
Els falsos comtes Unifred de la família de Guifré Pilós

Joan Vilaseca Corbera

1



2



Els falsos comtes Unifred de la família de Guifré Pilós

Sumari:

S'analitzen  les  aparicions  de  referències  a  comtes 
inexistents anomenats Unifred en els documents catalans del 
segle IX relacionats amb la família de Guifré Pilós.

Introducció:

En la historiografia catalana de l'alta edat mitja és ben conegut el fenomen 

de la variabilitat formal de la seva antroponímia1. És així mateix conegut com ja 

des  de  fa  segles,  els  historiadors  d'aquesta  part  de  la  Història  han  anat 

agrupant les diferents grafies que s'anaven trobant en els documents per tal  

d'identificar els personatges que la protagonitzaven, segons les successives 

reconstruccions històriques que s'han anat fent al llarg dels segles. La fiabilitat  

d'aquest procés ha estat, i  és encara, relativa. Un parell  d'exemples ens ho 

il·lustraran fàcilment: Pujades, al segle XVII, opinava que grafies com Sunifred, 

Landifred, o Sigfrid es podien considerar formes variades del nom Guifré2; tres 

segles després, Abadal, al segle XX, trobarà acceptable al seu torn identificar 

un Guifré en un Gausfred3. I és que la variabilitat formal dels noms, sumada a 

la  precarietat  de  les  dades  del  període  i  la  seva  conseqüent  dificultat  per 

establir  reconstruccions fiables,  ha  dut  a  confondre  no poques vegades els 

personatges que apareixen en els pocs documents anteriors al segle XI de què 

disposem.

1 (Zimmerman:1984 435-437)
2 (Pujades:1609 Vol. VI Ll. X Cap. XXIII  180)
3 (Abadal:1969 325-326)
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Unifred és un d'aquests noms que sovint ha donat lloc a confusions; per 

exemple al segle XVIII els bollandistes Claude de Vic i el dominic Vaissette, en 

la  Histoire Generále de Lenguadoc, creien que el Guifré d'Arrià de la  Gesta 

comitum Barchinonensium no era altre que l'Unifred marquès franc que succeí 

a  Odalric  el  8584.  I  és  que  la  varietat  formal  de  les  grafies,  així  com  les 

translacions  fetes  sovint  segles  després  de  cal·ligrafies  visigòtiques  a 

carolíngies, han propiciat la confusió del nom Unifred per exemple amb Guifré 

(Vnifredi vs Vvifredi) o fins i tot amb Sunifred (Hunifredus vs Sunifredus) com 

veurem ben aviat. 

Seguirem tot seguit, per ordre cronològic, les quatres aparicions que hem 

pogut detectar en els documents catalans del segle IX de comtes anomenats 

Unifred (tots ells directament relacionats amb la família de Guifré Pilós) que no 

es corresponen amb cap comte Unifred conegut, i que es consideren ser totes 

elles denominacions errònies. Mirarem de comentar el rerefons històric en el 

què es produeixen cada una de les confusions; els tres primers són del registre 

comtal cristià, i el darrer de les fonts àrabs del període. Comencem pel Cartoral  

de Carlemany.

850 El judici de Fonteta

El primer document on ens apareix un comte Unifred desconegut porta la 

data de: 'XI. Kalendas februarii anno .X. Regnante Karolo rege', que correspon a 

un 22 de Gener del  850 segons Ordeig i  Mata en el  volum dels  Catalunya 

Carolíngia: Els comtats de Girona i Besalú, on figura com a document número 

30, o com un 22 de gener del 8515 segons la transcripció que en fa Josep Maria 

Marquès en el Cartoral de Carlemany en el seu document número 8. 

Al text, un tal Lleó acusa el bisbe Gotmar d'haver-li pres unes terres a la vila 

de Fonteta a Girona, en un judici presidit per: '<I>n iuditio Ermidone et Radulfo 

4 (Vic:1840 2 274)
5 Creiem que l'any 851 deu ser una errada tipogràfica, donat que cap de les èpoques conegudes de 
Carles el Calb (840/843/844) permeten reconciliar el seu desè any amb un 851. (Baucells 1998)
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uicecomites,   seu   et   in   presentia   Audegario   et   Guntardo,   uassos   Unifredi 

uenerabili comitis'. 

El  problema  està  en  què  l'únic  comte  Unifred  conegut  de  l'època  serà 

l'Unifred franc i marquès de la Gòtia a partir del 857, nomenat pel rei després 

del  també marquès i  franc Odalric  (852-857);  per  tant,  la  seva presència a 

Girona gairebé vuit anys abans de la seva nominació com a marquès de la 

Gòtia i comte de Barcelona resulta inexplicable, molt més si recordem que a 

inicis de la dècada dels 850, la situació del país és que Guillem fill de Bernat de  

Septimània s'ha fet fort al país (es parla que controla Girona i Barcelona, les 

dues úniques poblacions de l'època que mereixien el nom de ciutat) i està en 

lluita oberta amb Aleran, el comte nomenat pel rei per fer-lo fora. L'episodi no 

s'acabarà  fins  al  852,  quan,  un  cop  Guillem ha  estat  executat  per  Aleran, 

aquest sembla ser que perd la vida quan els jueus de Barcelona obren les 

portes de la ciutat als aliats àrabs de l'ajusticiat Guillem; el rei franc anomenarà 

llavors al seu lloc a Odalric. En aquest escenari de guerra oberta és encara 

menys  acceptable  la  hipòtesi  que  aquest  comte  Unifred  sigui  la  mateixa 

persona que el marquès franc del 858 que serà nomenat per succeir a Odalric.

Qui era, doncs, aquest Unifred? L'única resposta que s'ha donat fins ara, 

tret  de la que no en tenim ni idea, és que es tracta d'un Guifré;  examinem 

aquesta explicació.

La identificació de l'Unifred del 850 com un Guifré descansa en dos punts: 

1) En que l'Unifredi del text és transcrit en còpies del segle XVII per Uuifredi, i 

2)  en  que  es  té  constància  documental  d'un  vescomte  anomenat  Guifré  a 

Girona el 841, és a dir, uns anys abans del judici de Fonteta.

Dit així sembla ben poca cosa, i de fet no és que sigui gaire més, però és 

que  qui  va  transcriure  Uuifredi,  no  va  ser  altre  que  l'autor  de  la  Marca 

Hispanica, i la seva opinió va afectar de retruc altres obres influents com  El 

Viaje Literario i la España Sagrada. Ara bé, per què van posar Uuifredi Pierre 

de la Marca o més probablement el seu secretari Baluze al publicar la seva 

Marca  Hispanica,  si  representa  que  la  seva  font  era  molt  probablement  el 
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mateix Cartoral de Carlemany6 i en aquest hi posa ben clarament Unifredi7?

Doncs no ho sabem, però ho podem mirar de raonar. En primer lloc, perquè 

les dues grafies són molt properes, i tal com explica Josep Maria Marquès en 

parlar del Cartoral de Carlemany, els documents del segle IX, al ser transcrits al 

cartoral al segle XIII, foren adaptats al llatí del moment i encara que la qualitat  

de la transcripció és en conjunt bona, sí que es donen errors de translació, 

especialment al transcriure originals de lletra gòtica8. De manera que podria ser 

que Baluze o Pierre de la Marca, al mirar d'identificar l'Unifredi del Cartoral, es 

basessin  en  la  seva  reconstrucció  del  període,  i  davant  d'un  Unifredi 

desconegut optessin per veure-hi un  Uuifredi del qual sí que en podien tenir 

constància que formava part  de la noblesa del  moment,  i  això ens porta  al 

segon punt que fonamenta aquesta identificació: el vescomte Guifré.

Al mateix Cartoral de Carlemany, el seu tercer document és un judici sobre 

unes  propietats  a  Terrutellas  (Tarradelles,  Girona),  fet  el  'die   .IIII.   Nonas 

septembris anno .II. Post obitum donni Lodouici imperatoris' és a dir el 3 de 

setembre  del  841,  i  en  presència  de  'donni   Gondemari   sedis   Gerundensis 

episcopi, Uifredi uiceicomiti ... '. Aquí tenim doncs un Uifredi, també a Girona, 

que si bé no és comte, sí que és vescomte; fóra doncs possible que fos el 

desconegut Unifredi del 850.

De fet, aquesta opinió de ser el vescomte del 841 el mateix personatge que 

el comte del 850 serà compartida al segle XX tant per Abadal com per abans 

d'ell Botet i Sisó; encara que a l'època de Pierre de la Marca o de Baluze, cal  

recordar que la figura d'un comte Guifré a la generació corresponent als pares 

del Pilós (Guifré d'Arrià) era una noció molt estesa ja que venia del segle XII, i 

encara que llavors la seva paternitat sobre el Pilós ja era qüestionada, no es 

considerava ser una figura inventada. Recordem com els autors de l'Histoire 

Generàle de Languedoc el confonien precisament amb el marquès Unifred del 

858, i creien que el Pilós hi estava d'alguna manera emparentat ja que els feien 

6 (Marca:1688 ap. XXI cols. 783-784) 'An. 850. Ex. chartulario epiƒcopi Gerund.'
7 Així ho afirma Ordeix i Mata en el seu anàlisi del document.
8 (Marquès:1993 21-22)
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als dos descendents de Guillem de Gellone9.

Hi ha encara altres aparicions documentals d'un comte anomenat Guifré en 

aquesta  mateixa  dècada,  que  poden  així  mateix  haver  fonamentat  la 

transcripció de Baluze al segle XVII. Es tracten dels falsos de Tresponts i de 

Ridaura.

El de Tresponts, ens parla d'un 'Ego Wifredus comes [et marco] et Quiricus 

vicis comis.' datat amb: 'Facta ista carta donacionis .XV. kalendas madii, anno 

.XVI. regnante Carlo rege magno.'. El text presenta clares senyals d'haver estat 

manipulat, o fins i tot fabricat, al segle XI (per exemple, la pròpia denominació 

de Tresponts no apareixerà fins llavors,  sent  el  nom original  del  lloc,  el  de 

Centelles10). 

Baraut, davant la datació, certament espúria; i  el no menys estrany 'rege 

magno' del text, l'identificà com un document que Villanueva havia dit que havia 

vist  sobre  Tresponts  datat  per  Carlemany.  En  aquest  cas,  però,  no  podem 

seguir l'opinió de Baraut, ja que tal com indicà Miret i Sans tot examinant els 

papers de Villanueva, aquest fals li  fonamentava al de Xàtiva la datació del 

període de Guifré d'Arrià entre el 844 i el 85811; i per tant indica que Villanueva 

identificava el Carles 'rege magno' del text com a Carles el Calb, no Carlemany, 

i de retruc, que el document perdut datat per Carlemany havia de ser divers del 

que estem parlant. El setzè any de Carles el Calb correspon al nostre 855, és a  

dir a uns pocs anys després del judici de Fonteta.

Quant  a  Ridaura,  el  primer  document  situa  un  'domno   itaque   Vifredo, 

comite atque marchione, juvente atque precante' a Girona, 'anno Incarnationis 

dominicae DCCCLVIII  kalendas octobris,  anno XI regnante Karulo rege'  que 

segons com s'entén com el 24 de setembre del 850 o l'1 d'octubre del 858, 

segons si considerem que el 'VIII' abans del 'kalendas' forma part de l'any, o bé 

indica el dia del mes. Avui en dia sabem que el text és en bona part extrapolat 

9 (Vic:1840 2 272-274)
10 (Baraut:1984 241-242)
11 (Miret i Sans:1909 418)
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del formulari de la consagració de Ripoll del 977, i en conjunt es considera ser  

un fals12.

Relacionat amb ell, hi ha una menció a aquesta mateixa consagració en una 

nota  de  Jean  Mabillon,  al  segle  XVII,  on  es  recorda  com  Sunyer  (I  de 

Barcelona), a mitjan segle X, re-consagra l'església de Ridaura i s'esmenta la 

consagració feta cent anys abans pel comte Guifre13;  literalment:  'Ipso anno 

[950]   Suniarius   Bisuldunensis   comes,   cellam   Riodezariam   in   comitatu 

Bisuldunensi,   cum   ecclesiis   Sanctae   Mariae,   Sancti   Petri   et   Sancti   Johannis, 

atque   Sancti   Andreae   quam   cellam   ante   annos   centum   Wifredus   comes   et 

marchio extruxerat, et per Soniefredum, Gerundensem episcopum, consecracri 

curaverat,   nova   opere   restruxit,   et   ab   Ugigone   Gerundensi   atque   Teuderico 

Barcinonensi   episcopis   denuo   dedicari   fecit   anno   Incarnationis   DCCCCL, 

indictione IX, kalendis octobris'14.

Si  es  considera  que  la  consagració  del  850/858  és  creada  després  del 

97715,  la  menció  que  el  950  feia  cent  anys  que  s'havia  fet  la  primera 

consagració pel comte Guifré ha de ser lògicament un comentari de la mà de 

Mabillon. De fet, Martí anirà un pas més enllà i opinarà que l'instigador de la 

creació d'ambdós falsos de Ridaura fou l'abadia de La Grassa16.

Ara bé, això són consideracions modernes; a l'època de Baluze aquests 

texts es consideraven fiables, i per tant, el Guifré comte i marquès del 855 i  

850/858 encaixava amb la figura d'un Guifré  d'Arrià  comte i  marquès de la 

Gòtia dels historiadors antics. De manera que possiblement el vescomte Guifré 

del 841, més el Guifré de Tresponts del 855, més els de Ridaura del 850/858-

950, van fer decantar la lliçó Uuifredi per damunt de la d'Unifredi en el judici de 

Fonteta a Pierre de la Marca o a Baluze al segle XVII.

12 (Ordeig:1990 D.+6)
13 (Mabillon:1632 III 507)
14 (Ordeig:1990 D.+53)
15 Cal recordar però, que de l'evidència de interpolació no sempre se'n pot derivar-ne invenció.
16 (Martí:1997 49)
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862 Un judici del comte Salomó

Tal vegada relacionat amb el fals Unifred del judici de Fonteta, trobem el 

següent fals Unifred del qual hem de parlar, en un altre judici, en aquest cas, 

presidit pel comte Salomó el 86217. En ell, Guitiscle reclama la vila de Sedret a 

la  Cerdanya,  a un tal  Somane qui  diu que l'havia  rebuda del  mateix  comte 

Salomó que presideix el judici. Guitiscle, argumenta i prova amb testimonis que 

la dita vila de Sedret en un moment anterior li havia estat presa per 'Hunifredus 

comis' i que originalment era seva, ja que li havia arribat com a herència de la 

seva tieta Ailó, que al seu torn l'havia rebuda del seu pare, el comte Asenario 

(Asnar  Galindo).  En  aquest  cas,  la  identificació  d'aquest  Hunifredus depèn 

només  de  la  reconstrucció  històrica  que  es  fa  de  l'època,  i  donat  que  es 

considera  que  Sunifred  expel·lí  la  dècada  dels  830  a  Asnar  Galindo  dels 

comtats d'Urgell i Cerdanya, aquest comte Hunifredus hauria d'haver estat en 

origen  un  comte  Sunifredus, és  a  dir,  el  nostre  Sunifred  I  comte  d'Urgell  i 

Cerdanya. 

En el text es descriu que les terres havien estat treballades durant 30 anys, 

que  era  l'imperatiu  legal  per  considerar-les  com a pròpies  segons el  règim 

d'aprisions  del  moment:  'cum   vidissent   eam   habentem   vel   dominante   ipsa 

Aylone amita sua infra os XXX. annos per ruptura et aprisione de patri  suo 

Asenario.'. El judici és datat del 862 o vint-i-tresè any del rei Carles (el Calb), de 

manera  que si  feia  30  anys que Guitiscle  hauria  estat  treballant  les  terres, 

aquestes haurien estat rupturades inicialment per Asnar Galindo el 832, com a 

molt tard, data que resulta coherent amb el període de 824-834 que usualment 

se li atribueix als comtats d'Urgell i Cerdanya. Donat que la reconstrucció actual 

dels fets de l'època considera que Sunifred va ser fet comte el 834 (sense cap 

mena de prova documental, per cert), i que va fer fora d'Urgell a Asnar Galindo 

durant  els  anys següents,  se suposa que el  Hunifredus que s'havia quedat 

il·legalment les terres de Guitiscle, donada la semblança de les grafies, no era 

altri que aquest mateix Sunifred.

17 (Traggia:1805 D. III)
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Dèiem que tal  vegada aquest  Unifred tingués a  veure  amb l'Unifred del 

judici de Fonteta del 850 del qual parlàvem abans, perquè de fet són les dues 

úniques mencions fiables d'un comte local de la dècada dels 850, i per tant en 

la generació corresponent als pares de Guifré Pilós, i  encara que els hàgim 

d'identificar com a diferents (l'un representa ser un Guifré, i l'altre un Sunifred), 

no deixa de resultar una coincidència notable. De fet, no fóra pas impossible la 

figura d'un comte Unifred,  que amb posterioritat  al  nostre conegut  Sunifred, 

hagués pres il·legalment les terres de Guitiscle per exemple a finals dels 840, i  

estigués  en  actiu  encara  el  850  a  Fonteta.  Per  altra  banda,  l'escassetat 

documental  de  la  dècada,  que  cal  interpretar  com  a  resultat  de  la  molt 

complicada i violenta situació, tant local com global (recordem, per exemple, la 

revolta  de  Guillem,  la  lluita  entre  Carles  el  Calb  i  Lluís  el  Germànic  o 

l'extremisme religiós dels màrtirs de Còrdova), pot ajudar a enfocar aquesta 

casualitat més ajustadament.

878 Hunifred germà de Miró el Vell

El tercer Unifred que mai va existir el trobem el 878. Apareix en una carta 

del Papa Joan VIII als germans rebels Miró i Unfred18

Ad Mironem et Huncfridum fratres: «... si sancti Spiritus potestate non vistu, Miro, 
merito   nequitiae   tuae   ab   omni   consortio   Christianitatis   separari,   &   inferni 
flammis in perpetuum condemnari. Septimaniae terram universam redegisti in 
solitudinem... Te vero Huncfridum ex diaconatus officio, & venerabili monachico 
habitu, postatam audimus & dolemus effectum. ...»

El context és el de la fi de Bernat de Gòtia; el Papa Joan ha anat a buscar 

l'ajut del rei franc Lluís el Tartamut19 a la mort del seu pare l'emperador Carles 

el  Calb,  i  estant  en  terres  franques,  és  notificat  de  la  rebel·lió  dels  fills  de 

Sunifred I d'Urgell,  que han pres les fortaleses de Septimània i  deposat els 

18 (Migne:1879 S.L. T. CXXVI n.122 col. 775)
19 (Ponsich:1994 11)
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elements fidels a Bernat de Gòtia que els eren contraris, tant en l'àmbit militar 

com en el religiós. El Papa reacciona violentament contra ells, però de fet, les 

seves queixes sembla que quedaren en un no-res. 

L'aliança  dels  nobles  (Bosó  de  Provença,  Bernat  de  Gòtia  i  Bernat 

Plantapilosa) iniciada contra Carles el Calb serà desfeta per Hincmar, i el de 

Gòtia es quedarà sol i en fals davant d'un Lluís recentment coronat pel propi 

Papa Joan VIII; el mateix any (11 de setembre 878) a Troyes se'n repartiran els 

honors, entre Teodoric cambrer reial, Bernat Plantapilosa comte d'Auvèrnia, i 

'altres disposicions secretes' tal com ens informen els  Annals Bertinians20. De 

fet, una d'aquestes disposicions secretes seria la que hauria fet a Guifré Pilós 

comte  de  Barcelona,  Girona  i  Besalú,  segons  els  partidaris  de  les  tesis 

abadalianes de com van anar els esdeveniments de finals del segle IX. Altres, 

veient-ho com a molt poc probable, modelen escenaris més propers a la revolta 

armada21.

 L'Huncfridum doncs del text, explicitat com a germà de Miró el Vell, no pot 

ser altre que el Sunifred que fou abat d'Arlés i germà de Miró i de Guifré Pilós, 

ja que tal com el text ens informa, l'Huncfridum aquest, sembla ser que havia 

deixat els hàbits per unir-se als revoltats. De nou doncs ens trobem amb un 

Sunefridum pres per  un Huncfridum; sembla  clar  que el  canvi  de  grafia  de 

visigòtica a carolíngia en seria el  motiu més probable. Confusió que encara 

generava  dubtes  quant  a  l'existència  d'un  germà de  Guifré  Pilós  anomenat 

Humfrid als autors de la Histoire Generále de Lenguadoc22.

Les  cartes  del  Papa  Joan  VIII  van  ser  recopilades en les  Decretals  de 

Gracià al segle XII, i d'elles se'n feren les Editio Romana al segle XVI23. Seria 

lògic pensar que fou al segle XII, al fer el trasllat probablement d'originals del  

segle  IX,  quan  s'introduí  l'error;  més  endavant,  se'n  feren  les  edicions 

posteriors com els  Concilia Generalia de Binius, els  Sacrosancta Concilia de 

20 (Dehaisnes:1871 any 878)
21 (Martí:1997 50-62)
22 (Vic:1840 2 420) Erra la cita als Conciles de Binius (tom. IX p. 82), per els Sacrosancta Concilia de 
Labbe, (T. XI, cols. 80-81).
23 (Winroth:2000 9)
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Labbe24,  o  la  Patrologia  Latina de  Migne,  fins  els  Monumenta  Germanica 

Historiae, que en les seves versions actuals ja presenten el text corregit com a 

Sunefridum25.

Ara  bé,  a  mitjan  segle  XX,  Maurice  Chaume  encara  presenta  aquest 

Huncfridum com a germà del Pilós, tot ignorant la identificació amb el Sunifred 

abat d'Arlés. Chaume considera que, seguint els costums carolingis, en ser el 

personatge presentat com a clergue ('ex diaconatus officio') en la misiva papal, 

el nom li hauria vingut de la banda materna26, i és que en la seva reconstrucció 

genealògica, Ermessenda, la dona de Sunifred I comte d'Urgell i Cerdanya i  

mare d'aquests Miró i  Huncfridum,  podria ser una germana del  marquès de 

Gòtia franc Unfrid27.

897 Unfrid el Pilós

El  darrer  Unfred no  ens  vindrà  del  registre  cristià,  sinó  del  musulmà,  i 

resultarà que es tractarà aparentment ni més ni menys que del propi Guifré 

Pilós. El text ens ha vingut de l'historiador àrab del segle XI Ibn-Hayyan, que 

citant a Isa b. Ahmad del segle X, diu28:

«Digué   'Isa  b.  Ahmad [alRazi:]  Aquest  any  [284/8  febrer  89727  gener  898] 
Lubb b. Ahmad alQasawi, senyor de la Frontera Superior, va fer una algarada 
contra la fortalesa de Awra de la jurisdicció de Barcelona, residència del tirà de 
Barcelona (alFaranga). Se n'emparà i la cremà. Castigà l'enemic en trobarse amb 
Anqadir {Unfrid} b. alMundir, pare de Sunyer (Sunir), comte (qumis) d'aquella 
regió,   a   qui   derrotà,   tot   dispersant   el   seu   grup.   Lubb,   en   aquell   dia   i   en 
l'encontre cos a cos, encertà el tirà Guifré (Anqadir {Unfrid}) amb una llançada 
de la qual morí al cap de uns dies. Déu hi afavorí l'acció dels musulmans. El 
succeí en el seu càrrec el seu germà Sunyer que Deu el maleeixi!.»

El context és el final del segle IX; el governador àrab de Lleida ha decidit  

reforçar les muralles de la ciutat, i  les tropes cristianes han mirat d'aturar-lo 

sense èxit  el  884.  De fet,  segons les fonts àrabs la  derrota fou sonada;  al  

24 (Labbe:1728 T. XI cols. 80-81)
25 (MGH:1928 Epistolae Merovingici et Karolini aevi, Doc. 119 p.108-109)
26 (Chaume:1940 118)
27 (Chaume:1940 119)
28 (Bramon:2000 D.316 p. 238-240)
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registre  cristià  en quedarà el  record d'una batalla a  Artesa de Segre on tal 

vegada morí Galderic, bisbe de Vic29. A partir d'aquest episodi, les forces de 

Lleida es veuran incrementades, l'expansió de Guifré aturada i sovintejaran les 

algarades provinents del sud-oest.

El text, que representa que explica l'episodi de la mort de Guifré (tot i que 

creiem que hi ha molt a discutir sobre aquest aspecte30) resulta que en la seva 

literalitat l'anomena Unfrid (ayn, nun, fa, rraa, ya, dal), tot i que se l'ha traduït de 

les més diverses maneres, Anqadir, Aguifre, Guifré, i tal vegada la més fidel, la 

de Lévi-Provençal, que directament l'anomenà  Humfrid31. La primera lletra és 

una gutural forta, i per tant es podria tanmateix lletrejar Gnfred, ara; per què si 

al text hi posa Unfrid, se l'ha traduït tan diferentment? 

L'explicació  cal  cercar-la en la  semblança entre els  símbols de la  grafia 

àrab. La dal i la rraa són molt semblants, i per tant expliquen la confusió d'un 

'rid'  com un 'did'  o  'dir'  final;  i  la  semblança entre  la  qaf  i  la  fa  (només es 

diferencien  per  un  punt  diacrític)  explica  el  pas  de  la  'q'  d'Anqadir  a  la  'f'  

d'Unfrid.

L'error de lectura es detecta ja a l'obra de Pascual de Gayancos The History 

of the Mohammedan Dynasties in Spain de mitjan segle XIX32, probablement 

degut a alguna còpia defectuosa, ja que Lévi-Provençal sí que en féu, en canvi, 

ja en el segle XX,una lectura correcta33. Tot i així, sembla ser que la identificació 

com a Humfrid xocà tal vegada amb la interpretació que es feia del període i de 

l'esdeveniment en si; no es coneixia cap Unfrid a finals dels 870 a Catalunya, i 

com a tal  es pensà probablement en un error.  Fos com fos,  la transcripció 

Anqadir es va anar repetint en les cites historiogràfiques, i quan es va fer el  

lligam d'aquest text amb la nota de trasllat que encapçala el Libri Antiquitatum, i 

que esmenta un comte Guifré ja mort l'any següent a la defunció d'un rei Odó34 

29 (Martí:1997 52)
30 (Vilaseca:2010) ”La mort de Guifré”
31 (Abadal:1979 185-186 i n. 11)
32 (Gayancos:1850 455) Transcriu Ankadid Ibn Al-mundhir.
33 (Lévi-Provençal:1944 278)
34 (Fàbrega:1995  D. 1)  ”Hoc est exemplar precepti translatum in civitate Barchinona, in anno 
primo quo obiit Odo rex, tempore domni Borelli comitis, filii condam Uuifredi, eidem nominis 
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(per exemple, el 898), i s'obrí la porta a la interpretació que l'Anqadir aquest 

podia  ser  el  mateix  Guifré  Pilós,  s'obvià  la  transcripció  correcta  de  Lévi-

Provençal i se'n proposaren altres sense gaire relació amb la textualitat àrab tot 

cercant el pas d'Anqadir a Guifré, com per exemple Aguifre35.

Queda tot i així, doncs, el fet que no fóra impossible que aquest Unfrid de 

les fonts àrabs, sí fos el mateix Huncfridum de la butlla papal que comentàvem 

abans i que Maurice Chaume identificava amb un germà del Pilós divers del 

Sunifred abat, i que sí que hi hagués hagut un  Huncfrid desconegut per a la 

nostra reconstrucció dels fets que inicialment diaca, deixés els hàbits amb la 

revolta de Miró el 878 i que com a cap de la frontera hagués resultat ferit en un 

encontre  amb el  senyor  de  Lleida  el  897.  És certament  una  hipòtesi,  però 

creiem que el fet que dues fonts estrangeres esmentin un  Unfrid en aquesta 

franja temporal fa que calgui si més no explicitar-la; no la subscrivim, ja que en 

la nostra opinió, la menció que era pare d'un Sunyer, i que un Sunyer el va 

succeir, creiem que sí que apunta a una identificació amb Guifré, però donada 

la poca fiabilitat  del  text àrab,  creiem que, si  més no per completesa,  calia 

posar-la per escrit.

Deixant de banda el tema de la identificació del personatge, ja que no fóra 

el cas d'entrar aquí a detallar les raons a favor i en contra de si aquest Unfrid 

fos o no fos el nostre Guifré Pilós, o si va o no morir en aquest episodi, el fet és  

que la transliteració més simple i directa del text és la d'Unfrid. Si els autors 

cristians i mossàrabs deformaren de manera notable els noms àrabs, una cosa 

semblant feren també els àrabs a l'hora d'anomenar als seus veïns cristians36. 

En aquest  cas,  el  testimoni  és molt  proper  cronològicament als  fets  (Isa b. 

Ahmad morí el 379/989) i, per tant, resulta especialment interessant el fet que 

si  estava  parlant  d'un  Guifré,  l'anomenés  Unfrid,  ja  que  indicaria  que  la 

variabilitat antroponímica de la qual parlàvem a l'inici, tal vegada es donà ja  

nuncupati, post reversionem Barchinonensium. Insertio ipsius precepti hec est.”
35 (Abadal:1979 186-190 n. 11) Explica les deliberacions entre Rovira i Virgili i Millás Vallicrosa, sobre la 
grafia del nom. Clou la nota tot donant fe de la transcripció Humfrid de Lévi-Provençal, si bé seguida d'un 
"De totes maneres no hi pot haver dubte que es tracta del nostre comte Guifré el Pilós" final.
36 (Coll:1972 306)
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mentre succeïren els fets.

Conclusió

Resulta  curiós  com  un  mateix  nom,  Unfred,  ha  estat  relacionat  tantes 

vegades amb la figura de Guifré Pilós. L'hem trobat a la generació del seus 

pares, ajuntant sota el seu nom els dos únics comtes no francs documentats a 

les  dècades  dels  840  i  850  (Sunifred  I  d'Urgell  i  Guifré  I  de  Girona).  A la 

generació  del  Pilós,  un  germà  Unfrid desconegut  de  la  majoria  de  les 

reconstruccions  del  període,  no  sols  ha  amagat  a  Sunifred  el  germà  abat 

d'Arlés, sinó que fins i tot, segons les fonts àrabs, tal vegada va donar nom al  

propi Pilós.

La variabilitat antroponímica intrínseca del període, sumada a la generada 

per les apropiacions de noms estrangers i la de la seva translació al registre 

àrab explica les formes fòniques de la col·lisió de les nominacions; el trasllat de 

les formes escrites de la cal·ligrafia visigòtica a la carolíngia n'explica la resta 

de casos.  L'existència  d'un  marquès  Unifred real  a  la  dècada dels  860 pot 

també  haver  propiciat  part  de  la  multiplicitat  de  testimonis  falsos;  el 

bollandistes, com ja hem dit,  el  prengueren com a figura de Guifré d'Arrià i 

estaven convençuts que tant ell com el Pilós eren família de Guillem de Gellone
37. Tot plegat, no deixa de ser remarcable com un nom de comte, Unfred, s'hagi 

vist tant, de tantes maneres, i durant tant de temps posat en relació amb Guifré 

Pilós.

...

37 (Vic:1840 2 272-274) (Chaume:1940) Mira de definir aquest lligam dinàstic.
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