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L'època 888 de les datacions de Carles el Simple

L'època 888 de les datacions de Car-
les el Simple al sud de la Gòtia.

Sumari:

S'analitzen un seguit de testimonis documen-
tals de finals del segle IX – inicis del X al
sud de la Gòtia, que presentant unes clàusules
de datació comptabilitzades a partir del reg-
nat d'un rei Carles l'any 888, han estat tra-
dicionalment interpretats en anàlisis isolades
com  exemples  d'errades  o  simple  ignorància
dels redactors originals. Del conjunt eviden-
cial però, es desprèn que aquesta suposició
d'error sols és fruit de la parcel·lació de
l'anàlisi i que cal prendre en consideració
que en entorns barcelonins s'acceptés com a
rei l'encara infant Carles el Simple en el mo-
ment d'ascensió al tron del rei Odó.

Introducció

Hi han uns quants testimonis documentals del sud de la Gò-
tia, i en concret de l'àmbit barceloní, que van datats per el reg-
nat  d'un  rei  Carles  a  partir  de  l'any  888.  Fins  el  moment,
aquests testimonis han estat tradicionalment examinats isola-
dament i diagnosticats com exemples d'error, o tal vegada ig-
norància dels redactors originals. Certament, també ha com-
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plicat la seva interpretació el fet que alguns d'ells tenen clars
símptomes de manipulació  o refacció posterior,  i/o que ens
han arribat en còpies tardanes i per tant especialment suscep-
tibles als errors de transmissió. Però de la coherència del con-
junt, es desprèn que dita hipòtesi ha de ser descartada ja que
és més senzill considerar que el rei Carles el Simple fou reco-
negut l'any 888 a Barcelona tot i no haver estat encara coro-
nat que no pas creure que diferents redactors en anys i llocs
diferents s'inventessin un mateix any d'inici de regnat d'un rei
inexistent.  En un estudi  previ  ja  hem analitzat  les  èpoques
posteriors de les datacions per el rei Carles1 després del de-
cés del rei Odó i n'hem posat en relleu la seva variabilitat i
manca d'homogeneïtat. És ara el cas d'afegir una nova època
a les ja conegudes del rei Carles, una, en la que ni tan se vols
havia estat coronat.

Les evidències

El  testimonis  a considerar  són coneguts  i  es  recullen en
l'Apèndix A; el nucli principal està format per els documents 2
(A) i 4 (B) del Cartulari de Sant Cugat, que són dues versions
fetes en moments diferents d'una donació de terres del castell
de Cervelló per part d'un compte Guifré  'Dei gratia comite &
marchione , filii qd Guidfredi marchioni , beate memorie' en
temps del bisbe de Barcelona, Teodoric. Texts ben coneguts i
que presenten a uns mateixos actors protagonitzant una dació
similar en dos moments diferents. De fet, les semblances en-
tre els texts són tan completes – fins i tot els quantions indi-
quen el mateix dia de l'any - que el propi Abadal era de l'opinió
que es tractava d'un únic document, del que la versió més tar-
dana no seria pròpiament un fals, sinó un document factici, re-
elaborat per motius pràctics2. Posteriorment, Feliu, tocarà inici-

1 (Vilaseca 2010b)
2 (Abadal 1964 329) L'autor de l'edició del Cartulari (Rius 1945 7) també
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alment en nota el tema que ens ocuparà tot seguit, en indicar
que en Mundó estava treballant datacions d'inicis del segle X
amb aparents desplaçaments de 10 anys3. Ja l'any 1971, en la
seva tesi doctoral, el mateix Feliu reprenia el tema i era parti-
dari de considerar la versió de datació més tardana (B) i que
presenta una elaboració més simple dels bens cedits com la
versió original, i veia en el de datació més primerenca (A) una
falsificació, formalment més recarregada i amb acumulació de
propietats. Pagès reprendrà anys més tard el tema, i  per el
que fa a la veracitat o no dels documents, persuadida entre al-
tres motius per el fet que del document tardaner en tenim l'ori-
ginal, acabarà alineant-se amb les tesis d'Abadal4. Posició que
serà posteriorment contestada per el propi Feliu, que en anàli-
si comparativa de les dues versions reafirmarà la opinió de ser
el document més primerenc i recarregat (A) el fals, amb proxi-
mitats estilístiques més pròpies del segle XI que no pas d'ini-
cis del X5.

No és el cas aquí de voler decantar-se per la falsedat o no
dels documents, tota vegada que resulta evident que en amb-
dues versions hi figura la signatura d'un 'Suniarius comes', que
en cap cas pot haver-hi estat en origen, ja que el comte Su-
nyer no apareixerà documentalment fins l'any 911, i que per
tant ens permet afirmar que ambdós documents van ser en un
moment o un altre (o altres, com fa notar Feliu6) re-processats.
El que sí ens interessa, són les clàusules de datació, que en
totes les anàlisis prèvies han estat sempre interpretades de la
mateixa manera: una errada repetida per els copiadors/re-fac-
tors dels documents. Entrem en matèria.

creia que les semblances entre els documents eren d'origen formal, una
notitia d'ús intern del monestir.
3 (Feliu 1969 450) Lamentablement no hem pogut localitzar dit treball de
Mundó, ni tan se vols averiguar si ha estat editat o no.
4 (Pagès 1981)
5 (Feliu 2002)
6 (Feliu 2002 60)
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El document (A), va datat per: 

Anno   Incarnationis   Domini   nostri   Jesuchristi
D.CCC.XC.IIII.   ...   Facta   scriptura   donationis   vel
concessionis II. id. apr. a. VII. regnante Karulo rege.

Mentre que el document (B) presenta:

In   Dei   nomine.   Anno   Incarnacionis   Domini   nostri   Iesu
Christi D.CCCC. ... Facta scriptura donacionis die pridie id.
apr. a. XIII. regnante Karulo rege post Odoni. 

Com es pot veure, mateix dia i mes, amb sis anys de dife-
rència; l'únic problema està en què no sabem de cap rei Car-
les que hagués començat a regnar l'any 888! Zimmermann, en
analitzar aquesta incongruència, optava per suposar que l'es-
crivà tingué una llista de reis en la que hi manquessin els 10
anys corresponents al rei no dinàstic Odó7. Observació amb
molt de sentit i ajustada a les evidències, però que la literalitat
del document (B), que recordem, és el que existeix en perga-
mí, fa de molt difícil acceptació, tota vegada que esmenta al
propi rei en l'escatocol. El document (A), en l'edició de Rius,
també incorpora un  'post Odonem' ,  però en nota s'informa
que manca en la seva versió més antiga B, per això no l'hem
inclòs en la literalitat aquí presentada. Creiem que aquest de-
tall, també tindrà més endavant el seu encaix.

L'únic Carles en temps d'un bisbe Teodoric era el Simple,
que havia començat regnat en solitari el 898 (i del que signifi-
cativament no s'en té cap constància de datacions locals a
partir de la data de la seva coronació oficial del 893). Per tant,
s'ha assumit en tots els comentaris d'aquests documents fets
fins ara,  que d'alguna manera l'escrivà Taurellus errà (dues
vegades) la desena i que en realitat els texts no s'haurien de
datar de l'any 894 i 900, tal i com consta, sinó del 904 i 910. I

7 (Zimmermann 1989 47)
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per tant, el Guifré que hi figura ha de ser el Guifre-Borrell, cer-
tament fill d'un difunt Guifré en aquestes suposades dates.

Peró tal i com Mundó ja havia advertit, no és l'únic cas d'una
errada de 10 anys que coneixem en aquest context. A Barce-
lona tenim la làpida de Witiza fill de Teodereti a l'església de
Sant Just i Pastor que també ens testimonia un Carles a partir
de l'any 888-889 (document C de l'Apèndix A):

+ HICREQUIESCIT
VVITIZAFILIVSTEO
DEREDI:DIMITTATEI
DEVSAMEN:ERAOCCCC
XXXVIII:ABINCARNATIO
NEDÑIANNIOCCCXC
ANNOIIREGNANTEKAR
VLOREGEDIEXIIIKLDSAP
RELIS SIC OBIT

 Aquí tenim un 890 com un segon any de Carles. L'element
que ha fet despistar l'anàlisi d'aquest formidable testimoni epi-
gràfic, ha estat el fet que aparentment, comet una doble erra-
da, també de 10 anys, al presentar una era de 938, per un any
d'encarnació de 890, és a dir, de 48 anys, no de 38 com sol
ser la norma8.  Si l'era 938 era correcta i se li  resten els 38
anys usuals, tindríem l'any 900 com a segon de Carles, coinci-
dent aproximadament també amb l'inici conegut del seu reg-
nat en solitari a finals del segle IX9.

Com es pot veure, tots els exemples d'una època 888 per el
regnat un Carles, tenen en comú una sèrie d'anomalies que
analitzades separadament han dut als investigadors a l'opinió
que s'haurien de tractar d'errades o simple desconeixement.
Per superar aquesta posició, cal començar per la comprensió

8 Ja comentat per (Campillo 1766 145)
9 D'aquesta opinió es manifesta per exemple (Riu-Barrera 1981 190).
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que tres testimonis públics aïllats, fets en moments diferents,
d'un regnat d'un Carles a partir del 888 és una raresa de di-
mensions molt poc usuals, i que per tant, demana un examen
conjunt, no fraccionat.

Començarem per aquest darrer testimoni, ja que cal negar
la idea que la era hispànica sols es calculà com una diferència
de 38 anys amb la datació cristiana i que qualsevol altre càlcul
ha de correspondre a un error. Ja Mundó havia advertit que
una era de 39 anys era molt freqüent en la documentació lo-
cal10. Estant pendent de fer un treball exhaustiu sobre l'ús de
l'era en la documentació catalana, sí podem ja presentar uns
primers resultats que ajudaran a copsar quan variada era el
còmput de l'era hispànica. El problema conceptual, és que no
sabem a quin esdeveniment concret anava lligat el seu càl-
cul11. El que sí podem aventurar, com veurem, és que fa mil
anys, sí era un tema conegut12, i de fet, cal pensar que dife-
rentment computat en contexts diversos. L'Apèndix B presen-
ta els exemples amb càlculs d'era diferents a 38 anys localit-
zats fins ara anteriors a l'any 1100. El mostreig no és pas com-
plert encara però sí permet ja negar la hipòtesi de l'error hu-
mà.

SI haguéssim de pensar en com es podria concretar un er-
ror en el comput de l'era utilitzant xifres romanes, en principi
semblaria que l'errada més freqüent hauria de ser la manca o
l'excés dels guarismes repetitius (I, X, C, i en especial I i X) i
que més enllà d'això, i amb menys freqüència tal vegada es
pogués posar una V de més o de menys. És a dir, que consi-
derant un únic error per data  i normalitzant el nombre d'er-
rors, hauríem de tenir una distribució aproximadament així:

10 (Mundó 1967 n.52)
11 (Abascal 2001 276)
12 (Cordoliani 1954 269)
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Però el que trobem és:

I si ho sobreposem:
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Tenim que el  sumatori  de les  diferències  entre l'estimat  i
l'observat és de 91, i per tant, indica una desviació global de
més del 45%. 

O en altres paraules, que l'observat i el previst no tenen gai-
rebé res a veure. 

1. Els valors 28, 33, 43 i 138 ni tant se vols apareixen. 

2. Tenim el cas d'una era de 45 anys que no s'adapta a
la hipòtesi d'error per manca o excés d'un sol guaris-
me. 

3. No hi ha ni rastre de l'equilibri esperat entre l'excés i la
manca de unitats (37/39) ni de desenes(28/48) ni cen-
tenes (-62/138). 

4. Ens apareix un valor de 40 en més d'un 25% de ca-
sos. 

Resumint, podem entendre com errors els valors de -62 , 37
i 45, però és de molt difícil acceptació la noció que els valors
de 39 , 40 i 48 , que formen més del 80% de casos anòmals,
siguin deguts a errors, recordem-ho, aleatoris. Distribució que
per tant obliga a pensar que sí existiren càlculs divers del de
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38 anys, i encara que no en sabem els motius, sí cal creure
que  s'aplicaren  en  virtut  d'algun  raonament  o  costum  que
malauradament no ens ha arribat descrit. 

Ergo, no podem descartar que la làpida de Witiza de Barce-
lona, amb una època de 48 anys no es tracti precisament d'ai-
xò, d'un còmput local indocumentat; i és que de fet, sí sabem
a la pròpia Barcelona d'una altra làpida, en aquest cas, de ben
entrat ja el segle X, que també presenta la mateixa particulari-
tat, es tracta de la làpida del monjo Gescafred fill de Seniofred
(document D de l'Apendix A):

Cespite   sub   duro   ubi   cubat   Corpus   Gescafredi   Monachi
filium condam Seniofredi  ,  & Fratri Ramioni Presbyteri   ,
qui obiit VI. Idus Junii Era DCCCCLXXXVII. Domini anno
DCCCCXXXVIIII.   anno   III.   Regnante   Lodoici   Regi.
Intercede per eum Cucufas Beate. Amen.

Per tant, atès que sí podem pensar que a Barcelona s'utilit-
zà una era de 48 anys, la làpida de Witiza esdevé un ferm ex-
ponent de datació del regnat d'un Carles a partir del 888, tal-
ment com els documents manipulats de Cervellò també pre-
senten,  i  per  tant,  obliguen  a  considerar  la  possibilitat  que
efectivament, es reconegués un rei Carles a Barcelona i vol-
tants (Sant Cugat) l'any 888, per més estrany que això ens pu-
gui semblar en l'actualitat. Fins i tot els detalls de les dataci-
ons acorden, ja que veiem com el document (A), datat literal-
ment de l'any 894, no presenta el  post Odó, tal i com convé,
mentre que si el presenta el document (B) de l'any 900, quan
certament el rei Odó ja havia traspassat. 

Es podria encara intentar negar la possibilitat que els any de
l'encarnació que presenten aquests documents fosin correctes
si resultessin contradictòries amb les biografies dels personat-
ges referenciats en els texts, però no és aquest el cas. De Wi-
tiza sols disposem de la seva làpida, i dels que apareixen als
documents de Cervelló, tenim que tant l'abat Donadeu, com el

13
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bisbe Teodoric, tenen en el document (A) el seu primer testi-
moniatge, i no resulta impossible retreure aquest 10 anys a la
seva biografia,  tota  vegada que  dels  seus  antecessors  tan
sols tenim que la darrera notícia del bisbe Frodoí és del 890 i
l'únic testimoni de l'abat de Sant  Cugat anterior a Donadeu és
d'un Ostofred recordat l'any 87813. De la identificació dels Wi-
fredus del text (A) i (B), en parlarem ben aviat, i és que veu-
rem com les  conseqüències  d'aquesta  possibilitat  són  molt
més profundes del que en principi podria semblar.

Un rei Carles l'any 888

Una de les primeres derivades de l'acceptació de la hipòtesi
d'un reconeixement local de l'infant Carles el 888, és que per-
metria superar l'estranyesa de la manca de testimonis locals
datats per la coronació del 893, tota vegada que serien inne-
cessàries si ja s'havia reconegut al rei amb anterioritat. La nis-
saga del Pilós ja havia estat un ferm partidari de l'avi de Car-
les, el Calb, el 877 i havia rebut el control del sud de la Gòtia
del seu pare Lluís, et Tartamut, el 878 a Troyes14. Que en la
mort de l'emperador, el bavarès15 Carles el Gras16 i la posterior
proclamació d'Odó com a primer rei no dinàstic per part de la
noblesa franca, la família guifrediana optés per reconèixer ini-
cialment a l'infant Carles, tot i  no estar  encara coronat,  pot
semblar atípic, o fins i tot anòmal, però sí és coherent amb els
fets coneguts. En la biografia del Pilós que feu Abadal, ja reco-

13 (IEC 1950 2 187)
14 (Vilaseca 2012)
15 Així  sera recordat en el  Liber Iudicum Popularis (Generalitat  2003
307).
16 Tenim per exemple un document datat per un Anno quod abiit Karo
leus imperator, Christo regnante, rege expectante... (Abadal 1989 147)

14
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neixia que el reconeixement d'Odó fou problemàtic17 no sols
per el fet de no ser dinàstic, sinó també per les tensions locals
amb la família emporitana de Sunyer, que no sols reconeixerà
al robertià com a nou monarca sinó que fins i tot intentarà uti-
litzar-lo per fer-se amb el bisbat de Girona18.

Peró també és cert que Odó acabarà sent reconegut i utilit-
zat per datar els documents de manera general, i per tant la
hipòtesi del reconeixement de Carles el 888, implica forçosa-
ment la de l'acceptació de l'existència entre els anys 888 i 898
d'un doble sistema de datació, per Odó, o per Carles, si més
no a Barcelona, i és aquesta tal vegada la seva màxima difi-
cultat. 

Peró és en l'àmbit local que l'acceptació de tal hipòtesi té
conseqüències de primera magnitud per la historiografia dels
primers comtes catalans, ja que bé a fer bona explícitament la
versió de la introducció de la  Gesta Comitum Barchinonensi-
um segons la qual el Pilós era fill d'un Guifré, tota vegada que
no és possible identificar al Guidfredi del document (A), del
894, com altre que no sigui el Pilós. Els tres documents (per
ordre cronològic) (C), (A), (B) ens proposen una lectura prou
interessant.

La làpida de Witiza, mort l'any 890, possiblement encara en
període de dubtes en l'acceptació del rei Odó (fins que no es
faci  un estudi  a  fons,  a partir  per  exemple dels  documents
amb clàusules de datació múltiples del seu regnat, no es po-
drà afirmar en quines dates fou reconegut a quins llocs19) es
datà per l'infant Carles.

17 (Abadal 1989 148)
18 Fets en part narrats en la Vita Theodardi, que és un testimoni que en-
cara que havent estat manipulat el segle XI (Bautier 1963) sí conté infor-
mació creïble sobre l'episodi.
19 Tenim per exemple evidència d'una època 889 al  Maçonnais (IMP
1974 1 D.50)
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Després de la coronació del 893, l'any 894, el Pilós hauria
fet la donació inicial (A) de Cervelló al monestir de Sant Cugat
i al seu abat Donadeu. La literalitat del text indica que el Pilós
era fill  d'un, ja difunt l'any 890, marquès Guifré, en perfecte
acord amb el testimoni de la GCB, que recordarà 3 generaci-
ons de Guifrés20, talment tal i com nosaltres tenim evidència
documental també de 3 generacions de Guifrés. Ja hem tocat
aquest  tema en un treball  previ21,  en el  que aquests docu-
ments de Cervelló eren tan sols citats com a possibilitats i no
incorporats per tant en l'anàlisi feta llavors de la historicitat del
Guifré d'Arrià de la GCB; el reconeixement de Carles el 888 a
Barcelona, permet enriquir el seu dossier amb aquest testimo-
ni de literalitat extraordinària. Per resumir les conclusions a les
que llavors arribàvem, podríem dir que la paternitat del Pilós
per un Guifré de la GCB i la seva per altra banda ben docu-
mentada pertinença a la família de Sunifred es poden compa-
tibilitzar  a  base  d'una  paternitat  biològica  del  d'Arrià  i  una
adopció per Sunifred, seguint l'esquema de la narració de la
GCB22.

L'any 894 ja s'estava utilitzant localment la datació per Odó;
és potser degut a la recent coronació de Carles que el Pilós
aparegui en el document (A) com a comte i marquès i faci da-
tar la cessió al monestir per el seu rei? D'aquí potser l'ampul-
lositat de les titulacions?

Sis anys més tard, el 900, i probablement amb el comte Pi-
lós recentment traspassat23, el seu fill Guifré-Borrell i el mateix

20 (Cingolani 2008 86-90)
21 (Vilaseca 2010)
22 Les 'coincidències'  entre  el  text  introductori  de la  Gesta  i  els  fets
coneguts  del  període  abunden,  per  exemple:  la  pròpia  GCB recorda
l'embaràs de la filla dels pares 'adoptius', i sabem que la Guinedilda mu-
ller del Pilós era filla efectivament d'un Sunifred, el mateix mon del pare
(adoptiu?) del Pilós. Identificació usualment negada per la dificultat del
tabú de l'incest, que es veu resolta si la paternitat de Sunifred sobre el
Pilós era solament putativa tal com vol la GCB.
23 (Vilaseca 2010c)
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bisbe de Barcelona, Teodoric, repetiran (reafirmaran, si es vol)
les cessions fetes en temps del seu pare (B). És la coincidèn-
cia de ser ambdós llavors fills d'un difunt Guifré, el que permet
la confusió entre pare i fill, però el fet de ser una mena de con-
firmació de l'anterior cessió, podria potser explicar la brevetat i
la senzillesa del text que en Feliu veia com originalitat? Tal ve-
gada va ser el traspas del Pilós el que propicià la repetició de
la dació al monestir? No falten exemples de donacions repeti-
des, fins i tot per els mateixos dadors24, quant més si es trac-
tés d'un relleu generacional. 

Resulta significatiu el  text  per  el  moment i  la datació per
Carles. El moment, perquè Guifré-Borrell l'estiu passat, el del
899, havia pactat amb la corona un acord de llarga durada,
però sabem que la datació per el regnat de Carles en solitari,
després del  decés d'Odó, a Barcelona es demorà fins l'any
901 (és a dir, del Nadal del 900). El document, per tant, en la
seva literalitat,  es  coherent  amb les  datacions  conegudes i
s'insereix just en el moment de canvi de datacions per el reg-
nat d'Odó al de Carles en solitari a Barcelona.

Hi ha un darrer testimoni conegut d'un regnat atípic, també
a  Barcelona,  que  cal  comentar;  es  tracta  de  la  làpida  de
Ree...redus (document E de l'Apèndix A):

+ HIC Q. ESCIT.REE
REDVSFILIUMCONDA
ELDEREDIDIMITTAD
AMEN Q. OBIIT VIII IDS
ANNIDNIDCCCC
IIANVIIR

On tenim un regnat que aparentment començà l'any 896.
Diem aparentment,  tota vegada que el text  no és original,  i

24 Un exemple contemporani el trobem a Borgonya en els anys 895-
898/904 (Prou 1912 D. 32 i 33).
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presenta mancances en la part dreta, de manera que no és
impossible que després del  DCCCC de la penúltima línia hi
hagués una V perduda, que ens portaria a l'any 901, inici del
regnat de Carles el Simple, post Odonem, a Barcelona.

18
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Conclusions

Ja fa molts anys que sabem que les datacions de l'alta edat
mitjana són molt i molt complexes25. La documentació del se-
gle IX que ha sobreviscut al pas del temps és molt escadusse-
ra,  propietat  aquesta,  que treballa obertament  en contra de
l'acumulació d'errors que es desprèn de molts de les anàlisis
que se n'han fet modernament, ja que en principi no hi ha mo-
tius per esperar una tassa d'errors documentals en la segona
meitat  del  segle  IX  significativament  superior,  per  exemple,
que la de la primera meitat del X. En aquest sentit, hem pre-
sentat evidència de com el càlcul de l'era hispana a la Gòtia
no es limità als 38 anys de diferència amb la datació segons
Crist, sinó que incorporà també eres de 39, 40 i 48 anys.

Tenim fins a tres testimonis de datació per un rei Carles a
partir de l'any 888 dividides en dos grups, una làpida a Barce-
lona (C) i els documents de Sant Cugat (A) i (B). El primer
grup s'havia interpretat com un doble error, ja que també pre-
senta una era hispànica de 48 anys. Corregida la falsa as-
sumpció del càlcul de l'era, tenim 3 testimonis del regnat d'un
Carles el 888, que sols sembla possible interpretar com el re-
coneixement local, per la nissaga del Pilós, de l'infant Carles
el Simple abans de la seva coronació, en contraposició a l'en-
tronització del robertià Odó després de la mort de l'emperador
germànic Carles el Gras.

Llegits en la seva literalitat, els tres testimonis tenen sentit.
Witiza morí l'any 890, i es dubtós si a Barcelona ja es datava
llavors per el rei Odó o no26. També els documents de Sant

25 (Campillo 1766)
26 En aquest sentit, es d'esperar que la propera aparició del volum sobre
Barcelona dels Catalunya Carolíngia de l'IEC, ajudi a posar les bases
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Cugat,  permeten  una  interpretació  planera.  El  primer,  l'any
894, estaria fet per el Pilós i datat tal vegada per el rei Carles,
tot i ser ja habitual la datació per Odó, potser per la llavors re-
cent  coronació del  Simple (893).  El  segon,  estaria  fet  l'any
900, poc després del decés del Pilós, per el seu fill Guifré-Bo-
rell, potser com una confirmació de la cessió feta per el seu
pare uns anys abans, que també seguiria la datació per Carles
feta llavors, atès que ell mateix acabava de pactar amb la co-
rona franca l'estiu del 899, i no serà fins el Nadal d'aquell ma-
teix any 900, en què la datació per Carles regnant en solitari a
partir de l'any 901 s'instaurarà a Barcelona, en perfecte sincro-
nia amb les evidències conegudes.

Tenim doncs, que els documents, en la seva literalitat expli-
quen aspectes molt interessants del període i són congruents
amb la resta de fets coneguts; de fet, n'augmenten el coneixe-
ment fins el punt de qüestionar algunes de les  concepcions
'modernes', com per exemple, la de la paternitat de Guifré Pi-
lós o que Carles el Simple sols fou reconegut en la Gòtia des-
prés de la mort d'Odó.

...

d'una resposta fefaent per el context barceloní.
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Apèndix A

A - Cartulari de Sant Cugat D. 227

Anno   Incarnationis   Domini   nostri   Jesuchristi
D.CCC.XC.IIII. Residente Dei cultore illustrissimo viro at
que venerabile Wifredo, Dei gratia comite & marchione ,
filii  qd Guidfredi marchioni  ,  beate memorie ,   in castro
Cervilione , territorio Barch. quod situm est ultra fluvium
Lubricatum , tractans & disponens de gregis sibi guberna
tione & s. Ecclesie restauratione , accidit ut Dei famulus
Donum Dei , abbas arcisterii Octavianensis S. Cucuphatis
mris. Domini & patronis nostri , veniens humilis & suppli
ci mente deprecans ipsum venerabilem comitem Guidfre
dum dari sibi locum ad laborandum in adiutorium prefati
monasterii S. Cucuphati , quod ipse venerabilis comes su
pra taxatus , non rennuit nec distulit , sed statim , divina
misericordia  inspirante  ,  optulit  Domino Deo & prefato
martiri & ipsi abbati & eius fratribus seu cunctis eorum
succesoribus in perpetuum , locum in valle supra memo
rati castri  Cervilionis  ,  ubi  ecclesia sita est  in honore S.
Crucis , dedit eis ipsium locum montana atque campestria
, quorum terminus : a parte orientis incipit a vertice mon
tis qui stat e regione parte orientale contra ipsius Dei do
mus supra taxate S.  Crucis  in directum , usque ad ipsa
Roca Rufa , qui est ultra ipso rivo , qui inde discurrit , &
de ipsa Roca Rufa pergit in directum ultra ecclesia S. Sil
vestri , sive in ipsa Roca Alba , a parte vero occidentis ad
ipso monte que dicunt Pudulento & usque in ipso Puiolo
Rotundo & pergit usque ad alio puio , ubi ipse cingulus

27 (Rius i Serra 1981 D.2)
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incipit , a parte namque septemtrionis per ipsum cingu
lum in directum usque ad illum montem orientalem supra
notatum , a parte autem meridiana per ipsum rivum us
que ad terminum orientalem. Igitur in Dei omnipotentis
nomine. Ego supra memoratus Guifredus , comes & marc
hio   ,  dono  Domino  Deo  & S.  Cucuphato  supra   scripto
martire omnem alodem qui infra suprascriptos terminos
est , & sicut iam dicti termini ambiunt , vel includunt , id
sunt , domos , curtes , ortos , terras , cultas vel incultas ,
arboribus , pomiferis vel impomiferis , olivariis & leastris ,
silvis , garricis , pratis , pascuis , rusticum & urbanum ,
montuosum , pronum & planum , puios & rocas , & petras
, aquis , aquarum molendinis , molendinariis , cum suis
caput  aquis   ,  & suos glevarios   ,  & suos  regos   ,  & suis
structuris , cum exiis vel regresiis & cum omnibus termi
nis & affrontationibus suis , quantum ibi habeo vel habere
debeo per omnes voces. Et insuper eciam concedo Domi
no Deo & eius martiri , cuncta que quorumlibet fidelium
dono ,  juste vel potencialiter , predicta ecclesia Octavia
nensis cenobii S. Cucuphati usque in finem seculi adquisi
erit   in comitatu Barch. Ausonensi  ,  Gerundensi ut habi
tantes in iam dicto cenobio pro me & coniuge mea , nec
non & prolibus atque genitoribus & fratribus meis , & pro
omnibus fidelibus nostris , sine intermissione Domini mi
sericordiam semper exorent , ut dignetur nobis Dominus
largire indulgenciam criminum atque remissionem omni
um peccatorum nostrorum. Et ego Teudericus ,  Dei mi
sericordia Barch. ecclesie episcopus , dono Domino Deo &
S.  Cucuphato martire cenobii  Octavianensis  ,  & supras
cripto abbati , & eius fratribus , ipsam ecclesiam superius
scriptam , que est in honore S. Crucis constructa infra ter
minos istos , ad restaurandum & possidendum , sum deci
mis & primiciis  , & oblationibus & sepulturis fidelium ,
seu etiam & cum omnibus adiacentiis atque appeditioni
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bus ecclesiarum , id est , S. Silvestri & S. Lete , & finibus &
terminis superius scriptis , ut sit omni tempore sub ditio
ne vestra , necnon & omnium successorum vestrorum in
perpetuum , qui in monastrio suprataxati beati Cucuphati
degerint  ,  atque regulariter vixerint  ,  ut ita obtineat hec
omnia superius scripta sicut ceteris alidibus vel munifi
censiis   S.   Cucuphati   martiris   Christi   ,   ut   quodcumque
exinde facere voluerint liberam , in Dei nomine , habeant
potestatem , ut exinde Deus omnipotens & eius martir sit
glorificatus.   Quod   si   nos   donatores   aut   ullus   vivens   ,
homo vel femina , aut aliquis ex fratribus , aut heredibus ,
aut successoribus nostris hanc scripturam donationis vel
concessionis  temerare voluerit   ,  aut invalidam eam fieri
voluerit , hoc quod pecierit , vel inquietaverit facere non
valeat , & omnipotens Deus una cum sanctis suis ei resis
tat , & a limitibus sancte Dei Ecclesie , nisi resipuerit & ad
astisfactionem & ad penitenciam venerit , extraneus fiat ,
& cum Datan & Abiron super se Dei iudicium sentiat , at
ad  instar  eorum in   Infernum vivus  descendat   ,  &  cum
Juda traditore ,  qui Dominum nostrum Jesum Christum
tradidit , participationem habeat , & supranominata om
nia in triplo ecclesie S. Cucuphati martiris Octavianensis
cenobii suprascripti reddere cogatur , & in antea ista do
natio vel concessio plenam habeat firmitatem , & non sit
disrupta. 
Facta scriptura donationis vel concessionis II.   id. apr. a.
VII. regnante Karulo rege.
(Chrismó)  Teudericus   ,  Barchinonensis  episcopus   ,   ss.  +
Wuifredus , comes , confirmo & + ; Suniarius comes + ;
Maurelinus , harchidiaconus ss. , qui hanc donationem fe
cimus firmavimus , & firmare rogavimus:  (Chrismó) Leo
pardus ; S+m Eruvigius , ss. ;  (Chrismó) Gondoberti , ss. ;
S+m Teudisclus ;  (Chrismó) Pulcresindus , presbiter , ss. ;
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Servus Dei subdiachonus ss. (Chrismó) Alexander , presbi
ter ss.   ;  (Chrismó)  Atto ,  presbiter  ;  (Chrismó)  Borrellus ,
presbiter  ,  ss.   ;  (Chrismó)  Elias  ,  presbiter ss.   ;  (Chrismó)
Mollidus , presbiter , ss. ; Odolardus , ss. ; (Chrismó) Arte
mius ,  presbiter ss.   ;  (Chrismó)  Emila , presbiter ss.  ;  Ss.
Udila , ss. ; Alamano. 
(Chrismó) Taurellus , presbiter , qui hanc scripturam dona
tionis vel largitionis scripsi cum litteras superpositas & ra
sas in versu VIIº. & ss. die & anno quod supra.

B - Cartulari de Sant Cugat D. 428

(Chrismó) In Dei nomine. Anno Incarnacionis Domini nos
tri Iesu Christi D.CCCC. Residente Dei cultore inlustrissi
mo viro atque venerabile Wifredo , Dei gratia comite &
marchione , filio qd. Wifredi marchioni , beate memorie ,
in castro Cervilione , territorio Barch. quod situm est ultra
fluvium Lubricatum , tractans & disponens de gregis sibi
comissis gubernacione & S. Ecclesia restauracione , accidit
ut  Dei   famulus Donum Dei  ,  abbas asciterii  S.  Cucufati
martiris   ,  veniens humili  & suplici  mente  deprecans ab
ipso venerabile comite Wifredo locum ad laborandum in
adiutorium prefati S. Cucufati , quod ipse venerabilis vir
comes supra taxatus non renuit , nec distulit, set statim ,
divina   misericordia   inspirante   ,   obtulit   Domino   Deo   &
ipsi abbati & eius fratribus seu cunctis eorum successori
bus omnique tempore pro se ipso & coniuge sua , nec non
& prolibus atque progenitoribus suis , locum in valle su
pramemorati Cervilionis , ubi ecclesia sita est in honore S.
Crucis , dedit eis ipsum locum , montana adque campes

28 (Rius i Serra 1981 D.4)

24



L'època 888 de les datacions de Carles el Simple

tria  ,quorum terminus :  a parte orientis incipit  a vertice
montis qui stat e regione parte orientali ipsus Dei domus
suprataxati S. Crucis in directum usque ad ipsa Roca Rufa
qui est ultra ipsio rio , qui inde discurrit , a parte vero oc
cidentis a colle ubi archa antiqua constructa est , sive sub
tus , per ista speluncha , & usque ad ipso puiolo Rotundo ,
& pertingit usque ad ipso alio puio , ubi ipse cingulus in
cipit , a parte namque septemtrionis per ipsum cingulum
in directum usque ad illum monte orientalem supra nota
tum , a parte autem meridiana per ipsum rivum usque ad
terminum orientalem. Hanc possessionem concedo vobis
ego supramemoratis Wifredus comes , cum ingressu exi
tuque suo , atque cum omnibus terminis suis , exceptus
terras quod tibi traxerunt Ildericus , campo uno , & Alia
rius , duos , ut sine intermissione pro nobis & pro omni
bus nostris Dominum semper exoretis , ut dignetur nobis
largire indulgenciam criminum , atque remissionem om
nium peccatorum. Ego iterum Teudericus , Dei misericor
dia  Barch.  episcopus  ,   concedo vobis   ipsam ecclesiam  ,
que est in honore S. Crucis constructa , infra istos termi
nos , ad restaurandum & possidendum , ut sit omni tem
pore sub dicione vestra , nec non & omnium successorum
vestrorum , qui in monasterium suprataxati beati Cucufati
degerint , adque regulariter vixerint. 
Facta scriptura donacionis die pridie id. apr. a. XIII. reg
nante Karulo rege post Odoni. 
(Chrismó) Teudericus , Barch. episcopus ss. ; + Wifredus ,
comes confirmo et + ; + Suniarius comes + ; (Chrismó) Leo
pardus ; (Chrismó) Eruvigius , ss. ; (Chrismó) Gondeberto ,
ss.   ;  (Chrismó)  Teudisclus ,  ss.   :  (Chrismó)  Pulcresindus ,
presbiter , ss. ;  (Chrismó) Froila , presbiter , ss. ;  (Chrismó)
Servus  Dei   ,   subdiachonus  ,   ss.   ;  (Chrismó)  Alexander   ,
presbiter , ss. ;  (Chrismó)  Atto , presbiter , ss. ;  (Chrismó)
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Borrellus , presbiter , ss. ;  (Chrismó) Elias , presbiter , ss. ;
(Chrismó) Maurelinus , archidiaconus , ss. ; (Chrismó) Mo
llide , presbiter , ss. ; Odolardus , ss. ; (Chrismó) Artemius ,
presbiter , ss. ; (Chrismó) Emila , presbiter , ss. ; Undila , ss.
(Chrismó) Taurellus , presbiter , qui hanc scripturam dona
cionis scripsi et ss. die & anno quod supra.

C - Làpida de Witiza a Sant Just i Pastor (Barcelona)29

+ HICREQUIESCIT
VVITIZAFILIVSTEO
DEREDI:DIMITTATEI
DEVSAMEN:ERAOCCCC
XXXVIII:ABINCARNATIO
NEDÑIANNIOCCCXC
ANNOIIREGNANTEKAR
VLOREGEDIEXIIIKLDSAP
RELIS SIC OBIT

D - Làpida de Gescafredi (Barcelona)30

Cespite sub duro ubi cubat Corpus Gescafredi Monachi fi
lium condam Seniofredi  ,  & Fratri  Ramioni Presbyteri   ,
qui obiit VI. Idus Junii Era DCCCCLXXXVII. Domini anno
DCCCCXXXVIIII. anno III. Regnante Lodoici Regi. Inter
cede per eum Cucufas Beate. Amen.

29 (Riu-Barrera 1981 190) 
30 (Campillo 1766 V.T 15) (Suriá 1790 73) (Llobet 1868 182) Hi llegeix
BoRl (Borrell) en lloc de Presbyteri.
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E - Làpida de Reeredus (Barcelona)31

+ HIC Q. ESCIT.REE
REDVSFILIUMCONDA
ELDEREDIDIMITTAD
AMEN Q. OBIIT VIII IDS
ANNIDNIDCCCC
IIANVIIR

31 (Riu-Barrera 1981 189) 
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Apèndix B

Recull de còmputs d'era hispànica diferents de 38 anys.

Anys Annals de Ripoll I (era fins s.I)

37 Era LXVIII, anno XXXI. Ioannes Baptista decollatur.1 

Annals de Ripoll II (era fins s.XIV)

39

39
39

40
40
40

40

40
40
40

40

40
39
39

39

48
48

-62
-62
39
37

Era CXXVIIII, anno Domini XC. Sixtus sedit annis X mensis III 
dies XXI, et cessavit dies II.17 
Era CCLVIIII, anno Domini CCXX. Aurelius Antoninus regnat.34
Era CCLXIII, anno Domini CCXXIIII. Alexander regnat. Origenes 
claruit.36
Era CCLXXVI, anno Domini CCXXXVI. Maximinus regnat.37
Era CCLXXVIIII, anno Domini CCXXXVIIII. Gordianus regnat.38
Era CCLXXXV, anno Domini CCXLV. Philippus regnat, primus 
christianus.39
Era CCXCII, anno Domini CCLII. Decius regnat. Obiit Fabianus 
papa.40 
Era CCXCIII, anno Domini CCLIII. Obiit Cornelius papa.41 
Era CCXCIIII, anno Domini CCLIIII. Sixtus papa.42
Era CCXCV, anno Domini CCLV. Gallus et Volusianus 
regnant.43 
Era CCXCVIII, anno Domini CCLVIII. Valerianus et Gallienus 
regnant.44
Era CCCVII, anno Domini CCLXVII. Stephanus papa.45 
Era CCCXIII, anno Domini CCLXXIIII. Claudius regnat.46 
Era CCCXV, anno Domini CCLXXVI. Euticianus papa. Aurelia-
nus regnat.47
Era CCCLV, anno Domini CCCXVI. Liberius sedit annis Xem. 
mensis VIIem.55
Era CCCLXIIII, anno Domini CCCXVI. Felix anno uno.56 
Era CCCLXV, anno Domini CCCXVII. Item Liberius sedit annis 
Ve, mensis [III dies IIII].57 
Era D[C]XLII, anno Domini DCIIII. Focas regnat.97
Era D[C]XLIII, anno Domini DCV. Gregorius papa, Dialogus.98 
Era DCLIIII, anno Domini DCXV. Bonifacius papa.99
Era DCLXXXVIII, anno Domini DCXLI. Eglipsis solis V nonas 
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48

39
39

mai. 
Era DCCLXXV, anno Domini DCCXXVII. Obiit Karolus, Pipinus 
filius eius regnat.119
Era CMXXI, anno Domini DCCCLXXXII. Hic obit.158 
Era CMXXII, anno Domini DCCCLXXXIII. Otto regnavit.159

Annals de Tortosa

39

39

45

39

37

Era MªCXLVIII, anno MCºVIIII. Obiit Arnaldus Ene[c]us episco-
pus Ausonensis et Bernardus episcopus Gerunde.700
Era MªCXLVIIII, anno MºCºX[I]º Obiit Bernardus comes Bisuldu-
nensis.701
Era   MªCªLXXXVIII,   anno   MºCºXLIII   nonas   novembris.   
Dedicatio   Sancti Iohannis.715
Era MªCªXCIIª, anno MºCºLIII. In mense marcio natus est Ylde-
fonsus rex.718
Era MªCCª prima, anno MºCLXIII. Obiit Bernardus archiepisco-
pus Terrachone. Concilium Toronense.722

Viaje Literario 8 p.168-169

39 A=1019 I=2 E=1058 24Robert 6non iulii, feria 5

Comentari Genesis Claude de Turí (the comentary on genesis of
claudius of turin and biblical studies under louis the pious) (MGH
Epp4,593)

37 E=948 A=811

Antiphonari de Lleó

40 Era de 38 i era de 40

Vita Hludowici (Astronome) any 827 - Annals Royales

39 Era DCCCLXVI = 6 idus octubres any 14 de Lluis -

Làpides a Barcelona

48
48

Era 938 any 890 a làpida Vvitiza a Barcelona (D00286)
Era 987 any 939 a làpida Gescafredi a Barcelona (D00374)
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El còmput de l'era hispànica, institucionalitzada a partir de
segle V en el registre conciliar32, no era habitual en la Tarraco-
nense, però amb la desorganització que seguí a l'arribada de
les tropes musulmanes i l'acolliment per part del regne franc
dels refugiats visigots que els hi eren fidels (els hispani de les
fonts)  la  tradició  es  començà a documentar  a  casa nostra,
sempre però, de manera esporàdica i amb una major variabili-
tat, com es fa patent en les dades. Un exemple especialment
curiós és el del Antifonari de Lleó, on un mateix escrivà pre-
senta a l'hora tant l'ús d'una era de 38 anys com una de 4033.
La majoria d'exemples venen com és natural, del registre an-
nalístic, que és l'únic que l'incorpora de manera sistèmica34; la
resta d'exemples, provenen d'una pluralitat de registres i acos-
tumen a presentar-se en acumulació de sistemes de datació,
símptoma que usualment s'interpreta com una mostra de la
rellevància del testimoni consignat.

32 (Abascal 2001 275)
33 (Cordoliani 1954 286)
34 Hem utilitzat per aquestes l'edició de (Cingolani 2010)

30



L'època 888 de les datacions de Carles el Simple

Bibliografia

Abadal i Vinyals, Ramon : 1964 : "Un gran comte de Barcelona preterit-
Guifre-Borrell (897-911)" : Dels Visigots als Catalans : V.1 pgs. 323-362

Abadal i Vinyals, Ramon : 1989 : "Els temps i el regiment del comte
Guifred el Pilós"

Abascal Palazón, Manuel : 2001 : "La era consular hispana y el final de
la práctica epigráfica pagana" : Lucentum : XIX-XX p.269-292

Astronomus : 1995 : "Vita Hludowici imperatoris" : Monumenta Germa-
niae Historica : Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum se-
paratim editi (SS rer. Germ.) LXIV = Thegan, Die Taten Kaiser Ludwigs.
Astronomus, Das Leben Kaiser Ludwigs

Bautier, Robert-Henri : 1963 : "La prétendue dissidence de l'épiscopat
catalan et le faux concile de 'Portus' de 887-890" : Bulletin philologique
et historique (jusqu'à 1610) du comité des travaux historiques et scien-
tifiques : 1963, pgs. 477-498 

Campillo i Mateu, Antoni : 1766 : "Disquisitio methodi consignandi an-
nos aerae christianae, omissae in ferè omnibus publicis Chartis antiquis
apud Cathaloniam confectis ante annum 1180"

Carreras Candi, Francesc i Botet Sisó, Joaquim : 1913 : "Geografia ge-
neral de Catalunya"

Cingolani, Stefano Maria : 2008 : "Gestes dels Comtes de Barcelona i
Reis d'Aragó" : Monuments d'Història de la Corona d'Aragó V.1 :

Cingolani, Stefano Maria : 2010 : "Els Annals de la Família Rivipullense
i les Genealogies de Pallars-Ribagorça" :  Monuments d'Història de la
Corona d'Aragó V.3 : 

Cordoliani, A : 1954 : "Les textes et figures de comput de l'Antiphonaire
de Leon" : Archivos leoneses : N.8 p. 258-287 

Feliu i Monfort, Gaspar : 1969 : "La cronología según los reyes francos
en el condado de Barcelona (siglo X)" :  Anuario de estudios medieva-
les : Vol. 6 (1969) pgs. 441-463 

Feliu i Monfort, Gaspar : 1971 : "El Dominio territorial de la sede de
Barcelona - 800-1010"

31



Recerques sobre l'Alta Edat Mitjana Catalana (III)

Feliu i Monfort, Gaspar : 2002 : "Alguns exemples de manipulacions fal-
sificades en documents altmedievals catalans" : Acta historica et archa-
eologica mediaevalia : 23-24 p.51-68

Generalitat de Catalunya : 2003 : "Liber Iudicum Popularis - Ordenat
pel jutge Bonsom de Barcelona"

Impr.  Nationale Paris  :  1974 :  "Recueil  des Chartes de l'Abbaye de
Cluny / formé par Auguste Bernard ; completé, revisé et publie par Ale-
xandre Bruel"

Institut d'Estudis Catalans : 1950 : "Catalunya Carolíngia. Els diplomes
carolingis a Catalunya"

Llobet i Valllosera, Josep : 1868 : "Observaciones sobre una inscripción
del siglo décimo encontrada en Barcelona" : Memorias de la Real Aca-
demia de las Buenas Letras de Barcelona : 1 p.181-186

Mas, Josep (Mn.) : 1906 : "Notes històriques del Bisbat de Barcelona"

Mundó, Anscari Manuel : 1967 : "La datació de documents pel rei Ro-
bert (996-1031) a Catalunya" :  Anuario de estudios medievales : nº 4
(1967) pgs. 13-34

Pagès i Paretas, Montserrat : 1981 : "La problemàtica d'identificació de
les esglésies del castell de Cervelló" : Studia monastica : nº 23 fasc. 1
(1981) pgs. 59-69

Prou, Maurice i Vidier, Alexandre : 1912 : "Recueil des chartes de l'ab-
baye de Saint-Benoît-sur-Loire"

Publicacions de la Universitat de Barcelona : 1981 : "Necròpolis i sepul-
tures medievals de Catalunya" 

Riu-Barrera, Eduard : 1981 : "Notícia sobre enterraments barcelonins
de l'alta edat mitjana" :  Necròpolis i  sepultures medievals de Catalu-
nya : p. 177-201

Rius i Serra, Josep : 1945 : "Cartulario de 'Sant Cugat' del Vallés"

Suriá y Burgada, Francisco : 1790 : "Memorias historicas del real mo-
nasterio de San Cucufate del Valles, de la Congregacion Benedictina
Claustral Tarraconense y Cesaragustana"

Vilaseca i  Corbera,  Joan :  2010 :  "Proposta d'identificació de Guifré
d'Arrià" : Recerques sobre l'Alta Edat Mitjana Catalana : p.7-120 

32



L'època 888 de les datacions de Carles el Simple

Vilaseca i Corbera, Joan : 2010b : "El reconeixement del rei Carles el
Simple en temps del príncep Guifré-Borrell"  :  Recerques sobre l'Alta
Edat Mitjana Catalana :

Vilaseca i Corbera, Joan : 2010c : "La mort de Guifré Pilós" :  Recer-
ques sobre l'Alta Edat Mitjana Catalana :

Vilaseca i Corbera, Joan : 2012 : "Onze de setembre de 878" : Recer-
ques sobre l'Alta Edat Mitjana Catalana (II) : p.97-118

Villanueva, Jaime : 1803 : "Viage literario á las iglesias de España"

Zimmermann, Michel : 1989 : "En els orígens de Catalunya"

33


