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Detecció de grups d'homònims en documents de l'Alta 

Edat Mitjana.

Sumari:

Es  presenta  una  metodologia  per  ajudar  en  la 
identificació de les persones que apareixen en els documents 
de  l'Alta  Edat  Mitjana,  basada  en  la  detecció  de  grups 
d'homònims per mitjans computeritzats. Es descriu el seu 
funcionament i una aplicació primerenca en la creació per 
l'autor  d'aquest  article,  del  fons  documental  relatiu  a 
l'Alta  Edat  Mitjana  Catalana  anomenat  Fons  Cathalaunia 
(http://cathalaunia.org/Documentia/Documentia). 

Els resultats mostren que és possible detectar desenes i 
fins  i  tot  centenars  d'identitats,  fora  de  les  classes 
nobles, fins ara ignorades.

Introducció:

El procés d'identificar les persones físiques que apareixen esmentades en 

els documents de l'Alta Edat Mitjana, ha estat, és, i previsiblement serà, font 

d'incertesa i debat. El pas del temps, ha convertit les mencions personals, que 

els escriptors, cronistes i escrivans d'aquells temps van plasmar, en referències 

ambigües,  sovint  deformades  per  una  mala  transmissió,  i  que  permeten 

múltiples interpretacions. Això es així, tant per els personatges rellevants, com 

il·lustra per exemple, el paradigmàtic cas dels tres Bernats de mitjans del segle 

IX en el regne franc1, com per els milers i milers de signants dels documents 

d'aquells temps, de qui en la majoria de casos, tant sols en tenim el seu nom.

1 (Auzias 1932), (Levillain 1937), etc. Cas encara lluny d'estar tancat.
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Tothom que hagi transcrit un nombre suficientment alt de documents d'un 

cert entorn geogràfic d'aquells segles, sap, que al costat dels notables de la 

terra, apareixen sovint una sèrie de noms que es van repetint amb una certa 

assiduïtat.  Interpretats  usualment  com  a  gent  relacionada  amb  els  entorns 

concrets en els que figuren (en un monestir,  al  costat  d'un comte,  etc,  etc) 

formen part  de la historia de gra fi,  que només treballs especialitzats sobre 

aquests  entorns  posen  en  relleu2.  Però  tot  i  així,  aquests  noms,  aquestes 

persones,  encara  formen  una  part  relativament  petita  del  total  de  gent 

esmentada  en  els  texts,  la  immensa  majoria,  ha  restat  a  tots  els  efectes 

oblidada,  davant  de  la  impossibilitat  de  realitzar  a  ma,  la  tasca  d'intentar 

esbrinar qui eren cada un d'ells3.

És  en  aquest  context,  que  les  darreries  del  segle  XX,  ha  aportat  la 

informàtica i la difusió de les aplicacions de la ciència computacional. La ciència 

històrica però, encara a inicis del segle XXI, i a diferència d'altres branques del 

saber,  està  a  les  basseroles  en  l'aplicació  sistemàtica  d'aquestes  noves 

possibilitats. De fet, ni tant se vols les fons documentals, element indispensable 

de la labor historiogràfica, han estat sistemàtica i obertament normalitzades en 

catàlegs públics, en formats oberts i amb notació estandarditzada; de fet, els 

investigadors han de recórrer una i altra vegada a consultar materials impresos, 

sovint de difícil accés i de limitada disponibilitat4.

Faltats  també  d'eines  informàtiques  apropiades,  cada  historiador,  ha  de 

desenvolupar, al costat de la seva metodologia d'estudi pròpia, una utilització 

així mateix personal, de les eines informàtiques al seu abast5. Resulta evident, 

que tot i que el processament de texts, és una de les àrees on la computació 

resulta  especialment  efectiva,  la  manca  d'eines  adients,  ha  relegat  als 

historiadors, usualment,  a fer amb l'ordenador, essencialment, el  mateix que 

2 Per exemple (Jarrett 2010) per entorns osonencs del segle X.
3 Sí s'ha fet, però, una tasca ingent d'indexació de noms en els edicions impreses, com es poden trobar 
per exemple en els volums dels  Catalunya Carolíngia de l'Institut d'Estudis Catalans per el que fa als 
documents relatius als comtats catalans.
4 Sí però, que s'estan fent iniciatives parcials. Per l'alta edat mitjana de l'oest europeu, es poden per 
exemple citar:  TELMA traitement electronique des manuscrits et des archives ,  Monumenta Germaniae 
Historica , Chartae Burgundiae Medii Aevi o CCE Cartae Clunicenses Electronicae.
5 (Jarrett 2011) Directament relacionat amb l'exemple comentat en aquest article.
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abans es feia a ma. El lògic corol·lari, és que en el camp de la identificació dels 

figurants en els texts antics, s'està encara en una situació molt i molt semblant 

a com s'estava a mitjans del segle passat. 

Comentem tot  seguit  un intent ben real  de com es pot mirar de millorar 

aquest escenari, amb l'ànim d'exemplificar la mena de desenvolupaments que 

pot aportar l'aplicació dels ordinadors a l'estudi històric.
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Detecció de grups d'homònims

El  problema  base  que  presenta  la  identificació  de  les  persones  que 

s'esmenten en els texts antics, és l'ambigüitat. Els documents presenten una 

sèrie d'esments, que evidentment eren referits en origen, a gent real i que cal 

suposar, apropiadament identificada per els autors d'aquells documents. Perdut 

però, el  context local  que els hi  donava sentit,  aquests esments esdevenen 

genèrics, i poc aptes per identificar a la persona real que els hi va donar raó de 

ser. En el cas dels nobles, la historiografia ha desenvolupat una tècnica, que 

mira de correlacionar  els  noms, les tradicions onomàstiques i  les propietats 

mantingudes al llarg del temps, per mirar d'establir uns llinatges que puguin ser 

versemblants6. Per els milers i milers que conformen la resta de figurants, com 

dèiem, cap tècnica manual s'ha demostrat efectiva.

Si en tres documents diferents (sempre en el benentès de ser d'un mateix 

context, evidentment), apareix una signatura 'Bernat',  és inqüestionable, que 

sense cap més informació, hi han tres possibilitats de força similar probabilitat:  

o  es  tracta  d'un  sol  Bernat,  o  n'eren  dos,  o  bé  n'eren  tres.  Aquesta  és  la 

indefinició base, que usualment no pot ser superada, i que en qualsevol cas cal 

sobreentendre que sempre existeix. Aquest és el punt de partida, i manualment, 

sovint el d'arribada.

La idea base però, és ben senzilla: 

Perquè no fer servir els ordinadors per detectar les aparicions, no ja  

de noms individuals dins dels documents, sinó dels grups de noms que  

es repeteixin entre documents?

És a dir, aprofitar la informació inherent al fet que els noms no apareixen 

6 (Duhamel-Amado 2001,19)
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isolats, sinó al costat d'altres noms, d'igual manera a com s'ha mirat d'aprofitar 

la informació geogràfica i  del context en l'anàlisi  clàssic,  com s'ha comentat 

abans. El que ha deturat de fer-ho sistemàticament, és la dificultat pràctica per 

manipular a l'hora centenars o milers de variables. És aquí que els ordenadors 

intervenen,  i  poden fer la seva feina,  aportant noves dades que permetin a 

l'historiador noves aproximacions. 

Un  cop  presentada  aquesta  simple  idea,  comencem  a  explicar-ne  els 

entrebancs.

1) Els documents sovint  no estan digitalitzats,  o ho estan en formats 

que no permeten una manipulació efectiva.

2) No tenim les eines informàtiques adients.

3) Les grafies dels noms que volem cercar varien salvatgement. Si bé la 

idea  de  cercar  un  'Bernat'  és  ben  planera,  la  seva  concreció  en 

quines formes pot aparèixer un 'Bernat' en els texts, està molt lluny 

de ser simple7.

Els  punts 1 i  2,  des del  punt  de vista  computacional,  no presenten cap 

problema  fonamental,  ja  que  aplicant  tecnologies  existents,  són  fàcilment 

abordables.  El  punt  3,  però  pertany  evidentment  al  camp  de  la  filologia 

medieval, i no té una solució per a tots els casos; per dos motius. En primer 

lloc, a un nivell teòric, tenim que el concepte actual de 'nom', no és directament 

7 Per posar un exemple de la dificultat de la tasca, mostrem dos casos extrems extrets dels continguts 
actual del Fons Cathalaunia, que si bé no formen part del nucli poblacional més directament afectat per la 
metodologia de detecció de grups d'homònims presentada, ja que són personatges nobles, exemplifiquen 
molt  be,  la  complexe  casuística  del  registre  onomàstic,  formada  per  l'acumulació  de  declinacions, 
modismes locals, alteracions (ex: metàtesis), i errors de transcripció.
El  rei  Lluís  el  Tartamut  figura  sota  les  formes:  Ludovici  ,  Ludoici,  Ludevicho,  Ludovicii,  Leudevici, 
Ludovicho, Ludovicus, Leudevigo, Lodovici, Ludovigo, Ludoico, Hludoico, Leudebiko, Ludoigo, Luduico, 
Leudevico, Ludevigo, Leudovici, Leudovico, Leudeviquo, Ludouico, Hludovici, Ludoyco, Luduici, Leovici, 
Lodovigo,  Ludevici,  Ludevico,  Ludovicis,  Leodevico,  Leudovigo,  Leudoici,  Lodevici,  Lodoici,  Lidevico, 
Ledovico, Lodebico, Ludivico, Lodevico, Lodibico, Ludivici, Hludovico, Hludowicus
I  el  bisbe  d'Urgell  Nantigis:  Nantigisus,  Nantygisus,  Nantigisum,  Nantigius,  Nantygius,  Nangeticissus, 
Nantegissum,  Nantegisii,  Nantegissus,  Nantiguisus,  Nantiguisum,  Nantiguisi,  Nantigisi,  Nanteguisi, 
Nantigiso,  Nantigysi,  Nantygyso,  Nantigysus,  Antigiso,  Antigisus,  Nantigissus,  Mantigisus,  Nantigisso, 
Nantagisum, Nantigisius, Nantigisio , i també hi figura un Mantigisus, que molt probablement també es 
refereix al mateix bisbe.
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transportable  a  l'alta  edat  mitjana;  i  a  la  pràctica,  existeix  un  grau 

d'encavalcament entre les grafies dels noms (ex: 'Salomó' pot derivar tant vers 

a un 'Solmu' com vers a un 'Psalmon'). I en segon lloc, els treballs de referència 

sobre aquesta qüestió, i els reculls d'antroponímia antiga8, fins on sabem, no 

estan  disponibles  en  formats  electrònics  que  permetin  la  seva  utilització 

programàtica.

De manera que el que en concepte, és una pregunta tant senzilla com: 'en 

quins documents apareixen un Bernat amb un Ramon i  un Adalard?',  en la 

pràctica, esdevé un repte de difícil execució. Comentem tot seguit un exemple 

de com aquesta qüestió està sent abordada en la creació d'un fons documental 

informatitzat de textos relatius a l'alta edat mitjana catalana, anomenat  Fons 

Cathalaunia9, els seus mètodes, i els primers resultats de la seva aplicació.

8 ex: (Bolós 1994)
9 http://cathalaunia.org/Documentia/Documentia
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Fons Cathalaunia

La  iniciativa  de  fer  aquest  fons  documental,  neix  per  la  pressa  de 

consciència de l'autor d'aquest article, de la inexistència, a principis del segle 

XXI, no ja d'un recull dels documents originals referits a cada un dels prohoms 

catalans de l'alta edat mitjana, sinó fins i tot d'un simple registre únic de tots els 

documents  coneguts  d'aquells  temps.  Amb  més  anys  d'experiència  en  la 

programació d'ordenadors dels que voldria, vaig decidir crear un registre unitari, 

en  format  electrònic,  accessible  des de  Internet,  de  les  notícies  històriques 

referides a la cultura catalana anteriors al segle XII, i en l'apartat corresponent 

a l'alta edat mitjana (s. VIII-XI), crear una secció anomenada Fons Cathalaunia, 

on anar introduint els documents i les notícies d'aquells segles. Conscient que 

la tasca supera les possibilitats d'una sola persona, però no disposat per això a 

no  emprendre-la,  tot  entenent  que  podria  ser  una  molt  bona  manera 

d'aproximar-me  a  la  comprensió  de  la  pre-Catalunya  d'aquells  temps,  vaig 

començar la tasca, a inicis de l'any 2010, obert a, i dessiròs de, la complicitat  

dels historiadors del període10.

Dos  anys  després,  el  fons  presenta  més  de  cinc  centes  entrades 

documentals, amb aproximadament el 90% afectant al període 898-914, i amb 

més  d'un  miler  i  mig  més  d'abans  d'aquestes  dates,  fent  cua  per  ser 

processades.  Els  comentaris  que  farem doncs,  sobre  el  Fons  Cathalaunia, 

seran  per  tant,  sobre  quelcom  que  està  encara  evolucionant,  i  que 

previsiblement  serà  diferent  en  el  futur,  i  per  tant,  estaran doncs fets,  amb 

l'ànim d'extreure'n les consideracions que poden ser significatives o de valor a 

l'investigador  de  l'alta  edat  mitjana  independentment  d'aquesta  naturalesa 

evolutiva del subjecte comentat. Passem a explicar les característiques de la 

gestió de dades del fons, i els seus perquès, per el que fa a la tasca de mirar 

10 Haig  d'agrair  molt  especialment  al  doctor  Jonathan  Jarrett,  no  sols  per  adonar-se'n  ben 
primerencament  de l'existència del  fons,  i  fer-se'n  ressò en el  seu magnífic  blog 'A Corner  of  Tenth-
Century Europe , by Jonathan Jarrett', sinó molt especialment per les seves opinions sobre la temàtica 
d'aquest article, així com per els seus ajuts en la correcció de les dades en documents osonencs que li  
eren especialment familiars.
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d'identificar els figurants en els documents, que ha anat evolucionant cap a la 

metodologia que vol formar l'aportació bàsica d'aquest text.

La disposició de les dades

Una de les primeres decisions a prendre, va ser la naturalesa del suport de 

les dades. Tradicionalment, les bases de dades relacionals, amb la metàfora de 

taules,  registres  i  camps,  basada  en  un  formalisme  molt  ben  estudiat 

(ortogonalitat, ACID, etc11) han estat àmpliament utilitzades, ja que donen una 

molt bona ratio entre cost computacional, i facilitat d'accés i manipulació de les 

dades. La contra, està en que requereixen una estructura rígida, molt contrària 

a la naturalesa eclèctica de la informació textual. 

El  sistema  naixia  amb  la  voluntat  de  reflectir,  tan  estrictament  com  fos 

possible, només les informacions presents en els texts, i per tant, havia de ser  

capaç d'expressar dades contradictòries, mancances, i errors. A més, dissenyar 

una estructura satisfactòria en una eina tant rígida com una base de dades 

relacional,  requeria  un  coneixement  previ  i  exhaustiu  de  la  tipologia  de  les 

dades que es volien emmagatzemar; quelcom que no era, en cap cas a l'abast, 

en el moment de crear el fons12. La voluntat de fer un sistema accessible des 

de  la  xarxa  i  amb  capacitat  d'edició  remota,  va  decantar  l'elecció  vers  els 

programaris de wikis, i entre ells, un, evidentment de codi obert,  que permetés 

plena  modificació/extensió  per  afrontar  de  la  millor  manera  possible  uns 

requeriments  en  gran  part  desconeguts13.  Aquesta  decisió  però,  sacrificava 

l'optimalitat computacional,  i feia a la web resultant poc escalable; un preu en 

principi,  acceptable14.  Un  segon  cost  associat,  aquest  ja  no  tan  fàcilment 

assumible, era que les dades existirien en un format molt poc adient a la seva 

11 (Knuth 1973)
12 I encara ara, cinc cents documents més tard, queda clar que la tipologia no està pas tancada.
13 Tal i com és veurà més endavant, un ha de fer la cosa, en primer lloc, per tal d'aprendre com l'hagués 
hagut d'haver fet.
14 Tal i com es diu entre els programadors: 'Primer fes-ho bé, després fes-ho ràpid'.
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manipulació  programàtica  o  la  seva  estandardització;  en  parlarem  més 

endavant d'aquest punt, i de com s'ha resolt.

Així, que les decisions inicials van portar, per el que fa a la secció Fons 

Cathalaunia,   a  definir  tres  menes  de  dades  (és  a  dir,  de  pàgines  web 

editables): Documents, Gents, i Llocs. Cada una amb una URL normalitzada, 

en un prefix, seguit d'un codi numèric. Així, cada document existiria en una URL 

relativa que començaria per 'Documentia/D' seguit d'un codi numèric de cinc 

dígits (ex: Documentia/D00200). El mateix es va fixar per les altres menes de 

dades,  variant  el  prefix  i  el  nombre  de  dígits  (ex:  Gents/G000100  o 

Llocs/L001226).

De manera que per a cada document,  topònim o identitat,  es disposava 

d'una  pàgina  web,  en  format  wiki,  que  en  principi  no  imposa  cap  mena 

d'estructura interna particular (la notació dels wikis, té un grau de complexitat  

intermedi entre el llenguatge natural i l'HTML; notació a la que, aviat es va fer 

palès, que s'havia d'afegir unes extensions que permetessin des de una certa 

dada, referir-se a una altra). Atès que era evident que les dades haurien de ser 

accedides,  no  sols  per  la  gent  consultant  o  editant  les  dades,  sinó  per 

programes i processos automatitzats, era necessari establir un format intern, 

que fos fàcilment ampliable i modificable a mida que s'anessin entrant texts, i  

s'anessin precisant els requeriments reals del sistema. De manera que per a 

cada tipus de dada, se li va dissenyar una estructura formada per un conjunt de 

variables internes i  un conjunt  de seccions comuns a totes les pàgines del 

tipus. El procés de disseny del fons, de fet, es pot resumir en la creació d'un 

conjunt  d'heurismes  que  permetés  la  funcionalitat  desitjada  sobre  el  suport 

programàtic que s'acaba de resumir.

Per els documents, es van definir les següents variables fixes i seccions:
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Variables fixes títol, regest, data, lloc, autor, original

Seccions Capçalera (amb les variables fixes)

Bibliografia (com a  mínim amb una  referència  a  una  edició  externa  del 
document)

Antropònims (amb tantes subdivisions com persones diferents apareixen en 
el document)

Figurant  1  :  nom,  títol,  identificacions,  fragments  del  text  on 
apareix.

...

Figurant N

Topònims (similar a la secció d'Antropònims, però per la toponímia)

Lloc 1 :nom, tipus, identificacions, fragments del text on apareix.

...

Lloc L

Datació (resum de la, o les, clàusules de datació del document)

Text (una versió del text del document)

Traducció (traduccions conegudes i d'accés públic del document)

Versions (apartat on col·locar informació sobre les versions conegudes)

Comentaris (secció de format lliure, on apuntar dades externes)

En  la  pràctica,  tret  de  les  seccions  de  Capçalera  i  Bibliografia,  els 

documents poden,  de fet,  tenir  la  resta de seccions buides (ex:  documents 

perduts)

Cal  remarcar  que les pàgines de documents,  formen la  font  de la  resta 

d'informacions del fons documental, que són de fet, basades o generades en 

bona mesura en la informació present en aquestes (excloent de la discussió 

present, pàgines accessòries o de suport, com llistes, eines, etc). De fet, amb 

només  els  texts  dels  documents,  i  la  secció  de  bibliografia,  seria  possible 

recrear tota la resta. 

El fet d'incorporar els texts dels documents, permet de vell antuvi, fer una 

cerca literal, tant des de la mateixa web, com per els cercadors públics, fent 

possible així un dels primers objectius del fons documental.

Fixis, com les seccions d'Antropònims i Topònims, dupliquen manualment la 
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informació present en el text, i encara que la seva construcció és un procés 

usualment fàcil, introdueix ja una primera ambigüitat en el sistema, atès que al  

mirar de fixar les persones que figuren en els documents, s'imposa una primera 

agrupació  conceptual,  no  sempre  evident.  Per  exemple,  un  text  amb  un 

'Hermenfridi' esmentat en una afrontació, i un 'Hermenfridi' entre els signants 

del acte, ens parla d'una o de dues persones? La resposta metodològica ha 

estat en aquest nivell, mirar de 'compactar' les referències en el menor nombre 

possible de persones; en el  cas que dèiem, s'assumiria per tant,  que sí  es 

tractava d'una mateixa persona.

Més enllà dels documents, dels que acabem de descriure'n l'estructura, hem 

dit que el fons presenta també pàgines dedicades a Gents i Llocs. Exclourem 

des d'aquest punt la menció a les de Llocs, per no formar part de la discussió 

que ens ocupa, tret de dir, que si bé tenen una gran semblança conceptual amb 

les de Gents,  la naturalesa de la informació geogràfica, sí  ha comportat  un 

tractament i un format específic per a elles.

Les pàgines de Gents, es van definir de manera similar a les de Documents, 

amb unes variables fixes, i una sèrie de seccions.

Variables fixes nom, àlies, grafies, gènere, titulació, període documentat, localitzacions.

Seccions Capçalera (amb les variables fixes)

Documents (llista dels documents on apareix la persona)

Relacions (llista de relacions interpersonals documentades)

Llocs (llista de llocs amb els que la persona apareix relacionada)

Bibliografia (per els casos de personatges rellevants)

Web (enllaços exteriors, també per personatges coneguts)

Un  incís:  la  construcció  d'aquests  esquemes,  ha  permès  posteriorment, 

solucionar el problema de la pobre portabilitat de les dades en format wiki. S'ha 

programat la facilitat de convertir cada pàgina de Documents, Gents, o Llocs, al  

format  XML.  Cada  tipus  lògicament,  amb  una  esquematització  pròpia  que 

segueix el  model  explicat,  fet  que soluciona,  el  problema de la  portabilitat  i  
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manipulació de les dades del fons en altres entorns computacionals15.

Tal i com s'ha dit, l'objectiu primer del fons, era crear la llista de documents  

coneguts, però ja des de l'inici del projecte, es va decidir separar manualment 

en  el  procés  d'entrada  dels  documents,  els  esments  de  llocs  i  persones 

presents en ells, com s'ha comentat, i per tant, mirar de tenir, amb poc més 

d'esforç,  a  base de crear  pàgines per  a  cada persona física  coneguda del 

sistema, no sols la llista de documents accessible des de la xarxa, sinó també 

la llista de documents de cada personatge rellevant del període. I és aquí, que 

s'imposà la primera decisió que té a veure amb el tema que estem tractant.

S'havia de limitar la identificació als pocs personatges rellevants, fàcilment 

identificables, i deixar la resta en l'anonimat? El fet que aquesta opció deixaria 

la pràctica totalitat dels documents a mig processar, no va semblar adient, i  

atenent  a  la  natura  de  l'ambigüitat  que  afecta  als  esments  de  gents  no 

rellevants,  va  dur  a  fixar  un  primer  heurisme  en  la  metodologia  per  el 

tractament d'aquestes informacions. 

(A) Si un figurant no fos clarament identificable, per defecte, es crearia una 

nova identitat.  D'aquesta manera, no hi  hauria pèrdua d'informació entre les 

llistes d'esments, definides en les seccions d'antroponímia dels documents, i el 

conjunt de les pàgines de les identitats. Es diferia de fet, el problema, a l'espera 

que la pràctica indiqués quina fora la millor manera d'adreçar-lo.

Podem plantejar el  problema de la identificació,  com una aplicació entre 

conjunts. És a dir, establir una relació entre els esments que apareixen en el 

documents, i la gent real a qui feien referència. 

Gràficament:

15 De fet, encara que no s'ha fet de moment la prova, seria possible, en principim extreure la totalitat de 
les dades del fons i aplicar-les sense transformació a un gestor de base de dades XML.

14



En origen, l'aplicació dels esments a les identitats era unívoca (és a dir, de 

cada esment, només sortia una sola fletxa). Però la indefinició creada per la 

pèrdua del context original, l'ha convertir en variable.

De  manera  que  al  costat  d'esments  'normals'  (amb  una  sola  identitat 

associada),  podem tenir  esments  sense  cap  identitat  (esments  d'existència 

dubtosa, manques en els text), o bé esments amb múltiples identitats possibles 

(que és el cas que ens ocupa). És evident, que el nombre d'identitats (M en els 

gràfics), pot ser inferior al nombre d'esments (O), però en cap cas, superior a 
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ell16.

El primer heurisme (A), mantenia la integritat de la informació entre els dos 

conjunts,  si  bé  al  preu  de  crear  un  nombre  excessiu  d'identitats,  és  a  dir,  

maximitzava M. Posteriorment, es va crear un segon heurisme  (B) d'ajut. En 

forma d'una notació per indicar des de dintre d'una certa identitat, usualment en 

el  moment  de  la  seva  creació,  que  tal  vegada  aquella  identitat  podria 

correspondre  a  alguna  de  les  identitats  prèviament  existents,  tot  indicant 

explícitament  quines17.  Aquestes  possibilitats,  es  detecten  usualment 

comparant manualment les grafies de la nova identitat amb les de les identitats 

prèvies  del  mateix  context  geo-temporal.  Procés  evidentment,  plagat  sovint 

d'ambigüitats  (ex:  Un  'Ramnol'  pot  ser  un  'Ragembol'?  o  un  'Rado'  un 

'Rodavus'? un 'Elias' de l'any 880 pot ser un 'Helie' del 914? aquest 'Sunifredus'  

d'Osona pot ser aquell  'Seniofredus' de Girona? etc,  etc).  Cal remarcar que 

l'adició  d'aquestes  possibilitats,  no  compromet  la  integritat  de  les  dades,  i  

permet  afegir  de manera relativament  segura  informacions d'origen manual, 

sent  indirectament,  una  manera  d'especificar  equivalències  entre  diferents 

grafies. Gràficament:

16 Estrictament, això no és del tot cert, ja que sí resulta possible crear més d'una identitat per un sol 
esment, però la freqüència d'aquests casos, resulta insignificant davant l'allau d'esments sense identitat 
coneguda,
17 Amb una notació ': idem a X o Y o Z ?', on X,Y,Z són les identitats compatibles prèviament definides en 
el fons.
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Un incís per comentar l'adreçament de les dades de persones. Atès que les 

identitats  personals  (com  la  resta  de  tipus  de  dades)  van  identificades 

numèricament, resulta evident que adreçar una identitat com 'la persona num 

44' (Gents/G000044), no ens diu res de la identitat que conté, tant sols com 

accedir-hi. Per altra banda, intentar associar un nom modern a l'entrada, i així 

mirar  de  convertir  d'alguna  manera  un,  en  origen,  'Ragemundus',  en  un 

'Ramon', tot i que és una pràctica habitual per raons mnemotècniques, no fa  

sinó afegir un nivell  d'arbitrarietat,  que en cap cas seria acceptable que fos 

imprescindible  per  utilitzar  el  fons18.  Així  que es  van anar  entrant  potser  el 

primer centenar de documents, utilitzant simplement la primera grafia trobada 

de cada identitat com a nom seu, si bé, amb l'ajut d'una pàgina de recolzament 

amb una llista ordenada alfabèticament, de les identitats entrades, en la que sí, 

es  pogués  utilitzar  denominacions  modernes  (essencialment,   per  els 

personatges famosos). Llista que evidentment, ha de ser també mantinguda 

manualment.

De fet, el problema de les grafies, va dur a una primera evolució, que va 

comportar dos canvis19. A nivell de definició de dades, afegir la variable interna 

'grafies'  en les pàgines de les identitats,  on recollir  per a cada persona, les 

formes específiques en les que apareix en els texts. I tot seguit, la creació d'un 

formulari web on poder consultar les grafies definides en tot el fons20. En aquest 

formulari,  es programà l'habilitat  de fer cerques més enllà de la literalitat,  a  

base  d'utilitzar  la  notació  de  les  expressions  regulars21,  amb  alguns 

additaments, per fer-les de més fàcil utilització. De manera que per buscar un 

'Ragemfridus'  es podria  entrar  per  exemple,  'R@[mn]@fr',  que traduït,  seria 

“cerca  una  'R'  seguida  de  una  'm'  o  una  'n'  seguides  de  'fr'”.  Cerca  que 

retornarà la llista d'identitats per les qui es té documentat un tal grafisme; llista, 

que  tal  i  com es  pot  pensar,  pot  incloure,  en  cas  d'utilitzar  una  expressió 

regular, no sols els 'Ragemfridus' desitjats, sinó també altres noms conformants 

18 No sols és arbitrari la llengua moderna a utilitzar, sinó que a més, un gran nombre de noms antics no 
tenen una translació estabilitzada.
19 He d'agrair molt especialment els comentaris del doctor Jonathan Jarrett, sobre aquest problema.
20 (http://cathalaunia.org/AEM/Selector)
21 (http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression)

17



amb l'expressió cercada22. Aquest formulari, a mida que el nombre d'identitats 

del sistema ha anat augmentant, ha fet cada cop més i més servei, i se l'hi han 

anat incorporant altres facilitats, tal i com veurem ben aviat.

Així doncs, en el procés d'incorporació d'un nou text al fons documental, es 

van creant i/o modificant les pàgines de les identitats, principalment, per afegir 

en les seves seccions de Documents, una referència al nou text, per tal d'anar 

construint  la  llista  (manualment ordenada per  data)  de les seves aparicions 

documentals, que per el que fa als personatges rellevants, era també un dels 

objectius inicials del projecte. I ja posats a fer, amb poc esforç més, es podien 

anar incorporant, també manualment, les relacions interpersonals que els texts 

descrivien. En aquest punt es va cometre un error, que encara està pendent de 

ser resolt; l'expliquem breument.

Va  semblar  adient,  que  si  un  document,  per  exemple  (D00019),  ens 

presenta  al  comte  Guifré-Borrell  (G000308)  com  a  fill  del  comte  Guifré 

(G000003), s'incorporés una entrada en la seccions de Relacions de Gruifré-

Borrell que poses: 'fill de %g000003%', i en la mateixa secció del seu pare, la 

corresponent: 'pare de %g000308%'. Gràficament:

Després de tot, si el text diu que eren pare i fill, sembla raonable, no?

22 En el  moment d'escriure el  text,  aquesta expressió retorna un Ragemfridus,  dos Raganfredus, un 
Ranafredus i un Recanfredi.
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Doncs,  NO.  L'error  està  en  que  tal  i  com  s'ha  vist,  les  referències 

interpersonals  es  descriuen  actualment  entre  les  identitats  del  sistema 

(G000003/G000308), cosa que tan sols resulta acceptable en els casos en que 

aquestes  siguin  molt  fermes.  Si  la  associació  entre  l'esment  o  figurant  del 

document i la identitat canvia, les relacions interpersonals prèviament entrades 

no ho fan, i han de ser re-adaptades manualment. La formulació correcte, seria 

definir-les  dins  de  les  subseccions  de  Figurants  del  propis  documents, 

d'aquesta manera, només canviant la llista de documents de la identitat,  es 

podria  refer  automàticament  la  llista  de  les  seves  relacions  interpersonals. 

Gràficament:

Aquesta errada del plantejament, encara pendent de resolució,  es va fer 

evident a la que van millorar les capacitats identificatives, i les persones sense 

titulació  van  començar  a  prendre  importància.  Arribem per  fi  al  tema de  la 

detecció de grups d'homònims.
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Detecció de grups d'homònims en la pràctica

Un cop tenim les dades entrades, i l'habilitat de cercar les grafies personals 

que ens interessin,  la  darrera  peça que falta  per  tal  de  poder  començar  a 

detectar grups d'homònims, és la capacitat de calcular quins documents són 

compartits entre grups d'identitats. És a dir, quins documents tenen en comú, 

un grup arbitrari d'identitats. Per fer això, en el mateix formulari que es poden 

cercar grafies, se li van afegir una sèrie d'opcions de càlcul, una de les quals 23 

fa exactament això. Se li proporciona una llista de codis d'identitats, i retorna 

una llista dels documents en que al menys 2 de les identitats especificades 

apareguin juntes, ordenada decreixentment per nombre d'identitats.

Descrivim  tot  seguit,  els  passos,  usualment  realitzats  en  entrar  un  nou 

document,  per  tal  de  mirar  d'identificar  els  seus figurants,  i  que conformen 

l'heurisme (C).

1) Es construeix una llista amb els figurants en el nou text, i per cada un 

es busquen amb l'eina de cerca de grafies, les identitats candidates 

(mateix  'nom'  +  context  compatible)  prèviament  existents.  S'acaba 

tenint quelcom com24:

Ragemundus 
G000200,

G002305,

G001244,

G004332

Oliba

G002330,

G002569,

etc.

23 (http://cathalaunia.org/AEM/Selector opció 'Documents repetits en gent'.
24 Els codis i les dades de l'exemple emprat, són fictícies, arbitràries.
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2) A cada una, se li apunten els documents on figuren:

Ragemundus 
G000200, D00233, D00050

G002305, D00400, D00123, D00124

G001244, D00501, D00432

G004332, D00477

Oliba

G002330, D00432, D00400, D00342

G002569, D00234, D00292

etc.

3) Seguidament, es busca quins documents són compartits;  per això, 

s'entren tots el codis d'identitats (200, 2305, 1244, 4332, 2330, 2569, 

etc.)  en l'eina que els  detecta25.  En aquest cas,  en l'exemple que 

estem fent servir, tindríem...

D00400,
D00432

Gràficament:

Ragemundus 
G000200, D00233, D00050

G002305, D00400, D00123, D00124

G001244, D00501, D00432

G004332, D00477

Oliba

G002330, D00432, D00400, D00342

G002569, D00234, D00292

etc.

O  sigui,  que  sabem  que  en  dos  documents  del  fons,  apareixen  un 

Ragemundus  i  un  Oliba.  En  aquest  punt  cal  repassar  manualment  si  els 

documents senyalats són efectivament compatibles amb l'entorn del document 

que  s'està  entrant,  i  descartar-els  en  cas  contrari26.  Per  no  complicar 

25 En l'exemple que estem fent servir, necessàriament simplificat, una simple ullada, pot ser suficient, 
però en un cas real, amb desenes de figurants, i amb desenes o centenars de documents, s'entén la 
necessitat de l' aparellatge informàtic.
26 Fixis, per exemple, en què el procés de càlcul de documents compartits, no diferencia entre candidats 
d'un mateix nom, i  per tant, és possible que retorni documents, amb dos 'Ragemundus' o dos 'Olibas', 
resultat irrellevant, si el que estem buscant són documents amb un sol figurant.
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l'exposició, suposem que el dos documents trobats, son compatibles.. 

L'Oliba sembla possiblement ben identificat,  atès que els dos documents 

(del  mateix  context  i  on  apareixen  un  Oliba  amb un  Ragemundus)  trobats, 

corresponen a una mateixa identitat prèvia (sempre també en el benentès, que 

la caracterització de l'Oliba del nou document, sigui compatible amb la del Oliba 

(G002330) detectat).

El  Ragemundus,  per  l'altre  banda,  no,  ja  que  apareix  dividit  en  dos 

Ragemundus previs.  Això  ens  indica  que podria  haver-hi  la  possibilitat  que 

aquests  dos  Ragemundus  fossin  una mateixa  identitat  (és  a  dir,  que  Oliba 

s'hagués trobat documentalment, amb un mateix Ragemundus, dos cops més 

apart del nou document). En aquest punt, cal de nou, avaluar manualment si 

efectivament les aparicions d'aquests Ragemundus, son compatibles entre sí. 

Si aquest fos el cas, es podrien unificar les dues identitats prèvies en una sola, 

eliminar  l'altra,  i  sumar-li  la  nova aparició.  Si  per  el  contrari,  no semblessin 

compatibles, caldria pensar que Oliba es trobà amb dos Ragemundus diferents,  

i  per tant avaluar si el nou s'avé amb alguns d'ells, o si  cal crear una nova 

identitat per el nou Ragemundus, i posar-hi indicacions (seguint l'heurisme (B)) 

de possible identificació amb G000200, G002305, G001244, G004332.

De manera que tenim que l'heurisme  (C), que com hem vist, es basa en 

l'examen manual  de  la  distribució documental  de  les  repeticions dels  grups 

d'homònims  i  de  les  seves  implicacions,  ens  permet  reduir  el  nombre 

d'identitats del sistema, que era sempre creixent per els heurismes anteriors 

(A) i  (B), i per tant introdueix un mecanisme de contrapès, que pot ajudar a 

mitigar l'excés d'identitats sistèmic, tot afavorint la seva aglutinació en base a la 

informació nova aportada per la dita detecció.

De fet,  aquest mateix heurisme, també pot  indicar  casos en els que les 

assignacions anteriors  poden ser  qüestionables;  per  exemple,  si  haguéssim 

arribat a una distribució com aquesta:
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Ragemundus 
G000200, D00233, D00050

G002305, D00400, D00432, D00124

G001244, D00501, D00132

G004332, D00477

Oliba

G002330, D00432, D00400, D00342

G002569, D00234, D00292

etc.

I  examinant  les  característiques  dels  nous  figurants,  l'Oliba,  semblés 

compatible amb l'Oliba previ, però, el Ragemundus, resultés contradictori amb 

el seu homònim conegut  (G002305), ens podríem trobar amb un cas de sobre-

assignació. Llavors es podria mirar si dividint les figuracions del Ragemundus 

previ, en dues identitats, es podrien resoldre les contradiccions creades per la  

nova aparició.  De manera que el  propi  heurisme  (C),  pot  actuar  també, de 

mecanisme 'verificador' de la consistència de les identificacions.

El mecanisme d'identificació, es basa conceptualment doncs, en que si per 

exemple en quatre documents d'un mateix context geo-temporal, apareixen tres 

noms repetits, és més probable que al seu darrera, hi haguessin tres persones 

reals,  que  no  pas  dotze.  Probabilitat,  no  certesa,  ja  que  fora  també  ben 

possible, que algun d'aquests tres noms, amagués a dues persones diferents, i 

en realitat, en origen fossin per exemple, quatre i no pas tres persones. Però en 

aquests  cas,  cal  pensar  que  tal  vegada  aquests  dos  homònims,  presentin,  

respecte  als  altres  noms  en  els  que  apareguin  documentats,  distribucions 

diferents, de manera que si per el que fa a la agrupació dels tres noms poden 

semblar una sola identitat, respecte a la resta de figurants no. És en aquest cas 

que la vessant 'correctora' de l'heurisme  (C) pot entrar en escena, suggerint 

duplicació d'identitats, tal i com s'ha comentat.
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Resultats

Passem a quantificar i analitzar els resultats obtinguts per el mètode descrit, 

que  va  començar  a  aplicar-se  gradualment,  aproximadament  a  partir  dels 

250/300 documents entrats, fins els més de 500 actuals. 

Un apunt previ sobre les dades presentades. Són tan sols aproximatives, 

per  varis  motius:  en  primer  lloc,  per  què  la  natura  de  les  identitats  no  és 

uniforme; el fons, també porta la compta d'esments a sants, gentilicis, i altres 

figures  que  no  són  pas  persones  reals,  i  que  no  estan  afectades  per  la 

metodologia  que  estem  comentant,  però  que  sí  figuren  en  el  conjunt 

d'identitats. També, perquè tal i com s'ha dit, el diferents heurismes s'han anat 

dissenyant  i  aplicant  al  llarg del  temps,  de manera incremental,  i  finalment, 

perquè  el  fons  és  dinàmic,  i  mentre  es  confecciona  aquest  article,  s'estan 

afegint noves dades, i molt probablement se n'hauran afegit encara més en el  

moment de la seva lectura.

Si volem apreciar l'impacte que la capacitat de detectar grups d'homònims 

té sobre les identificacions, cal examinar els seus efectes concrets.

Les dades bàsiques:

Documents: ~530

Figurants: ~6100

Identitats: ~4500

Període: 92%=898-914, 6%=764-897, 2%=915-1183

Àmbit Geogràfic: Midi (sud del Loira)+Gòtia+Frontera Superior Al-Andalus

La tipologia dels documents, es molt variada, ja que al costat d'una majoria 

de transaccions de terres, (incloent-hi consagracions i donacions a esglésies) hi 

han des de relats hagiogràfics, a inscripcions epigràfiques. Amb tot, tenim que 

de mitjana, els documents presenten uns 11 figurants (6100/530), i que en el  
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sistema, s'han detectat fins ara unes 4500 identitats, és a dir, que també de 

mitjana, cada identitat figuraria en un o dos documents  (6100/4500). 

Per el que fa a la fiabilitat de les identificacions, cal, en primer lloc, fer notar 

que no és uniforme en el conjunt d'elles. Per als personatges rellevants, amb 

atributs  fàcilment  detectables  (títols,  parentela,  possessions),  la  fiabilitat,  és 

essencialment, la mateixa dels mitjans clàssics, és a dir, mitja-alta, ja que la 

nova  metodologia,  usualment,  tant  sols  pot  fer,  que  ampliar  el  seu  ventall 

d'identificacions. Per altra banda, la gran majoria dels personatges anònims, 

que tan sols apareixen firmant, la majoria de vegades un sol cop, i per els qui la 

detecció de grups d'homònims no pot tenir tampoc resultats rellevants, estan 

subjectes  a  la  indefinició  bàsica,  que  fa  oscil·lar  com  dèiem,  el  nombre 

d'identitats,  entre  un  màxim  igual  al  nombre  de  figuracions,  i  un  mínim 

indeterminat, fixat per la onomàstica i les circumstàncies en els que apareixen, 

és adir, tenen una fiabilitat mínima. On sí, cal esperar resultats, és en la franja  

del mig, la de la gent no especialment rellevant, tal vegada sense títol, però que 

sí té una presència no esporàdica en els entorns que els hi eren naturals.

Fem una precisió prèvia, en dir que d'ara en endavant, se sobreentén que 

les aparicions documentals comptabilitzades, fan referència només a persones 

que figuren com a vives en els documents, per tal d'evitar l'aparició de sants, i  

altres  figures  mítiques  en  l'estadística.  Mirem  doncs  primer,  quina  és  la 

distribució per nombre d'aparicions documentals de les identificacions fetes fins 

ara:
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Nº Documents27 Identitats Esments=Documents x Identitats

1 3727=86% 3727=61%

2 417=09% 834=14%

3 84=02% 252=04%

4 41 164=03%

5 34 170=03%

6 15 90=01%

7 13 91

8 9 72

9 9 81

10 2 20

11 2 22

12 5 60

13 4 52

14 4 56

15 1 15

19 1 19

22 2 44

23 1 23

27 1 25

30 1 30

50 128 50

437429 6139

Tenim que tan sols un 14% de les identitats, figuren en més d'un document, 

si  bé aquest 14%, ocupa, no el  20% que li  tocaria en una distribució plana 

(14*(6139/4374)),  sinó  el  39%  del  total  d'esments  que  figuren  en  els 

documents, i posa de manifest l'amplitud de l'esperada variació en el nombre 

d'aparicions documentals  entre  identitats.  Fem abstracció  doncs,  en l'anàlisi 

que segueix, dels esments que figuren un sol cop (fila amb NºDocuments=1).

Tal  i  com dèiem, la fiabilitat  de les identificacions, varia;  màxima per els 

personatges rellevants, mínima per la massa de figurants sense cap altra dada 

rellevant  que  el  seu  nom.  És  en  el  degradat  intermedi  que  cal  buscar  els 

27 La columna NºDocuments, indica el nombre de documents en els que una certa identitat ha estat 
detectada. És a dir, el nombre de documents del fons on apareix.
28 Emma, abadessa de Sant Joan de les Abadesses.
29 Aquest total d'identitats, es refereix al nombre de gent per qui es coneix mencions en vida, cosa que 
permet excloure de l'estadística, els sants i personatges mítics (fins arribar a les ~4500 identitats).
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efectes rellevants de la metodologia.  Analitzem doncs les dades, mirant de 

diferenciar  entre  les  identitats  rellevants  i  les  anònimes.  Per  això,  refem la 

estadística,  però  detectant,  els  que  tenen  titulació  rellevant  (d'emperador  a 

vescomte i de papa a abat); en el moment de fer aquest mesurament, són 318 

personalitats30. La seva distribució, ens dóna

Nº Docs Identitats Rellevants Acumulat invers No Rellevants Acumulat invers

1 3727=85% 175=55% 318 3552=88% 4056

2 417=10% 47=19% 143 370=09% 504

3 84=02% 29=09% 96 55=01% 134

4 41=01% 12=04% 67 29=01% 79

5 34 11=03% 55 23 50

6 15 8=03% 44 7 27

7 13 6=02% 36 7 20

8 9 4=01% 30 5 13

9 9 4=01% 26 5 8

10 2 1 22 1 3

11 2 1 21 1 2

12 5 5=02% 20 0 1

13 4 4=01% 15 0 1

14 4 3 11 1 1

15 1 1 8 0

19 1 1 7 0

22 2 2 6 0

23 1 1 4 0

27 1 1 3 0

30 1 1 2 0

50 1 1 1 0

4374 318 4056

Cal fer unes observacions prèvies. En primer lloc, el gran nombre de gent 

rellevant que només apareix en un sol document, que cal suposar ser degut a 

la distribució cronològica. Tal i  com dèiem, el  92% dels texts es referit  a un 

interval de només disset anys, mentre que la resta es distribueix en un interval  

30 Es cerquen títols amb qualsevol de les següents expressions: empera, rei, comte, papa, bisbe, abat, 
abadessa, emir, mawla, govern, notari, gentilici. I se li han afegit manualment una sèrie de personatges 
rellevants com algun prepòsit, decà, i alguna altra personalitat, no explícitament titulada.
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de segles; per tant, tenim que per una banda, el 8% de documents tenen una 

probabilitat molt alta de no tenir a entorns compatibles entre ells, i per altra, el  

92% restant,  al  ser  d'un  marge temporal  molt  estret,  una bona part  de  les 

referències  unitàries  que  hi  apareixen,  és  d'esperar  que  figurin  en  més 

documents, a la que aquests marge temporal  s'amplii.  Un cop feta aquesta 

observació prèvia, examinem gràficament les distribucions:

Veiem, que tal i com era d'esperar, la corba d'aparicions documentals dels 

personatges rellevants, (obviant el cas comentat dels que només apareixen en 

un sol document, per claredat), és força ben matisada, i va des dels que tenen 

només 2 aparicions documentals, al que ocupa el valor màxim de 50. Entre ells, 

hi ha un degradat suau entre les 2 i les 9/12 aparicions documentals.

Per el que fa als no rellevants, (fent també abstracció de la gran majoria que 

sols apareix en un document), la corba és més curta, i el nombre d'aparicions 
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decau més ràpidament (coherentment amb una major dificultat intrínseca per 

identificar-els). 

El que sí s'ha de destacar, és que si bé lògicament, proporcionalment, la 

corba, és mes curta que la dels personatges rellevants, no és així en termes 

absoluts, de manera que tenim que per sota de les 5 aparicions documentals, 

hi han força més personatges anònims, que no pas rellevants.

 En altres paraules, tenim desenes de personatges anònims tant o més ben 

documentats que molts dels personatges rellevants del període31! Creiem que 

aquest,  és  un  dels  beneficis  que  pot  proporcionar  el  tenir  en  comte  les 

repeticions  de  grups  d'homònims  a  l'hora  d'analitzar  els  figurants  en  els 

documents antics.

Al moment de fer aquest anàlisi, s'ha plantejat la pregunta de l'impacte que 

podrien tenir en aquestes distribucions, la presència d'escrivans32, una titulació 

molt freqüent, no inclosa dins el conjunt de personatges rellevants, i  que tal 

vegada  estigués  inflant  excessivament  els  valors  de  la  columna  dels 

personatges no rellevants. Per això s'ha refet l'estadística, reflectint el pes que 

els escrivans tenen en ell:

31 Comparar les columnes d'acumulats inversos de la taula.
32 És una de les poques dades, que si bé no està explícitament present en el texts dels documents, (i per  
tan no hauria de figurar en el fons), sí és metòdicament apuntada en la detecció de figurants, degut a la  
seva abundor, i interès intrínsec.
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Nº Docs Identitats Rellevants No Rellevants (sense escrivans)* Escrivants

1 3727=85% 175=55% 3427 125

2 417=10% 47=19% 344 26

3 84=02% 29=09% 48 7

4 41=01% 12=04% 23 6

5 34 11=03% 16 7

6 15 8=03% 4 3

7 13 6=02% 4 3

8 9 4=01% 5 0

9 9 4=01% 3 2

10 2 1 0 1

11 2 1 1 0

12 5 5=02% 0 0

13 4 4=01% 0 0

14 4 3 0 1

15 1 1 0 0

19 1 1 0 0

22 2 2 0 0

23 1 1 0 0

27 1 1 0 0

30 1 1 0 0

50 1 1 0 0

4374 318 3875 181

*En l'apèndix A es detallen cada una de les seves identitats, des d'onze a fins a tres documents.

Gràficament:

On  veiem,  que  la  corba,  certament  recorda  més  a  la  dels  personatges 

rellevants, lògicament, atès que és una titulació certament molt freqüent, però 

que té poc impacte en el nombre total de personatges no rellevants identificats 
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segons aquesta metodologia.  Refem la gràfica del  no rellevants,  restant els 

escrivans:

I finalment, visualitzant totes les particions de dades comentades juntes:

Com a resultat, tenim que el mètode de detecció d'identitats per anàlisi de 

les repeticions de grups d'homònims, aplicat als documents del Midi fins a la 

Gòtia de l'interval 898-914, tot i fer-ho de manera parcial (utilitzat només a partir 

dels 250/300 documents inicials, i de manera incremental), permet detectar, no 

menys  d'un  centenar  d'identitats  sense  una  titulació  especialment  rellevant, 

amb tres o més aparicions documentals33, i centenars més d'elles, amb dues.

33 L'apèndix A els llista.
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Conclusions

S'ha  presentat  la  noció  que  la  detecció  de  grups  d'homònims  en  els 

documents de l'alta edat mitjana, és a dir, la capacitat de detectar la repetició 

de grups de figurants, la possibilitat de fer preguntes com: en quins documents 

apareixen junts un 'Ramon', un 'Isaac' i una 'Eldegarda'?  podria aportar noves 

informacions sobre sectors de la població que usualment han estat tractats tan 

sols de manera global, genèrica o sectorial (personatges no rellevants), i afinar-

ne el coneixement dels ja prèviament individualment coneguts (noblesa) .

Atès  que és  un procés difícilment  realitzable  manualment,  tan  sols  amb 

l'arribada  de  mitjans  de  processament  informatitzat,  està  començant  a  ser 

possible. Els principals aturadors de la seva generalització d'ús, són encara: 

1) La  inexistència  de  fons  documentals  digitals,  d'accés  obert  i  en 

formats estàndards i hàbils per la seva manipulació, i la lògicament 

associada,  manca  d'eines  adients  per  la  seva  consulta  i 

manipulació34.

2) La natural dificultat en definir les diferents grafies en les que un cert 

individuu pot aparèixer en els texts35.

Hem mostrat com aquestes dificultats, havien estat adreçades en la creació 

del Fons Cathalaunia, que ha servit com a camp de formació i de prova de la 

metodologia  de  detecció  de  grups  d'homònims  presentada,  amb  l'objectiu 

d'afegir  aquesta  informació  a  la  ja  prèviament  existent,  per  tal  de  mirar  de 

millorar el procés d'identificació dels figurants en els documents de l'alta edat 

mitjana.

En resumim els seus passos, tal i com es realitzen en el fons, en el moment  

d'introduir un nom document, és a dir, el conjunt d'heurismes desenvolupat (A),

34 En aquest sentit, fem des d'aquí, una crida als professionals del sector, per mirar d'aconseguir un fons 
digital  de  documents  de  l'alta  edat  mitjana  europea,  obert,  amb  formats  públics,  i  amb  notació 
estandarditzada on recollir la totalitat de fonts documentals, i proporcionar als investigadors un repositori 
universal,  que faciliti  dràsticament l'esforç d'accés, consulta, i  citació de dites fonts.  El volum d'un tal 
projecte, supera clarament els àmbits personals, però resulta pràcticament insignificant per les capacitats 
actuals de computació, i pagaria amb escreix l'esforç necessari de la seva construcció i manteniment.
35 (Veure nota 7).
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(B),(C).

1. Per  a  cada  figurant  del  nou  document,  es  cerquen  les  identitats 

homònimes  prèviament  existents,  o  candidats.  Això  es  fa,  a  base 

d'utilitzar manualment un sistema informàtic basat en l'ús d'expressions 

regulars, i un també manual, filtratge dels resultats.

2. Seguidament  es  cerca,  també  informàticament,  en  quins  documents 

apareixen qualsevol grup de dos o més candidats. De nou, s'eliminen 

manualment les coincidències no rellevants.

3. De l'anàlisi de les coincidències, se'n poden derivar vàries accions:

A) El nou figurant, pot ser considerat una nova identitat, a la que 

opcionalment,  se  li  poden  anotar  possibles  identificacions 

hipotètiques, o, 

B) Pot ser identificat com alguna de les identitats prèvies, podent 

causar  en aquest  cas, tant  la  reunificació amb altres candidats 

previs, com la seva divisió.

El  procediment,  ha  estat  tan  sols  encetat,  i  les  possibles  millores,  són 

evidentment moltes. En principi, tot el que afavoreixi la simplicitat de cerca, i  

ens acosti a l'ideal de poder cercar programàtica i fiablement un 'Ramon', o un 

'Joan' és desitjable, tot i que cal fer recalc, sobre la necessitat de fiabilitat d'un 

tal  sistema,  atès  que  la  selecció  inicial  de  candidats,  modela  i  afecta 

essencialment els resultats obtinguts.

De l'anàlisi dels resultats, s'observa, que tot i que el mètode ha estat aplicat  

tan sols en els 230/280 darrers documents entrats en el fons (amb un total de 

530 documents), i que el marc temporal del gruix del corpus es limita a disset 

anys (898-914), es detecten desenes de personatges sense titulació rellevant, 

que apareixen en més de dos documents, i centenars més en dos documents.  

De manera que tenim més personatges no rellevants, millor documentats (tan 

sols en nombre de documents, evidentment) que moltes de les figures de la 

noblesa del període.
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També resulta evident, que el mètode incremental utilitzat, i la seva aplicació 

parcial, en limiten l'efectivitat. Caldrà esperar a tenir introduït un corpus més 

ampli  (idealment,  el  més exhaustiu  possible  per  a  una finestra temporal  de 

60/70 anys, i poder així tenir accés a tota una generació) per: per una banda 

analitzar  sistemàticament  la  qualitat  de  les  identificacions  obtingudes,  i  per 

l'altra, plantejar, mètodes de detecció no incrementals, (ex: si es millora en el  

processament programàtic de la onomàstica, detectar de forma automatitzada, 

les agrupacions de noms, i/o l'aplicació de mètodes estadístics per detectar 

probabilísticament les agrupacions d'homònims).

Cal així mateix remarcar, que la fiabilitat del sistema i els seus resultats, ha 

de ser posada a prova, i no sobreestimar-la. Tal i com dèiem, els personatges 

mancats  de  titulació,  han  estat  tradicionalment  ignorats,  degut  a  la  pobre 

informació  disponible.  El  mètode presentat,  busca documentar  i  enriquir  les 

dades sobre les seves 'relacions documentals'. Això millora molt la informació 

per els individuals de qui sovint, tan sols en teníem el nom, però en cap cas 

n'elimina la incertesa provocada per el fet que la informació continua sent molt i 

molt escassa.

Resulta  evident,  que el  nombre de documents,  en els  que un individuu, 

altrament anònim, apareix, afecta de manera directa i proporcional a la fiabilitat 

de la identificació. Sembla lògic, ignorar una identificació en un sol document, 

com també ho sembla, dubtar de les que tan sols apareixen en dos, però per 

damunt d'aquestes quantitats, és a dir, per a individualitats detectades en tres o 

mes documents, sembla natural examinar-ne la seva actuació i idiosincràsia 

per  tal  d'avaluar-ne  manualment  la  seva  versemblança.  Avaluació,  que  per 

exemple, ha de mirar de tenir en compte l'efecte que pot tenir una freqüència 

molt alta del nom de la identitat, dins del seu context onomàstic.

Per altra banda, per el que fa als personatges nobles, el mètode, no sols 

verifica les identificacions clàssiques, basades en altres dades, com filiació o 

títol,  sinó  que  permet  detectar  possibles  aparicions  sense  aquests  altres 

atributs dels  dits individus,  i  aporta un mètode per mirar d'enriquir  els seus 

dossiers.
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També  comentar,  que  l'establiment  de  sistemes  informàtics,  dotats 

d'aquestes capacitats i  informacions, permeten desenvolupaments nous. Per 

exemple, calcular xarxes interpersonals, a base de, per a cada individuu, saber,  

de manera quantificada, amb quines altres identitats comparteix presència en 

els documents. Quantificar de manera objectiva la freqüència/in-freqüència d'un 

cert nom, etc, etc.

En resum, es conclou, que la detecció d'agrupacions de figurants en els 

documents de l'alta edat mitjana, pot ajudar de forma significativa en el procés 

de  la  seva  identificació.  Molt  especialment,  per  a  la  gran  majoria  exempta 

d'altres trets rellevants com parentius o titulacions, però també, ser-ne d'ajut i 

complement per la resta de casos.
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Apèndix A

Es  llisten  les  identitats  definides  en  l'anàlisi  dels  resultats,  com  a  no 

rellevants, amb més de dues aparicions documentals.

11 mencions = 1
Raimbol 

4 mencions = 23
Teotbodo 
Argemundus jutge 
Gregorio prevere 
Ansalone 
Eldoardus 
Bernois 
Gregorio prevere 
Dodata 
Rainaldus 
Elias prevere 
Ansulfo jutge , reedificador 
Manlane auditor 
Froila 
Teoredane 
Fredarius arxiprest 
Ingilberto 
Hictore mandatari , assertor 
Bernardi fidel 
Fredelo 
Euroldus 
Bernar 
Sentario vaso, laic
Teoderico Bonhomen jutge (llei  

sàlica), saió 

3 mencions = 48 
Salamoni jutge, prevere 
Borrellus prevere 
Eimerico difunt 
Margarita 
Dodada 
Gauzfredo 
 Mu'awiya alfaquí 
Leotardo jutge (llei sàlica) 
Dacho prevere, sacerdot 
Aboleno 
Bodonis 
Erleno 
Eldesindus 
Pulcresindus prevere 
Blandiricus arxipreste 
Trasoarius 
Anastasius monjo , prevere 
Eldeberto 
Servusdei ardiaca, arxiprest 
Vidale 
Bernono monjo , diaca 
Candida 
Joannes prevere 
Ennecone jutge 
Frojane edificador , vir inlustre 
Bernerio 
Ermemirus 
Nifrido saió, prevere 
Riculfo bon home, prevere 
Durandus 
Rotberti 
Eldemares diaca 
Witiza edificador 
Conparato auditor 
Ariane sacerdot 
Deusdet 
Gischafredus arxiprest 
Undila prevere 
Oliba vaso 
Lewila prevere 
Bosoni 
Asenarius prevere 
Wilisclo prevere , diaca , reedificador 
Plancario jutge 
Petrono 
Galindo prevere 
Audegaris 
Sperandeo 
Vademaro monjo 
Bego cellarius 
Sperando prevere 
Eldalecus ardiaca 
Elderico testimoni , vaso 
Pruneto bon home , prevere 

9 mencions = 3
Dacbert 
Bellus prevere, clergue 
Tudisclo 

8 mencions = 5
Lilia 
Tadilane prevere , mandatari 
Arnulfo prevere 
Ugoni fidel 
Bernardus oficial 

7 mencions = 4
Wifredi bon home, jutge 
Durando 
Reinuardus laic 
Cristofero 

6 mencions = 4
Anno mandatari, adsertor, jutge?,  

laic, saió 
Rainono 
Ricardo 
Teudericus sotsdiaca 

5 mencions = 16
Davit 
Dachoni prevere 
Bellone jutge?, laic 
Astoaldus laic 
Arnaldi 
Girardus 
Salamone 
Placiano 
Gudemirus edificador 
Argelane 
Gilaberto 
Austrino monjo 
Elesia 
Suniefredus arxiprest, bon home 
Miro bon home 
Alboino 
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http://cathalaunia.org/Gents/G001997
http://cathalaunia.org/Gents/G002190
http://cathalaunia.org/Gents/G000545
http://cathalaunia.org/Gents/G000226
http://cathalaunia.org/Gents/G001214
http://cathalaunia.org/Gents/G001121
http://cathalaunia.org/Gents/G003853
http://cathalaunia.org/Gents/G000600
http://cathalaunia.org/Gents/G000901
http://cathalaunia.org/Gents/G001470
http://cathalaunia.org/Gents/G002072
http://cathalaunia.org/Gents/G003586
http://cathalaunia.org/Gents/G002356
http://cathalaunia.org/Gents/G001464
http://cathalaunia.org/Gents/G001712
http://cathalaunia.org/Gents/G001057
http://cathalaunia.org/Gents/G000687
http://cathalaunia.org/Gents/G000686
http://cathalaunia.org/Gents/G001360
http://cathalaunia.org/Gents/G001574
http://cathalaunia.org/Gents/G004578
http://cathalaunia.org/Gents/G002198
http://cathalaunia.org/Gents/G003878
http://cathalaunia.org/Gents/G001629
http://cathalaunia.org/Gents/G000730
http://cathalaunia.org/Gents/G000921
http://cathalaunia.org/Gents/G003617
http://cathalaunia.org/Gents/G004298
http://cathalaunia.org/Gents/G002082
http://cathalaunia.org/Gents/G003730
http://cathalaunia.org/Gents/G001364
http://cathalaunia.org/Gents/G001165
http://cathalaunia.org/Gents/G000741
http://cathalaunia.org/Gents/G001918
http://cathalaunia.org/Gents/G004305
http://cathalaunia.org/Gents/G003735
http://cathalaunia.org/Gents/G004295
http://cathalaunia.org/Gents/G002204
http://cathalaunia.org/Gents/G001040
http://cathalaunia.org/Gents/G002075
http://cathalaunia.org/Gents/G000652
http://cathalaunia.org/Gents/G003726
http://cathalaunia.org/Gents/G001573
http://cathalaunia.org/Gents/G002263
http://cathalaunia.org/Gents/G000862
http://cathalaunia.org/Gents/G001365
http://cathalaunia.org/Gents/G002203
http://cathalaunia.org/Gents/G000954
http://cathalaunia.org/Gents/G000750
http://cathalaunia.org/Gents/G004360
http://cathalaunia.org/Gents/G002081
http://cathalaunia.org/Gents/G001205
http://cathalaunia.org/Gents/G000751
http://cathalaunia.org/Gents/G001952
http://cathalaunia.org/Gents/G004302
http://cathalaunia.org/Gents/G004296


En total hi han 106 identitats documentades36 amb entre 3 i 11 aparicions 

documentals, que son mancats de titulació o bé amb titulació aparentment no 

especialment significativa37, posades en relleu, per la metodologia de detecció 

de grups d'homònims.

36 Els enllaços a la web http://cathalaunia.org, poden no funcionar en un futur, o bé portar a identitats  
diferents, degut a la naturalesa dinàmica del fons documental al que apunten.
37 Un cas especial, és els dels preveres, una titulació certament significativa, que tot i així no ha estat 
inclosa dins del grup de personatges rellevants degut a la seva freqüència. 
En  el  fons  es  detecten  410  preveres,  xifra  que  augmenta  fins  els  445  si  hi  incorporem  també  els 
sacerdots; és a dir, aproximadament una de cada 10 identitats del fons documental, és, o un prevere o un 
sacerdot. Si però, mirem la seva freqüència en el grup d'identitats amb entre 3 i 11 mencions d'aquest 
apèndix, veurem com la xifra és de 23 (entre 106), i per tant, dobla percentualment la tassa global mitjana. 
Fet que fa palès dues coses: 1) que evidentment, és un atribut valuós en la identificació dels figurants en 
els  documents,  i  2)  que  els  noms  entre  els  que  se'ls  detecta,  es  repeteixen  amb  més  facilitat; 
característica,  que molt  probablement  sigui  atribuïble  al  fet  que  solen aparèixer  en  àmbits  religiosos 
comunitaris.
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