colons hi haguessin adquirit per aprisiá uns drets anterior als de l'abadia? Tot parlant de la primera
consagració del Monestir, Gon~al Cutrina" diu que es concediren al Monestir tots el delmes i primícies dels vilars existents.
Partint del suposit que a les terres en qüestió es donava un poblament autocton i
que aquest augmenta per la política repobladora endegada, cal insistir en la idea que
si bé hi havia poblament a les terres que avui ocupa la vila de Ripoll en temps anteriors a la construcció del Monestir, és a partir d'ell i com a resultant d'una situació sociopolítica que s'estructura el poblament tot formant un nucli urba com a tal. Si ens atenem
a la definició de l'historiador Lewis Mumford, els orígens de Ripoll haurien de ser
tractats com els propis d'una ciutat: El que defineix la ciutat no és el seu nombre habitants, siná, el seu art, la seva cultura i el seu proposit politic.' En el sentit estricte
de l'enunciat de Mumford, es pot assegurarque en els seus inicis, a Ripoll hi ha l'art,
la cultura i sobretot el proposit político El desenvolupament que posteriorment ha sofert,
cal cercar-lo en d'altres factors; entre ells, la seva situació geográfica pre-pirinenca, que
potencia el seu naixement i el seu puntual floriment; pero amb el pas del temps, a causa
del poc desenvolupament de les comunicacions, Ripoll es convertí en una ciutat estroncada, ja que si bé sorgeix com una ciutat potencial en el segle IX, Ripoll es marceix
en poc menys de tres segles. Aquella il-lusió que RipolI fos un instrument de recuperació de la Marca, fou vana. La gloria del monestir ripolles vindra per uns altres
camins."

El Monestir com a element colonitzador?
Hom entén per element colonitzador el factor que potencia l'aparició d'un procés de
poblament. En el cas de Ripoll, si considerem el Monestir? com l'element que actua
d'aglutinador d'una societat i que es transforma en un component determinant de la historia de la vila, aixo ens porta a una visió parcialitzada i equivocada del seu desenvolupament urba, ja que cal tenir en compte allo que en lIenguatge planer s'anomena «les seves
circumstancies». Segons el geograf francés Pierre George, el desenvolupament d'una vila
o ciutat d'origen religiós, comporta implícitament l'aparició de factors economics, socials, i de defensa que actuen conjuntament en l'estructuració del poblament.
L'arquitecte i historiador de l'art F. Chueca'? ens diu que els monestirs eren uns centres religiosos aíllats, independentsde les ciutats i vinculats al campo Aquest component
de lIigam amb el món agrari feudalitzat, és important per entendre les fonts de subsistencia que permeten assentar , mantenir i expandir el poder de l' ordre monacal dels benedictins a RipolI.
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Seria il-lüs, per moltes raons, creure que el motiu essencial de l'assentament del Monestir a Ripoll correspongués tan sols a un fet religiós; la raó principal cal cercar-la en la
situació socio-política de l'epoca. Fins i tot historiadors vinculats a l'estudi de la historia
des d'un punt de vista clerical, com és el cas de 1. Pellicer," apunten aquest fet, i anomenen el Monestir de Ripoll la Covadonga Catalana, posant-lo en relació directa amb
el període historie anomenat «Reconquesta» que es dona al conjunt de la Península Iberica. Els monestirs, com a comunitats estables regides sota una regla, van ser la base d'una
estructuració social, i se'ls dota del dret d'organitzar-se per parroquies, implantant el model franco Aquest fet aglutina la nova classe dominant formada per senyors de terra i guerra, establint els nexos fiscals entre els diferents poders locals.
La política repobladora endegada pel comte Guifré el Pelós consistí, dones, a formar,
a partir de l'element religiós una xarxa de castells i torres de guaita i defensa, que partint
de les terres del nord s'estenien vers el sud a mesura que s'anaven conquerint les terres
als sarraíns; aquestes trames es posaren sota control directe d'un poder més polític que
economic, i l'abadia de Ripoll ostenta aquest poder. Un altre factor d'assentament de la
població el va constituir l'estructuració poblacional en parroquies. Les parroquies agruparen inicialment comunitats de pagesos, i poden considerar-se l'element més actiu del fet
repoblador.
En conseqüencia, es pot assegurar que la tasca o funció político-social de la fundació
del Monestir de Ripoll, té com a finalitat principal fer-ne el centre d'acció repobladora,
i per aixo comptava el trobar-se situat en un indret el suficient allunyat de les terres conflictives.'?

La importancia deis factors geográñcs en laubicació de Ripoll
Considerar els factors geografics per si sols, ens portaria a una visió geográfica determinista. És evident que ells sols no ens expliquen ni la ubicació, ni el desenvolupament
dels nuclis urbans, de la mateixa manera que com hem vist no ho explicaven el religiosos
per ells mateixos; pero si els relacionem amb els factors polítics i socials ens ajuden a
comprendre la situació de la vila de Ripoll.
Alllarg de la historia, en períodes conflictius, les muntanyes han estat sempre un lloc
de refugi i de resistencia, 13 ja que malgrat que les condicions de vida hi siguin dures, la
muntanya ofereix seguretat. Un cop superats els períodes conflictius, l'home ha tendit a
instal-lar-se a la plana i encara avui en dia els processos migratoris interns van en aquesta
direcció.
Que oferia la plana formada per les terrasses de la confluencia del Ter i del Freser com
atractiu? Sense establir ordre de preferencia, cal assenyalar el següent:
-En materia de defensa: a) La plana estava situada prou a la vora de les muntanyes
com per utilitzar-les de refugi'" i prou lluny de les terres conflictives" com per oferir seguretat. b) La terrassa fluvial formada entre la confluencia dels dos rius, actuava de defensa natural tot aprofitant l'orografia del territorio e) Els dos rius facilitaven alhora les comunicacions, aprofitant els cursos i res valls com a llocs de fácil accés. El curs del Ter obria
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pas cap a la plana d'Osona pel sud, i pel nord, els eixos del Ter i del Freser, facilitaven
la comunicació amb les valls de Ribes i Camprodon; la primera obria el pas vers la Cerdanya i la segona vers el Rosselló, per tant els rius actuaren com a eixos de les vies de comunicació.
-Recursos naturals: a) Disposava de terreny escas, pero suficient per a conrear els productes necessaris a fi d'assegurar la subsistencia. b) El bosc oferia a més de la llenya per
a la combustió i construcció d'edificis, peces de caca que formaven part de l'alimentació
de l'epoca. e) Comptava amb el recurs de la forca hidráulica, aprofitada des de bell antuvi
pel funcionament dels molins fariners. d) Tenia relativament a l'abast el mineral de ferro,
molt important per la manufactura armera.

La importancia deIs camins
En un bon nombre de casos, la confluencia deIs eixos viaris ha originat l'assentament
de la població i al llarg dels temps han afavorit els creixements urbans." El creixement
de les vies de comunicació és, sense cap mena de dubte, la base del desenvolupament del
territori; no és d'estranyar, dones, que en l'origen dels assentaments urbans juguin un paper considerable, malgrat que en el cas de Ripoll, pero, no se'n demostri l'evidencia.
Ripoll s'expandeix com a vila medieval entre els segles IX i XIII, i alllarg d'aquest període la xarxa viaria no s'amplia, sinó que simplement es conserva i, en alguns casos, es
recupera el tracat d'herencia romana. La situació geográfica de Ripoll, més que afavorir
el seu assentament i posterior desenvolupament, sembla portar implícita una deficient xarxa de comunicacions envers els centres economics actius, cosa que al llarg de la historia
de Ripoll s'ha convertit en un problema endemic,
Si voluntat política va ser l'assentament urba de la vila de Ripoll, aquesta també es manifesta en el fet de mantenir el centre allunyat i per tant mal comunicat. Aquest fet que
implícitament beneficiava la funció principal de Ripoll en el seus orígens, la de defensa,
ben aviat es va convertir en un fre per al seu desenvolupament.

Una hipótesi de com s'estructura el poblament de la vila de Ripoll
Si partim de la hipótesi que Ripoll com a entitat de població s'inicia en epoques posteriors a la romanització, i que l'element colonitzador que potencia el creixement de la vila
fou la ubicació del Monestir, tita de la Reconquesta-Conquesta catalana, és en la conjuntura social i política d'aquella epoca que hem de cercar la importancia que exerciren els
factors socials, polítics i economics en el desenvolupament de la vila.
Ripoll sorgeix en un moment on el procés d'urbanització que comporta la romanització
queda estroncat'? per la cultura musulmana. La població es ruralitza, es dispersa i busca
refugi a les muntanyes, fet que porta implícit el desequilibri demografic amb les consegüents crisis de subsistencia, ja que la muntanya no produeix la quantitat d'aliments per
mantenir un nombre elevat de població. Les necessitats que es deriven d'aquestes cir110

cumstancies són l'augment de la producció agrícola i artesanal i l'articulació deIs mercats,
que permeten l'intercanvi de productes alimentaris amb altres productes de consumo Aquest
fet comporta alhora l'aparició d'un nou sector d'ocupació, el dels serveis: artesans, comerciants i els propis servidors de les classes dominants. El comerc es desenvolupa a partir
de la creació d'un mercat del qual a Ripoll es troben referencies datades en el segle IX.
La consolidació de Ripoll, com la majoria dels nuclis urbans medievals, es fruit del
desenvolupament del comerc i de la indústria artesanal, els quals, després d'un llarg període d'inactivitat, comencen a reapareixer vers els segles X i XI. Cal tenir en compte
que el regim pre-feudal, imperant en el moment de l'aparició de la vila de Ripoll, fomentava un sistema socio-economic de base agraria, antagonic al ressorgiment urbá, pero amb
una base tan repressiva, que aguditzá els problemes dels camperols, fet que indirectament
fomenta el desenvolupament de les zones urbanes. A partir del segle XI18 i coincidint amb
l'esplendor del Monestir, representat per l'abat Oliba, i a l'assentament guerrer estable,
la vila comenca a agafar empenta poblacional. De fet, va ser l'abat Oliba el que va potenciar l'establiment de les sagreres," espai inviolable de vint passes al voltant de les esglésieso Inicialment, a les sagreres s'instal·laren les sitges, on els camperols guardaven els
productes de les seves collites, i d'aquesta manera evitaven que els senyors feudals es fessin amb la totalitat del producte. Molt aviat les sagreres acolliren els pagesos amenacats
per les tiraniques condicions que exigien els contractes de vassallatge; els camperols hi
cercaren protecció, hi construíren les seves cases, tot formant petits nuclis urbans entorn
a les edificacions religioses. A Ripoll, l'existencia de sagreres es pot deduir a partir de
la constancia que es té del gran nombre de capelles i capelletes que es trobaven a redós
de la vila medieval, les quals van ser l'origen dels ravals fora muralla, com és el cas de
Sant Miquel al Raval de Barcelona, la Mare de Déu de Gracia al Raval de l'Hospital, la
capella «Oratori del Coch» al Raval de Sant Pere, i la capella de Santa Oliva, que, a l'igual
que la parroquia de Sant Pere, va ser integrada en el nucli urba en el moment de la construcció de les muralles en el segle X.
La població s'ana agrupant, a poc a poc, dins la vila i en el seu entorn immediat, en
busca d'una major seguretat, de majors possibilitats economiques i d'uns mínims serveis,
a canvi, pero, de rendes, obediencia i servilisme.
A partir del segle X, una major estabilitat política comporta una nova empenta poblacional, lligada als efecteseconomics derivats sobretot dels augments de producció tant agraria
com artesanal, vinculada, aquesta darrera, sobretot al ferro. Un factor d'incidencia va ser
també la construcció de canals que s'aprofitaren per al consum huma, per als conreus i
com a font d'energia hidráulica, Aquests fets repercuteixen en l'estructuració urbana de
Ripoll, de la qual podem dir que entre els segles XI i XIII es consolida com nucli de població." Un segle després, com a conseqüencia de fets conjunturals, Ripoll entra en
decadencia, frustrant-se aleshores la primera oportunitat d'esdevenir un centre urba importante

Morfologia urbana del Ripoll medieval
El nucli urbá de Ripoll s'estructura a partir del seu element político-religiós principal,
el Monestir. El camins que convergeixen al Monestir, molts d'ells d'origen rural i que an111

teriorment servien per comunicar els habitatges isolats existents, esdevenen amb l'extensió
del teixit urbá carrerons on es construeixen habitatges, tot conservant la sinuositatdel seu
tracat.
L'estructura urbana de Ripoll, com a gairebé totes les viles medievals, es desenvolupa
a partir de la construcció de les muralles, en el segle X, que són, en definitiva, les que
delimitaren l'espai urba. A Ripoll hi hagué una doble muralla, la del Monestir i les seves
dependencies, que disposaven d'un clos ernmurallat propi, i la de la vila. La funció de
la doble muralla era la de separar els estaments social s que convivien a la vila; en aquest
cas, lajerarquia monástica, que actua com a senyoria feudal, i els vilatans, lligats per vineles jurídics al Monestir. Així dones, malgrat la incidencia que ambdues muralles tingueren en el posterior desenvolupament de la vila, l'organització de l'espai urbá, fins a la
desamortització dels béns del Monestir l'any 1836, es desenvolupa de forma diferent dintre i fora del clos monastic,
Dins del clos monastic s'amplien les dependencies, havent en tots moments amplitud
d'espai; per contra, el sector que ocupen els vilatans es va congestionant, sobretot alllarg
dels eixos principals, a mesura que es va edificante Dins del recinte ernmurallat de la vila,
els primers assentaments urbans es feren alllarg del camí que portava al Monestir, l'actual
carrer de Sant Pere, i s'estengueren vers l'espai on se celebrava el mercat, l'actual Placa
Gran. Amb la construcció de les muralles, es genera un nou tracat urbá entorn de placa
Sant Eudald -abans capella de Santa Oliva-e," de forma radial, que enllaca amb els espais urbans que en el segle IX havien adquirit funcionalitat propia, com és el del mercat
i la parroquia de Sant Pere. El teixit urba que ana creixent en aparent desordre, respon
a les necessitats de l'epoca, i no a la casualitat. Així els carrers estrets que formen angles
drets i canvis de direcció imprevisibles.f responen a les funcions de desconcertar l'adversari en cas d'agressió i també solen respondre a les característiques de la parcel·lació
feta a partir de 1'estructura de les feixes de conreu.
La vila de Ripoll, malgrat viure en aquests segles el període de maxim impuls, tant a
causa de l'empenta que reberen les activitats economiques com de la tasca cultural que
s'hi desenvolupa, manté un carácter marcadament rural, amb una trama urbana encara
poc definida. Dins dels recintes ernmurallats, els carrers i carrerons es compaginen amb
cases voltades de terreny dedicat a l'agricultura, o simplement, amb instal·lacions de caire
agrario Aquest fet es troba reflectit en la toponímia: el carrer dels Ases, el del Prat, el
dels Hortolans, de les Vinyes, de les Eres, Bac de la Mel, etc.
EIs camins i punts amb funció ben definida, com és el cas del mercat, l'església i les
capelles, contribuíren a crear el primer entramat urba. A redós del mercat, s'accentua el
carácter comerciallligat a l'artesanal; així s'hi barrejaren tallers d'obradors amb establiments comercials i serveis, com és el cas de forns i molins fariners. En aquest sentit són
significatius els toponims, que es troben encara avui a Ripoll, amb noms d'oficis com els
carrers de Filadors, Fargaires, Farinera, Moliners, Pellaires i d'altres que evidencien el
tipus d'activitat que s'hi desenvolupava. En el mateix sentit trobem toponims de clara referencia comercial, com és el cas de la Placa del Gra,23 els carrers dels Mercaders, de la
Fruita, del Forn, el de la Peixateria, etc. I els que més proliferen són els de caire religiós,
ja que cada parroquia o capella porta implícit el nom d'una placa o carrer: Sant Pere, del
Remei, Sant Antoni, Sant Bartomeu, Sant Eudald, entre d'altres.
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Tipologia de l'habitatge
Les primeres edificacions eren casalots molt rudimentaris, d'una sola planta i fets amb
materials del propi l'entorn. En el cas de Ripoll s'utilitzaven principalment els codols, a
causa de la proximitat dels rius i l'abundáncia d'aquests materials," formant parets de pedra seca; els sostres eren de fusta. Posteriorment, un cop construídes les muralles i coincidint amb un major poder economic, els edificis s'ampliaren i es consolida la seva estructura. Les cases pertanyents als prohoms de la vila s'edificaren aprofitant el propi mur de
les muralles. A Ripoll se'n conserva encara un clar exemple; és una construcció que en
una de les seves parets es pot distingir part de la fortificació, amb les seves corresponents
espitlleres. L'edificació en qüestió es troba situada al carrer dels Pirineus, carrer que encara avui manté el trae de la muralla i la consegüent fossa que l'envoltava.

Les funcions del Ripoll medieval
En una primera etapa, la funció del Ripoll medieval, com ja s'ha esmentat, respon a
una única funció, la de defensa. Posteriorment, amb l'assentament de la població, la millora de les condicions de seguretat i els acords amb els senyors feudals lligats a l'abadia
a base de compensacions economiques, van permetre un petit grau d'autonomia local, a
partir del qual es potencia la funció comercial, lligada amb la producció artesanal i els
productes alimentaris. Un element funcional del Ripoll medieval, com en d'altres indrets,
el va constituir l'edificació de les muralles, que responien a funcions i criteris de defensa
i militars; economics, comercials i fiscals; de control de la població resident; i sanitaris,
com el control d'epidemies.
El carácter defensiu inicial de la muralla imposava als vilatans l'obligació de defensar
i conservar les muralles; amb el pas del temps, l'obligació es converteix en una font d'ingressos fiscal.

Ripoll, bressol de guerrers. L'especialització del treball del ferro,
vinculada als interessos d'una classe social
La importancia del Monestir de Ripoll com a focus cultural en l'epoca medieval, ha
ofuscat sens dubte el poder d'altres capes socials que participaren d'una manera activa en
el desenvolupament de la vila des dels seus orígens; aquestes capes foren els anomenats
senyors de la guerra.
Ramon d'Abadal, en parlar del comte Guifré en relació al Ripolles, diu que l'aprisiona,
El dret d'aprisió, també anomenat dret del guerrer, l'obtenien els anomenats senyors de
la guerra i els soldats que participaven en campanyes al seu favor. El dret suposava esdevenir propietaris de la terra si la conreaven o bé si s'hi assentaven al llarg de trenta anys.
Centrant-nos en l'epoca dels orígens de l'estructuració urbana a Ripoll, el reconeixement
social del poder del guerrer es mesurava, entre d'altres parametres, en relació amb les
armes que posseía; la necessitat de fornir-se d'armes aporta l'especialització en la producció del ferro a la vila de Ripoll des dels seus orígens.
113

El suport d'aquestes afirmacions ens el dóna el fet que el mineral del ferro es trobava
a una distancia considerable de la vila, atenent les dificultats del transport de l'epoca. Malgrat
la dificultat assenyalada, en el segle XII26 Ripoll comptava amb l'existencia de vint-i-dues
fargues, la producció de les quals es dedicava a la fabricació armes blanques, d'eines per
a l'agricultura i forjats. Un altre factor que reforca 1'afirmació és el fet de constatar que
el cognom Ripoll, es troba amb molta freqüencia a les terres conquerides per Jaume I
(les Illes Balears i la dita Catalunya Nova), fet que ens demostra la participació de guerrers
assentats a la vila de Ripoll (per contra, ni un sol Ripoll figura en l'anuari telefonic del
Ripolles de l'actualitat). En aquest cas també es de sobres conegut que els guerrers agafaven el nom delUoc on partien.
Amb certesa, dones, es pot afirmar que l'assentament guerrer va constituir un element
social i económic important en els orígens de RipoU.
L'assentament guerrer a la vila de Ripoll també ens facilita la comprensió de la forma
d'accés a la propietat urbana, fins aleshores basada tant sols en el sistema d'emfiteusi,"
per part d'un sector de la població del RipoU medieval, i ens clarifica el per que es localitza a la vila el treball del ferro, activitat económica que passa a ser un dels elements més
dinamics del desenvolupament economic posterior.

Les activitats economíques
Respecte a les activitats economiques que hi havia a la vila de RipoU entre els segles
XI i XIII, hi ha dos corrents d'opinió; un defensa la combinació de l'agricultura de subsistencia amb l'activitat manufacturera, basada sobretot en el treball del ferro i del textil;
l'altre aposta per argumentar que les comunitats agraries ai1lades, autosuficients i amb reduít pes poblacional, crearen un excedent agrari que permetia mantenir un grup de persones que no trebaUaven directament al campo Ambdós poden ésser complementaris i el fet
que ens ho demostra és la celebració d'un mercat setmanal, que es troba documentat a
finals del segle IX: si existia mercat, existia intercanvi. Un aspecte que confirma la primera hipótesi té relació si s'aplica el sistema d'emfiteusi a l'espai urba, el qual comprenia
una parcel·la de terreny per edificar l'habitatge i una a1tra per a cultiu, que es dedicava
generalment a productes estacionals d'horta. El dubte és si la parcel·la era suficient gran
per poder-se abastar de cereals, imprescindibles per passar l'hivern a causa de la climatologia del territori, ja que és evident que els conreus d'horta estacional, i malgrat el suport
alimentari que devien representar els animals de consum domestic, no eren suficients per
cobrir el consum familiar. Dits condicionants fan suposar que es produía un intercanvi
de productes artesanals i d'horta estacional, per .productes basics com blat i segol, per
a l'elaboració del pa.
Aplicant el paral·lelisme amb d'altres indrets," es pot suposar que la vila de Ripoll es
fornia de productes alimentaris.provinents tant dels excedents locals com dels de la seva
rodalia, i cal suposar també l'existencia d'intercanvis comercials de productes manufacturats que es realitzaven fora del territori irnmediat, facilitant l'arribada de productes alimentaris dels quals Ripoll era deficitario L'activitat artesanal va tenir una gran importancia
en l'economia de la vila alUarg del període que ens ocupa. Com amostra citem que a
finals del segle XI129 RipoU comptava amb deu molins fariners, drapers i torcedors, jun114

tament amb l'existencia de vint-i-dues fargues, la producció de les quals es dedicava a la
faricació d'eines per l'agricultura, reixes i, sobretot, armes blanques.
Resumint, podem dir que les activitats artesanals i manufactureres es combinaven amb
les de conreus de subsistencia, com les que en l'actualitat s'anomenen activitats a temps
parcial.

Conclusió
Aquestes notes són fruit d'un projecte d'estudi sobre 1'evolució urbana de Ripoll. En
l'intent de portar-lo a terme sorgiren un conjunt de reflexions sobre els diferents factors
que influíren en l'assentament de la població i en la formació del primer nucli urba de la vila.
La tendencia histórica a magnificar l'obra repobladora del comte Guifré i la importancia
del cenobi ripolles quant a la tasca cultural que s'hi desenvolupa, han deixat fose el paper
que hi juga la base social en la qual es recolza i l'entramat de relacions socio-economiques;
aquestes darreres, fins ara, han estat limitades als drets del poder abacial, i a l'abadia com
a benefactora i potenciadora del progrés de la vila. El com i el per que es desenvolupen
activitats economiques en els orígens de Ripoll i qui les activa són encara interrogants
que resten per documentar. El qui sí és cert, és que en el desenvolupament sócio-economic
del Ripoll medieval no el controla ni l'activa directament 1'orde dels benedictins, sinó que
hi influíren classes socials amb cotes de poder indirecte important, les quals dinamitzaren
la base económica a partir de la producció i comercialització, sobretot, del treball del ferro.
A Ripoll, estiu de 1992

Notes
Factors geografics o ambientals: són els que determinen l'assentament urba a partir de condicions naturals:
clima, aigua abundant, terres fertils, etc. Factors socio-economics: l'excedent economic que els canvis tecnologics han produít alllarg de la historia, ha desenvolupat processos urbans, lligats als interessos de les c1asses
dominants. Factors comercials: als llocs on era propici l'intercanvi, es formaren mercats al voltant deIs quals
sorgí (sobretot a l'epoca medieval) un espai urbanitzat. Factors militars o de defensa: les necessitats de protecció i seguretat fomentaren l'aparició de nuc1is urbans en llocs estrategics, que per les seves condicions naturals
feien fácil la defensa. Factors religiosos; en aquest cas és la religió que actua com element aglutinador d'un
nucli urbá, entom a un edifici religiós; una catedral, un monestir, un convent, etc. estructuren la població
prenent forma urbana.
2 Recordem que Ripoll sofrí un fort terratremol en el segle XV i que gran part de la vila fou cremada l'any
1839 durant la carlinada.
3 El propi nom de la vila és d'origen anterior a la civilització romana i aquesta el va traduir per Rivis-pollens,
que significa «al costat de rius» (vegeu 1. Pellicer (1888), pagina 19). Per d'altres historiadors, l'etimologia
del nom Ripoll ve de Ribera de Pollancres, nom que sofreix, igual que en la interpretació anterior una llatinització. Ambdues hipótesis es complementen i donen a entendre l'origen pre-roma,
41. Pellicer (1888), pagines 8 i 317.
5 P. Bonnassie (1979), volum 1, pagina 90.
6 G. Cutrina (1989), pagina 29.
7 L. Mumford (1966), volum 1, pagina 158.
8 R. d'Abadal i de Vinyals (1986), volum Il, pagina 494.
9 Vegeu 1. Salrach (1978), volum Il, pagina 193.
10 F. Chueca Goitia (1980), pagina 89.
1
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F. Chueca Goitia (1980), pagina 7.
1. Ma Pellicer (1888), pagina 41.
13 Cosa que diu moltes vegades P. Vilar a Catalunya dins 1'Espanya Moderna.
14 Recordem que la comunitat de monjos colonitzadors de l'espai que avui ocupa la vila de Ripoll, amb anterioritat habitaven al lloc citat com a Monegals, actualment conegut per Montgrony.
15 Les terres sarraines majoritariament es trobaven situades a la Depressió Central i al Pre-litoral catala,
16 Moltes ciutats i pobles tenen el seu origen en ésser cruílles de camins com és eI cas de Manresa, Granollers,
o la més propera de Sant Quirze de Besora.
17 «Quant al poblament podem afirmar que el conjunt de l'efectiu huma estava fixat en nuclis més o menys dispersos, amb un predomini deIs rurals sobre els típicament urbans», a 1. Rubió i Lois (1958), pagina 304.
18 Veure referencia histórica del Pla Especial de Reforma de l'any 1982
19 R. d'Abadal i Vinyals (1986), pagines 141-271.
20 Citat en el Pla de Reforma del 1982. Ajuntament de Ripoll.
21 G. Cutrina (1989).
22 Prenem per exemple clar del tracat medieval a Ripoll el carrer del Ases.
23 Que deriva en Placa Gran.
24 Aquest material es pot veure encara en algunes edificacions de la vila.
25 R. d'Abadal i Vinyals (1986), pagina 487.
26 J- M" Pellicer (1988), pagina 179.
27 Cessió feta a perpetuítat o per llarg temps de terres o d'immobles, mitjancant el pagament d 'un canon anual
en diners o en especies, conservant el domini directe el qui fa la cessió.
28 És el cas de Granollers i Barcelona. Vegeu Arrizabalaga et alii (1984).
29 J- M" Pellicer (1888), pagina 179.
11
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