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Bagaudes per Varaigues o Bagaudes ferotges?

Sumari:

Es presenta la possibilitat que en la formació i adopció del
terme Bacauda al segle III d.C. hi hagués concorregut la parla
germànica o nòrdica a partir de derivats de les arrels Warg, o
Wrag; especialment a partir de la influència franca (Wrang).

Plantejament

Tot i que la noció d’una proximitat entre els moviments Bagauda i les tri -

bus germàniques arribades a l’occident europeu entre els segles III i V és ben

coneguda1, aquesta proximitat no s’ha plantejat en el camp lingüístic en la for-

mació i/o adopció del terme Bagauda. La posició actual, es pot resumir en con-

siderar que el mot original fou Bagauda, del celta baga-2 + el gàl·lic -auda3 amb

un sentit de ‘guerrer’4 que fou adoptat posteriorment en la parla llatina sota la

forma Bacauda derivat de bac- que aproximà el sentit a ‘rebel’5, ja en els pri-

mers testimonis coneguts’6

1 L’apreciació dels rols entre bagaudes i germànics difereixen molt entre els experts, però si
hi ha el consens generalitzat del paper desestabilitzador de l’arribada dels segons (Sánchez
1984 294).
2 (Sánchez 1984 291) I per apreciar les diferents lectures del terme, per exemple: (Menage
1750, BAGAUDES), (Godefroi 1883, BAGOAGE). o (Wachter 1737 BAGAUDAE).
3 (Bravo 1984 262)
4 Obviem l’etimologia còmica de (Fournier 1881 III) a partir de bragaudes. (els de les calces).
5 Especialment interessant el recull de sentits del terme de (Ménage 1750 BAGAUDES).
6 (Serrano 2018 404) seguint els treballs de Minor, Clifford E. sobre els bagaudes. Concepció
en essència no gaire diferent de la primera explicació etimològica coneguda del terme degu-
da a Sigebert de Gembleaux al s. XI (Sánchez 1996 57) que en diferenciava fins a tres for-
mes: Bacauda, Bachauda i Bagauda: (Dümmler 1893, 49-50) :

Hos seu Bachaudas dicamus sive Bagaudas
namque in codicibus nostris utrunque videmus
Si vis Bachaudas dic a bachando Bagaudas;
Mutans cognatis elementa elementis.
Dic ita, si censes audacter ubique vagantes.
Aut dic Bacaudas bellis audendo vacantes.
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El terme apareix en les fonts a partir del segle IV7, quan parlen de la re-

bel·lió que tingué lloc l’any 285 a la Gàl·lia i que fou reprimida per l’emperador

Maximià (Herculi)  l’any següent.  Texts anteriors descriuen els fets sense fer

servir el terme8, i ja en la primera menció coneguda, la d’Aureli Victor9, es mani-

festa que Bagaudas és el  nom que els hi  donen els naturals del país10.  En

aquest  primer episodi  documentat,  el  terme és emprat  com un gentilici  que

identifica uns col·lectius descrits com rústics i lladres dirigits per dos cabdills:

Amandus i Elianus, capaços però d’amenaçar ciutats11 (i requerir la intervenció

de tot un emperador per reprimir-los).

Les properes aparicions documentals dels Bagaudes ja no seran fins el

segle V i en un context encara més ampli, ja que afectaran no sols a les Gàl·li -

es, sinó també a la Tarraconense. Però per el que ens és rellevant aquí, l 'apel-

lació local original, tot i mantenir l’ús com a gentilici ja haurà estat elevada lla-

vors a categoria (per exemple en expressions com: in Bacaudam12). 

El que es farà tot seguit serà defensar que en la gènesi del terme, és a

dir, en l’episodi inicial d’Amandus i Elianus de finals del s.III així com en la pos-

terior adopció i generalització, hi tingué possiblement a veure la influència nor-

dico-germànica derivada de la migració i assentament de tribus bàrbares i la

presència d’altres elements concomitants esmentats en les fonts. Anàlisi propi-

ciat per la conjunció de tres vies:

1. L’intent de comprensió del fenomen Bagauda com resultat de la interac-

ció de tres components: localitat gala/celta, influència bàrbara i adminis-

tració romana. Tots ells factors de llarga durada i evolució lenta13.

 
Metafòricament, bachaudas = bagaudes sota furor bàquic, i bacaudas = joc de paraules en-
tre vagantes audacter i vacantes audendo, parafrasejant: bacaudas = audaços en tot lloc va-
gaires que vagarosos s’arrisquen a la guerra.
 
I refermada per l’existència prèvia , ja al segle IV, de la traducció d’Eutropi del terme Bakau-
dai com: tyrannoi epykhorioi, entès usualment com: rebels/tirans del país/camp (Sánchez 
1984 291).
7 Per un recull de les fonts:  (Czúth 1965), (Sánchez 1996), (Serrano 2018).
8 Els panegírics dedicat a Maximià (Serrano 2018 5.2.2)
9 (Serrano 2018 5.2.1) De Caesaribus
10 (Serrano 2018 4.2.1-1)
11 (Serrano 2018 188)
12 (Serrano 2018 4.2.3-2) (Sánchez 1996 90)
13 Per exemple: (Thompson 1952, 1956)
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2. La reinterpretació d’alguns dels elements específics de la reconstrucció

del fets que apunten a la presència d’un element marítim fins ara bàsica-

ment ignorat en l’anàlisi històrica, en conceptualitzar-se tant l’episodi del

segle III com la categoria bagauda, en clau essencialment pagesa.

3. La consideració de termes d’arrel nordico-germànics propers als signifi-

cats relacionats amb els bagaudes.

4



Consideracions

Els factors de llarga durada

Gaire bé totes les nocions socio-polítiques relatives a l’episodi inicial ba-

gauda del segle III tenen antecedents14. Si atenem a la faceta de rebel·lió de

pagesos, les guerres d’esclaus no eren cap novetat en l’imperi romà15. Si consi-

derem la dimensió de pillatge o bandolerisme, també és evident que és un fe-

nomen recurrent abans i després de l’episodi d’Amandus i Elianus16. Tampoc la

faceta més estrictament política de separació de l’imperi és cap novetat i cal re-

cordar que el fenomen bagauda apareix just després de les guerres gàl·liques, i

que el propi Carausius, un dels actors de l’episodi, es proclamarà emperador

immediatament després de la victòria romana. El que sí resulta més novell és la

natura de la separació bagauda. 

Tant Carausius com els previs ‘usurpadors’ gàl·lics17 volien ser empera-

dors, o sigui, prendre el control de l’administració i xarxa de poder romana sen-

se deixar-ne forçosament la seva legalitat18. No així Amandus i Elianus, dels

quals no consta que volguessin prendre la púrpura. Les descripcions de la seva

revolta són molt breus. En un to simbòlic l’enfrontament de Maximià amb ells va

ser comparat amb la guerra dels Gegants (els Titans, éssers anguípedes de la

mitologia grega, és a dir, amb tors humà i cames de serp)19 i en un de més

14 En aquest sentit, la mirada llarga d’en (Thompson 1956) que interpretava l’assentament
dels visigots i burgundis a l’occident europeu promogut per els romans com una reacció a
l’extensió del fenomen bagauda sembla la més lògica i satisfactòria. Tota vegada que la ma-
joria de crítiques que se li han fet eren d’esperar atenent a la tensió natural entre una ideació
simple i la complexitat de la realitat, sense que això però anul·li la correcció de la idea.
15 (Serrano 2018 49)
16 Per exemple, ja Estrabó el consideraba com un factor endèmic a la zona dels Alps, on tin-
drà lloc un dels episodis bagaudes del segle V (Serrano 2018 203).
17 Postumus, Marius, Victorinus, Tetricus (Minor 1997 173)
18 El fet de no ser reconeguts per el poder romà els convertia en ‘tirans’ és  a dir, en regents
il·legítims, però no implicava l’abandó de l’estructura de poder i administració existent. Espe-
cialment significativa en aquest sentit és que seran precisament els emperadors usurpadors
els que fan servir el tema de la Renovatio Romanae en les seves monedes, començant preci-
sament per Carausius en motiu del seu reconeixement per Maximià i Dioclecià (Ladner 1076
13-14).
19 (Sánchez 1996 119) Aspecte que serà recollit a l’emissió monetària de Dioclecià i Maximià
(Sánchez 1996 26, App 2). Sobre la falsedat de l’atribució bagauda/armoricana a monedes ar-
doricanes, veure: (Sánchez 1988).
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mundà, com revoltes, tumults o injustícies provocades per lladres i rústics (gent

que no coneix l’ofici militar, amb infanteria pagesa i cavalleria pastorívola) que

devasten els seus propis camps imitant l’enemic bàrbar. El que es desprèn de

les fonts de les revoltes posteriors del segle cinquè, és que el que feien els ba-

gaudes era viure segons les seves pròpies costums o lleis; és a dir, sortir de la

legalitat romana per dependre de la seva pròpia.

Hi ha força elements per defensar la proximitat de la categoria bagauda

a les influències germàniques. Per començar, els esment explícits de la seva

imitació20 al segle III i associació al segle V21. En la seva vessant militar, els

pocs indicis coneguts apunten a estratègies de guerra de guerrilla22, mètode si-

milar a les depredacions atribuïdes a les tribus germàniques23. La seva descrip-

ció com ‘lladres’ i la proximitat entre les ràtzies germàniques i la presència de

grups de bandolers24. En el pla social, l’esment d'assemblees sota arbres (sa-

grats) per prendre decisions sensibles, com judicis25 o la utilització dels boscs

com a lloc de refugi i/o residència26. Resulta especialment rellevant la contrapo-

sició poètica de Merobaudes (segle V) entre l’Armòrica rebel que amagava els

seus botins als boscos i la sotmesa a la llei romana que cultiva els seus camps

amb arades guètiques i fuig d’associar-se amb els seus veïns bàrbars27. 

Simplificant: si els habitants de la Gàl·lia dels segles III-V volien regir-se

per les seves costums ancestrals (de tradició celta), segurament, aquestes eren

més properes a les tribals dels seus veïns germànics que també vivien i depe-

nien del seu context local que no pas a l’administració jeràrquica i centralista ro-

mana que explotava els territoris de forma sistemàtica i organitzada. Seguint

aquesta línia de pensament resulta especialment entenedora la descripció que

al segle V farà Salvià de Marsella28 de la seva societat quan constata que da-

20 En el Panegíric en honor de Maximià August (Sánchez 1996 119).
21 En l’episodi de Tibatto segons Merobaudes (Serrano 2018 5.4.5).
22 Per exemple, a partir del propi nom de Bagaudae (Bravo 1984 262 n.36), o per l’absència
de menció de cap batalla important en la victòria de Maximià (Minor 1997 182).
23 (Thompson 1952 17)
24 (Sanchez 1988b)
25 Opinió de F. L. Ganshof ja en la primera mitat del segle XX, tot i que no especialment ben
rebuda (Sánchez 1996 82)
26 (Maenchen-Helfen 1973 98) en referència a l’episodi de Tibatto del segle V, (Pétigny 1844
670) per les bandes de proscrits germànics. (Sanz 1999 1483) recollint també a F. L. Ganshof
sobre el rol dels boscos en la legislació germànica.
27 (Serrano 2018 5.4.5)
28 (Serrano 2018 5.4)
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vant de l’opressió i la injustícia que l’estat romà exerceix sobre els seus propis

ciutadans, aquests es veuen empesos a rebutjar la ciutadania romana i fugir

amb els Gots, Bagaudes o altres Bàrbars29.

El que tenen en comú gots, bagaudes i bàrbars és que tots ells tenien

lleis/costums pròpies alienes a la llei romana. Cal entendre que en la mentalitat

imperialista de Roma que informa els autors dels texts que ens han arribat, la

‘llibertat’ és la submissió a les seves lleis30 i l’ordre ‘natural’ és l’organització so-

cial romana31. De forma, que el cas d’Amandus i Elianus, a diferencia dels al-

tres ‘usurpadors’, els resulta especialment contrari: per abandonar la ‘llibertat’

tot aplicant les seves pròpies costums/lleis i ‘antinatural’ per emprar rústics com

soldats i probablement per abandonar el sistema d’explotació rural romà (poste-

riorment en la bagauda del segle V s’esmentarà fins i tot el fenomen d’inversió

social on els amos són fets esclaus per els seus propis esclaus32). D’aquí que

el comentarista pogués dir que devasten els seus propis camps com fan els

bàrbars.

La peculiaritat dels bagaudes del segle III és doncs l’abandó de la llei i

organització romana per tornar a les tradicions locals prèvies33, i és possible-

ment aquesta singularitat, la que promogué el nom original a categoria, un cop

el fenomen es difondrà en els temps per venir (i cal pensar en això que proba-

blement el substrat celta fou decisiu) ja que les causes que el propiciaven,  una

romanització abusiva sumada a una inestabilitat social afavorida per l’aportació

de nous col·lectius germànics, no van pas desaparèixer.

29 (Serrano 2018 207) comentari que implica una diferenciació geogràfica evident.
30 (Bravo 1984 251)
31 (Weinberger1992 909-911)
32 (Thompson 1982 456) Fenomen que a inicis del segle V es donarà conjuntament en terri-
toris bretons a ambdues bandes del Canal de la Mànega (Armorica i Britannia).
33 Característica que inevitablement porta a afegir-hi una dimensió ‘nacional’ al fenomen ba-
gauda i que més enllà de les polèmiques historiogràfiques, fa lògica l’existència del factor
d’identitat social diferenciada, tota vegada que les costums/lleis són un dels components es-
sencials de l’etnogènesi (al costat de la parla i la història). Ara, l’extensió geogràfica del feno-
men al segle V fa inviable la hipòtesi d’una única identitat social per la categoria Bacauda, i
mes aviat propiciar la lectura de represes «a la Bacauda» de diferents identitats col·lectives
tapades per la romanització.
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L’element marítim

En l’episodi germinal del terme bagauda, la rebel·lió d’Amandus i Elianus

al segle III i en el seu context immediat, les fonts presenten una sèrie d’indicis

que apunten a la presència d’un element naval, alguns del quals, ja fa uns anys

van dur a David Woods a plantejar la possibilitat que l’Amandus rebel de la Gàl-

lia de l’any 285 fos el  general homònim que l’any 324 defensà (infructuosa-

ment) amb la seva flota els interessos de l’emperador Licini contra Constantí el

Gran34. Els enumerem.

D’entrada, el rol de Carausius, de qui es diu que coneixia l’ofici des de

l’adolescència i a qui immediatament després de la derrota dels bagaudes es

premiarà amb el control de la flota romana del Canal de la Mànega per lluitar

contra els pirates francs i saxons. Posició que certament li permetrà prendre el

control de l’escenari35, entendre’s amb els pirates36, ocupar Britannia37 i decla-

rar-se emperador, amb una posició lo prou forta com per haver de ser accepta-

da per Roma al no poder-lo derrotar militarment38. 

En segon lloc, la representació simbòlica de l’episodi bagauda com una

gigantomàquia, en la que Maximià prendrà l’epítet d’Hèrcules, Dioclecià el de

Júpiter i els bagaudes seran els Gegants o Titans- Lectura que es farà en el pa-

negíric a Maximià i en el registre numismàtic, amb monedes tan seves com de

Dioclecià on apareix coherentment representat un monstre anguípeda39, és a

dir, de natura dual (tors humà amb cames de serp). Tots i que les dualitats inhe-

rents al cas bagauda són múltiples i per tant permeten diverses interpretacions

(les dues més evidents: dos cabdills i contraposició rústic-militar), l’element ofí-

dic dels Gegants, tot i no ser unívoc40, s’acostuma a relacionar amb Tifó41 versió

grega del monstre marí de les tradicions del Llevant. 

34 (Woods 2001) La principal dificultat de la seva proposta, com ell bé recull, són els 40 anys
que separen els dos episodis.
35 Als dos costats del Canal de la Mànega (Souza 1992 379).
36 D’això l’acusaran les fonts imperials.
37 Aspecte que passarà a les cròniques, des de Jeroni (Woods 1993 79) a Moissac (Kats &
Claszen 2012 2 66).
38 Acceptació, però, evidentment purament circumstancial (Freeman 1886 69).
39 (Sánchez 1996 26,119-121)
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En tercer, el fet que el terme latrones amb que són descrits els bagaudes

també inclou la pirateria42, i que la descripció de la seva acció militar com vaga-

rejant, s’adiu a les descripcions dels raids pirates, que multipliquen els seus

atacs per sorpresa en diferents punts de la costa o les ribes43.

Si fos cert que en l’episodi de l’any 285 el factor naval tingué un lloc no

menor, i en aquest sentit, cal fer notar la rellevància de les defenses costaneres

del Canals de la Mànega del segle III44, es podria pensar que seguint la tesi

d’en Woods, Amandus fos el cap de l’aparell naval del moviment i Elianus el del

terrestre.

La connexió franca

Si en general s’ha vist que la concomitància del fenomen bagauda amb

l’element bàrbar és estructural, la concreció de l’episodi inicial apunta a una es-

pecificitat franca.

Les primeres mencions dels francs, tenen un marcat perfil naval. Sent

una coalició de tribus germàniques nascuda a penes una generació abans de

l’episodi d’Amandus i Elianus, la primera aparició coneguda es dóna l’any 260,

on s’esmenta un atac a la Gàl·lia, la destrucció de Tarraco i l’intent de passar a

Africa (una font posterior aportarà que la seva estada no fou un episodi puntual

sinó que s’allargà fins una dotzena d’anys)45. Al mateix temps l’usurpador Pos-

tumus farà la guerra contra Gal·lié amb tropes celtes i franques46. Tot just uns

pocs anys abans de la rebel·lió bagauda, el 280, un altre dels usurpadors gals,

Pròculus, es suposa ser d’origen franc47 i encara en temps de l’emperador Pro-

40 (Daremberg 1919 DRACO) I al segle I d.C., Pseudo-Apollodorus ho relacionarà explícita-
ment  amb la  figura del drac (Dodd 2014 2.2). Recordem que en la mitologia grega tant els
Gegants com Oceanus són fills de Gaia, de forma que el símbol de la serp tan propi dels seus
fills, s’aplica igualment a l’element terra, com a l’aquós.
41 (Dodd 2014 3.2) (Barre 1881 ANGUIPEDE)
42 (Souza 1992 51) Els pirates no són més que lladres navals.
43 (Souza 1992 172)
44 (Souza 1992 376)
45 (Santos 1986 163)
46 (Howorth 1884 214)
47 (Howorth 1884 214)
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bus (276-282) es tenen notícies d’un grup de francs assentats per l’imperi al

Pontus  que es rebel·laren, prengueren una flota i piratejaren per tor el Mediter-

rani fins llocs tan allunyats com Siracusa o Cartago48. De fet, durant la revolta

bagauda i els dos anys següents es registren noves entrades de tribus germà-

niques a la Gàl·lia49.

Els mots

Si com es defensa, la influència bàrbara fou un element estructural del

fenomen bagauda, cal pensar que també en l’adopció per els romans del terme

cèltic Bagauda, hi tingué un paper decisiu. Repassem alguns del termes i deno-

minacions nordico-germàniques properes que podrien haver ajudat a la natura-

lització del terme bagauda entre la població contemporània.

En primer lloc i com a element més allunyat, a partir del component na-

val, recordar que segles després, els Vàrecs o Varangi, seran els vikings orien-

tals que a partir del segle VIII dominaran la connexió amb Bizanci i el món mu-

sulmà, dels quals, si més no una part, donaran lloc a l’aparició del terme Rus50

(al-Rus en les fonts àrabs51). De fet, el terme Varangi serà emprat com un sinò-

nim de pirata52. La seva etimologia53 es decanta modernament com un compost

del noruec antic Var = pacte54 + Gengi = comunitat55, és a dir, federació, cofra-

dia, germandat56. Que s’escau molt bé al rol que tindran alguns d’ells com a

guàrdia personal de l’emperador de Bizanci a partir del segle IX57, però que no

està tan clara en els contexts més reculats. Per exemple, en relació amb el turc

antic vareng , «els que marxen»58, quan en la seva expansió al sud entraren en

48 (Souza 1992 371)
49 (Minor 1997 182) (Sànchez 1996 73)
50 Per exemple aplicat en origen als principals clans vikings de Kiev (Vernadsky1939 64).
Possiblement a partir del noruec antic Rhos = vaixell de rems (Gannholm 2017 46).
51Per exemple en l’obra d’al-Masudi  «Camps d’or i mines de gemmes» (Barbier Pavet 1861).
52(Clément 1830 8 263)  (Robinet 1847 5)
53 Segons (Wachter 1737 WARENGANGI) s’interpreta com WER,home més GAUGEN,migrar,
és a dir: peregrí.
54 (Gannholm 2017 43)
55 (Geyer 1839 17) 
56 (Faulkner 1954 317)
57 (Blondal 1978 5) Els que acompanyen.
58 O l’hungarès barang = nòmada  (Brutzcus 1944 120) .
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contacte amb el Khazars, I encara més reculat, la possible connexió amb els

Varini59 de l’oest del mar Bàltic60 i sud de la península danesa61, veïns i contem-

poranis dels francs, tal i com volien els filòlegs germànics del segle XIX, que hi

veien una mateixa arrel i fins i tot els consideraven antecessors dels francs62.

Atenent  a la  descripció com a lladres,  tenim el  terme  Vargi de l’arrel

(VARG)63, amb el sentit de proscrit64, que figurarà variadament en la legislació

germànica65 i en la Gàl·lia del segle V aplicat a grups de bandolers66 tot i que no

identificats específicament com bagaudes67.

I encara més proper i especialment significatiu, una de les etimologies

aplicades al propi nom dels Francs, WRANG68, audaç, ferotge69, que té de bona

el testimoni, si bé indirecte, de fonts romanes del segle IV70.

Encara que és evident que tots aquests termes es diferencien de la for-

ma  Bagauda per la presència d’una vibrant, absent en el terme celta original

(tot i que sí es documenten formes llatines tardanes com Bagauredi71 o en par-

les derivades com el gaèlic, amb bagairt=amenaça i bagair=amenaçar72), no és

el cas aquí de defensar una vinculació etimològica directe entre termes celtes i

59 Els Pharadini de Ptolomeu (Howorth 1878 294)
60 Actual Sleshwig-Hostein, on l’actual ciutat de Lübeck era anomenada en Variach en la tra-
dició rusa (Howorth 1884 536)
61 (Faux 2008 53)
62 (Howorth 1883 541). (Brutzcus 1944 121) Afirma que al-Masudi anomena al-Pharange al
regne rus format per eslaus i varangis/vikings, una denominació idèntica a la dels Francs de
l’occident, però no en dóna la cita i no s’ha pogut verificar la dada.
63 (DuCange 1883 VARGI, WARGANEUS, WARINGOS) posa sota aquesta arrel associada a sig-
nificats de lladre o exiliat o proscrit als Vàrecs, Wachter però els considerarà diferents   (Wa-
chter 1737 WARENGANGI i WARG) però si recull la seva confusió amb els warini (Wachter
1737 WER) que relaciona amb el nom de Berenguer.
64 (Wachter 1737 WARG) que també l’iguala per transposició al terme  WRAK. Especialment
il·lustratiu és el significat de llop, símbol universal associat sovint als aspectes foscos de la
humanitat (Eisler 1951 148), que per el que estem tractant aquí, podem senyalar en clau ge-
nèrica el seu rol tant en la mitologia escandinava (Hedeager 2008 510) i germànica com en
clau particular en la relació entre gots i dacis. Només cal comparar els dracos o carnyx amb
cap de llop i cua de peix o serp del Calderó de Gundestrup (Faux 2008 36) i la columna de
Trajà de Roma dedicada a la campanya contra dels dacis.
65 (Leo 1842 198)
66 (Roget 1872 164 Vargus)
67 (Pétigny 1844 571) Els vargorum esmentats per Sidoni Apol·linar (Epist.  4.6). (Pètigny
1856 323) identifica els Varaigues de la guardia bizantina com a proscrits i així explica el ter-
me a partir de Vargus).
68 (Wachter 1737 WRAK i WRANG)
69 (Wachter 1737 WRANG)
70 (Howorth 1884 217) Entre altres, Eutropi: «Ubi nunc est illa ferocia?» parlant dels dos reis
francs, Ascaric i Merogaisus  exposats al circ de Treves l’any 306,
71 (Sánchez 1996 140)
72 (Serrano 2018 210)
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germànics73,  sinó una proximitat fonètica i semàntica per intentar entendre com

els germànics de l’occident europeu dels segles IV i V haguessin pogut integrar

el fenomen bagauda original del segle III  per donar lloc a la categoria bagauda

del segle V.

De fet, el gentilici arribarà a l’onomàstica en els segles immediatament

posteriors, i seguint la seva distribució, s’ha correlacionat la seva aparició amb

la cristianització posterior que se’n farà dels fets dels temps de Dioclecià, a par-

tir de la figura del bisbe d’Auxerre, Germanus, i el culte a sant Maurici74. En

aquest sentit, sembla oportú afegir-hi dues observacions ja que resulta difícil

acceptar la tesi d’una innovació onomàstica aliena  a un gentilici ja pre-existent.

En primer lloc que la concentració del nom en persones d’un cert prestigi

és  a priori preferible imputar-lo a l’esbiaix sistèmic degut a la migror de les

fonts; o sigui, que la distribució geogràfica del nom sí es correspon amb la difu-

sió dels relats sobre la cristianització dels bagaudes però no implica forçosa-

ment la seva qualificació social. I en segon terme, i lligant amb això, fer notar

que difícilment pogué existir un potentat anomenat Bacauda sense l’existència

prèvia d’un pagès o paisà homònim que fos anomenat en origen per el seu

gentilici i que pot no haver estat registrat en els testimonis textuals que han arri-

bat al nostre coneixement75; més si atenem a la natura potencialment rústica i

problemàtica que tindria el terme en origen. En conjunt, doncs, que enlloc de

llegir les poques evidències onomàstiques conegudes com el resultat d’una gè-

nesi erudita més una transmissió centrada en classes nobles, potser és millor

pensar en la difusió original del nom en contexts pròpiament bagàudics i entre

classes baixes i la posterior elevació a la noblesa un cop la categoria va estar

santificada amb el martiri, certament, seguint les petges d’aquesta santificació. 

73 Tot i que no falten exemples, per exemple relacionats amb la guerra (Lane 1933 246-248).
74 (Sánchez 1984)
75 La conversió de gentilicis en noms propis es quelcom ben freqüent, sense anar més lluny,
els Francone o Longobardus, per citar un parell derivats de tribus germàniques.
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Conclusions

Si els bagaudes eren lladres i rebels  per els romans, per un observador

bàrbar podrien ser qualificats de vargus, fora de la llei (romana). I si una munió

de  tribus  germàniques,  a  penes  una  generació  abans,  s’havien  fet  dir  els

Francs (vrangs) , o sigui, ‘els ferotges’, s’entén que la població local de base

celta, emprenent actituds properes a les seves i d’acord amb el seu propi pas-

sat, s’anomenessin ‘els guerrers’, tot i no tenir probablement ni el pedigrí d’una

formació tàctica militar romana ni potser tampoc el bagatge clànic de lluita tribal

dels bàrbars. Més, si entre ells, en l’episodi inicial, hi podrien haver-hi hagut un

nombre indeterminat d’individus del col·lectiu franc.

Es proposa que seria aquesta proximitat entre la població de base celta

de l’occident europeu i les tribus germàniques que s’hi establiren la que perme-

té que un terme en un principi local, i nascut en imitació als francs, esdevingués

una categoria social: la dels col·lectius que preferien abandonar la romanització

i retornar a les seves idiosincràsies i consuetudinarietats pròpies i ancestrals.

Bacaudas en la mirada romana.

Una categoria en la qual tots tres participants: celtes, bàrbars i romans,

al llarg dels temps faran tots els papers de l’auca. La romanitat fent-los passar

de lladres a màrtirs, el germanisme tan aviat fent de col·laborador com de re-

pressor i els propis bagaudes movent-se entre l’afirmació de la idiosincràsia lo-

cal i la inevitable relació amb els poders del altres dos actors.
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